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I. Általános adatok 

 
Székhely adatok: 

 A cég  neve:      ULT Magyarország Kft. 

 A cég székhelye:     4400 Nyíregyháza, Kinizsi u. 6/A. 

 Cégjegyzékszám:    15 09 085155 

 Adószám:      26277190-2-15 

 Statisztikai szám:     26277190-4621-113-15 

 Főtevékenység:     4621 - Gabona, dohány, vetőmag, 
takarmány nagykereskedelme 

 Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ szám): 103633851 
 
Telephely adatok: 

 Megnevezése:     Dohány felvásárló telephely 
 Címe:       4400 Nyíregyháza, Kinizsi u. 6/A. 

 Helyrajzi száma:     6844 

 EOV X:     292683 

 EOV Y:      848104 

 Környezetvédelmi Területi Jelek (KTJ szám): 102760351 

 
 
Székhely adatok: 

 A cég  neve:      NYIDOTER Kft. 

 A cég székhelye:     4400 Nyíregyháza, Kinizsi u. 6/A. 

 Cégjegyzékszám:    15 09 068276 

 Adószám:      13016067-2-15 

 Statisztikai szám:     13016067-4621-113-15 

 Főtevékenység:     4621 - Gabona, dohány, vetőmag, 
takarmány nagykereskedelme 

 Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ szám): - 
 
Telephely adatok: 

 Megnevezése:     - 
 Címe:       4400 Nyíregyháza, Kinizsi u. 6/A. 

 Helyrajzi száma:     6844 

 EOV X:     292683 

 EOV Y:      848104 

 Környezetvédelmi Területi Jelek (KTJ szám): - 
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II. Szabályzat célja és hatálya 

 
Jelen Szabályzat célja, hogy az ULT Magyarország Kft. és a NYIDOTER Kft. (továbbiakban Kft.), 
valamint a velük kapcsolatban álló dohánytermelők (továbbiakban termelők) tevékenységeik 
végzése során a környezetvédelmi előírásokat maximálisan figyelembe vegye, teljesítse. További 
cél azon feladatok meghatározása, amelyek ellátásával a Kft. és termelők tevékenysége során a 
keletkező szennyeződések és a potenciális környezeti ártalmak feltárhatóak, megelőzhetőek, 
csökkenthetőek, illetve megszüntethetőek, az elérhető legjobb technológiai színvonal 
alkalmazásával. 
 
A Kft. és termelők tevékenységének - biztosítsa az ember és környezete harmonikus kapcsolatának 
kialakítását, a környezet elemeinek és folyamatainak védelmét, a fenntartható fejlődés környezeti 
feltételeinek biztosítása érdekében - szabályozása, a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak figyelembevételével történik. Jelen szabályzat 
meghatározza azokat a feladatokat, amelyek ellátásával a Kft. és termelők tevékenysége során 
keletkező káros szennyeződések és ártalmak feltárhatók, megelőzhetők, csökkenthetők, illetve 
megszüntethetők. 
 
A Kft. és termelők stratégiai célja, hogy: 

 megfeleljen a jogszabályi előírásoknak; 

 folyamatosan csökkentse a tevékenysége során keletkezett hulladékok mennyiségét, 
megelőzze azok keletkezését, illetve a szelektív hulladékgyűjtés megvalósításán keresztül 
gondoskodni tudjon keletkező hulladékainak minél nagyobb arányú újrahasznosításáról; 

 optimalizálja a tevékenységéből adódó negatív környezeti hatásokat; 

 biztosítsa munkavállalók megfelelő védelmét; 

 és vonja be munkavállalóit a céljai elérése érdekében tett akciók során. 
 
A Környezetvédelmi Szabályzat Munkáltatói utasításának minősül, megszegése munkajogi 
következményekkel jár. Amennyiben a Szabályzatban előírtak elmulasztása anyagi, személyi kárt, 
illetve veszélyeztetést eredményez, munkáltatói-, vagy polgárjogi kártérítésre, büntetőjogi 
felelősségre vonásra is sor kerülhet az eljáró hatóság részéről a munkavállalóval, illetve a 
munkáltatóval szemben.  
Jelen Szabályzatban nem szabályozott esetekre a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. 
 
Jelen Környezetvédelmi Szabályzat illeszkedik az Európai Unió 6. Környezetvédelmi 
Akcióprogramjához, mely az alábbi főbb prioritásokat határozza meg: 

1) az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése, 
2) természetvédelem, 
3) a biológiai sokféleség megőrzése, 
4) környezetvédelem, 
5) humánegészségügy, 
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6) természeti erőforrások megőrzése és fenntartható használata, 
7) hulladékgazdálkodás. 

 
A Kft., illetve a termelők munkájának alapvető célja a minőségi és mennyiségi dohánytermesztésen 
túl, az EU Környezetvédelmi Akcióprogramjában megfogalmazott prioritások megvalósítása, 
betartása az ellátási lánc minden szakaszában, kezdve a magvetéstől a dohány betakarításán át a 
feldolgozásig. 
 
Jelen Környezetvédelmi Szabályzat az alábbi főbb területekre terjed ki: 

 a hatályos jogszabályokra, 

 a dohánytermesztéssel kapcsolatos összes környezeti elem védelmére, 

 a növényvédelmi tevékenységre, 

 és a hulladékgazdálkodásra. 
 
Jelen Környezetvédelmi Szabályzat  

 Nagy figyelmet szentel az „Eredeti környezeti állapotot fenntartó dohánytermesztési 
program” elvárásainak. 

 Kiemelt figyelmet fordít a dohánytermesztési körzetek biodiverzitásának fenntartására és a 
klímaváltozás folyamatának lassítására a helyes agronómiai gyakorlat alkalmazásával. 

 Figyelembe veszi az Universal Corporation különböző vállalatpolitikai ajánlásai közül az 
alábbi politikákat: 

 Fenntarthatósági és beszállítói lánc integrálási politikát; 

 Klímaváltozási politikát; 

 Környezetvédelmi politikát. 
 
A Környezetvédelmi Szabályzat alapjainak kidolgozásánál figyelembe vettük a Helyes 
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásait, ezen belül a: 

 A felszín alatti vizek szennyezés elleni védelmét, 

 A mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés elleni védelemét és 

 A Növényvédő szerek helyes kezelését. 
 
A Környezetvédelmi Szabályzat előírásai megfelelnek a kölcsönös megfeleltetés erre a területre 
vonatkozó előírásainak, a szántóföldi kultúrák integrált termesztési alapelveinek, valamint a 
Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv intézkedéseinek. 
 
A Szabályzat hatálya kiterjed: 

 Területi hatálya kiterjed a Kft. és termelők valamennyi szervezeti egységére, tulajdonában 
lévő, illetőleg a Kft. és termelők által üzemeltetett, bérelt létesítményekre, területekre 
(illetve magára a szántóföldekre is). 

 Személyi hatálya kiterjed a Kft-vel és a termelőkkel munkavállalói - szerződéses 
jogviszonyban állókra, valamint minden egyéb, olyan szerződéses jogviszony alapján 
érintett személyre, melynél az egyik szerződő fél a Kft és a termelő. 
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 Tárgyi hatálya kiterjed a Kft. és termelők tevékenységéből adódó környezetei ártalmak 
megakadályozásának, illetőleg csökkentésének szabályozására, a környezetet igénybe vevő, 
terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységekre. 

 Időbeli hatályáról jelen Szabályzat XI. fejezet záró rendelkezések részben rendelkezek. 
 
Az előzőekben meghatározott személyeknek kötelességük jelen szabályzat előírásainak 
végrehajtása, betartása, illetve beosztásuktól függően - betartatása. Ennek körében az észlelt 
szabálytalanságokat, hiányosságokat kötelesek a hatáskörükön belül a tőlük elvárható módon 
azonnal megszüntetni, kijavítani, illetve az elhárítás érdekében szükséges további intézkedéseket 
megtenni. Az észlelt hiányosságokról jelentést kell tenniük az ULT Magyarország Kft. agronómiai 
igazgatója és a NYIDOTER Kft. ügyvezetője felé. 
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III. A környezetvédelmi tevékenység irányítása és szervezeti rendje a Kft. 

területén 
 

A környezetvédelmi munkacsoport felépítése: 
 
Vezetője ULT Magyarország Kft. agronómiai igazgatója és  
  NYIDOTER Kft. ügyvezető igazgatója 
 
Tagjai:  Irodavezető és 

Külső, független környezetvédelmi szaktanácsadó 

 

Felelős személy Feladata, jogköre 

Agronómiai igazgató és 
Ügyvezető igazgató 

 Környezetvédelmi szabályzat kiadása, folyamatos aktualizálása, 
betartásának ellenőrzése, felelősségre vonási jogkör gyakorlása.  

