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KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET
Kerékpáros létesítmény tervezése Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó
utcától) - Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út - Csárda utca közötti
szakaszon - E.ON tulajdonú kábelszekrények kiváltása
című hálózatszerelési munkához
•

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. működési területén a környezetvédelmi feladatokat
a „Részvénytársaság Környezetvédelmi Szabályzata” tartalmazza.

•

A környezetvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed azokra az idegen munkavállalókra,
kivitelezőkre is, akik az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. telephelyein, az E.ON
Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek.

•

Az idegen vállalkozásban végzett tevékenységek esetében a megrendelőnek és
vállalkozónak, kivitelezőnek a környezet védelmével kapcsolatos kötelezettségeit a
keretszerződésben kell rögzíteni.

•

Kivitelezéskor különös gondot kell fordítani a talaj és termőföld védelmére. Törekedni
kell a környezetbarát technológiák alkalmazására.

•

Az országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területen csak a tájvédelmi
szakhatóság által jóváhagyott jogerős környezetvédelmi engedély alapján lehet
megkezdeni a kivitelezést, a környezetvédelmi engedélyben foglaltak maradéktalan
betartásával.

•

Be kell tartani a Földhivatal hatósági előírásait az időleges földterület kivonási engedélye
szerint, a Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat szakhatósági hozzájárulásában tett
előírásokat az ideiglenesen más célra igénybevett földterületek újrahasznosítására
vonatkozóan.

•

Kivitelezés után a talajszerkezetet és a természetes növénytakarót eredeti állapotának
megfelelően helyre kell állítani. A munkaterületet rendezett és tiszta állapotban kell
visszaadni rendeltetésének. A létesítmények építése, bontása, felújítása során törekedni
kell arra, hogy az előidézett környezeti hatások ne okozzák a talaj termőképességének
csökkenését.

•

Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek ne
szennyeződjenek.

•

A kivitelezési munkák során használt veszélyes anyagok biztonsági adatlapjainak
biztosítása a vállalkozó feladata és felelőssége.

•

A munkavégzés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységet a „Hálózati hulladékok gyűjtése” utasítás szabályozza. A keletkező
hulladékok a következők lehetnek:
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− Nem veszélyes hulladékok:
A hálózatok bontásából származó vezetékek, fém kábelösszekötők, szigetelők,
armatúrák, stb.
Új hálózatok építésekor a felszerelt elemek göngyölegei, a munkavégzés során
eltávolított növényzet maradékai, vissza nem tölthető föld, betontörmelék, aszfalt
törmelék, stb.
− Veszélyes hulladékok:
festékes rongy,
hígítók,
kábelmassza,
olajos rongy,
olajos kábelhulladék,
műanyagos kábelhulladék,
selejt fénycső,
Hgl és Na fényforrások, stb.
A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról valamint az építési munka befejezése után azok
elszállításáról, hatósági engedéllyel rendelkező átvevőnek történő átadásáról a kivitelező köteles
gondoskodni.
Tr. állomások létesítésénél be kell tartani a zajvédelemmel kapcsolatos előírásokat.
A környezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabályok:
1996. évi LIII. törvény
a természetvédelemről
2003. évi LI törvény
1996. évi LIV. Törvény

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
módosításáról
az erdőről és az erdő védelméről

1996. évi LV. törvény

a vadvédelemről, a vadgazdálkodásról
valamint a vadászatról

1998. évi LXXVIII. törvény

a vadvédelemről, a vadgazdálkodásról, valamint
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

1994. évi LV. törvény

a termőföldről

2001. évi CX. Törvény

a villamos energiáról

2005. évi LXXIX. törvény

a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
módosításáról
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről

98/2001. (VI.15) Korm.
Rendelet

a
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12/1983. (V. 12.) MT rendelet

a zaj- és rezgésvédelemről

219/2004. (VII. 21.) Korm.
Rendelet

a felszín alatti vizek védelméről

29/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelőségek illetékességi, valamint a nemzeti park
igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi
igazgatóságok működési területéről

164/2003. (X. 18) Korm.
Rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségről

313/2005.
Rendelet

(XII.

25.)

Korm. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.)
Korm. rendelet, valamint ezzel összefüggésben egyes
további kormányrendeletek módosításáról

166/1999.(XI. 19.) Korm.
rendelet

a tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó engedélyezési
eljárásokról

340/2004. (XII. 22.) Korm.
Rendelet

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá
tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról

2000. évi XLIII. Törvény

a hulladékgazdálkodásról

314/2005. (XII. 25.) Korm.
Rendelet
8/2001.(III.30) GM rendelet

a
környezeti
hatásvizsgálati
és
az
egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei
Szabályzat hatálybalépéséről
a
környezeti
hatásvizsgálati
és
az
egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során
felmerülő egyéb eljárási költségekről.
az egységes környezethasználati engedélyhez kötött
tevékenységekkel
kapcsolatos
felügyeleti
díj
megfizetésének részletes szabályairól
a
természetben
okozott
károsodás
mértékének
megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól
a hulladékok jegyzékéről

314/2005. (XII. 25.) Korm. r.
33/2005. (XII. 27.) KvVM r.
72/2007. (IV.17.) Korm.r.
4/2007. (II. 21.) KvVM r.
91/2007.(IV.26.) Korm. r.
16/2001 (VII.18.) KöM r.
164/2003. (X. 18.) Korm. r.

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
e. r.
szabályairól
2000. évi XXV. Tv.
a kémiai biztonságról
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41/2000 (XII.20.) EüM-KöM e. az egyes veszélyes anyagokkal, illetve készítményekkel
r.
kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27.) EüM r.
a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások ill. tevékenységek részletes
szabályairól
90/2007. (IV.26.) Korm. r.
a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának
rendjéről
9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és
e. r.
alkalmazásuk szabályairól
220/2004. (VII. 21.) Korm. r.
a felszíni vizek minősége védelmének
szabályairól
a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó
28/2004. (XII. 25.) KvVM r.
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
27/2004. (XII. 25.) KvVM r.
területeken levő települések besorolásáról
40/2006. (X. 6.) KvVM r.
a felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok
környezet-minőségi
határértékeiről és azok alkalmazásáról
12/1983. (V. 12.) MT r.
a zaj- és rezgésvédelemről
140/2001. (VIII. 8.) Korm. r.

egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről
és megfelelősségük tanúsításáról

kültéri
berendezések
29/2001. (XII. 23.) KöM-GM e. egyes
zajkibocsátásának
r.
korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről
8/2002. (III. 22.) KöM-EüM e. r. a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
Nyíregyháza, 2017. október 30.

………………………………….
Török Krisztián
villamos tervező mérnök
15-0710, EN-korlátozott -Energetikai
(létesítményi és technológiai)

