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I. Általános el őírások 
 
1. A vállalkozó  tevékenységét a vonatkozó, munkavédelemről, tűzvédelemről és környe-

zetvédelemről szóló jogszabályok követelményeinek maradéktalan betartásával vég-
zi. A vállalkozó saját munkaterületén belül és saját munkavállalói tevékenységével 
összefüggésben tartozik felelősséggel. A terület sajátosságai miatt azonban köteles 
figyelembe venni más tevékenységek - saját munkájára is kiható- hatását és gondos-
kodnia kell a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelméről is. 
Amennyiben feladatait alvállalkozók útján teljesíti, úgy köteles az e megállapodásban 
a vállalkozóra előírtakat alvállalkozói részére meghatározni, és betartásukat megkö-
vetelni. 
 A vállalkozó csak előzetes megbízói hozzájárulás után jogosult további un. 
szubalvállalkozót foglalkoztatni.  

2. Megbízó  a vállalkozó munkavezetőjét kioktatja a tevékenységre vonatkozó munkavé-
delmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírásokról, melyet a vállalkozó tevékenysé-
ge során köteles betartani.  
Vállalkozó a szerződött munkák irányítására megfelelő képzettségű és intézkedésre 
jogosult irányítót biztosít a munkahelyen, és tevékenységét megfelelő képzettségű és 
jogosultsággal rendelkező, a munkavégzésre alkalmas munkavállalókkal végzik. (pl. 
szakmunka, gépkezelői jogosítvány, tűzvédelmi szakvizsga, kötözői jogosítvány, stb.) 
Megbízó, illetve a biztonságtechnikai, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások elle-
nőrzésével megbízott képviselője jogosult ellenőrzéseket végezni a Vállalkozó mun-
katerületén. Mindemellett a vállalkozó megbízóival történt előzetes megállapodás 
alapján és vele közösen munka, környezetvédelmi és tűzvédelmi ellenőrzést végez. 
Vállalkozó az ellenőrzések során észlelt, valamint az arra illetékes személyek által 
feltárt hiányosságokat a megadott határidőre felszámolja. Súlyos hiányosság esetén 
a megbízó jogosult a munka felfüggesztésére.  
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3. Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott munkaterületet a megbízótól átveszi, és tevé-
kenységét ezen területen végzi. A munkaterület átadási jegyzőkönyvnek (50BT24001-2-1) 
különösen az alábbiakra kell kiterjednie: 

• az elvégzendő feladatra 
• a munkaterületre eső közművek, üzemi létesítmények, berendezések biztonsá-

gos megközelíthetőségének, határainak megjelölésére, tűzveszélyességi osz-
tályba sorolásra 

• a tevékenységhez kiadott speciális engedélyekre 
• a vállalkozó munkavállalói számára a munkaterület megközelítésének útvonal-

ára 
• az anyagszállítási útvonalra (forgalmi rend) és az anyag-, eszköztárolásra 
• segédenergia, segédanyag biztosítás módjára, helyére 
• igénybe vehető egyéb szolgáltatásra havária helyzetben 

 
A „Jegyzőkönyv”-et megbízó részéről átadóként a területi vezető, míg vállalkozó ré-
széről - egyetértése tanúsításaként – a kijelölt munkavezető írják alá. 

4. A vállalkozó  munkavezetője köteles a tárgyi szerződésre vonatkozó munkavégzés be-
fejezésekor levonulását követően a munkaterületet az érvényben lévő előírásoknak 
megfelelően átadni a megbízó képviselőjének. Ennek során a munkavezető visszaadja 
a berendezést, annak tervdokumentációját, egyúttal köteles nyilatkozni a tevékenysége 
szabványosságáról, jogszabályi megfelelősségéről (az eredeti állapotnak megfelelően 
munkavédelmi minősítéséről), a garanciális feltételekről. 

5. A megbízó a munka befejezését követő levonulás után megfelelőség esetén visszave-
szi a vállalkozótól a munkaterületet és erről írásban nyilatkozik.  

