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Általános előírások 

Szolgáltató / Megbízott / Kivitelező / Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) kötelezi magát, hogy 

Megrendelő / Megbízó (továbbiakban: Megrendelő) munkaterületének területén csak munkajogilag 

megfelelő szerződéssel és érvényes, "alkalmas" minősítésű orvosi alkalmassági eredménnyel 

rendelkező munkavállalót foglalkoztat, akik a munka elvégzéséhez megfelelő képesítéssel 

rendelkeznek 

A Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik alvállalkozóiért is. A Vállalkozó alvállalkozóival 

köteles közvetlen szerződést kötni, és minden, az adott szerződésben rá megadott követelményt az 

alvállalkozói felé is érvényesíteni. 

 

A munkaterületükön csak olyan gép és berendezés használható, amely rendelkezik az aktuális 

jogszabályi rendelet szerinti biztonsági és megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve egy évnél nem régebbi 

érintésvédelmi, felülvizsgálati jegyzőkönyvvel. 

 

Veszélyes anyag tárolása, felhasználása esetén a készítmény magyar nyelvű biztonsági adatlapját 

biztosítani kell a tárolás és/vagy felhasználás helyszínén. 

 

A bekövetkezett baleseteket, tűzeseteket – az eloltott tüzet is – a Vállalkozó köteles haladéktalanul 

jelezni a Megrendelő szervezetének. 

Elsősegélynyújtásról a Vállalkozónak kell gondoskodni. Ha a Vállalkozó eszközei, felszerelése nem 

elégségesek a sérült ellátására, igényelheti a Megbízó segítségét. 

 

A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a vonatkozó, érvényben lévő ÖM rendeletben leírtak 

szerinti munkakörökben, - illetve az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételeivel 

egyezően - csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezők legyenek foglalkoztatva. Tűzveszélyes 

tevékenység végzése esetén - egyéb megállapodás hiányában - a szükséges tűzoltó készülékeket a 

Vállalkozó biztosítja. 

 

Megrendelőnek kell gondoskodnia a munkaterületnek az átadás időpontjában munkavédelmi 

szempontból megfelelő állapotáról.  

 

Vállalkozó kötelessége a munkaterület átvétele után a munkavédelem megszervezése, a 

munkabiztonsági és az egészségügyi rendszabályok megtartása és megtartatása, beleértve az általa 

foglalkoztatott munkavállalók számára a munkavégzés ideje alatt várható veszélyek és ártalmak elleni 

védőruházat (védősisak, bakancs, stb.) és egyéb védőeszközök (pld. védőszemüveg) biztosítása. 

Megrendelő ezt ellenőrizheti, az általa feltárt hiányosságokat a Vállalkozó köteles haladéktalanul 

pótolni. 

 

A munkaterület átadását a Vállalkozó a munkalap, munkavégzési engedély vagy munkaterület átadási-

átvételi nyomtatvány aláírásával igazolja. Dokumentált engedély nélkül a munkavégzés tilos!  
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A Megrendelő erre felhatalmazott szervezeti egységei a munkaterület átadása után is jogosultak a 

munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és vagyonvédelmi szabályok betartásának 

ellenőrzésére, az esetleges szabálytalanságok jegyzőkönyvezésére, szükség esetén a munkát 

leállíthatják, amiről a Vállalkozó illetékes vezetőjét haladéktalanul tájékoztatják. A szabálytalan 

munkavégzés miatti leállítás következményei minden esetben a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó és 

a Megrendelő között az ezzel kapcsolatos egyeztetés a Megrendelő szerződésért felelős 

kapcsolattartója hatáskörébe tartozik. 

 

Ha azonos munkaterületen egyidejűleg több Vállalkozó munkavállalói dolgoznak, a munkavégzést 

úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozó munkavállalókra és a munkavégzés hatókörében 

tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Miután a Megrendelő az alapvető feltételeket biztosította az 

általános oktatással, tájékoztatással, a továbbiakban a munkaterületen a biztonságos munkavégzés 

teljesülését szolgáló további intézkedéseket (kockázatértékelés, oktatás, megelőző intézkedések, 

tájékoztatás) a Megrendelő ellenőrzi, betartásáért és megvalósításáért a Megrendelővel erre 

vonatkozóan megállapodást kötő Vállalkozó a felelős. E felelőssel a többi Vállalkozónak 

együttműködési kötelezettsége áll fenn. 

 

A Vállalkozó köteles haladéktalanul jelezni a Megrendelőnek, ha e felelős kijelölése számára nem 

egyértelmű, illetve ha e téren bármilyen probléma jelentkezik. 

 

A Vállalkozó felelőssége a Megrendelő területére beszállított anyagok, eszközök, szerszámok stb. 

biztonságos, jól zárható helyen történő tárolása. 

 

Abban az esetben, ha a Vállalkozó munkavállalója a HSE előírásokat súlyosan megszegi, úgy vele 

szemben a Megrendelő korlátozó intézkedést hajthat végre, továbbiakban az objektum területére 

történő belépését megtilthatja. 

 

A Vállalkozó csak a Megrendelővel egyeztetett és kijelölt szociális helyiségeket (öltöző, WC és 

étkező) használhatja.  

 

A Vállalkozó az átvett munkaterületet állandóan rendezetten tartja, majd megfelelően kitakarítva és 

helyreállítva adja vissza a Megrendelőnek a teljesítést követően. 

 

A munkavégzés során felhasználásra nem kerülő anyagokat és a munka során keletkező 

környezetszennyező anyagokat a Vállalkozónak kell összegyűjteni és elszállítania, betartva a 

Környezetvédelmi záradékban foglaltakat.  