 Szükség esetén a környezetvédelmi előírások betartásáról külső 
gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződések keretében 
gondoskodik.  

 Gondoskodik a Környezetvédelmi Szabályzat közreadására, 
annak megismertetése az illetékes alkalmazottakkal, szerződött 
dohánytermelőkkel. 

 A bejárások során tapasztalt hiányosságok és hibák 
megszüntetése. 

 Biztosítja a környezetvédelmi előírások teljesítéséhez szükséges 
személyi, anyagi és műszaki feltételeket. 

Irodavezető 

 Környezetvédelmi részfeladatok ellenőrzése. Gyűjtő edények 
biztosítása, fajtánkénti gyűjtés betartatása, ellenőrzése.  

 Szükség esetén hulladék elszállítások megszervezése.  

 Havária felszámolásának vezetése.  

 Adatszolgáltatáshoz szükséges információk, adatok megadása.  

 Akkreditált méréseknél való részvétel. 

Környezetvédelmi 
szaktanácsadó 

 A hatósági adatszolgáltatások ellenőrzése, szakmai kérdések, 
egyeztetések, bejárásokon való részvétel, illetve jegyzőkönyv 
összeállítása. 

Munkavállalók, a Kft-
vel és termelőkkel 
szerződéses viszonyban 
állók 

 Megismerik és megtartják a munkakörükhöz tartozó, 
jogszabályokban és szabványokban, illetve jelen 
környezetvédelmi szabályzatban meghatározott 
környezetvédelmi szabályokat. 

 Kötelesek a rájuk bízott feladatokat a környezetvédelmi 
szabályzatban és egyéb utasításokban előírtak megtartása mellett 
elvégezni. 
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 Kötelesek a munkahelyen rendet és tisztaságot tartani, 
megszüntetni minden olyan körülményt, amely a környezet 
veszélyeztetéséhez, szennyezéséhez vezethet. 

 Kiemelten kötelesek a személyesen észlelt vagy tudomásukra 
jutott környezetvédelmi hiányosságot, szabálytalanságot, 
rendellenességet a felettes vezetőiknek azonnal jelenteni. 
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IV. Hulladékgazdálkodás 

 
Alapvető jogszabály a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
 
 

IV.1. Általános előírások és fogalommeghataározások 
 
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. 
 
Nem veszélyes hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. mellékletben 
meghatározott veszélyességi jellemzők egyikével sem rendelkező hulladék; 
 
Veszélyes hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. mellékletben 
meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék 
 
Munkahelyi gyűjtőhely: a természetes személynek nem minősülő hulladéktermelő által a 
telephelyén végzett munka során képződő hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, a telephelyen 
kialakított hely, ahol a hulladéktermelő a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, továbbá a 
hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott, elkerített 
területen gyűjti; 
 
A Kft. és a termelők és azok munkavállalói kötelesek a tevékenységük során képződő hulladékok 
kezeléséről a jogszabályban meghatározott módon gondoskodni.  
A hulladékgazdálkodás komplex tevékenység, mely magában foglalja a Kft. és a termelők 
különböző tevékenységei során keletkező hulladékok keletkezésének felügyeletét, a keletkező 
hulladékok megfelelő módon történő gyűjtését, tárolását, elhelyezéséről történő gondoskodást. 
 
A környezetkímélő hulladékgazdálkodás az alábbi alapelvek és prioritások figyelembevételét 
jelentik: 

 A Kft. és a termelők minden tevékenységét úgy kell megtervezni és végezni, hogy a 
keletkező hulladék mennyisége és veszélyessége a lehető legkisebb legyen. 

 A keletkező hulladékokat a lehető legnagyobb arányban hasznosítani kell. 

 A nem hasznosítható hulladékokat környezetvédelmi követelményeket kielégítő módon 
ártalmatlanítani kell. 

 
A Kft. és a termelők területén keletkező hulladékok sokfélesége és mennyisége a jogszabályi 
előírásokon túlmenően, szükségessé teszi az optimális hulladékkezelés megvalósítását. Az 
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anyagbeszerzésnél törekedni kell arra, hogy amennyiben gazdaságilag megalapozott az anyagok 
beszerzésénél a környezetre kevésbé veszélyes, illetve a környezetbarát termékeket részesítsék 
előnyben, jó minőségű, hosszú élettartalmú eszközöket, berendezéseket vásároljanak. A keletkező 
hulladékokat a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet „A hulladékjegyzék”- ben megadott kódszámok 
alapján kell minősíteni -  veszélyes hulladékokra vonatkozó hatályos jogszabályban foglaltakat is 
figyelembe véve - a hulladék-csoport és főcsoport megnevezése szerint.  
 

IV.2. Kommunális hulladékok 
A kommunális szilárd hulladék gyűjtése a Kft. területén 1100 l-es műanyag gyűjtőedényben 
történik. A kommunális hulladékok elszállítása hetente egy alkalommal történik, melyet a helyi 
közszolgáltató végez. 
A kommunális hulladék közé tilos veszélyes hulladékot, égő gyufát és cigarettát helyezni! 
A termelőknél keletkező kommunális hulladékok gyűjtésére közszolgáltatási szerződést kell kötni a 
helyi közszolgáltatóval. 
 

IV.3. Nem veszélyes hulladékok 
A Kft. tevékenysége során a következő nem veszélyes hulladékok keletkeznek: 

HAK kód Hulladék megnevezése 
2022. évben keletkezett 

mennyiség (kg) 

17 04 02 Alumínium 100 kg 

17 04 05 Vas és acél 450 kg 

20 03 07 Lomhulladék 1970 kg 

  
A Kft. a tevékenysége során keletkező nem veszélyes hulladékokat a telephely területén 
elkülönítetten gyűjti. A megfelelő mennyiség összegyűjtése után vagy évente egy alkalommal az 
irodavezető értesíti a hulladékok hasznosításával foglalkozó céget, akik elszállítják. A hulladékok 
elszállítását és hasznosítását csak érvényes hulladék szállítási és hasznosítási engedéllyel 
rendelkező gazdálkodó szervezet végezheti.  
 
A termelőknél képződő nem veszélyes hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni és megfelelő 
mennyiség összegyűjtése után vagy évente egy alkalommal az adott hulladékok elszállítására és 
átvételére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek kell átadnia.  

 
IV.4. Veszélyes hulladékok 

A Kft. tevékenysége során a következő veszélyes hulladékok keletkeznek: 

HAK kód Hulladék megnevezése 
2022. évben keletkezett 

mennyiség (kg) 

- - - 
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IV.4.1. A veszélyes hulladékok munkahelyi gyűjtése 
A veszélyes hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyen való gyűjtését a hatályos rendeletek alapján kell 
végezni. Azon hulladékok, amelynek mennyisége a tevékenységet nem zavarja - környezeti 
veszélyessége függvényében - a keletkezés helyén, a munkahelyi gyűjtőhelyén gyűjthető a 
környezet szennyezését kizáró körülmények között. A technológia során keletkező veszélyes 
hulladékot először a keletkezés helyén kell gyűjteni, majd naponta átszállítani a munkahelyi 
gyűjtőhelyre. 
A veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladék fajtánként rendelkezésre álló a gyűjtőedényekbe kell 
elhelyezni. A gyűjtőedényeket felirattal kell ellátni, a gyűjtőedénybe csak a feliratnak megfelelő 
hulladékfajta kerülhet.  
A veszélyes hulladékokat tilos kommunális vagy egyéb (építési, ipari) hulladékokkal, illetve a 

különböző halmazállapotú veszélyes hulladékokat összekeverni! A fajtánkénti „szelektív” gyűjtés 

mindenkire nézve kötelező! 

 

A munkahelyi gyűjtőhelyet szembetűnő módon „Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely” 
felirattal kell ellátni. A telephelyen a keletkező - a fenti táblázatban felsorolt - veszélyes hulladékok 
máshol nem tárolhatóak. Amennyiben valamilyen új veszélyes hulladék keletkezne, annak 
kezelésére a fent leírt szabályok és jogszabályok az érvényesek.  
A Kft. irodavezetője és a termelő szükség esetén, a gyűjtőhely megteltekor értesíti a veszélyes 
hulladék átvevőt, aki gondoskodik az elszállításról. Veszélyes hulladék szállítását és átvételét 
engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet végezhet. 
 
