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Preambulum 
A Megépszer Kft. Miskolcon a régi kohászat területén található. A cég előzőleg N-
Gép betéti társaság néven 1994-ben alakult, elsősorban kohászatban használatos 
acélszerkezetek javítására és gyártására. Évről-évre megbízóink köre szélesedett, 
létszáma bővült, e fejlődés szükségessé tette a vállalkozás bővítését, társasági 
forma váltást, így 1998-ban megalakult a Megépszer Korlátolt Felelősségű Társaság.  
 
Ingatlan együttesünk 12668 négyzetméteres területen fekszik, ebből 6122 
négyzetméteren van négy gyártó és kikészítő csarnok, és minden csarnokban két, ill. 
három darab rádió-vezérelt futódaru található, melyek 5 – 30 tonna teherbírásúak. 
Ezeken kívül helyezkedik el a 3190 m2 fedett anyagtároló, melyben két rádió-vezérelt 
5 – 10 tonnás futódaru működik. A melegen hengerelt alapanyagellátás innen 
történik. Szervesen kapcsolódik ehhez a területhez egy többszintes 440 
négyzetméteres iroda és ker. árú raktárépület együttes.  
 
A vállalkozás a működése az alábbi minősítéseknek megfelelően történik: 
- "Minőségtanúsítás az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint" 
- "Acélszerkezetek kivitelezése EN ISO 1090-1 és 1090-2 szerint" 
- hegesztőüzemi tanúsítás DIN ISO 3834-2 szabály szerint 
 
Tevékenységi körünk acélszerkezeti gyártás, forgácsolási megmunkálás, technológia 
és helyszíni szerelés, és anyagkereskedelem. Acélszerkezet gyártási 
tevékenységünk elsősorban alagútfúró berendezések acélszerkezeti egységeire, 
cementipari berendezések, öntödei berendezések, kohászati berendezések 
helyreállításához szükséges különféle acélszerkezetek gyártására, forgácsolási 
munkák végzésére terjed ki.  
 
Termékek: Acélgyártó berendezések acélszerkezete, vas és alu öntödei 
berendezések, alagút- és aknafúró berendezések, cementipari berendezések 
részegységei  
Szolgáltatások: Karbantartás, helyszíni szerelés 
 
 
Termékek:  

- Alagút- és aknafúró berendezések részegységei, 
- Acélgyártó berendezések acélszerkezete, 
- Vas és alumínium öntödei berendezések,  
- Cementipari berendezések részegységei.  

Szolgáltatások: Karbantartás, helyszíni szerelés 
 
Az alábbi Fenntarthatósági Terv az Új Magyarország Fejlesztési Terv Fenntartható 
Fejlődési útmutatójának szempontjai szerint csoportosítja a vállalt fenntarthatósági 
elemeket. 
 

I. Környezettudatos menedzsment és tervezés  
I./A. Környezeti menedzsment eszközök  
 
2. szempont: Fenntarthatósági Terv elkészítésének vállalása 



A Megépszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vezetősége ezen dokumentum szerint 

megvitatta, és elfogadta a jelen Fenntarthatósági Tervet, amelyet minden évben áttekint, és 

megfelelően aktualizál. 

 
3c. szempont: Fenntarthatósági felelős kijelölése a projektiroda munkatársai 
közül 
A Megépszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. munkatársai és külső 
megbízottai közül a projektvezető fenntarthatósági felelőst jelöl ki, akinek munkaköri 
leírásába bekerül a fenntarthatósági szempontok állandó vizsgálata és 
érvényesülésük elősegítése, a fenntarthatósági értékelési tábla kidolgozása, valamint 
az éves fenntarthatósági értékelés és jelentés készítése. Az éves fenntarthatósági 
jelentést a Megépszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosai és 
vezetése értékeli és megvitatja. 
 
3d. szempont: Fenntarthatósági értékelési tábla kidolgozása és éves 
fenntarthatósági értékelés és jelentés készítése 
A fenntarthatósági felelős koordinálásával a jelen Fenntarthatósági Terv 
részelemeinek pontosításával fenntarthatósági értékelési tábla kerül kidolgozásra, 
amely alapja lesz az éves fenntarthatósági értékelésnek és jelentésnek.  
Az éves fenntarthatósági jelentést első ízben a 2012. év első félévében, majd 
minden azt követő év első félévében a a Megépszer Ipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. tulajdonosai és vezetése értékeli és megvitatja. 

