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1. ALAPFELTÉTELEK 

 

1.1. Jelen „Munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi követelmények” hatálya kiterjed a Colas Út Zrt. (a 

továbbiakban: Megrendelő) kivitelezési tevékenységében alvállalkozó kivitelezőként közreműködő, illetve a 

Colas Út Zrt. részére egyébként építőipari kivitelezési tevékenységet végző / szolgáltatást nyújtó valamennyi 

személyre (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) és ezekre közreműködőire. 

 

1.2. Vállalkozó köteles a hatályos egészség- és munkavédelmi, munkabiztonsági jogszabályokban és előírások-

ban [ideértve különösen a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt, illetve az építési munkahelye-

ken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletet], a vonatkozó hatósági határozatokban, a biztonsági és 

egészségvédelmi tervben, valamint a jelen „Munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi követelmé-

nyekben” és Megrendelő egyéb munkavédelmi rendszerdokumentumaiban foglaltakat maradéktalanul betar-

tani és betartatni. 

 

1.3. Vállalkozó az adott munkaterületen csak akkor kezdheti meg illetve folytathat munkát, ha ott a biztonságos 

és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben – személyi,- tárgyi,- környe-

zeti tényezők – biztosítva vannak. 

 

1.4. Vállalkozó csak azt követően vonulhat fel a munkaterületre és csak azt követően kezdheti meg az építési-

kivitelezési (bontási) munkát, ha részére a Megrendelő erre feljogosított képviselője a munkaterületet átadta, 

a vonatkozó jogszabályban, szabványban és egyéb formában megjelenő előírások maradéktalanul teljesítésre 

kerültek, továbbá 

 

- a Megrendelővel kötött kivitelezési vagy egyéb szerződés (a továbbiakban: Szerződés) részét képező 

„Biztonsági és egészségvédelmi nyilatkozat” (1. sz. függelék) cégszerűen aláírt eredeti példányát 

Vállalkozó a tervezett munkakezdés előtt 3 nappal, de legkésőbb a munkakezdéskor Megrendelő ré-

szére átadta 

- a biztonsági és egészségvédelmi tervet Vállalkozó a Szerződés tárgyában megjelölt építési kivitele-

zésre vonatkozóan kiegészítette, amennyiben az előirányzott technológiától eltér, vagy csak részben, 

érintőlegesen tartalmazza 

- Vállalkozó az alábbi dokumentumokat a Megrendelőnek bemutatta: 

 a kivitelezésben közreműködő dolgozók (alkalmazottak, egyszerűsített foglalkoztatással 

bevont dolgozók) érvényes foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági igazolása, 

amelynek tartalmaznia kell a munkáltató megjelölését 

 a munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközök kiadására vonatkozó, a munkaválla-

lók által az egyéni védőeszközök átvételét igazoló dokumentum 

 

1.5. Megrendelő a munkaterületet a Megrendelőre vonatkozó biztonsági követelményeknek megfelelően adja át a 

Vállalkozónak. A munkaterület – a biztonsági előírásoknak megfelelő, a munka-, tűz- és környezetvédelmi 

szempontokat is tartalmazó – átadás-átvételét az építési naplóban kell dokumentálni. Ha a munkaterület át-

adás-átvétele Vállalkozó és az általa igénybe vett alvállalkozó kivitelező vagy egyéb közreműködő között 

történik, ezen kötelezettségek a Vállalkozót terhelik. 

 

1.6. A Szerződéses alapján munkát végző Vállalkozó és munkavállalói kötelesek betartani az érvényben lévő jog-

szabályok, szabványok munkabiztonsági, foglalkozás egészségügyi, tűzvédelmi előírásait, valamint a Meg-

rendelő szabályzatait, különös tekintettel a biztonsági és egészségvédelmi tervben foglaltakat. 
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1.7. A Vállalkozó a munkát csak a Szerződésben meghatározott területen végezheti. Vállalkozó munkavállalói a 

Szerződésben meghatározott munkaterületeken kívül a projekten más helyszínen nem tartózkodhatnak, a 

meghatározott munkaterületeken kívül más üzembe, vagy más munkaterületre nem léphetnek be. 

 

1.8. Vállalkozó köteles írásban kijelölni a munka irányításával és ellenőrzésével megbízott felelős műszaki veze-

tőt, illetve  a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor. 

 

1.9. Vállalkozó, saját tevékenységére vonatkozó kockázatértékelésben és/vagy egyéb munkabiztonsági dokumen-

tumban köteles meghatározni az adott építési munkahely sajátosságainak figyelembevételével a munkahely-

re, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. 