IV.4.2. A gyűjtőhely kialakításával szemben támasztott követelmények 
A veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely kialakításával szemben támasztott követelmények: 

 A gyűjtőhely megközelítését biztosító - szilárd burkolatú - utakat jó műszaki állapotban kell 
tartani. 

 A gyűjtés során használt csomagolóeszközök, utak, térburkolatok állapotát rendszeresen 
ellenőrizni kell és szükség esetén, de legalább negyedévente egy alkalommal, tisztításukról, 
javításukról, cseréjükről gondoskodni kell. 

 A napi tevékenység során keletkező veszélyes hulladékot naponta a munkahelyi 
gyűjtőhelyre kell vinni. Szállítás közben ügyelni kell, hogy a környezet ne szennyeződjön. 
Az esetlegesen bekövetkező havária alkalmával felitató anyaggal fel kell itatni és az így 
keletkezett hulladékot is veszélyes hulladékként kell kezelni és a munkahelyi gyűjtőhelyen 
tárolni elszállíttatásig.  

 Veszélyes hulladék kiszállítását csak arra engedéllyel rendelkező cégtől lehet és kell 
rendelni. 

 A tárolást a veszélyes hulladékok kémiai hatásának ellenálló, teherbíró és folyadékzáró 
aljzaton kell megoldani.  

 A gyűjtőhelyet körül kell keríteni, illetéktelenek behatolását megakadályozó módon. 

 Meg kell akadályozni a csapadéknak a gyűjtőhelyre való jutását (tetőt kell kiépíteni, illetve 
csapadékvíz elvezetési rendszert kell biztosítani). 

 A gyűjtőhelyen a veszélyes hulladékok kémiai hatásának ellenálló tároló, csomagoló 



 Környezetvédelmi Szabályzat 
Oldalszám: 

13 
ULT Magyarország Kft. és NYIDOTER Kft. 

4400 Nyíregyháza, Kinizsi u. 6/A. 
 

 

eszközöket (folyadékzáró konténer, hordó, tartály, műanyagzsák, doboz stb.) kell 
rendszeresíteni. 

 A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a 
hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. 

 Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a 
konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető 
jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. 

 Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki 
védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú 
zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe 
történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre 
vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy 
konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék 
fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és - szükség szerint - 
kármentő aljzattal kell kialakítani. 

 A gyűjtés során használt tároló- és csomagolóeszközök, tárolóterek (utak, térburkolatok) 
állapotát rendszeresen ellenőrizni, és szükség szerint javítani kell. 

 Mentesítő anyagot kell biztosítani, a szükséges felszerelésekkel együtt. 

 A veszélyes hulladék fél évig tárolható a munkahelyi gyűjtőhelyen, így a keletkezéstől 
számított fél éven belül el kell szállíttatni arra, a környezetvédelmi hatóság engedélyével 
rendelkező gazdálkodó szervezettel. 

 Minden veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységet úgy kell végezni, hogy annak 
során talaj, talajvíz, levegőszennyezés ne történjen! 

 Veszélyes hulladékot más anyaggal összekeverni, együtt gyűjteni TILOS. Különösen 
vonatkozik ez a kommunális hulladékra. 

 Az „SZ” kísérőjegyek gyűjtése a Kft. irodavezetőjének feladatai közzé tartozik. 
 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz és robbanásveszélyes osztályba sorolt, 
egymással vagy önmagában reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves anyagokat tartalmazó 
veszélyes hulladékokat a környezetvédelmi, közegészségügyi és tűzvédelmi szakhatóságok által 
jóváhagyott mennyiségben és módon lehet tárolni. 
 
A fenti követelmények meghatározása és kialakítása az ULT Magyarország Kft. agronómia 
igazgatójának, a NYIDOTER Kft. ügyvezető igazgatójának és a termelőknek a feladata. 

 
IV.4.3. Veszélyes hulladékok kezelése 
Veszélyes hulladékot kezelésre (hasznosításra, értékesítésre, ártalmatlanításra) csak annak 
kezelésére, a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező szervezet, vagy személy vehet át. 
Szerződés előkészítésekor meg kell győződni az engedély meglétéről. Átvétellel az átvevő 
megszerzi a hulladék tulajdonjogát. 
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IV.5. Hulladékgazdálkodási feladatok  
A hulladékgazdálkodás adminisztratív feladatai (adatgyűjtés, adatszolgáltatás) 
A veszélyes- és nem veszélyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos adminisztratív feladatok: 

 A keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékokról naprakész nyilvántartást kell 
vezetni. A nyilvántartásban szerepeltetni kell a keletkező hulladék HAK kódját, keletkezett 
és göngyölített mennyiséget, átadás dátumát, mennyiségét, átvevő/szállító megnevezését, 
kísérőjegyek számát. 

 A nyilvántartások veszélyes hulladék esetében a tárgyévet követő 10 évig, míg a nem 
veszélyes hulladék esetében 5 évig nem selejtezhető, addig meg kell őrizni.  

 Amennyiben a keletkezett hulladékok mennyisége eléri vagy meghaladja a hulladékkal 
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) 
Kormány rendelet 11. § (2) bekezdésében előírt mennyisségeket (veszélyes hulladék esetén 
200 kg-ot, nem veszélyes hulladék esetén 2000 kg-ot, nem veszélyes építési és bontási 
hulladék 5000 kg) akkor a keletkezett hulladékokról évente egy alkalommal (tárgyévet 
követő év március 1-ig) elektronikus úton éves jelentést kell készíteni és benyújtani a 
területileg illetékes környezetvédelmi hatóság felé. 

 
Amennyiben a Kft-nél és a termelőnél keletkezett hulladékok mennyisége eléri vagy 
meghaladja a fentiekben előírt mennyiségeket, úgy határidőre eleget kell tennie az éves 
hulladék bejelentési kötelezettségnek a területileg illetékes Környezetvédelmi Hatóság felé. A 
Kft-nek és a termelőknek gondoskodnia kell a naprakész hulladék nyilvántartás vezetéséről 
is. 
 
Az ULT Magyarország Kft. éves hulladék bevallási kötelezettségre jelen Szabályzat 
készítésének időpontjában kötelezett, aminek határidőre eleget tesz. A Kft. folyamatosan, 
naprakészen vezeti a keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékokról a nyilvántartást. 
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V. Veszélyes anyagok és készítmények káros hatása elleni védelem 
 
 

V.1. Veszélyes anyagok és készítmények általános előírásai 
 
Alapvető jogszabály a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a 44/2000. 
(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 
illetve tevékenységek részletes szabályairól.  
 
Veszélyes anyag: valamennyi, a CLP alapján veszélyesként osztályozott anyag. 
 
Veszélyes keverék: valamennyi, a CLP alapján veszélyesként osztályozott keverék. 
 
Biztonsági adatlap: a REACH 31. cikkében foglaltaknak megfelelően összeállított, magyar nyelvű 
dokumentum. 
 
Veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenységgel kapcsolatos feladatok: 

 A veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készítménnyel kapcsolatos minden tevékenységet 
úgy kell megszervezni, hogy a veszélyes anyag a tevékenység során az egészséget, illetve a 
környezetet ne veszélyeztethesse, ne károsíthassa.  

 A veszélyes anyagokat és készítményeket élővízbe, közcsatornába és talajba juttatni tilos! 

 Veszélyes anyagok felhasználása során be kell tartani a technológiai utasításokat, valamint a 
tevékenységi engedélyben leírtakat.  

 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.  

 A használt veszélyes anyag, illetve készítmény Biztonsági Adatlapját az anyaggal 
kapcsolatba kerülők részére biztosítani kell.  

 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek csak érvényes tevékenységi engedéllyel 
végezhetők.  

 Új, veszélyes anyag, illetve készítmény bevezetése, technológián beállt bárminemű változás 
bevezetése előtt jelentést kell adni a környezetvédelmi szaktanácsadó felé.  

 Veszélyes anyagok és készítmények tekintetében, amennyiben lehetséges, a környezetre és 
az emberi szervezetre kevésbé ártalmas készítményt kell alkalmazni. 
 

Veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenységben bekövetkezett 
változást a Területileg Illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához a változást követő 
30 napon belül be kell jelenteni elektronikus felületen. Továbbá az újonnan használt veszélyes 
anyagok biztonsági adatlapját mellékelni kell a bejelentéshez. 
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A veszélyes anyagok tárolásának, raktározásának környezetvédelmi előírásai: 

 A veszélyes anyagokat raktározni, az előírásoknak megfelelően kell minden esetben 
elkülönítve, felirattal, jelzéssel ellátva az anyag jellegének megfelelő csomagolásban.  