 
3g. szempont: Fenntarthatósággal kapcsolatos adatok közzététele 
A Megépszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Fenntarthatósági Tervét, 
valamint az éves fenntarthatósági értékelést minden évben a 
http://www.megepszer.t-online.hu/ honlapján rendszeresen közzéteszi. 

 

I/B. Fenntartható fejlődést szolgáló tervezési eljárások  
 
12. szempont: Előnyben részesíti a környezeti menedzsment rendszerrel 
rendelkező beszállítókat az eszközbeszerzés során/tanácsadó, oktatató 
szervezeteket a szolgáltatás vásárlás során 
A Megépszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a beszállítók, alvállalkozók 
kiválasztásához a közbeszerzési törvény szerinti értelemben legalább az Ajánlattevő, 
és esetleg beszállítója vagy alvállalkozója meglévő környezeti menedzsment 
rendszerét (EMAS, ISO 14001) összes közbeszerzésénél kötelező elemként 
(alkalmassági szempont) vagy előnyként (bírálati szempontként) megjeleníti. 
 
13. szempont: Előnyben részesíti a helyi beszállítókat a beszerzéseinél 
A Megépszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. előnyben részesíti 
beszerzéseinél a helyi beszállítókat. A beszállítók megválasztásánál a döntést 
befolyásoló tényezők között „a két vállalat közötti távolság” figyelembe vétele.  
A közúti szállítással szemben azon beszállítókat részesítjük előnyben, vagy csak 
ilyenek várása, amelyek vasúti, vízi illetve kombinált szállítást alkalmaznak. 
 

 

I./C. Természetes térszerkezet megőrzése  
 
20. szempont: Barnamezős beruházás 

http://www.megepszer.t-online.hu/


A Megépszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. beruházásait a székhelyén, 
3531 Miskolc Vasgyári út 43. szám alatt végzi, mely barnamezős területnek minősül. 
Az ingatlan a MISKOLC-DAM területén található, melyet az ÉMOP barnamezős 
területek listája is tartalmaz. 

 

 
 

 
 

 
 

II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás  
II./A. Természeti erőforrások megőrzése  
 
25. szempont: Fajlagos vízfelhasználás csökkentése 
A Megépszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. csarnokainak és irodájának 
működésében a víztakarékos megoldásokat keresi, munkavállalóiban tudatosítja a 
környezeti szempontból takarékos vízfelhasználás főbb jellemzőit. 
 
26. szempont: Fajlagos energiafelhasználás csökkentése 
A Megépszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. törekszik az energia igényének 
minimalizálására, ezzel biztosítva az ökohatékonyságot: legalább egy egységnyi 
termékre jutó energiafelhasználást.  
 
27. szempont: Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek 
száma 
A Megépszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által üzemben tartott épületek 
megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 
24.) TNM. rendeletben foglaltaknak. 

 

II/B. Jó környezet- és egészség állapot megőrzése  
 
48. szempont: Rendszeres környezet-egészségügyi kockázatok értékelésének 
készítése 
A Megépszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. évente egy alkalommal környezeti-

egészségügyi kockázatok értékelését a munkaügyi kockázatok értékelésével egy időben 

elkészíti.  

 

II/C. Társadalmi felelősségvállalás 
 
54. szempont: A kistérségben élők foglalkoztatottságának növelése 
 
A Megépszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. munkavállalóinak 
kiválasztásánál előnyben részesíti a helyi munkaerőt a távolabbi régiók 
munkavállalóival szemben, mivel a helyi munkaerő közlekedési igénye kisebb, ami 
kedvezően hat a környezetre. A közeli munkahely segít megtartani a helyi 
lakosságot, és jelentős szerepet tölt be a helyi közösség fenntartásában is. 
A vállalkozás jelenlegi alkalmazottainak 100%-a a kistérségben él és a későbbiekben 
is erre fogunk törekedni. 
 



60. szempont: Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett 
környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, 
események 
 
A Megépszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. évente szervez szervezete 
környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciót, képzést, 
eseményt vagy programot. A szervezet minden év elején meghatározza, hogy az 
adott évben milyen jellegű rendezvényt tart a fenntarthatóság illetve a 
környezettudatosság tanulásával kapcsolatosan.  
pl.: veszélyes hulladékgyűjtés, nyílt nap környezeti tartalommal stb. 
 
 