 

1.10. Vállalkozó munkáltatóként felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételei-

nek megteremtéséért, így ezzel kapcsolatban objektív felelőssége áll fent. E felelősség Vállalkozót akkor is 

terheli, ha a Szerződésben rögzített feladatok teljesítése érdekében közreműködőt (így különösen: alvállalko-

zó kivitelezőt) veszt igénybe. 

 

1.11. Vállalkozó köteles munkavállalóinak napi létszámát munkanemenként Megrendelő helyszíni képviselőjének 

minden nap a munkakezdést követő 2 órán belül megadni. 

 

1.12. Vállalkozó a Szerződéstől eltérő, illetve hétvégi és ünnepnapi munkavégzést kizárólag a Megrendelő hely-

színi megbízottjának előzetes, írásbeli engedélye, vagy elrendelése alapján folytathat. 

 

1.13. Vállalkozónak a projektre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi tervben foglaltakat, valamint a veszély-

forrásokat és az ellenük való védekezés módját, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavég-

zés feltételeit a feladat elvégzésében közreműködő munkavállalókkal – mind a munkahely egésze, mind az 

egyes munkafolyamatok tekintetében – meg kell ismertetnie és azt dokumentálnia kell. 

 

1.14. Vállalkozó köteles valamennyi munkavállalója részére – az egészséges és biztonságos munkavégzés feltét-

eleinek biztosítása érdekében – a szabványoknak, előírásoknak mindenben megfelelő, minősített eszközöket, 

egyéni védőfelszereléseket, valamint munkaruházatot, lábbelit, fejvédő sisakot, valamint az általa végzett 

kockázat-becslés alapján használandó egyéb eszközöket rendelkezésre bocsátani, és azok megfelelő haszná-

latát folyamatosan ellenőrizni. 

 

1.15. Vállalkozó az általa és az esetleges közreműködői által foglalkoztatott személyek vonatkozásában a Megren-

delő munkavédelmi koordinátorával együttműködve betartja és betartatja a társadalombiztosítási, foglalkoz-

tatási és adó jogszabályokban foglalt rendelkezéseket, valamint külföldi állampolgárok foglalkoztatása esetén 

csak munkaszerződéssel és érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkező munkavállalókat foglalkoztat. 

 

Amennyiben a Szerződés tárgyát képező munka megvalósításában részt vevő - így különösen a munkaterüle-

ten a Vállalkozó érdekkörébe tartozó kivitelezési tevékenységet folytató - valamely munkavállaló vonatkozá-

sában a foglalkoztató személye munkaügyi ellenőrzés során nem állapítható meg, abban az esetben – ellen-

kező bizonyításig – vélelmezni kell, hogy az érintett munkavállalót a tevékenység tényleges irányítójaként 

Vállalkozó foglalkoztatja. 

 

 

2. VÉDŐESZKÖZÖK, MUNKATERÜLET 

 

2.1. Valamennyi építési munkaterületen (felvonulási, pihenő, vagy építési konténerekben történő tartózkodás ki-

vételével) a Vállalkozó dolgozóinak, képviselőinek a hatályos előírások alapján egyéni védőeszközöket kell 

viselnie. Az építési területen tartózkodás feltétele, hogy az alábbi védőeszközöket a munkavállaló viselje, 

munkavégzés közben használja: 

 

- zárt biztonsági védőlábbeli (munkakörtől függetlenül) 

- jó láthatóságot biztosító mellény, amely helyettesíthető igazoltan egyező tulajdonságokkal rendelke-

ző kabáttal, pólóval, egyéb felsőruházattal (munkakörtől függetlenül) kivéve, ha a technológia más-

ként nem rendelkezik 



 
Munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi követelmények 

v1.0 (2018.12.01.) 

 
 

 3 / 9 

- fejvédő sisak (munkakörtől függetlenül) 

- előírásoknak megfelelő munkaruházat (adott munkakörben hosszúszárú nadrág, kabát) 

- hosszú ujjú póló 

 

2.2. Ezen felül, amennyiben a tevékenység, a munkavégzés vonatkozó előírásai, illetve a Vállalkozó által készí-

tett kockázatértékelés megköveteli vagy előírja, további egyéni védőeszközök alkalmazása is kötelező. (pl.: 

fültok, füldugó, kesztyű, védőszemüveg, védőálarc, védőruházat, testheveder, stb.) 