 A veszélyes anyagot csak olyan anyagból készült csomagolóanyagban szabad tárolni, amely 
annak szétszóródását megakadályozza.  

 A veszélyes anyagok azonosítására a csomagoláson minden esetben jól olvasható és 
letörölhetetlen felirat (címke) kell, hogy legyen. 

 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. Kezelésüket jelen szabályzat IV.4. pontjában 
leírtak szerint kell végezni. 

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

 A veszélyes anyagok tárolásánál minden esetben a BIZTONSÁGI ADATLAP előírásai 
szerint kell eljárni. Biztosítani kell, hogy a biztonsági adatlapok bármikor hozzáférhető 
helyen legyenek.  

 Különös elővigyázatossággal kell azon anyagok raktározását végezni, melyek környezet- és 
egészségkárosító hatásúak. Ezen anyagok kiömlését, kiszóródását a talajra, illetve a 
csatorna-hálózatba jutását meg kell akadályozni.  

 
Egyéb feladatok 
A veszélyes anyaggal kapcsolatos legfőbb tudnivalókat a munkavállalókkal oktatás keretében kell 
megismertetni évente egy alkalommal. Az oktatást, valamint az előírások betartását, 
végrehajtásának folyamatos ellenőrzését, és dokumentálását a Kft. vezetőinek és a termelőknek kell 
végezni a környezetvédelmi szaktanácsadó útmutatásai alapján.  
A Kft. vezetői és a termelő köteles folyamatosan ellenőrizni területükön a veszélyes anyaggal 
kapcsolatos tevékenységet, s amennyiben hiányosságot tapasztal, köteles intézkedni, intézkedést 
kérni felettesétől a hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan. 
Ahol veszélyes anyagot használnak, tárolnak enni, inni, dohányozni szigorúan tilos! 
 
A Kft. veszélyes anyagok bejelentésének tekintetében eleget tett a jogszabályi előírásoknak. 
Amennyiben a termelő veszélyes anyagot használ fel a bejelentési kötelezettségnek neki is 
eleget kell tennie. 
 
 

V.2.  A növényvédő szerek kezelése, növényvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 

A növényvédelemmel kapcsolatos követelmények célja, a növényvédelemmel kapcsolatos 
veszélyek megelőzése, az ember és állat egészségét, az élő környezetet és a természet védelmét 
szolgáló intézkedések biztosításával, illetve a növényvédelemmel összefüggő kémiai biztonságra 
vonatkozó általános szabályok betartásával végzett termésbiztonság és termésmennyiség növelés 
biztosítása. Ezt a szakmai területet a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi 
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tevékenységről és a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának 
és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, 
tárolásáról és szállításáról szabályozzák. 
 
A Kft. és a termelők Integrált Növényvédelmi Technológiát (IPM) valósíttat meg. Ennek 
értelmében a termelőnek az alábbiakat kötelező jelleggel figyelembe kell vennie és betartania. 

 A termelő az ültetvények okszerű növényvédelmét köteles elvégezni, de egyéb 
kártevő vagy kórokozó hiányában felesleges növényvédelmi kezeléseket nem végez. 
Alapvető cél a lehető legkisebb környezeti terhelés elérése a növényvédelmi beavatkozások 
során. 

 Köteles megfelelő képesítést szerezni, az Elsődleges Feldolgozó és a Termelői 
Csoport szakképzésein részt venni. „Az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő 
szerek forgalmazásához, vásárlásához, felhasználásához, továbbá a növényvédő szerrel 
végzett növényvédelmi szolgáltatáshoz I. vagy II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer 
forgalmazási, vásárlási, és felhasználási engedély szükséges.” 

 Növényvédelmi permetezést csak az érvényben lévő növényvédő szerengedélyezési 
okiratban foglaltak szerint, csak a dohánykultúrában engedélyezett növényvédő szerekkel 
folytathat, az élelmezés-egészségügyi várakozási idő figyelembevételével, valamint a 
szükséges gyakorisággal. 

 A termelő köteles elkészíteni a növényvédelmi nyilvántartásokat („Növényvédelmi 
Naplót”) és azt naprakészen vezetni. 2023 január 1-től elektronikus úton is kell vezetni a 
növényvédelmi naplót. A 10 hektárnál nagyobb területen gazdálkodóknak naprakész 
nyilvántartást kell vezetniük a szántóföldi kultúrában végzett rovarölő szeres kezelésekről. 
Minden más esetben éves adatszolgáltatást kell végezni a gazdálkodási évet követően 
legkésőbb január 31-ig. 

 A termelő a növényvédelmi munkái során szakszerűen üzemelteti, karbantartja a 
növényvédelemben, kacsgátlásban alkalmazott speciális növényvédelmi eszközöket, hogy 
elkerülje az esetleges környezeti szennyezéseket. (talajszennyezés, élővizek szennyezése, 
levegőszennyezés). 

 A növényvédelmi szolgáltatás és árutermelés során használt növényvédelmi gépeken 
-a kézi, illetve háti növényvédelmi berendezések kivételével az Európai Unió területén 
történt első üzembe helyezést követő első öt évben egy alkalommal, ezt követően 
háromévente időszakos műszaki felülvizsgálatot kell végezni.  

 A permetezőgépnek minden munkavégzés alkalmával meg kell felelnie a 
típusminősítési eljárás követelményeinek, valamint a biztonságos munkavégzés előírásainak. 
Sérült, csöpögő berendezéssel munkát végezni tilos.  

 Ha a permetezőgép a követelményeknek nem felel meg, a vármegyei kormányhivatal 
a munkavégzést a hiba kijavításáig leállíthatja! 

 A növényvédelmi gépet a munkavégzés után meg kell tisztítani. 

 A termelő a növényvédelem során egyik környezeti elemet sem szennyezheti, illetve 
károsíthatja. 
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 A termelő amennyiben légi növényvédelmi kezelést kénytelen végezni a 
dohányültetvényében, a kezelést megelőzően a mindenkori érvényben lévő rendelet előírásai 
szerint köteles eljárni. (A kezelés indokoltságát, helyét, idejét, a kijuttatandó szerféleség 
nevét, dózisát, stb. köteles azt az illetékes hatóságnak időben bejelenteni.)  

 
A termelő a növényvédelemi beavatkozások során maximális körültekintéssel jár el, az alábbi 
legfontosabb gyakorlati követelmények szerint: 

 A termelő csak a dohánykultúrában engedélyezett növényvédő szerekkel folytathat 
növényvédelmi kezeléseket.  

 Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő figyelembevételével állítja össze a 
növényvédelmi programját, valamint végzi a betakarítást. 

 A termelő a növényvédő szereket az eredeti csomagolásban tárolja, fagy és 
páramentes környezetben, elzártan. 

 A növényvédelemben használt eszközöket és védőfelszereléseket elkülönítetten, 
előírás szerűen, a hozzáférést megakadályozó módon tárolja. 

 Alkalmazza az IPM technológiát az Elsődleges feldolgozó és a Termelői Csoport 
irányítása alapján. 

 Figyelemmel kíséri az Elsődleges Feldolgozó és a Termelői Csoport előrejelző 
rendszereit. 

 Területein a főbb kártevőkre és kórokozókra előrejelző rendszert üzemeltet és ezek 
eredményeire alapozza a védekezése módszerét.  

 A törzsoldatot termelő környezetszennyezést kizáró módon, megfelelő 
mennyiségben készíti el. 

 A termelő megválasztja a talajfertőtlenítés, gyomirtás megfelelő módszereit, 
készítményeit. 

 A termelő megfelelő módon használja a növényvédelmi eszközöket, keverő 
edényeket, szerszámokat, berendezéseket, alap- és segédanyagokat, göngyölegeket. 

 A termelő szakszerűen üzemelteti, karbantartja a növényvédelemben alkalmazott 
speciális növényvédelmi gépeket, eszközöket, járműveket, traktorokat és a hozzájuk 
kapcsolt egyéb berendezéseket. 

 A termelő hitelt érdemlő módon elkészíti a növényvédelmi nyilvántartását. 
(„Növényvédelmi napló”) A naplót 2023 január 01-től elektronikus úton is vezetnie kell a 
termelőnek a NÉBIH erre kialakított web felületén. 

 A termelő meghatározza a mérgezés jellegének megfelelő elsősegély nyújtási 
eljárást, egy esetleges mérgezés szakszerű kezelése, megszüntetése érdekében. 

 A termelő kiválasztja, szükség esetén használja az elsősegély nyújtási eszközöket, 
anyagokat. 

