
 

 

 
 

 

Vállalkozókkal, szolgáltatókkal és más üzleti partnerekkel szembeni 

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI ELVÁRÁSOK 

 

1. Partnereink kötelesek a környezetvédelmi és energiahatékonysági jogszabályi előírásokat, így különösen  

 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt,  

 a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt, illetve kiemelten  

 a veszélyes hulladékokról szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletet, valamint  

 a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendeletet 

betartani.  

2. Az 1. pontban felsorolt, illetőleg a további, környezetvédelemre és energiahatékonyságra vonatkozó 

jogszabályok megszegése miatt a Dreher Sörgyárak Zrt.-t ért esetleges károkat, bírságokat vagy költségeket 

a jogsértésért felelős üzleti partner köteles megtéríteni.  

3. Partnereink kötelesek tevékenységüket a Dreher Sörgyárak Zrt. belső előírásainak betartásával végezni, 

ami részletesen az alábbiakat jelenti:  

 kötelesek a Dreher Sörgyárak Zrt. környezetvédelmi és energiahatékonysági politikájának 

szellemében dolgozni;  

 nem használhatnak olyan anyagokat, amelyek használatát jogszabály tiltja, illetve nem szerepelnek 

a Dreher Sörgyárak Zrt. „Jóváhagyott veszélyes anyagok listáján”. Veszélyes anyagok használatát az 

üzleti partnerek kötelesek a Dreher Sörgyárak Zrt. munka- és környezetvédelmi vezetőjének 

előzetesen írásban jelezni.  

4. Partnereink kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladékokat – beleértve azok göngyölegeit is – 

a jogszabályi előírásoknak és a Dreher Sörgyárak Zrt. belső hulladék-kezelési elvárásainak megfelelően 

összegyűjteni, tárolni, és gondoskodni azok megfelelő elszállításáról, ártalmatlanításáról vagy 

elhelyezéséről. Amennyiben az üzleti partner a Dreher Sörgyárak Zrt. által alkalmazott hulladékgyűjtő 

konténereket használja, nem szennyezheti azokat, továbbá köteles a hulladékudvarok rendezettségét 

megőrizni.  

5. Partnereink kötelesek bármely rendkívüli csatornára bocsátást (szennyezést) előzetesen jelezni a munka- 

és környezetvédelmi vezetőnek.  

6. Partnereink kötelesek a munkaterületükön folyamatosan tiszta és rendezett állapotot fenntartani.  

7. Partnereink kötelesek az általuk használt járműveket olyan műszaki állapotban tartani, hogy azok 

biztonságos üzemeltetése biztosított legyen, és azok a Dreher Sörgyárak Zrt. dolgozóit és a környezetet a 

lehető legkisebb mértékben terheljék (pl. olajfolyás, kipufogógázok, zaj, stb.).  

 

 



 

 

 
 

8. A járművek vezetői kötelesek a járművek motorját minden esetben azonnal leállítani, amint azok 

működésére nincs szükség. Kötelesek továbbá munkájukat oly módon végezni, hogy a motorok 

üzemeltetése a Dreher Sörgyárak Zrt. területén a lehető legrövidebb ideig legyen szükséges.  

9. Partnereink kötelesek tevékenységüket oly módon végezni, hogy az a Dreher Sörgyárak Zrt. dolgozóinak 

és a környezetnek a lehető legkisebb terhelését okozza. Baleset, vagy káresemény esetén az üzleti partner 

köteles azt a Biztonsági Szolgálat ügyeletén hala-déktalanul bejelenteni.  

10. Partnereink kötelesek munkatársaikat a jelen környezetvédelmi és energiahatékonysági elvárások 

betartásához szükséges képzésben részesíteni, őket a fenti követelményekről és megszegésük 

következményeiről kioktatni.  

11. Partnereink kötelesek a Dreher Sörgyárak Zrt. kijelölt munkatársai számára a jelen környezetvédelmi 

elvárások betartása ellenőrzésének lehetőségét bármikor (előzetes bejelentés nélkül) biztosítani, és a 

fentiekkel kapcsolatos minden szükséges információt rendelkezésre bocsátani.  

12. A Dreher Sörgyárak Zrt. bármely munkatársa jogosult a jelen környezetvédelmi és energiahatékonysági 

elvárások bármely pontja bármelyfokú megszegésének jelentésére. Ilyen esetben a Dreher Sörgyárak Zrt. 

az érintett üzleti partnert hivatalosan értesíti, aki köteles a jogsértést haladéktalanul megszüntetni. 

Ismétlődő ilyen irányú panasz esetén a Dreher Sörgyárak Zrt. jogosult a szerződésszegés 

jogkövetkezményeit alkalmazni, ami adott esetben a szerződés rendkívüli felmondását is eredményezhet.  

13. A Dreher Sörgyárak Zrt. a fokozatosság elve alapján jogosult továbbá az alábbi szankciók alkalmazására 

a jelen környezetvédelmi és energiahatékonysági elvárások megsértése esetén:  

 első esetben az üzleti partner adott munkatársa kerül kitiltásra;  

 súlyosabb esetben az egész vállalkozás azonnali hatállyal kitiltásra kerül a Dreher Sörgyárak Zrt. 

területéről, ami azonban őt a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól nem mentesíti.  

A jelen dokumentum a Dreher Sörgyárak Zrt.-vel kötött szerződések részét képezi, és mindenkor hatályos 

időállapota a Dreher Sörgyárak Zrt. hivatalos vállalati honlapján (www.dreherzrt.hu) kerül közzétételre.  

Kérjük, hogy a dokumentum esetleges változásairól, frissítéséről időről időre szíveskedjenek tájékozódni 

annak érdekében, hogy a fenti elvárásoknak való megfelelőség biztosított legyen.  
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