 

2.3. Munkaterületen mindennemű alkoholfogyasztás, vagy alkoholos, drogos, kábítószer, vagy egyéb bódult álla-

potot okozó szer hatása alatti munkavégzés TILOS! Ennek érdekében Megrendelőnek jogában áll Vállalkozó 

munkavállalóit a helyszínen ellenőrizni. Vállalkozó munkavállalói ilyen esetben kötelesek az ellenőrzésnek 

alávetni magukat. Amennyiben ezt valaki megtagadja, azt úgy kell tekinteni, mintha az alkoholos, bódult ál-

lapot bizonyított lenne. Amennyiben az ellenőrzés pozitív értéket ad eredményül, Vállalkozó köteles az érin-

tett munkavállaló munkavégzését azonnal felfüggeszteni és az érintett munkavállalót a Megrendelő munkate-

rületéről azonnal eltávolítani. 

 

2.4. Munkavégzése során Vállalkozó köteles figyelembe venni, betartani, munkavállalóival és közreműködőivel 

maradéktalanul betartatni az építés-kivitelezési helyszínen elhelyezett tiltó, figyelmeztető és rendelkező fel-

iratokban meghatározottakat. Továbbá a Vállalkozó kötelessége ezen tiltó, figyelmeztető, rendelkező jelek, 

jelölések állapotának, észlelhetőségének és értelmezhetőségének fenntartása az általa használt munkaterüle-

ten. A Vállalkozó munkavállalóinak kötelessége a balesetek megelőzése érdekében a hiányzó jelöléseket ha-

ladéktalanul pótolni, illetve a Megrendelő irányába jelezni azt. 

 

2.5. Vállalkozó köteles az általa felhasznált veszélyes anyagok műszaki és biztonsági adatlapjait a felhasználás 

helyszínén tartani, a Megrendelő kérésére bemutatni, valamint köteles a biztonsági adatlapokon meghatáro-

zott tárgyi feltételekről gondoskodni, azok használatát rendszeresen ellenőrizni. 

 

2.6. Vállalkozó nagyobb mennyiségű, méretű, vagy nehezen áttekinthető szállítmányok ki- és beszállításakor kö-

teles a Megrendelő helyszíni képviselőjét a szállítást megelőzően három nappal írásban tájékoztatni. 

 

2.7. Vállalkozó az általa átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságot tartani - a Megrendelő ez irányú utasí-

tásait maradéktalanul végrehajtani - az egyes munkafolyamatok közt, a munkálatok szüneteltetése idején, va-

lamint a munka készre jelentésekor egyaránt. A rendezett munkaterület, illetve az előírások maradéktalan be-

tartása feltétele a teljesítés igazolásának. 

 

2.8. A szociális ellátottság (wc, öltöző, fürdő, pihenő, étkezés, védőital és pohár, stb.) biztosítása minden esetben 

Vállalkozó feladata. 

 

2.9. Vállalkozó maradéktalanul köteles betartani a munkaterületen folytatott bárminemű tevékenysége során a ha-

tályos tűzvédelmi előírásokban meghatározott szabályokat. 

 

2.10. A tűzveszélyes tevékenység végzése előtt Vállalkozónak engedélyt kell kérnie Megrendelő helyszíni kijelölt 

képviselőjétől. 

 

2.11. Vállalkozó a végzett tevékenységétől, a munkahely jellemzőitől, az alkalmazott munkaeszközöktől, a fel-

használt anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól függően, az általa átvett munkaterületeket - a munkaterü-

let átadásától addig az időpontig, ameddig a munkaterület Vállalkozó birtokában van - köteles ellátni az eset-

legesen keletkezhető tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel és a munkavégzés során folyamatosan készen-

létben tartani. 

 

2.12. Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglal-

koztatnak, azaz a kivitelezésben több önálló Vállalkozó vesz részt, ott Vállalkozó munkavégzését köteles 

munka-biztonsági szempontból úgy összehangolva szervezni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés ha-

táskörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Munkabiztonsági előírások be nem tartásából eredően, má-

soknak okozott kárért a Vállalkozót teljes körű felelősség terheli. 
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2.13. A Vállalkozó köteles az alábbi út- és közlekedésbiztonsági előírásokat maradéktalanul betartani, munkaválla-

lóival, közreműködőivel (így különösen a munkaterületen megjelenő alvállalkozó kivitelezetőkkel, fuvaro-

zókkal és beszállítókkal) betartatni: 

 

2.13.1. Amennyiben a munkaterületre a személyeknek belépési engedély igénylése szükséges, akkor 

egyetlen személy sem léphet be az építkezési területre engedély nélkül, 

2.13.2. A belépési engedélyeket a Megrendelő helyszíni képviselőjétől lehet igényelni. 

2.13.3. Amennyiben a munkaterületre a járműveknek behajtási engedély szükséges, akkor a Vállalkozó 

feladata ezen engedélyek előzetes megkérése, használatuk megkövetelése és ellenőrzése. 