 A termelő a maradék növény védőszert, valamint a növény védőszeres göngyöleget 
veszélyes hulladékként kezeli, azt engedéllyel rendelkezőnek adhatja át. 
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VI. Víz, szennyvíz 
 
Alapvető jogszabály a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII. törvény. 
 
A Kft. és a termelő a tevékenységét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a 
mindenkor hatályos, vízvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előírása szerint tervezi és végzi. 
 

VI.1. Vízellátás 
A telephely vízellátását közműves vízellátó hálózatra történő csatlakozással (Nyírségvíz) 
biztosítják. A telephelyen vizet szociális célra használnak fel. 
    

VI.2.  Szennyvízelvezetés 
A Kft. telephelyén szociális szennyvíz keletkezik, amelynek elhelyezése a kiépített közműhálózatra 
való csatlakozással (Nyírségvíz) történik. 
A Kft. területén lévő termelői WC szennyvíz űrítését a NyírVV Nonprofit Kft. végzi 
szippantókocsival. 
 

VI.3. Csapadékvíz tisztítás és elhelyezés 
A tiszta csapadékvíz elhelyezése természetes úton történik (elszikkad, felszárad) a telephely 
területén.  
 

VI.4. Dohánytermesztés során betartandó előírások 
A dohány termesztése során elsősorban a talajművelés és az öntözés kapcsán találkozunk a felszíni 
és felszín alatti vizekkel. A termelő feladata, hogy a termelés minden fázisában kerülje a felszíni és 
felszín alatti vizek szennyezését, azokat okszerűen és célszerűen használja. Az ide vonatkozó 
szabályzók, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről, valamint a 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályiról. 
 
A vonatkozó EK rendelet értelmében 2010. január 1-jétől a víz megőrzésének érdekében az 
öntözési célú vízhasználat csak az adott területre érvényes öntözési vízjogi üzemeltetési engedély 
esetében lehetséges. A termelő az öntözést csak öntözési talajtani szakvélemény és az erre alapozott 
műszaki terv alapján kiadott vízjogi engedéllyel végezheti. Az éves öntözővíz szükségletet, az 
egyszerre kiadható öntözővíz mennyiségét, az öntözés intenzitását, a talaj fizikai, vízgazdálkodási 
tulajdonságai, valamint az öntözendő növény vízigénye alapján talajtani szakvéleményben kell 
meghatározni. Az öntözési gyakorlatnál alapvetően a víztakarékos öntözési gyakorlat megvalósítása 
a cél, figyelembe véve a kipárolgást, a nagyobb arányú öntözővíz veszteségeket. 
 
A dohánytermő területek, parcellák körül védő sávok alkalmazása kötelező. Ennek nagysága a 
felszín, az öntözési mód és a trágyázási gyakorlat függvénye, melyet a helyes mezőgazdasági és 
környezeti állapot program keretén belül szabályoznak. 
  
A termelőnek tilos trágyalét, nagyobb mennyiségű vízoldékony műtrágyát, valamint növény 
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védőszer maradékot a kezelt tábla felszínén kijuttatni, ha a terület lejtős és fennáll annak a veszélye, 
hogy azok a felszíni vízbe juthatnak. 
 
A termelőnek figyelni kell arra, hogy a trágyázás során tápanyagok sem közvetlenül sem erózió 
útján ne juthassanak a felszíni vizekbe. 
 
A hulladékgazdálkodás során a termelő nem szennyezheti a felszíni, illetve a felszín alatti vizeket, 
tehát a hulladékot nem rakhatja olyan helyre, ahol a folyékony veszélyes anyag a talajvízbe 
bemosódhat, illetve a felszíni vízbe folyhat. 
 

VI.5. Küszöbérték feletti szennyezőanyagok mennyisége  
Az előírt küszöbértéket meghaladó közcsatorna terhelés esetén kerül sor a „küszöbérték feletti 
szennyezőanyagok mennyiségének” meghatározására.  
Küszöbérték feletti szennyezés esetén a vizsgálatot követő 30 napon belül a szennyezés 
megállapítására vonatkozó valamennyi iratot és vizsgálati adatot meg kell küldeni a Szabolcs- 
Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. 
 

VI.6. Vízjogi engedélyeztetésre vonatkozó előírások  
Vízjogi engedély szükséges a vízi munka elvégzéséhez, vízi létesítmények megépítéséhez, 
átalakításához, megszűnéséhez (létesítési engedély), valamint használatbavételhez, üzemeltetéshez 
és minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély). 
 
Amennyiben a Termelő területén vízjogi engedélyeztetéshez előírt tevékenységet lát el, az csak 
vízjogi engedély birtokában teheti meg. A vízjogi engedélyben előírtak betartása kötelező! 
 
A Kft. jelen Szabályzat készítésének időpontjában vízjogi engedélyeztetéssel és bevallási 
kötelezettséggel nem rendelkezik. 
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VII. Talajvédelem 

 
VII.1. Általános előírások 

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok főleg kárelhárítás, karbantartás során fordulhatnak elő, 
valamint esetleges rekonstrukciós munkák alkalmával. Talaj szennyezése estén a veszélyéről, annak 
bekövetkezéséről az észlelő köteles azonnal értesíteni a vezetőt. A vezető azonnal intézkedik annak 
elhárításáról, megszüntetéséről és köteles haladéktalanul értesíteni a környezetvédelmi 
szaktanácsadót, akik a következő módon köteles eljárni:  

 Közüzemi csatorna veszélyeztetése esetén tájékoztatják az érintett közüzemi vállalatot. 

 Talajszennyezés esetén értesítik a Területileg Illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztályát is. 

 
Építési munkák során gondoskodni kell:  

 a talaj védelméről, 

 a beépítés, beruházás előtt a talaj kitermeléséről, 

 a kitermelt talaj szakszerű deponálásáról és hasznosításáról, 

 óvni kell a talajt a fizikai rongálástól, káros szennyezéstől, főleg a veszélyes hulladékoktól  

 amennyiben a kiviteli tervek a fent leírtakban nem adnak utasítást, a beruházó felé jelezni 
kell, és tervkiegészítést kell kérni. 
  

VII.2. Talajszennyezések kezelése  
A munkaterületeken a gépekből, gépjárművekből kifolyó olaj, vagy más veszélyes anyag, a 
felhasznált vagy árusított veszélyes anyagok csomagolásának megsérülése, nem megfelelő tárolása 
vagy a hulladékok nem megfelelő kezelés során a szennyezetté vált talaj összegyűjtéséről 
gondoskodni kell, és veszélyes hulladékként kell kezelni azt. A kiömlött anyag további 
talajszennyezést okozó szétterjedését meg kell akadályozni. A felitatott anyag és az adszorbens a 
vonatkozó rendelet értelmében veszélyes hulladéknak minősül. A megsemmisítéséről ennek 
figyelembevételével kell gondoskodni.  
Kárelhárítás miatt tönkretett növényzet pótlásáról gondoskodni kell.  
Az esetlegesen bekövetkező talajszennyezések esetén a kármentést el kell végezni, az eseményről a 
környezetvédelmi szaktanácsadót is értesíteni kell. Tűzveszély esetén a Tűzvédelmi Szabályzatban 
foglaltak is irányadók.  
 

VII.3. Talajszennyezések ártalmatlanítása  
A talajszennyezés felmérésében közreműködők, a vizsgálatokat elvégzők szakmai kiválasztását, 
valamint a mentesítés módjának meghatározását, a vezető a környezetvédelmi szaktanácsadó 
bevonásával végzi. A talajszennyezés ártalmatlanítását, a talaj mentesítését a szennyezésektől a 
kiválasztott szakértő társaság saját hatáskörben végzi a környezetvédelmi szaktanácsadó szakmai 
koordinációja mellett, aki folyamatosan tájékoztatja a vezetést. 
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VII.4. termelők talajvédelemmel kapcsolatos előírásai 

