
 

MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET 
(SZERZŐDÉSEKHEZ) 

Szerződésszám:  

A melléklet sorszáma: 1. 

A melléklet oldalszáma: 2/1. 

A munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok előírják, hogy a tevékenységben résztvevő felek – 
megrendelő, vállalkozó – munka- és tűzvédelmi kötelezettségeit szerződésben kell rögzíteni. 

A szerződés munkavédelmi mellékletében foglaltak módosítását bármely fél kezdeményezheti, a 
módosítás azonban nem lehet jogszabállyal, szabvánnyal ellentétes. 

1.  A szerződéses munkát végző vállalatok - továbbiakban vállalkozók - munkavállalói kötelesek betar-
tani az érvényben lévő állami jogszabályok munkavédelmi és tűzvédelmi előírásait, valamint a meg-
rendelő Munkavédelmi szabályzatát, Tűzvédelmi szabályzatát. 

C1-50. számú, Tűzvédelmi szabályzat. 
C1-73. számú, Munkavédelmi szabályzat. 

A megrendelő az említett szabályzatokba való betekintés lehetőségét biztosítja. 

2.  A vállalkozó a munkát csak a szerződésben meghatározott területen végezheti. A vállalkozó munka-
vállalói a szerződésben meghatározott munkaterületeken kívül más helyen nem tartózkodhatnak, a 
meghatározott munkaterületeken kívül más üzembe, vagy más munkaterületre nem léphetnek be. 

3.  A vállalkozó köteles a munkavégzés során írásban kijelölni a munka irányításával és ellenőrzésével 
megbízott felelős vezetőt. 

4.  A vállalkozó munkavállalóinak a munka megkezdése előtt munkavédelmi oktatást és az ismétlődő 
oktatásokat a vállalkozó megbízott vezetője tartja és dokumentálja a vonatkozó rendelet előírásainak 
megfelelően. 

5.  A megrendelő a munkaterületet a megrendelőre vonatkozó biztonsági követelményeknek megfelelő-
en adja át a vállalkozónak. A munkaterület - a biztonsági előírásoknak megfelelő - átadás-átvételét 
az „Építési napló”-ban kell dokumentálni. Ha a munkaterület átadás-átvétele vállalkozó és alvállal-
kozó között történik, ezen kötelezettségek a vállalkozót terhelik. 

6.  Ha a vállalkozó munkavégzése működő üzemben, vagy a mellett történik, a vállalkozó vezetője kö-
teles a működő üzem vezetőjétől a munkavégzésre engedélyt kérni az építési naplóban történő be-
jegyzéssel és ellenjegyeztetéssel. A munkavégzés engedélyezésében kell meghatározni a biztonságos 
munkavégzés feltételeit, az együttes munkavégzés összehangolásához szükséges követelményeket. 
A munkavégzés megkezdése előtt a működő üzem és a vállalkozó vezetője köteles együttesen ellen-
őrizni az előírt feltételek meglétét. 

7.  Amennyiben a vállalkozó részére a megrendelő gépet vagy berendezést ad át, abban az esetben an-
nak kezelését végző személyre vonatkozó képzettségi követelményeit a vállalkozónak kell biztosíta-
ni. A vállalkozó a gépek használatba vételével elismeri azok megfelelő műszaki és biztonságtechni-
kai állapotát is. 

8.  A vállalkozó energia vételezésére abban az esetben kerülhet sor, ha azt a vállalkozási szerződésben a 
megrendelő engedélyezi, ebben az esetben is a vállalkozót terheli az energiavételezés műszaki és 
biztonságtechnikai feltételeinek előírás szerinti biztosítása. 

8.  A vállalkozó a munkaterületek rendszeres munkavédelmi ellenőrzését a vonatkozó rendeletnek meg-
felelően köteles megszervezni és végrehajtani. 

9.  A megrendelő a vállalkozó munkaterületén jogosult munkavédelmi ellenőrzést tartani, illetve tartat-
ni, s az esetleges munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére a vállalkozó vezetőjét felszólítani és 
a tapasztalt hiányosságok megszüntetését ellenőrizni. 

 



 

MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET 
(SZERZŐDÉSEKHEZ) 

Szerződésszám:  

A melléklet sorszáma: 1. 

A melléklet oldalszáma: 2/2. 

10.  A munkavédelmi szabályokat figyelmeztetés ellenére ismételten megsértő vállalkozó munkavállaló-
inak a társaság területén történő munkavégzését a megrendelő jogosult megtiltani. 

11.  Akár a vállalkozó, akár a megrendelő előzetes kérésére rendkívüli szemle összehívható, az előző-
ekben ismertetett feltételek mellett. 

12.  Mindennemű alkoholfogyasztás, vagy alkoholos állapotú munkavégzés tilos! Ennek érdekében a 
megrendelőnek jogában áll a vállalkozó munkavállalóit a helyszínen ellenőrizni. A vállalkozó 
munkavállalói ilyen esetben kötelesek az alkoholellenőrzésnek alávetni magukat. Amennyiben ezt 
valaki megtagadja, azt úgy kell tekinteni, mintha az alkoholos állapot bizonyított lenne. Amennyi-
ben az ellenőrzés pozitív, a munkavállaló munkavégzését a vállalkozónak azonnal fel kell függesz-
teni, a megrendelő munkaterületéről el kell távolítani. 

13.  A vállalkozó munkavállalóit ért sérüléseket és foglalkozási baleseteket a saját munkavédelmi ügy-
rend előírásai szerint a vállalkozó tartja nyilván és vizsgálja ki, a Megrendelő munkavédelmi képvi-
selőjének értesítése mellett. 

Azonnali bejelentésre kötelezett foglalkozási balesetek esetén a megrendelőt, illetve munkahelyi veze-
tőjét azonnal értesíteni kell. 

14.  Rendkívüli esemény esetében, mint pl.: mérgezés, gázömlés, súlyos környezetszennyezés, villamos 
kábel megrongálódása, energia vezeték szakadása, épületomlás, 100 E Ft-ot maghaladó kár esetén a 
megrendelőt azonnal értesíteni kell. 

15.  Tűzveszélyes tevékenység végzése előtt a vállalkozónak napi engedélyt kell kérnie a megrendelő 
munkavédelmi képviselőjétől. 

16.  A vállalkozó az előírt orvosi vizsgálatokat (előzetes vagy időszakos) a vállalkozó szervezi és bo-
nyolítja. 

17.  Az elsősegélynyújtáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekről (elsősegélynyújtó és mentődo-
boz) a munkaterület jellegének és a munkavállalók létszámának megfelelően a vállalkozó gondos-
kodik. 

18.  A munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközöket és tisztálkodási eszközöket a vállalkozó a sa-
ját munkavállalói részére köteles biztosítani. 

19.  A szociális ellátottság (öltöző, fürdő, étkezés stb.) biztosítása a vállalkozó feladata. 

20.  Amennyiben a vállalkozó alvállalkozó(ka)t alkalmaz, a fent leírtak az alvállalkozóra nézve is köte-
lezőek, s az általuk történő betartásért, illetve a be nem tartásból eredő esetleges következményekért 
a vállalkozó a felelős. 

 


