
Környezetvédelmi hírlevél – 2008/04                                                                                                Blautech Kft. 
 

Környezetvédelmi aktualitások! 
 

 

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Vezető! Tisztelt Környezetvédelmi Vezető! 
 
Megjelent a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 12/2008.(IV.30.) KvVM rendelete a környezetvédelmi és 
vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról. 

 
A jogszabály 2008. augusztus 1-én lép hatályba és tartalmazza: 
 

• a hatálya alá tartozó szakképesítések felsorolását, 
• a szakmai és vizsgakövetelményeket, és 
• a szakképesítéssel betölthető munkaterületeket.  

 

 
 
A légszennyező pontforrások kibocsátás ellenőrzését a vonatkozó 
17/2001 (VIII.3) KöM rendelet 10. paragrafusa szerint minimum 5 évente 
el kell végezni. (Azonban ennél gyakrabban szükséges e rendelet 8. 
mellékletében felsorolt technológiáknál) 
Nem mindegyik környezetvédelmi hatóság jelzi ezt az időtartamot, ezért 
javasoljuk győződjenek meg arról, mikor történt az utolsó ellenőrző mérés, 
minden pontforrásuk benne van-e még ebben az időtartamban. 
 
 
Megjelent  és 2008. január 1-től hatályba lépett  a 284/2007. (X.9.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés 
elleni védelem szabályairól.  

 
A jogszabály megfogalmazza a zajvédelmi bírság kiszabásának módját azon cégeknek, akik, a 
zaj-, illetve rezgésterhelési határértéket túllépik, vagy a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos 
adatszolgáltatást nem, vagy nem megfelelően teljesítik. 
 
A hatályba lépést követő 12 hónapon belül be kell nyújtani az illetékes környezetvédelmi hatóság 
felé a telephely zajkibocsátási határérték kérelmét.  

 
Elmulasztása bírság kiszabását vonhatja maga után, akkor is, ha nincs túllépés!  
 
 
A hatályos munkavédelmi jogszabályi előírások alapján:  
 

• a munkavédelmi kockázatértékelést a cég, vállalat működésének 
megkezdése után egy évvel kötelezően el kell készíteni.  

• az elkészített kockázatértékelést évente kötelező felülvizsgálni.  
• a hatósági ellenőrzési gyakorlat alapján a munkavédelmi szabályzat 

elkészítése valamennyi munkáltató számára ajánlott.  
• egyéni védőeszköz juttatás szabályzatát, munkavédelmi oktatás 

szabályzatát, orvosi vizsgálatok szabályzatát, munkaeszközök 
felülvizsgálatát kötelező írásban dokumentálni.  

• a Munkavédelmi Törvény rendelkezése alapján mentési tervet valamennyi 
cég, vállalat esetében kötelező elkészíteni.   

 
 

A tájékoztató egy rövidített kivonat. A kötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez nem mellőzhető az idézett jogszabályok teljes szövegének 
áttekintése. A tapasztalat azt mutatja, hogy az értelmezést, a gyakorlati alkalmazást illetően az egyes hatóságok között eltérések mutatkoznak. 