A termelés során elsősorban a szántóföldi munkák során kell a talajt figyelembe venni. 
A termelő kötelessége, hogy a termelési tevékenysége során a talaj minőségét és termékenységét 
megőrizze, illetve javítsa, valamint a talajszennyezést elkerülje. 
A 2007. évi CXXIX törvény a termőföld védelméről előírja, hogy a földhasználónak gondoskodnia 
kell a talaj humuszos rétegének megőrzéséről, szerves anyag fenntartásáról, továbbá a talaj 
tápanyag-szolgáltatását és a növény tápanyagigényét figyelembe vevő környezetkímélő tápanyag 
gazdálkodás folytatásáról. 
Az előzőekben leírtak figyelembevételével a termelő a talajok tápanyag-utánpótlását 
talajvizsgálaton alapuló számítások alapján végezze. Ezek során figyelembe kell venni a 
teremesztendő növény tápanyagigényét, a talaj tápanyag-ellátottságát, az elővetemény hatását és a 
korábban kijuttatott szerves trágyából az adott évben felszabaduló tápanyagokat. (vetésforgók 
alkalmazása) A dohánytermelőknek a vetésváltással szinkronban, legalább háromévente 
talajvizsgálatot kell végezni a dohánytermő területükön és a talajvizsgálatok eredményeire alapozott 
tápanyag visszapótlási gyakorlatot végezni. 
A megfelelő talajállapot, termőképesség megtartását a szakszerű vetésváltás is elősegíti. A dohány 
esetében 3 éven keresztül lehet ugyanazt a területet használni. A vetésváltás során alkalmazott 
egyes másodvetésű növények megőrizhetik és javíthatják a talaj szerkezetét, növelhetik annak 
termőképességét. Megvédik a talaj felületét a víz és széleróziós hatásoktól. 
A 12%-nál nagyobb lejtésű területeken dohány termesztése tilos. Ezzel elkerülhetjük a káros 
eróziós hatásokat, valamint a felesleges és káros tápanyag kimosódásokat. 
A dohányterületeken a talajszerkezet megóvása érdekében a vízzel telített talajon mindennemű gépi 
munkavégzést kerülni kell. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben a talaj 
nedvességtartalma olyan magas, hogy az már további csapadék befogadására nem képes, ott a gépi 
munkavégzés nem megengedett. 
A hazai dohánytermesztés egy jelentős része nitrátérzékeny területeken folyik. Ez a tény nagyobb 
figyelmet igényel a termelőtől a nitrátszennyezés csökkentése érdekében. A mezőgazdasági művelt 
területek nitrátérzékenységi besorolása folyamatosan változik, ezért azt a termelőnek nyomon kell 
követnie és az ide tartozó előírásokat maradéktalanul be kell tartania. 
 termelő köteles a trágyakezelés és a mezőgazdasági területre való tápanyag-kijuttatás szabályait 
betartani. Különös tekintettel a mennyiségi korlátozásra, a trágyázási tilalmi időszakra. A 
különböző szerves trágyák alkalmazása ajánlott, a talaj szerkezetének, tápanyag szolgáltató 
képességének, vízgazdálkodásának fenntartása és javítása érdekében, figyelembe véve a helyes 
mezőgazdasági és környezeti állapot egyéb előírásait. 
A talajok termőképességének fenntartása szempontjából fontos tényező azok kémhatása. Azokon a 
területeken, ahol a talajvizsgálati eredmények savanyú kémhatást állapítanak meg, a 
szaktanácsadásban ajánlott javító és fenntartó talajmeszezést el kell végezni. Ezeken a területeken 
célszerű a gyakoribb mintázás és talajvizsgálat és az erre alapuló tápanyag visszapótlás. Itt minden 
esetben olyan tápanyagformákat kell alkalmazni, melyek további savanyodást nem eredményeznek. 
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VII.5. Ellenőrzés, felügyelet 

A környezetvédelmi szaktanácsadó rendszeres szemlét tart a telephelyen. Ellenőrzi és felügyeli, 
hogy a gyakorlat megfelel-e a Szabályzatban foglaltaknak.  
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VIII. Levegőtisztaságvédelem 
 

VIII.1. Fogalommeghatározások 
Légszennyező anyag: a levegőben lévő és az emberi egészségre vagy a környezet egészére 
valószínűsíthetően káros hatást gyakorló anyag. 
 
Légszennyező forrás: levegőterhelést okozó helyhez kötött vagy mozgó forrás. 
 
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. 
 
Diffúz forrás: olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely 
nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely 
légszennyezőanyag kibocsátással jár. 
 

VIII.2. Általános előírások  
Alapvető jogszabály a Levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. 
(XII.23.) Kormány rendelet. 
A rendelet hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetre terjed ki, akik, vagy amelyek tevékenysége, létesítménye, termékre 
levegőterhelést okoz vagy okozhat.  
Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő 
olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 
 
VIII.2.1. A helyhez kötött és diffúz források üzemeltetésének általános szabályai 
A légszennyező források és az összesen 140 kWth-nál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű, 
kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés csak környezetvédelmi engedély birtokában 
létesíthető és üzemeltethető. 
 
A helyhez kötött és diffúz légszennyező források üzemeltetése során:  

a) jogszabályban vagy a környezetvédelmi hatóság határozatában megállapított kibocsátási 
határértékek nem léphetők túl;  

b) a levegővédelmi követelményeket be kell tartani,  
c) olyan anyag- és energia felhasználást kell folytatni, amely nem okoz légszennyezést, 

illetőleg megfelel az egyéb környezetvédelmi jogszabályok előírásainak;  
d) a tisztító berendezéseket a technológiai előírásoknak megfelelően, gondosan és 

folyamatosan üzemeltetni kell, valamint gondoskodni kell karbantartásukról;  
e) a technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg 

elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést;  
f) a rendkívüli légszennyezés megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a 

szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot. 
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VIII.3. A légszennyező források azonosítása  

A Kft. területén működő minden légszennyezést okozó forrást azonosítani kell, illetve be kell 
jelenteni a területileg illetékes Környezetvédelmi Hatóság részére. A bejelentésekért a 
környezetvédelmi szaktanácsadó a felelős. Új pontforrás létesítésének bejelentését a 306/2010. 
(XII.23.) kormányrendelet szerinti engedélyezési eljárás szerint kell végezni. 
A légszennyező forrásokról az alapadatokat a LAL adatlap tartalmazza. Minden légköri kibocsátást 
azonosítani kell.  Új légszennyező forrás keletkezésével járó technológia bevezetése előtt 
tájékoztatni kell a környezetvédelmi szaktanácsadót.  

 
VIII.4. Működési engedély  

Bejelentésköteles légszennyező forrás tervezése, építése, meglévő bővítése esetén a területileg 
illetékes környezetvédelmi hatóságtól/kormányhivataltól kell a pontforrásra létesítési engedélyt 
kérni.  
A telepítéskor az engedélyben foglaltak betartása kötelező. A telepítést követően a pontforrásra 
üzemelési engedélyt kell kérni, amelyben a hatóság előírja a pontforrásra vonatkozó kibocsátási 
határértékeket.  
A környezetvédelmi szaktanácsadó a felelős az engedélyezési követelmények betartatásáért.  
Meglévő - légszennyező forrásokra - a működési engedélyeket 5 évente meg kell újítani, a 
működési engedély lejárata előtt legalább két hónappal a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. sz. 
mellékletében meghatározott tartalommal új működési engedély iránti kérelmet kell benyújtani a 
területileg illetékes Környezetvédelmi Hatóság részére. 
 

VIII.5. Pont- és diffúz légszennyező források ellenőrzése, üzemeltetése, 
karbantartása  

A pont- és diffúz légszennyező forrásokat úgy kell üzemeltetni, hogy azok a technológiai előírások 
betartása mellett, az üzemzavarok megelőzésének szem előtt tartásával, illetőleg elhárításával a 
rendkívüli légszennyezést megakadályozzák.  
A légszennyező források üzemeltetése során a környezetvédelmi hatóság határozatában 
megállapított kibocsátási határértékeket a megadott légszennyező anyagra be kell tartani.  
A környezetvédelmi hatóság határozatában előírt időpontig akkreditált laboratóriummal a levegő-
szennyező források kibocsátásait méretni kell. A pontforrások kibocsátásának mérése hatósági 
előírás alapján, illetve a 6/2011. (I.14.) VM rendelet szerint történik.  

 A kibocsátások folyamatos ellenőrzésének biztosítása érdekében a légszennyező források és 
a hozzájuk kapcsolódó berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót kell vezetni. A 
technológia oldószer-felhasználásról naprakész nyilvántartást kell vezetni. Az üzemnaplók 
vezetését rendszeresen ellenőrizni kell.  

 Az időszakosan kötelező emisszió méréseket külső akkreditált laboratóriummal rendelkező 
céggel kell elvégeztetni, az ellenőrző vizsgálati jegyzőkönyveket az illetékes hatóságnak 
kell eljuttatni a környezetvédelmi szaktanácsadó koordinálásával. 