2.13.4. Az építési területen az általános (KRESZ) előírásokon túl a helyi előírások betartása a Vállalkozó 

mindenkori kötelessége.  

2.13.5. Amennyiben a helyi előírások másként nem rendelkeznek az építési munkaterületen a következő 

sebesség-korlátozások érvényesek: 

o 40 km/h a nyomvonalon és a szállító-utakon 

o 20 km/h építési munkálatok melletti elhaladáskor 

o 10 km/h az építési telephelyeken  

2.13.6. A munkavégzés során esetlegesen megrongált jelző-, irányító táblák, bóják, szalagok azonnali 

helyreállítása a Vállalkozó feladata. 

2.13.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az építési munkaterületen a Megrendelő, vagy annak felhatal-

mazott alvállalkozója sebesség ellenőrzést, illetve forgalmi ellenőrzést végezhet. A felmerülő hi-

ányosságokból, gyorshajtásból eredő következményekért Vállalkozó teljes körűen felelős. 

2.13.8. A belépési/behajtási engedély az érvényességi idejéig használható. Súlyos szabályszegés esetén a 

kártya azonnali visszavonásra kerül. 

2.13.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy engedély nélküli belépés és behajtás, illetve bent tartózkodás 

azonnali kitiltást von maga után. Amennyiben Vállalkozó munkavállalója, dolgozója sorozatosan 

engedély nélkül tartózkodik a munkaterületen, akkor az végleges kitiltást eredményezhet. 

2.13.10. Vállalkozó köteles az általa vagy a kivitelezésbe általa bevont vállalkozó által megbontott, eltá-

volított ideiglenes forgalomszabályozás eszközeit maradéktalanul, az ideiglenes forgalomszabá-

lyozási tervnek megfelelően helyreállítani. 

2.13.11. Megrendelő kérésére Vállalkozó köteles a gyalogos forgalom balesetmentes közlekedését tárgyi 

eszközökkel (pl.: építési átjáró, zártsorú mobilkerítés) biztosítani. 

 

2.14. Vállalkozót kizárólagos felelősség terheli az egész személyzetének vonatkozásában a hatályos jogszabályok, 

illetve hatósági előírások által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok betartatásáért, továbbá min-

den, ezen szabályok betarthatóságát szolgáló eszközzel ő köteles ellátni valamennyi munkavállalóját. 

 

 

3. MUNKAESZKÖZÖK/ BERENDEZÉSEK 

 

3.1. Vállalkozó a kivitelezési helyszínen kizárólag olyan munkaeszközt/ berendezést tarthat és üzemeltethet, 

amely a „Biztonsági és egészségvédelmi nyilatkozat”-ban foglaltaknak eleget tesz és amely gép, berendezés, 

eszköz biztonságos munkavégzésre való alkalmasságát a munkahelyi ellenőrzések során igazolja és a hatá-

lyos előírásoknak megfelel. 

 

3.2. Vállalkozó az olyan járművek esetében, amelyek a közúti forgalomban nem vehetnek részt, a járművek 

munkaterületen való használata során köteles gondoskodni a biztonságos műszaki állapotról, a biztonságos 

munkavégzésre való alkalmasságról, az építési területen érvényes forgalmi előírások betartásáról, az alapvető 

biztonságtechnikai és környezetvédelmi követelményeknek történő megfelelésről. 

 

3.3. Abban az esetben, ha a Megrendelő gépe(ke)t, berendezés(eke)t, illetve egyéb más munkaeszköz(öke)t a 

Vállalkozó rendelkezésére bocsát, a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy használatuk során ezek az eszközök 

megfeleljenek az egészségvédelmi és biztonsági előírásoknak. Az üzemeltetői jogokat és kötelezettségeket 

ebben az esetben a Vállalkozó gyakorolja. Munkaeszközök rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jog-, fel-

adat- és felelősségi körök meghatározását a Megrendelő és a Vállalkozó külön megállapodásban rögzítik. 
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Amennyiben a Vállalkozó részére a Megrendelő gépet vagy berendezést ad át, abban az esetben annak keze-

lését végző személyre vonatkozó képzettségi követelményeit a Vállalkozónak kell biztosítani. 

 

A Vállalkozó a gépek használatba vételével elismeri azok megfelelő műszaki és biztonságtechnikai állapotát 

is. 