6.  A vállalkozó  kötelezettséget vállal arra, hogy az üzleti titkon túlmenően sem közöl ille-
téktelen személlyel olyan adatot, amely az adott munka elvégzésével összefüggésben 
jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrá-
nyos következménnyel járna. 

 
II. Biztonságtechnikai el őírások 
 
1.   A vállalkozó  dolgozóinak a részükre ki nem jelölt üzemi területre belépni csak a meg-

bízó, egyéb munkaterületre - párhuzamos munkavégzés esetén - csak a területre ille-
tékes vállalkozó előzetes engedélye alapján szabad. 

2. A vállalkozó  dolgozói a részükre munkavégzés céljára át nem adott berendezéshez 
nem nyúlhatnak.   

• Ha üzemelő berendezés leállítás utáni javítását kell végezniük, akkor az 
50BT24014-2-1 melléklet szerinti munkavezető írásban kéri a megbízótól a beren-
dezés leállítását, nyomás-mentesítését, leürítését, feszültségmentesítését. 

• Ezen tevékenységeket a megbízó utasítása alapján, a kezelő végzi el és a munka-
végzésre alkalmas berendezést átadja a fenti munkavezetőnek.  

• A vállalkozó  a tevékenységéhez használt veszélyes gépeket, berendezéseket, 
szerszámokat, anyagokat csak akkor hagyhatja felügyelet nélkül, ha azokat illeték-
telen személy használni nem tudja.  

•  Az olyan munkahelyeken, ahol a veszély jellege indokolja a munkavállalók és a 
munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és egés-
zségvédelmi jelzéseket kell kihelyezni.  
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3.   A vállalkozó az átvett munkaterületen mindenkor köteles megteremteni – munka, kör-
nyezetvédelmi és tűzvédelmi szempontból - a megfelelő biztonságot, különös tekin-
tettel, az üzemi és munkaterület határvonala közvetlen közelében, ahol a megnyitott 
helyeket biztosítja (körülhatárolás, lefedés, belépés-tiltás stb.).  

4.  A vállalkozó  a dolgozóinak munka, környezetvédelmi és tűzvédelmi oktatását saját 
hatáskörében végzi és bizonylatolja a megbízó által kapott oktatás és jelen megálla-
podás alapján.  

5. A vállalkozó  a tevékenységi területén a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a 
munkavégzésre előírt szabványos, megfelelő állapotú egyéni védőruházatot, védő-
eszközöket, védőfelszereléseket a dolgozói számára biztosítja, és használatukat 
megköveteli. A vállalkozó köteles gondoskodni az egyéni védőeszközök, védőfelsze-
relések megfelelőségéről.  

6.   A vállalkozó  az építési munkák esetén alkalmazza az építési munkahelyekre és épí-
tési munkafolyamatokra vonatkozó 4/2002 (II. 20) SzCsM-EüM együttes rendelet elő-
írásait. Építési munkák végzése esetén gondoskodik az építési napló, E-napló veze-
téséről. 

7.    Ha rendkívüli esemény (baleset, tűz, robbanás) következik be a vállalkozó által átvett 
területen, a mentési, kárelhárítási munkákat a megbízó képviselője irányítja a megbí-
zó területén érvényes eljárás utasításoknak megfelelően. 

8.  A vállalkozó  a munkavállalóit ért munkabaleseteket, továbbá mindazon eseményeket, 
amelyek balesetet nem okoztak, de a körülményeket, figyelembe véve okozhattak 
volna (un. kvázi balesetek), az 1993. évi XCIII. Törvény, míg a foglalkozási betegsé-
geket és fokozott expozíciós eseteket a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet alapján beje-
lenti, kivizsgálja és nyilvántartja. A hatósági felügyelet alá vont és jelentésköteles be-
rendezés baleseti szempontból bekövetkezett és kvázi eseményét köteles az érintett 
hatóság felé is bejelenteni.  

9.  A vállalkozó köteles bevonni a balesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálá-
sába a megbízó képviselőjét és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzíteni. A bale-
setet mindaddig munkabalesetnek kell tekinteni, és e szerint eljárni, amíg az nem 
zárható ki. Ha az esemény kivizsgálása munkavédelmi szaktevékenységnek minősül, 
mindkét fél köteles megfelelő szakértőt biztosítani.  