 
A Kft. köteles a környezetvédelmi hatóságtól kapott határozatokban foglaltak maradéktalan 
betartására (pl. nyilvántartások vezetése, emisszió mérése, légszennyezési határértékek betartása). 
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VIII.6. Adatszolgáltatás elkészítése  

A környezetvédelmi szaktanácsadó adatszolgáltatás alapján az azonosított pont- és diffúzforrások 
légszennyezőanyag kibocsátás jellemzőit feldolgozza és összefoglalja az LM adatlapon az OKIR 
rendszerben.  
A Környezetvédelmi Hatóság felé tárgyévet követő év március 31-ig történő bejelentési 
kötelezettségnek az OKIR rendszeren keresztül kell eleget tenni. A légszennyező források 
bejelentése a környezetvédelmi szaktanácsadó feladata. 
 

VIII.7. A változásjelentés elkészítése  
Minden olyan változás esetén, amely kibocsátási határérték-módosulást eredményezi, vagy az 
adatlap bármely adatának megváltozása esetén - az irodavezető jelzése alapján - a bekövetkezett 
változásokat 30 napon belül az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (LAL adatlap) a 
környezetvédelmi szaktanácsadó változásjelentést tesz a hatóság felé. A változás-jelentésről a 
környezetvédelmi szaktanácsadó tájékoztatja a Kft. vezetését.  
 
A Kft. területén a Szabályzat készítésének időpontjában bejelentésköteles légszennyező pont- 
és diffúz forrás nem található. 
 
Amennyiben a termelő bejelentésköteles pontforrást üzemeltet, azt csak a területileg illetékes 
környezetvédelmi hatóságtól érvényes engedéllyel teheti meg. Az engedélyben foglaltak 
betartása (éves jelentések elkészítése, emisszió mérések elvégeztetése) kötelező. 
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IX. Zajvédelem 
 
A környezeti zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos feladatokat, előírásokat a 284/2007.(X.29.) 
Kormány rendelet szabályozza.  

 
Általános előírások 
A zaj és rezgésvédelmi szabályozás leggyakoribb, bár nem kizárólagos eszköze a határértékek 
meghatározása. Ezek a határértékek különbözőek a területek rendeltetésétől függően. A 
munkahelyeken gondoskodni kell, hogy az előírt zajszintet ne lépjük túl. 
A területrendezés során, a környezetbe zajt, illetve rezgést kibocsátó és a zajtól, illetőleg rezgéstől 
védendő létesítményeket úgy kell tervezni, egymáshoz viszonyítva elhelyezni, hogy a zaj és rezgés 
ne haladja meg a megengedett zaj-, illetőleg rezgésterhelési határértékeket.  
Új létesítmények tervezésénél, beruházásánál, új gépek, műszerek, berendezések üzembe 
helyezésénél figyelembe kell venni a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket. Új üzemrész 
építésekor, vagy meglévő felújítása alkalmával a rendelet szerint a tervezőknek az I. fokú 
zajvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítást kell kérni, és azok betartásáról 
gondoskodni kell. Az újonnan létesülő zaj és rezgésterhelési forrásokra vonatkozóan határértékeket 
kell kérni. 
Nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha a zajterhelési határérték teljesül és erről 
a tervező nyilatkozik. 
Az új létesítmény megépülése üzembe helyezése után a zajmérést kell kezdeményezni. A 
változások előtt értesíteni kell a környezetvédelmi szaktanácsadót. 
A meglévő zaj- és rezgésforrások által okozott veszélyes mértékű zajt és rezgést - a zajforrásoknak 
a környezettől való izolálásával, hangelnyelő felületek, hangtompítók alkalmazásával, működésük 
időbeli korlátozásával - fokozatosan, tervszerűen csökkenteni kell.  
A gépjárművek zajkibocsátásra és rezgésre vonatkozó üzemeltetési feltételeit a jogszabály előírásai 
szerint kell biztosítani. A gépkocsiforgalom csökkentésével, a sebesség korlátozásával a zajterhelés 
csökkenthető.  
Abban az esetben, ha utalás vagy panasz érkezik a lakosságtól, a szükséges vizsgálatokat rögtön 
meg kell tenni és meg kell hozni a megfelelő intézkedéseket. 
A tapasztalatok szerint egy irányban egyidejűleg maximum 3 ipari létesítmény hatása érvényesülhet 
és az elvégzett környezeti tanulmány alapján kijelenthetjük, hogy az üzem működése közben 
fellépő zajkibocsátás sehol nem fog a megengedettnél nagyobb zajterhelést okozni. 
A Kft. zajkibocsátó létesítményei közelében védendő létesítmény nem található, ezért a 
tevékenység zajvédelmi érdekeket nem sért, környezeti zaj ellen nem kell védeni az érintett 
településeket. 
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X. Környezet vészhelyzet elhárítási terv 
 
Ha üzemzavar, baleset vagy más rendkívüli esemény következtében a környezetet veszély fenyegeti 
vagy környezetkárosítás következik be, haladéktalanul intézkedni kell: 

 a további veszély elhárítása érdekében, 

 személyi sérülés, baleset esetén elsősegélynyújtásról. 
 
A környezetvédelmi kár elhárításánál a Kft. vezetői, a termelők és a környezetvédelmi 
szaktanácsadó utasítása szerint kell eljárni, illetve az eset kivizsgálása után a felelősökkel szemben 
felelősségre vonást és szankcionálást kell alkalmazni.  
 
A környezetvédelmi veszélyek és balesetek megelőzése érdekében: 

 Minden esetben be kell tartani a Kft. és a termelők Munka-, Tűz- és Környezetvédelmi 
Szabályzatok biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásait!  

 
Rendkívüli szennyezés észlelése esetén a Kft-nek az alábbi hatóságokat, szervezeteket kell - soron 
kívül - értesíteni: 
 
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság  
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.  
Telefon: 06 (42) 502-200  
Fax: 06 (42) 502-202 
 
Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztály  
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. 
Telefon: 06 (42) 598-930 
Ügyelet: 06 (30) 620-7007 
Fax: 06 (42) 598-941 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Erdősor 5. 
Telefon: 06 (42) 594-609 
Fax: 06 (42) 404-425 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Erdősor 5. 
Telefon: 06 (42) 594-609 
Fax: 06 (42) 404-425 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
Cím: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41 
Telefon: 06 (42) 501-008 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kótaji út 33. 
Telefon: 06 (42) 508-450 
Fax: 06 (42) 508-470 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. 
Telefon: 06 (42) 598-930 
Fax: 06 (42) 598-941 
 
Polgármesteri Hivatal Nyíregyháza 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 
Tel: 06 (42) 524-524 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság (Nyíregyháza Rendőrkapitányság) 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Stadion út 1-5. 
Telefon: 06 (42) 524 600 
 
Országos Mentőszolgálat Nyíregyházi Mentőállomás 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 70. 
Telefon: 104, 112, 06 (42) 465-644 
 
Telefonon történő bejelentés esetén a bejelentésnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:  

 észlelő személy neve, beosztása; 

 a jelenség észlelésének helye, ideje;  

 a környezetbe jutott szennyező anyag jellemzői és mennyisége; 

 észlelt jelenségről a lehető legtöbb információ;  

 kapcsolattartás érdekében a bejelentő telefonos elérhetősége;  

 elhárítás / megszüntetés érdekében foganatosított intézkedésekről való tájékoztatás;  

 tájékoztatás a telephely megközelíthetőségéről.  
 
A segítségül hívott külső szerv, hatóság kárelhárításban résztvevő csoportjának biztosítani kell a 
bejáratok, közlekedési útvonalak szabad használatát, valamint segítséget kell nyújtani az üzemi 
területen való mozgásukhoz. 
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X.1. Folyadék halmazállapotú veszélyes anyag (pl. olaj, kenőanyag vagy 
veszélyes anyag) kiömlése 

 
X.1.1. Folyadék halmazállapotú veszélyes anyag kiömlése szilárd burkolatra (beton, aszfalt) 
A további anyag elfolyás megakadályozása:  

Berendezés, gép meghibásodása esetén az adott berendezésnél munkát végző dolgozó, vagy 
az elfolyást észlelő személy lehetőség szerint azonnal elzárja a kifolyó anyag útját (pl. lyuk 
betömése, csap elzárása), majd azonnal értesíti a Kft. vezetőjét.  
Tároló, szállító kanna, edény kilyukadása, repedése stb. esetén a dolgozó gondoskodik új 
tárolóedényről, és másik tartályba történő átfejtés megkezdéséről a további anyagfolyás 
megakadályozása céljából. A sérült, lyukas flakont, palackot, kannát az erre rendszeresített 
veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyre kell vinni. 
 

Kiömlött anyaggal szennyezett terület körülzárása:  
A kiömlött anyagot homokkal, felitató anyaggal körül kell zárni és lefedni.  