 

3.4. Vállalkozó energiavételezésére abban az esetben kerülhet sor, ha azt a Szerződésben a Megrendelő engedé-

lyezi, szabályozza, ebben az esetben is a Vállalkozót terheli az energiavételezés műszaki és biztonságtechni-

kai feltételeinek előírás szerinti biztosítása. 

 

3.5. Abban az esetben, ha a Megrendelő, vagy annak más szakalvállalkozója emelő-berendezéseket és állványza-

tokat bocsát a Vállalkozó rendelkezésére, a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy felhasználásuk során ezek az 

eszközök megfeleljenek a biztonsági előírásoknak. Az üzemeltetői jogokat és kötelezettségeket ebben az 

esetben a Vállalkozó gyakorolja. Vállalkozónak részt kell vennie ezen berendezések dokumentált átadásában. 

Az állványzat bármilyen megbontása, átalakítása csak és kizárólag a Megrendelő építéshelyi képviselőjének 

előzetes dokumentált engedélye alapján (ÉN-ben) lehetséges. A megbontás, átalakítás kizárólag az azt építő 

szakalvállalkozó bevonásával, tudomásával lehetséges. 

 

3.6. A darukat illetően a Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy olyan teherkötöző eszköz függesztékeket használ, 

melyek megfelelnek a vonatkozó biztonsági előírásoknak, továbbá csak olyan személyek dolgozhatnak ezen 

eszközökkel, akik e munkavégzésre jogosító képzésben részt vettek és erről eredményes és érvényes vizsgá-

val rendelkeznek (pl. kötöző vizsga). Vállalkozó kötelezi magát, hogy a darukkal kapcsolatban észlelt bármi-

lyen rendellenességre, működési zavarra haladéktalanul felhívja Megrendelő, szakalvállalkozó figyelmét. 

 

3.7. A fenti előírások a Vállalkozó által épített állványokra, tulajdonát képező és használt darukra is érvényes. 

 

 

4. ELLENŐRZÉS 

 

4.1. Vállalkozó a munkaterületek rendszeres munkavédelmi ellenőrzését a vonatkozó rendeletnek megfelelően 

köteles megszervezni és végrehajtani. 

 

4.2. Megrendelő a Vállalkozó munkaterületén jogosult munkavédelmi ellenőrzést tartani, illetve tartatni, s az 

esetleges munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére a Vállalkozó vezetőjét, munkahelyi képviselőjét fel-

szólítani és a tapasztalt hiányosságok megszüntetését – akár azonnali határidővel – elrendelni, ellenőrizni. 

 

4.3. A munkavédelmi szabályokat figyelmeztetés ellenére ismételten megsértő Vállalkozó munkavállalóinak a 

társaság területén történő munkavégzését a Megrendelő jogosult megtiltani. A tiltás semmilyen formában 

sem lehet hatással a munkavégzés vállalt határidőnek betartására, nem lehet alapja semmilyen határidő mó-

dosításnak. 

 

4.4. A Vállalkozó általa megbízott munkavédelmi szakember köteles együttműködni a projekt munkavédelmi ko-

ordinátorával, illetve a Megrendelő által foglalkoztatott, építési kivitelezésért felelős személyekkel. 

 

4.5. Amennyiben a Megrendelő, vagy annak megbízott biztonsági és egészségvédelmi koordinátora munkavé-

delmi kooperációt, egyeztetést hív össze, azon a Vállalkozó képviselőjének meg kell jelennie. 

 

4.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkaterületén a Megrendelő, előzetes bejelentés nélkül bármikor munka-

, tűzvédelmi szempontú ellenőrzést tarthat. Az ellenőrzésben Vállalkozónak kötelessége együttműködni. 

 

4.7. Amennyiben a Vállalkozó tevékenységi körén belül a Megrendelő felelős vezetője, munka-, és tűzvédelmi 

szakembere, vagy biztonsági és egészségvédelmi koordinátora súlyos, munka-, illetve tűzvédelmi szabályta-

lanságot (a munkavállalók életét, testi épségét, vagy egészségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevé-

kenységet) észlel, vagy ezek a szabálytalanságok újabb ellenőrzés alkalmával továbbra is fennállnak, úgy a 

Megrendelő az alábbi intézkedéseket érvényesítheti: 
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4.7.1. a Vállalkozó további tevékenységét - a veszélyek elhárítására irányuló tevékenységek kivételével 

- azonnali hatállyal megtiltja. 