10. Amennyiben vállalkozó munkavállalóját munkabaleset éri, az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár által kibocsátott fizetési meghagyást, a Munka Törvénykönyv 177 § 
alapján benyújtott dolgozói kárigényt, illetve az illetékes hatóságok által kiszabott 
szabálysértési díj összegét a Megbízóra nem hárítja át.  

11.  Ha a Vállalkozó  munkavezetője a saját intézkedési körén kívül a munkavégzés biz-
tonságát veszélyeztető eseményt, körülményt észlel, a megbízó képviselőjének köte-
les bejelenteni és intézkedését kérni. A vállalkozó képviselője a megbízó távollétében 
(vagy a szükséges intézkedés elmaradásakor) csak saját felelősségére folytathatja 
tevékenységét.  

12.  A vállalkozó a tevékenységéhez a létszámának megfelelő elsősegélynyújtó-helyet, 
felszerelést és megfelelően képzett elsősegélynyújtót biztosít.  
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13.  A vállalkozó dolgozóinak előzetes és időszakos orvosi vizsgálatát, annak dokumen-
tálását saját hatáskörében végzi.  

14.  A vállalkozó  a megbízó által rendelkezésre bocsátott szociális helyiségeket rendelte-
tésszerűen használja, továbbá - eltérő megállapodás hiányában - a megbízó terüle-
tén lévő saját felvonulási helyiségei megfelelő üzemeltetéséről gondoskodik. 

15.   A megbízó  biztosítja, hogy dolgozói a vállalkozó részére átadott munkaterületre csak 
a vállalkozó engedélyével, illetőleg az arra jogosultak csak a vállalkozó tudomásával 
lépnek be.  

16.   A megbízó részt vesz a megállapodás I/2 pontja szerint szervezett munka-, tűz-és 
környezetvédelmi  ellenőrzésen és a jegyzőkönyvileg feladatául felrótt hiányossá-
gokat megszünteti. 

17.  A megbízó részt vesz - a vállalkozó értesítése nyomán- a megállapodás II/8 pontjá-
ban megjelölt eseményekkel kapcsolatos eljárásban, továbbá a rá vonatkozó szük-
séges intézkedéseket megteszi.  

18.  Ha a vállalkozó  a megállapodás II/11. pontja szerinti eseményt jelent, a megbízó - 
amennyiben saját hatáskörébe tartozik - intézkedik a biztonságos munkavégzés fel-
tételeinek megteremtésére. 

 
III. Környezetvédelmi el őírások 
 
1.   A vállalkozó,  ha veszélyes anyagot/keveréket tárol, használ, szállít a gyár területén, 

úgy azt csak a vonatkozó jogszabályi és a megbízó belső előírásainak (50KV24007 
Veszélyes anyagok, keverékek kezelése) betartása mellett teheti.  

2.    A vállalkozó tevékenysége során az anyagokat csak a vonatkozó anyagtárolási sza-
bályok betartása mellett tárolja és munkavégzése során csak olyan tevékenységet 
végezhet, amivel nem okoz környezetszennyezést, illetve környezetszennyezés ve-
szélyével járó munkák esetén gondoskodik a szennyezés megakadályozásáról, va-
lamint az esetlegesen fellépő szennyezések felszámolásáról. Szennyezés esetén kö-
teles azt jelenteni a megbízó környezetvédelmi szakemberének és az ő irányításával, 
vele együttműködve köteles a szennyezést felszámolni. A vonatkozó környezetvé-
delmi előírásokat köteles betartani.  
Amennyiben a vállalkozó tevékenysége során veszélyes anyagot/keveréket használ, 
úgy azt a munka megkezdése előtt jeleznie kell és a munka megkezdése előtt meg 
kell küldenie megbízó részére az adott veszélyes anyag/keverék biztonsági adatlap-
ját.    
A munkavégzés és esetleges szennyezések során keletkezett hulladékokat köteles 
saját gyűjtőedényében szelektíven összegyűjteni, és a munka végeztével a gyár te-
lephelyéről elszállítani, amennyiben ellenkező megállapodás nem történt. Veszélyes 
hulladékok keletkezésekor különös gondossággal kell eljárni a gyűjtés, elszállítás, ár-
talmatlanítás tekintetében a törvény előírásai alapján. 
Vállalkozó az esetlegesen okozott környezetszennyezésért jogi és anyagi felelősség-
gel tartozik. 
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IV. Tűzvédelmi el őírások 
 
