
Tájékoztató szerződött partnerünk részére  

a BÁCSVÍZ Zrt. minőség-, környezet- és energiatudatossággal kapcsolatos 

elvárásairól 

 

Ezúton tájékoztatjuk szerződött partnerünket, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. az ISO 9001, az ISO 14001 

és az ISO 50001 szabványok szerinti minőség-, környezet- és energiairányítási rendszert 

működtet, amelynek alkalmazása a Társaság Integrált Irányítási Politikájában (ld. 

http://www.bacsviz.hu/cegunkrol/minosegpolitika/) rögzített elkötelezettségén alapul. 

Társaságunk megítélését, környezeti és energiateljesítményét a politikában vállalt önkéntes 

vállalásain túlmenően befolyásolhatja partnerei, a részére szolgáltatást, beszállítást nyújtók 

munkájának minősége, környezet- és energiatudatossága is. Ennek érdekében elvárjuk a 

minőségi teljesítést, a környezethasználatok (igénybevételek, terhelések) és a rájuk vonatkozó 

előírások azonosítását, a környezetszennyezések megelőzését, a környezetet terhelő 

kibocsátások (pl. üvegházhatású gázok, hulladékok) csökkentését, megfelelő kezelését, a 

takarékos energia és nyersanyag felhasználást. 

Elvárjuk a jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben, hatósági engedélyekben előírt 

követelmények ismeretét, következetes betartását. 

Elvárásaink érvényesítése érdekében az alábbiak betartására hívjuk fel szíves figyelmét: 

1.  Szerződött partnerünk köteles a BÁCSVÍZ Zrt. politikájában kinyilvánított elveket 

megismerni, azokat magára nézve is alkalmazni, munkáját lelkiismeretesen, felkészült 

munkatársakkal, az előírt minőségben elvégezni.  

2.  A megbízás teljesítése során arra kell törekednie, hogy munkájával hozzájáruljon 

szolgáltatásaink folyamatosságának fenntartásához, színvonalának javításához.  

3.  Amennyiben a munkavégzés a BÁCSVÍZ Zrt. telephelyein történik, szerződött partnerünk 

köteles a személyi higiéniai követelményeket és szükség esetén a technológiai előírásokat 

maradéktalanul megismerni, azokat betartani és betartatni.  

4.  A munkavégzés helyszínére, illetve a társaságunk telephelyeire munkavégzés céljából csak 

olyan gépet, berendezést lehet behozni és működtetni, amely biztonságos üzemeltetésre 

alkalmas, használata során és használaton kívüli állapotban sem szennyezi a környezetet, 

légszennyezőanyag kibocsátása, zaj- és rezgésszintje az előírt határértékeket nem haladja 

meg. Biztosítani kell, hogy környezetszennyező anyagok a csapadékcsatornába, a felszíni és 

felszín alatti vizekbe vagy a talajra ne kerülhessenek. 

5.  A keletkező hulladékot - függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes vagy sem - az előírások 

(246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet) szerint kell gyűjteni, és amennyiben az a vállalkozó 

kötelezettsége - a munkaterületről haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéses munka 

teljesítésével egyidejűleg, a hasznosításra, vagy ártalmatlanításra engedéllyel rendelkező 

átvevőhöz kell szállítani, vagy arra jogosultsággal rendelkező szállítóval szállíttatni.  

6.  Az építési és bontási tevékenység során keletkező hulladékok kezelésére az engedélyezési 

dokumentációban (vízügyi, építésügyi hatósági), a tervdokumentációban (a kivitelezési 

dokumentáció környezetvédelmi munkarészének 7.2.4. fejezete), illetve a vonatkozó 

jogszabályokban (45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet, 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet) foglaltak irányadók. 

7.  Ha veszélyes hulladékok is keletkeznek, azokat elkülönítetten, a szelektív gyűjtés szabályait 

betartva, „veszélyes hulladék” felirattal ellátva külön tároló edényzetbe kell helyezni olyan 

módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését vagy szennyezését. A 



veszélyes hulladékok tekintetében a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint kell 

eljárni. 

8.  Szerződött partnerünk a saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező 

hulladékokról a vonatkozó előírások (309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) szerint vezet 

nyilvántartást és szolgáltat adatot. A tevékenység végzése során keletkező hulladék 

elszállítását vagy elszállíttatását követően az előírásoknak megfelelő kezelést igazoló 

dokumentumokat köteles megőrizni, azokat kérésre megküldeni a BÁCSVÍZ Zrt. szerződés 

szerinti kapcsolattartójának. 

9.  Amennyiben szerződött partnerünk olyan tevékenységet folytat, ahol veszélyes anyag 

használata szükséges, illetve nem zárható ki veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges 

károk azonnali elhárítása érdekében köteles a helyszínen kármentesítő anyagokat tartani. A 

tevékenységhez használt veszélyes anyagok, készítmények előírás szerinti magyar nyelvű 

biztonságtechnikai adatlapjáról gondoskodni kell és azt minden érintett számára elérhető 

helyen kell elhelyezni. A veszélyes anyagok felhasználásának kockázatairól tájékoztatni kell 

az anyagot használó, vagy azzal érintkezésbe kerülő személyeket. Szerződött partnerünk a 

tevékenységét köteles úgy végezni, hogy környezeti kár ne keletkezzen. Károkozás, 

szennyezés esetén az általa okozott károkat (pl. olajfolyás felitatása és a szennyezett 

kármentő anyagok veszélyes hulladékként való kezelése) azonnal kezelni köteles, az általa 

és/vagy alvállalkozói/közreműködői által okozott károkért teljes mértékben felelős. 

Amennyiben szerződött partnerünk tevékenységéből adódóan környezeti kár keletkezik, azt 

köteles saját költségén megszüntetni, illetve a környezeti tényfeltárás és kármentesítés 

költségeit megtéríteni. Szerződött partnerünk feladata az eredeti környezeti állapot, illetve 

növényzet helyreállítása. 

10.  Amennyiben szerződött partnerünk olyan tevékenységet folytat, amely jelentős energia- és 

üzemanyag felhasználású gépek, eszközök, szerszámok alkalmazásával jár, törekednie kell 

arra, hogy ezek energiahatékony típusúak legyenek, valamint köteles ezek energia- és 

üzemanyag takarékos üzemeltetését szem előtt tartani. 

Észrevételivel, kérdéseivel forduljon szerződéses kapcsolattartójához, vagy a BÁCSVÍZ Zrt. 

szakterületileg illetékes munkatársaihoz (Kozma Károly környezetvédelmi megbízott/IIR 

vezető, e-mail: kozma.karoly@bacsviz.hu, tel.: 76/511-518, illetve Remény László energetikus 

mérnök/EIR vezető, e-mail: remeny.laszlo@bacsviz.hu, tel.: 76/511-520). 

Reméljük, hogy vállalt feladatait a BÁCSVÍZ Zrt. részéről elvárt minőségben, a 

követelményeknek megfelelően, az érdekeltek megelégedésére, környezet- és energiakímélő 

módon sikerül teljesítenie.  

 

 

 

         Kurdi Viktor 

        elnök-vezérigazgató 
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