4.7.2. Késedelmes (24 órát meghaladó), valamint szakszerűtlen intézkedés esetén a Megrendelő jogo-

sult a veszélyhelyzetet, a szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni. A Megrendelő 

ez irányú tevékenységéből származó költségeket a Vállalkozó soron következő számlájából le-

vonja. 

4.7.3. Megrendelő felelős vezetője, munka- és tűzvédelmi szakembere, biztonsági és egészségvédelmi 

koordinátora a fennálló hiányosságokat, szabálytalanságokat jegyzőkönyvben rögzíti, és egyúttal 

intézkedik a jelen mellékletben meghatározott pontrendszer alapján kalkulált pont összegének 

megfelelő kötbérnek, a Vállalkozóra történő átterheléséről. 

4.7.4. Megrendelő a Vállalkozóval történő további együttműködést felülvizsgálja, indokolt esetben a 

Szerződést megszünteti. 

 

4.8. A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a Vállalkozó csak saját tevékenységét és saját 

munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, a vizsgálat során meghatározott kötelezettségeit azonnali hatály-

lyal köteles végrehajtani. 

 

4.9. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok vagy szabálytalanságok esetén Megrendelő – a Szerződésben, illet-

ve a jogszabályban rögzített egyéb lehetséges jogkövetkezményektől függetlenül – a jelen dokumentum 2. sz. 

függelékét képező minta „Munka- és tűzvédelmi ellenőrzési jegyzőkönyv” szerinti büntetőpontokat alkal-

mazhatja Vállalkozóval szemben. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a büntetőpontok alapján Megrendelő jo-

gosult kötbért érvényesíteni Vállalkozóval szemben, oly módon, hogy 1 (egy) büntetőpont 5.000,- (ötezer) Ft 

összegű kötbér érvényesítését teszi lehetővé. A kötbér érvényesítésére egyebekben a Szerződésben foglaltak 

megfelelően irányadóak. 

 

4.10. Amennyiben az építési-kivitelezési munkaterületen tartott hatósági ellenőrzések következményeként a Meg-

rendelővel szemben az ellenőrzést végző hatóság(ok),az Építtető vagy bármely egyéb – erre jogosult – har-

madik személy bírságot szab(nak) ki a Vállalkozó mulasztásából, szabálytalan munkavégzéséből eredően, 

úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek ilyen módon okozott kárt megtéríteni, a Megrendelő pedig jogo-

sult a Vállalkozóval szemben bármilyen címen fennálló tartozásába a kártérítés címén fennálló követelését 

beszámítani. 

 

5. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 

 

5.1. Vállalkozó a munkavállalóival bekövetkezett balesetet, káreseményt - tűzesetet, környezetszennyezést a 

Megrendelő helyszíni kapcsolattartója felé köteles bejelenteni, valamint az esemény kivizsgálásába annak 

megbízottját bevonni. A baleseti, káreseti, kivizsgálási jegyzőkönyv másolatát az illetékesekhez (hatóságok-

hoz) történő továbbítás előtt a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek megküldeni a balesetet, káresetet követő 

5 napon belül. 

 

5.2. A Vállalkozó munkavállalóit ért sérüléseket és foglalkozási megbetegedéseket a saját munkavédelmi ügy-

rend előírásai szerint a Vállalkozó tartja nyilván és vizsgálja ki, a Megrendelő munkavédelmi képviselőjének 

értesítése mellett. 

 

5.3. Vállalkozó köteles a halálos, súlyos, illetve egészségkárosodást okozó baleset bekövetkezése esetén a mun-

kavégzést azonnal leállítani és a Megrendelő képviselőjét, továbbá a Megrendelő biztonsági és egészségvé-

delmi koordinátorát haladéktalanul értesíteni. A baleset helyszínét a Megrendelő utasításáig elhagyni, átala-

kítani nem lehet. 

 

5.4. Azonnali bejelentésre kötelezett foglalkozási megbetegedés esetén a Megrendelő helyszíni képviselőjét és fe-

lelős műszaki vezetőjét azonnal értesíteni kell. 

 

5.5. Rendkívüli esemény esetében, mint pl.: mérgezés, gázömlés, súlyos környezetszennyezés, villamos kábel 

megrongálódása, energia vezeték szakadása, épületomlás esetén a Megrendelőt azonnal értesíteni kell. 
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5.6. Vállalkozó az általa munkavégzés céljára átvett építés-kivitelezési munkaterületen észlelt, a kivitelezési te-

vékenységet érintő bármilyen munkabiztonsági szabálytalanságot, közvetlen vagy közvetett veszélyforrást 

azonnali hatállyal köteles a minimális szintre csökkenteni és megszüntetni. Amennyiben nem a Vállalkozó 

tevékenységével összefüggő a veszélyforrás, szabálytalanság akkor haladéktalanul köteles a Megrendelő 

képviselőjét értesíteni. 