 

Minden jogosultághoz kötött műszaki beavatkozást csak megfelelő, érvényes kompetenciával 

rendelkező szakember végezhet. A munkavégzéshez szükséges kompetencia biztosítása a Vállalkozó 

feladata. A kompetencia meglétét a Megrendelő ellenőrizheti. 

Környezetvédelmi záradék  
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Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő ISO 14001 Környezetirányítási rendszert működtet. 

Ennek értelmében, tevékenysége során az ISO 14001. rendszer kivitelezési, karbantartási munkákra 

vonatkozó részeit saját magára is kötelezőnek tekinti, tehát a Vállalkozó: 

• Köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkezett hulladékok és fel nem használt anyagok 

gyűjtéséről, vonatkozó jogszabály szerinti jelöléséről. 

• Területén köteles rendet tartani. 

• Amennyiben szerződés szerint azon hulladék kezelési költsége, amely Megrendelő telephelyén 

végzett tevékenysége során keletkezett, a vállalkozási díjban bennfoglaltatik, köteles annak 

elhelyezéséről az érvényes előírások szerint gondoskodni. 

• Amennyiben a vállalkozási díj a hulladékok kezelésére nem terjed ki, köteles Megrendelő 

telephelyén végzett tevékenysége során keletkező hulladékokat a szelektív hulladékgyűjtés és 

lehetőség szerinti újrahasznosítás szabályai és feltételei szerint kezelni. 

• Az elszállított hulladék minőségét és mennyiségét az „építési” naplóban vagy munkanaplóban kell 

rögzítenie. 

• A Megrendelő telephelyéről elszállított hulladékokat csak engedéllyel rendelkező kezelőhöz 

szállítja el, a befogadó nyilatkozatot és a szállítólevelek másolati példányát, az átvételi 

igazolásokkal együtt Megrendelő képviselőjének át kell adnia. 

• A Vállalkozó gondoskodik az ADR megfelelőségről a mindenkori jogszabályoknak megfelelően. 

• Semmilyen azbeszttartalmú építő- vagy segédanyag nem használható fel, ezt a felhasznált 

anyagok műbizonylatával köteles igazolni Megrendelő számára. 

• A tevékenységéhez felhasznált anyagokat elkülönítetten, anyagazonosítókkal ellátva, a 

környezetszennyezést kizáró módon, biztonságosan tárolja Megrendelő telephelyén. 

• Amennyiben a kivitelezési tevékenység következtében keletkező bontási, építési hulladék 

mennyisége várhatóan meghaladja a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM - az építési és bontási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló együttes rendeletben szereplő mennyiségeket, a 

Vállalkozó köteles az előzetes befogadó nyilatkozatot a Megrendelő megbízottja részére átadni. 

• Amennyiben a munkaterületen (munkagépekhez szükséges) üzemanyag tárolása történik, akkor a 

Vállakozó köteles elkülönített, megfelelően védett tárolóhelyen elhelyeznie.  

• Az üzemanyag átfejtése (tároló edényzetből munkagépbe való töltése) során kiemelt figyelemmel 

kell lenni a környezetvédelmi előírások betartására. 

 

Dohányzás, alkohol és drog záradék 

Az élet és vagyonbiztonság megőrzése miatt megengedhetetlen, hogy a telephelyeken alkohol-, 

gyógyszer- illetve kábítószeres befolyás alatt lévő személyek tartózkodjanak, továbbá ott munkát 

végezzenek.  

 

A Vállalkozó kötelezi munkavállalóit arra, hogy vessék alá magukat a Megrendelő vizsgálatának. A 

Megrendelő pozitív alkoholszondás eredmény esetén haladéktalanul értesíti a Vállalkozó 

kapcsolattartó személyét, aki azonnal, a helyszínen felvett jegyzőkönyvön aláírásával igazolja a 

pozitív eredményt, valamint, tájékoztatást ad, hogy munkavállalója (alvállalkozója) melyik számú 

szerződés vagy megrendelés keretében végez munkát a Megrendelő telephelyén.  
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Pozitív szondaeredmény esetében a munkavállalót a további munkavégzésből ki kell vonni, illetve a 

telephelyre történő bejutását meg kell akadályozni. 

 

Szankció a HSE előírások megszegőivel szemben  

A Vállalkozó HSE előírásokat megszegő munkavállalóival szemben a Megrendelő 3 lépcsős 

szankcionálási rendszert alkalmaz, illetve szükség szerint azonnali kitiltással él az alábbiak szerint: 

 

a. első alkalommal a Vállalkozó a szabályt megszegő munkavállalóját a Megrendelő szóbeli 

figyelmeztetésben részesíti.   

b. második alkalommal a Vállalkozó munkavállalója írásbeli figyelmeztetésben részesül, amit a 

Megrendelő kérésére a Vállalkozó állít ki. 

c. harmadik alkalommal a Vállalkozó munkavállalóját a Megrendelő kitiltja a telephelyről, 

továbbiakban munkát nem végezhet a Megrendelő telephelyén. 

 

A Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkavállalóját alkalmanként vagy véglegesen azonnal kitiltani 

a telephelyeiről a következő esetekben: az alkoholfogyasztás, dohányzás szabályainak megszegése, 

kábítószeres vagy gyógyszeres befolyásoltság, valamint a munkavédelmi törvényben meghatározott 

súlyos veszélyeztetés fogalmát kimerítő tevékenység. 

 

Vállalkozó a szerződést cégszerű aláírásával, a szerződés mellékletét képező fent felsorolt 

záradékokat, azok rendelkezéseit és megállapodásait a szerződés vonatkozásában tudomásul 

veszi és azok megtartását vállalja, magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

 

Dátum: 


