Általános vállalkozói szerződéses feltételeinek munkabiztonsági, tűzvédelmi része:
1.

A Vállalkozó köteles a munkavégzés teljes időtartamára aláírási és intézkedési jogosultsággal rendelkező felelős
munkahelyi vezetőt biztosítani, illetve annak távolléte idejére helyettest nevez ki, aki rendelkezik a hatályos
jogszabályokban az adott munkavégzéshez meghatározott képesítéssel, aki hasonlóképpen jogosult aláírni és
intézkedni.

2.

A Vállalkozó az adott munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságot és az egészséget
nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételei minden tekintetben - személyi,- tárgyi,- környezeti
tényezők - biztosítva vannak.

3.

A Vállalkozó az általa munkavégzés céljára átvett munkaterületen észlelt bármilyen munkabiztonsági
szabálytalanságot, közvetlen vagy közvetett veszélyforrást azonnali hatállyal írásban és szóban köteles jelenteni a
Megrendelő helyszíni képviselője felé. A Vállalkozó a fentieken túlmenően is köteles az általa észlelt baleseti
veszélyhelyzet kockázatát a legminimálisabb szintre csökkenteni és megszüntetni.

4.

A Vállalkozónak - mint önálló munkáltatónak - a munkaterület átvételét követően kötelessége a munkavégzést a
többszörösen módosított 1993. évi XCIII. törvény - továbbiakban Mvt. - 54. §-ban, (1), (3) és (5) bekezdésében 55.
§ (1) és (2) bekezdésében, 56. §-ban, 57. §-ban és 59. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján végezni,
illetőleg végeztetni, ezen túlmenően pedig az alábbiakat maradéktalanul betartani. A Vállalkozó csak akkor
végezhet munkát, ha részére Megrendelő, erre feljogosított képviselői a munkaterületet átadták. A Munkaterület
átadás-átvételt jegyzőkönyvben rögzítette.

5.

Vállalkozó munkavégzését köteles munkabiztonságilag úgy összehangolva szervezni, hogy az ott dolgozókra és a
munkavégzés hatáskörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Munkabiztonsági előírások be nem tartásából
eredően, másoknak okozott kárért a vállalkozót teljes-körű felelősség terheli.

6.

A Vállalkozónak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, a termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas
eszközzel, a kijelölt helyen és módon a súly és mérethatárok megtartásával szabad. Emelőgépet csak az adott
típusú emelőgépre vonatkozó jogosítvánnyal rendelkező vállalkozó kezelhet a megrendelő előzetes
egyeztetésével.

7.

A Vállalkozónak a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés feltételeit az érintett munkavállalókkal - mind a munkahely egésze, mind az egyes
munkafolyamatok tekintetében - meg kell ismertetni, ideértve az 1. pontban meghatározottakat is.

8.

A Vállalkozónak a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket írásban meg kell határoznia,
azokkal a munkavállalóit el kell látnia és használatukat oktatásban ismertetni és meg kell követelnie. Az egyéni
védőeszközök minősítő bizonyítványit, felülvizsgálati dokumentációit illetőleg azok hiteles másolatait a helyszínen
tárolni, a Megrendelő, illetve a hatóság kérésére bemutatni köteles.

9.

A Vállalkozó a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technológiákra, a munkaeszközökre, az
egyéni védőeszközökre vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban és szabványokban meghatározottakat
köteles a munkavégzés során maradéktalanul betartani, betartatni.

10. A vállalkozó a megrendelőtől munkavégzésre átadott munkaeszközök munkakezdéskor étkezési szünet és
munkavégzés alatt többször köteles ellenőrzést tartani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeit köteles betartani és hiányosság esetén a munkát nem kezdheti meg, illetve köteles
felfüggeszteni a veszély elhárításáig. Az észlelő személy köteles jelezni az intézkedésre jogosult vezetőjének, illetve
a megrendelő képviselőjének.
11. A Vállalkozó munkavállalói munkabiztonsági és tűzvédelmi oktatásairól készült jegyzőkönyv egy másolati példányát
a Megrendelőnek átadja. A munkavállalók szakmai, illetve orvosi alkalmasságára vonatkozó dokumentációk hiteles
másolatait a helyszínen tartja, Megrendelő, illetve a hatóság kérésére bemutatja.
12. A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a Vállalkozó csak saját tevékenységét és saját
munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, a vizsgálat során meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal
köteles végrehajtani.
13. Amennyiben a munkaterületen tartott hatósági ellenőrzések következményeként a Megrendelővel szemben az
ellenőrzést végző hatóság(ok) bírságot szab(nak) ki a Vállalkozó mulasztásából, szabálytalan munkavégzéséből
eredően, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek ilyen módon okozott kárt megtéríteni, a Megrendelő pedig