 
Kiömlött anyag lefolyóba, csatornába jutásának megakadályozása: 

Az anyag elfolyás által veszélyeztetett csatornaszem, nyílt csatorna, vagy lefolyó felitató 
anyaggal történő körülkerítésével, esetleg a csatornaszem vagy lefolyó műanyag fóliával, illetve 
fölé helyezett egyéb nem áteresztő anyaggal történő bezárásával meg kell akadályozni az elfolyt 
folyadék lefolyóba, csatornába jutását. 
 

Felelős vezetők, kijelölt személyek értesítése: 
Az elfolyást, kiömlést észlelő személynek az anyag további kiömlésének a tőle elvárható 
mértékig történő megakadályozása után értesítenie kell a Kft. vezetőjét, aki dönt a további 
teendőkről.  
 

Kiömlött anyag összegyűjtése és/vagy felitatása: 
Az elfolyt anyag mennyiségétől függően a homokkal, felitató anyaggal körülzárt és 
beborított anyagot - a felitatási idő után - az erre alkalmas eszközzel fel kell szedni, illetve 
az így fel nem szedhető anyagot törlőpapírral, ronggyal fel kell itatni.  
 

Szennyezett anyag, felitató anyag tároló edénybe helyezése, elkülönítése: 
A szennyezett, összegyűjtött anyagot és a felitató anyagot feliratozott tároló edénybe kell 
helyezni, majd a kijelölt tároló helyen a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint 
elkülönítetten kell tárolni. 

 
X.1.2. Folyadék halmazállapotú veszélyes anyag kiömlése nem szilárd burkolatra  
Nem szilárd burkolatra jutott kiömlött anyagot árkolással körül kell keríteni, majd a talajba szivárgó 
mennyiség csökkentése érdekében sürgősen meg kell kezdeni az anyag felszedését.  
Nem szilárd burkolatra jutott anyag felszedése, felitatása után az anyaggal szennyeződött talaj 
összegyűjtése, tároló edénybe (helyre) helyezése is szükséges.  
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Egyéb tekintetben a szabályozás megegyezik a szilárd burkolatra kiömlött folyadék halmazállapotú 
veszélyes anyagok ártalmatlanításának folyamatával. 

 
X.1.3. Szállítójármű, munkagép meghibásodása, balesete miatti olaj, vagy hűtőfolyadék 
elfolyása, szivárgása 
Szállítójárművön vagy munkagépen történő sérülés, kilyukadás esetén az adott berendezés kezelési 
utasításában a vészhelyzet, vagy rendellenes működés esetére leírtak szerint kell eljárni.  
A további anyag elfolyás megakadályozása, a kiömlött anyaggal szennyezett terület körülzárása, 
lefolyóba, csatornába jutásának megakadályozása, az anyag felitatása, szilárd és nem szilárd 
burkolaton megegyezik jelen szabályzat X.1. pontban leírtakkal. 

 
 

X.2. Szilárd halmazállapotú veszélyes anyag kiszóródása 
A további kiszóródás megakadályozása: 

Az adott munkát végző dolgozó, vagy a kiszóródást észlelő személy azonnal megszünteti a 
kiszóródást. 

 
Kiszóródott anyag lefolyóba, csatornába, árokba jutásának megakadályozása: 

A kiszóródás által veszélyeztetett, nyílt csatorna, vagy lefolyó körülkerítésével, esetleg a 
csatornaszem vagy lefolyó műanyag fóliával, ill. bezárásával meg kell akadályozni az anyag 
lefolyóba, csatornába jutását.  

 
Felelős vezetők, kijelölt személyek értesítése: 

A kiszóródást észlelő személynek az anyag további kiszóródásának a tőle elvárható 
mértékig történő megakadályozása után értesítenie kell a Kft. vezetőjét, aki dönt a további 
teendőkről.  

 
Kiömlött anyag összegyűjtése: 

Az anyag mennyiségétől függően a kiszóródott anyagot alkalmas eszközzel fel kell szedni.  
 
Szennyezett anyag tárolóedénybe helyezése, elkülönítése: 

A szennyezett, összegyűjtött anyagot az erre szolgáló tároló edénybe kell elhelyezni (erre a 
célra használható a vezető által kijelölt hordó, tároló edény) majd a kijelölt tároló helyen 
elkülönítetten kell tárolni.  
Nem szilárd burkolatra jutott anyag felszedése után az anyaggal szennyeződött talaj 
összegyűjtése, tároló edénybe (helyre) helyezése is szükséges.  
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XI. Záró rendelkezések 
 
 
Ezen Környezetvédelmi Szabályzatot 2023. január 30. napjával jóváhagyom, kiadását és 
alkalmazását elrendelem. Jelen dokumentum kiadástól számítva visszavonásig érvényes! A 
korábban kiadott Környezetvédelmi Szabályzat hatályát veszíti. 
 
A szabályzat a Kft. és a termelő minden dolgozójára kötelező érvényű és betartása kötelező! 
 
A szabályzat megszegése esetén fegyelmi felelősségre vonás alkalmazható. 
 
 
Nyíregyháza, 2023. január 30. 
 

 
Jóváhagyta: 

 
………………………………. 

Fekete Tibor 
ULT Magyarország Kft. 

agronómia igazgató 
                                                                  
 
 
 
 

………………………………. 
Kenyeres Sándor 
NYIDOTER Kft. 

ügyvezető igazgató 
                                                                  
 

 
 

Készítette: 
 
 

………………………………. 
Rozinka-Panyik Ágnes 

egyéni vállalkozó 
környezetvédelmi szaktanácsadó 
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MELLÉKLETEK 
 

I. számú melléklet: A Szabályzat készítésénél alapul vett 
jogszabályok 
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I. számú melléklet: A Szabályzat készítésénél alapul vett jogszabályok  

 
 
Alapvető környezetvédelmi előírások  
Az Európai Uniós irányelvek, rendeletek a magyar joganyagba átültetésre kerültek az alábbi 
jogszabályokban megjelennek.  
 
Általános jogszabályok: 
1995. évi LIII. törvény   A környezet védelmének általános szabályairól 
2003. évi LXXXIX. törvény   A környezetterhelési díjról 
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet A telepengedély, illetve a telep létesítésének 

bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályairól 

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet  A környezeti alapnyilvántartásról 
14/2015. (III. 31.) FM rendelet A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 
13/2015. (III. 31.) BM rendelet A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól. 
2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról 
54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
2015. évi LVII. Törvény az energiahatékonyságról 
122/2015. (V.26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény 

végrehajtásáról 
2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens 

igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek 
energiafelhasználásának mértékére, valamint energia 
megtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről 

 
Hulladékgazdálkodás: 
2012. CLXXXV. törvény A hulladékról  

209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet A betétdíj alkalmazásának szabályairól  

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről  

197/2014. (VIII. 01.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint 
kiszabásának és megállapításának módjáról  
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225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól  

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 
rendelet 

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól  

72/2013 (VII.27) VM rendelet  A hulladékjegyzékről 
145/2012. (XII. 27.) VM rendelet A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységek részletes szabályairól  

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 
 
 
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási 
tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről 

 
Levegőtisztaság védelem: 
14/2015. (II.10.) Korm. rendelet A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az

ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételéről 

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet A levegő védelméről  

80/2012. (XII.28.) NFM rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos 
egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról 
és felügyeleti díjáról  

53/2017. (X. 18.) FM rendelet A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál 
kisebb névleges bemenő hőteljesítményű 
tüzelőberendezések légszennyező anyagainak 
technológiai 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 és berendezések illékony 
szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról 
  

Víz- és talajvédelem: 
1995. évi LVII. törvény A vízgazdálkodásról  

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A felszín alatti vizek védelméről 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 
ellenőrzés rendjéről 

232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól  

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet A felszín alatti víz és a földtani közeg 
környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) 
adatszolgáltatásáról  

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
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határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet A vízkészletjárulék kiszámításáról 

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 
dokumentáció tartalmáról 

2007. évi CXXIX. törvény 
49/2015 (XI.6.) EMMI rendelet 

A termőföld védelméről 
a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő 
közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó 
közegészségügyi előírásokról 

Zaj- és rezgésvédelem: 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól  

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes  
rendelet 

Környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról  

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 

 
Környezetvédelmi termékdíj: 
2011. évi LXXXV. törvény A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes 

termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 
törvény 

343/2011. (XII.29.) KTM rendelet A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi 
LXXXV. törvény végrehajtásáról 

 

 
 