1.  Amennyiben a vállalkozó munkavégzése során alkalomszerű tűzveszélyes tevékeny-

séget kíván folytatni, ezt csak előzetes írásbeli engedély birtokában teheti. Az írásbeli 
engedély kiadása a vállalkozó  munkavezetőjének feladata, melyet láttamoztatni kell 
a megbízó tűzvédelmi képviselőjével, aki szükség esetén kiegészíti a helyi sajátos-
ságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal. A tevékenység megkezdését és befeje-
zését a megbízó  tűzvédelmi képviselőjének be kell jelenteni. 
További engedélyköteles tevékenységek: 
• Földmunkák 
• Veszélyes (zárt) térbe beszállással végzett munkák 
• Kis és nagyfeszültségű terekben belépéssel végzett munkák 
• Energiaellátás szüneteltetésével járó munkák 
• A gyár termelő tevékenységét, anyagmozgatását  akadályozó munkák 

2.   A vállalkozó  tevékenysége során biztosítja a jogszabályban előírt megfelelő állapotú 
tűzoltó készülékeket (azok időszakos felülvizsgálatát), melyet a munka megkezdése 
előtt bemutat a megbízó  képviselőjének. 

3.   A vállalkozó  tudomásul veszi, hogy a gyár területén csak a kijelölt helyeken szabad 
dohányozni.  

 
V. Rendészeti és közlekedési szabályok 
 
1. Be- és kilépési szabályok: 
Vállalkozó  a beléptetendő dolgozókról köteles névsort leadni a portán. 
A portaszolgálat be és kilépéskor jogosult a vállalkozó dolgozóinak táskáit, csomagjait és 
járműveiket ellenőrizni.   
A vállalkozó a gyár területére alkoholt, kábulatot keltő anyagokat nem hozhat be, és gon-
doskodik róla, hogy ilyen hatás alatt lévő dolgozóját a gyár területére nem engedi be, illet-
ve onnan eltávolítja. 
Tilos továbbá behozni, ill. megrendelő külön engedélyezéshez köti: állatot, képrögzítőt, 
fényképező gépet, lőfegyvert, önvédelmi gáz sprayt.  
Alkoholfogyasztás ellenőrzésére a megbízó rendészeti szolgálata is jogosult. 
A vállalkozók látogatókat csak indokolt esetben fogadhatnak a megbízó engedélyével. A 
látogatókat a vállalkozó köteles a szükséges védőfelszereléssel ellátni és kíséretükről 
gondoskodni. 
A vállalkozók és járműveik a gyár területén csak a megrendelő engedélyével tartózkod-
hatnak. 
A gyár területére csak anyagot/szerszámot szállító járművek részére engedélyezi a meg-
rendelő a behajtást . A munkavégzéshez beszállítandó szükséges szerszámokról, anya-
gokról vállalkozó jegyzéket (szállítólevelet) köteles a portán leadni, melyek tartalma be és 
kilépéskor ellenőrzésre kerül. 
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2. Közlekedésbiztonsági szabályok: 
Az üzemeltető felelős a járművek műszaki állapotáért és a forgalombiztonsági megfelelő-
ségükért.  
A munka, illetve a műszak befejezése után a gépjárművel el kell hagyni a gyár területét. 
A gyár területén a KRESZ előírásai érvényesek, járművel közlekedni csak a kijelölt úton 
szabad, a megengedett legnagyobb sebesség 10 km/óra, leálláskor gondoskodni kell a 
jármű rögzítéséről és az illetéktelen használat meggátlásáról. 
 
 
 
 