 

5.7. Vállalkozó a veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelő helyszíni képviselőjével egyez-

tetni. 

 

5.8. Vállalkozó a munkavállalót érintően bekövetkezett balesettel, káresettel kapcsolatosan a Megrendelővel 

szemben semminemű kivizsgálási, kártérítési, anyagi felelősség áthárítási követeléseket nem támaszt. Ilyen 

igénnyel a Vállalkozó csak jogerős bírósági döntés alapján léphet fel a Megrendelő felé. 

 

5.9. A Vállalkozó a kivitelezési helyszínen a végzett tevékenységéhez mérten biztosítani köteles az elsősegély-

nyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit. 
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1. sz. függelék: 

 

 
Biztonsági és egészségvédelmi nyilatkozat 

(minta) 

 

 

Alulírott ……………………………………….. (név) …………………………….. (beosztás), mint a 

………………………………………………………….. (képviselt vállalkozás neve) nyilatkozattételre jogosult képviselője, a(z) 

…………………………………………………………………  építési-kivitelezési (bontási) munkával kapcsolatban az alábbi nyi-

latkozatokat teszem: 

 

 megismertem a projektre vonatkozó „Biztonsági és Egészségvédelmi Tervet”, valamint szabályozó dokumentumokat 

és/vagy a vállalt tevékenységgel kapcsolatos munka- és tűzvédelmi dokumentációs kötelezettségeknek eleget teszünk, 

 

 a szerződés teljesítés során kizárólag a hatályos munka-, adójogi és társadalombiztosítási rendelkezések betartásával alkal-

mazott munkavállalók kerülnek foglalkoztatásra 

 

 a szerződés teljesítése során az alábbi személyi feltételeknek eleget teszek: 

 

- a munkavállalók számára az adott tevékenységre elvégzett orvosi munkaköri alkalmassági vizsgálat megléte 

- a munkavállaló adott kivitelezési tevékenységre vonatkozó oktatása dokumentáltan megtörtént 

- a mindenkori munkavégzésre képes állapotban jelennek meg a dolgozók 

-  munkavégzéshez szükséges érvényes jogosultsággal rendelkezünk 

- együttműködési készségünk van a munkabiztonsági koordinációban 

- az adott munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközök előírásszerű használata 

 

 a szerződés teljesítése során az alábbi tárgyi feltételeket biztosítom: 

 

- a munkabiztonsági koordinátor felé előzetesen írásban lejelentett munkavállalói adatok (név, szül. év, végzendő te-

vékenység) 

- a munkavállaló az adott tevékenységre érvényes orvosi munkaköri alkalmassági igazolásának másolata 

- a szükséges munkabiztonsági, egészség- és tűzvédelmi dokumentációk másolatainak helyszínen történő megléte 

- a szükséges egyéni védőeszközök megléte, azok megfelelő munkavédelmi minősítése, megfelelő állapota 

- az oktatási dokumentációk megléte (helyszínre és tevékenységre vonatkozó részletes oktatási tematika és megfelelő-

en kitöltött oktatási nyilvántartás) 

- előzetes munkahelyi kockázat felmérés és értékelés dokumentációja 

- az adott munkavégzéshez szükséges érvényes jogosultság igazolása (pl.: hegesztői, tűzvédelmi, darukezelői, kötözői, 

gépkezelői, stb.) 

- a kivitelezési helyszínen kizárólag olyan munkaeszközt/ berendezést tartunk és üzemeltetünk, amely az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti 

- a munkavégzéshez használt gépek, járművek, berendezések, munkaeszközök érvényes dokumentációi (pl.: kezelési 

és munkavédelmi utasítás, karbantartási és munkavédelmi utasítás, érvényes érintésvédelmi jegyzőkönyv, emelőgép 

napló, utolsó fő- és szerkezet i vizsgálat i jegyzőkönyvek, üzembe-helyezési jegyzőkönyvek, használatbavételi jegy-

zőkönyvek, időszakos biztonsági felülvizsgálatok jegyzőkönyvei, forgalmi engedély, stb.) rendelkezésre állnak 

-  gépek/berendezések/munkaeszközök munkavégzésre alkalmas állapota, elsősegély dobozzal és poroltóval felszerelt 

- a munkavégzés során felhasznált veszélyes anyagok magyar nyelvű biztonsági adatlapjai 

 

 a vállalt munka a szerződésben, a „Munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi követelmények”-ben, illetve a vonat-

kozó jogszabályokban és hatósági előírásokban meghatározottak maradéktalan betartásával kerül elvégzésre. 