jogosult a Vállalkozóval szemben bármilyen címen fennálló tartozásába a kártérítés címén fennálló követelését
beszámítani.
14. Megrendelő kérésére a Vállalkozó a munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi adataira vonatkozóan az
adatszolgáltatást 24 órán belül köteles megadni. Késedelmes, téves vállalkozói adatszolgáltatásokból eredő károk
miatti kárigényét Megrendelő a Vállalkozó felé érvényesíti.
15. Vállalkozó csak a hatályos munkajogi előírásoknak maradéktalanul megfelelő, a szükséges biztosításokkal
rendelkező munkavállalókat foglalkoztat, a Megrendelő fentiek elmulasztásából eredő kárát megtéríti (hitelrontás,
üzletvesztés stb.).
16. Vállalkozó a munkaterületen folytatott bárminemű tevékenysége során 45/1999. (VIII.4.) GM rendelettel és
131/2004. (XII. 14.) GKM rendelettel módosított 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és fémipari biztonsági
szabályzat, a 135/2004. (XII. 16.) GKM rendelettel módosított 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép biztonsági
szabályzat és a- 3 - 143/2004. (XII. 22.) GKM r. Hegesztési Biztonsági Szabályzat előírásait, a tűzvédelmi,
munkaegészségügyi, környezetvédelmi előírásokban meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. A
Megrendelőnek a jogszabályi mulasztásokból eredő kárát köteles megtéríteni.
17. A Vállalkozó a végzett tevékenységétől, a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az anyagok fizikai és kémiai
tulajdonságaitól függően, az által átvett munkaterületeket az esetlegesen keletkezhető tüzek leküzdésére alkalmas
eszközöket köteles használni.
18. A Vállalkozó a dolgozóival bekövetkezett munkabalesetet és a Vállalkozó dolgozói által okozott tűzesetet,
környezetszennyezést a Megrendelő felé is tartozik bejelenteni és a Megrendelőt a kivizsgálásba köteles bevonni.
A munkabaleseti jegyzőkönyvben a Vállalkozó megállapításokat csak a Megrendelő egyetértésével, annak hiteles
ellenjegyzésével tehet. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyvet az illetékesekhez történő továbbítás
előtt a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek jóváhagyásra megküldenie. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által
jóváhagyott, egyező munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyv eredeti egy példányát, a munkabalesetet,
káresetet követő hónap 8-ig a Megrendelő részére megküldeni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a
Megrendelővel szemben a bekövetkezett munkabalesettel, káresettel kapcsolatosan semminemű kivizsgálási,
kártérítési, anyagi felelősség áthárítási követeléseket nem támaszt, ilyen igénnyel a Vállalkozó a Megrendelő felé
nem léphet fel. A vállalkozó a bekövetkezett a munkabalesetet a hatályos jogszabályok figyelembevételével köteles
megküldeni a területileg illetékes OMMF felügyelőségére.
19. Vállalkozó köteles az által felhasznált veszélyes anyagok és készítmények megfelelő biztonsági adatlapjainak
meglétéről gondoskodni, a felhasználás előtt a Megrendelő felelős vezetőjének bemutatni, annak másolati
példányát átadni, a munkavállalókkal ismertetni, dokumentálni.
20. Az egyéni védőfelszerelésekről Vállalkozó gondoskodik a munkavállalói részére. Megfelelő egyéni védőeszközök
hiányában munkavégzés nem folytatható.
21. A Vállalkozó köteles a munkavállalók létszámában, névsorában beálló változásokat a megrendelő felelős
vezetőjének folyamatosan jelezni. Létszámváltozáskor megfelelő gyakorlattal és személyi feltételekkel rendelkező
munkavállalóról köteles gondoskodni.

Vállalkozói nyilatkozat:
A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a munkavállalói a foglalkoztatásukhoz szükséges szakképesítéssel gyakorlattal és
orvosi vizsgálaton alapuló érvényes orvosi igazolással rendelkeznek.
Szeged, 2022. március 1.

____________________
Megrendelő
Bodrogi Bau Kft.

____________________
Vállalkozó