 

Jelen nyilatkozat a munka elvégzésére kötött vállalkozási (kivitelezési) szerződés részét képezi, a nyilatkozatban foglaltak megsze-

gése szerződésszegésen minősül. 

 

 

……………………………., 20……………………….. 

 

 

 

……..……………………………………… 

aláírás
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2. sz. függelék: 

Munka- és tűzvédelmi ellenőrzési jegyzőkönyv 

(minta) 

 

Ellenőrzés helyszíne, időpontja: …………………………………………………………………………………............................... 

Ellenőrzött egység / Vállalkozó: ……………………………………………………………………………………………. 

 

Hiányosság / Szabálytalanság Pont Érintettek  Összes Megjegyzés / Indokolás 

Munkavédelmi dokumentációk hiánya (kockázatérté-

kelés, oktatások, munkaköri orvosi alkalmasság bizony-

latai, munkaeszközök műszaki és üzemeltetési doku-

mentációi, üzembe helyezési, használatba vételi jegyző-

könyvek, érintésvédelmi felülvizsgálatok) 

3    

Munkaterület és közlekedési utak szabálytalan ki-

alakítása (munkaterület elhatárolás, munkahelyi rend, 

közlekedési utak) 
2    

Munkahelyi fegyelmezetlenség, munkavégzésre al-

kalmatlan állapot (alkoholos, tudatmódosító szer általi 

befolyásoltság, erőszakoskodás, játék) 
5    

Egyéni védőeszközök hiánya, használatuk mellőzése 5    

Le- és/vagy beesés elleni védelem hiánya, szabályta-

lan kialakítása (dúcolások, védőkorlátok, lefedések) 
5    

Munkaállások, állványzatok, fel- és átjárók, lépcsők 

létrák hiánya, szabálytalan kialakítása 
5    

Munkaeszközök szabálytalan műszaki-biztonsági ál-

lapota, használata (gépek, berendezések, elektromos és 

motoros kéziszerszámok) 
3    

Szabálytalan anyagmozgatás és anyagtárolás (sza-

bálytalan műveletek, tárolási helyek hiánya, szabályta-

lan kialakítás) 
3    

Emelőgépek, emelőszerkezetek, függesztő-eszközök 

hibás műszaki és biztonsági állapota, használata 
3    

Kezelési, munkavégzési jogosultságok hiánya (gépke-

zelői jogosultságok, teherkötözői vizsga, tűzvédelmi 

szakvizsga, munkavégzési engedélyek) 
2    

Villamos veszélyek (mérő-és kapcsolószekrények, ká-

belek, vezetékek, elektromos kéziszerszámok, megvilá-

gítás) 
3    

Tűzvédelmi hiányosságok (tűzoltó készülék hiánya, 

működésképtelensége, dohányzási tilalom megszegése, 

használati tűzvédelmi szabályok be nem tartása) 
2    

Veszélyes anyagok és készítmények szabálytalan fel-

használása és tárolása 
2    

Elsősegélynyújtás feltételeinek hiánya (elsősegély-

nyújtó hely, képzett személyek, felszerelések, eszközök)  
2    

Rendszeres ellenőrzési tevékenység elmulasztása 

(munka- és tűzvédelmi ellenőrzések) 
3    

Egyéb     

Egy pont értéke nettó 5.000.- Ft, azaz ötezer forint, amely kötbérként érvényesíthető a Vállalkozóval szemben. 

A pontok összesen:                 Érvényesíthető kötbér mértéke:    forint 

A megállapított hiányosságok / szabálytalanságok tényét rögzítő jegyzőkönyv száma:……………………………………… 

Fényképfelvételek száma: ……………… db. 

Alulírott, ………………………………………………(név) ……………………………………(beosztás), mint fent nevezett Vállalkozó, 

aláírásra és intézkedésre jogosult képviselője/megbízottja nyilatkozom, hogy a fenti hiányosságokat, szabálytalanságokat a megha-

tározott határidőn belül kijavítom, pótolom, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglalt munka- és tűzvédelmi szabályokat a mun-

kavégzés teljes időtartama alatt betartom, betartatom. 

K. m. f. 

 

 

 ellenőrzést végző (ellenőrzött egység) Vállalkozó képviselője/megbízottja 
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