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MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET 
 

 

1.  A Megrendelő a gyakorlatban alkalmazza az MSZ 28001:2008 szabvány követelményeit kielégítő Munkahelyi 

Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszert (MEBIR), mely követelményeket érvényesíteni kíván 

alvállalkozók felé is. 

2.  Vállalkozó jelen szerződéssel kapcsolatos tevékenysége során köteles saját felelős hatáskörében teljes körűen 

teljesíteni, betartani, illetve betartatni a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben, a tűz elleni 

védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvényben, továbbá a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvényben, a 

kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvényben, e törvények végrehajtási és kapcsolódó jogszabályaiban 

valamint a 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet „ Az építési folyamat során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelményekről” szóló rendeletben, a biztonsági szabályzatokban, szabványokban meghatározott 

munkavédelmi, tűzvédelmi feladatokat. Fentiek betartásáért, illetve betartatásáért Vállalkozó az általa bevont 

alvállalkozók vonatkozásában is felel. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkaterületén a munkavégzést csak akkor 

kezdheti meg, ha azt a Megrendelőtől átvette, és ott a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés 

feltételei mind saját munkavállalói, mind a környezetben tartózkodók részére biztosítottak. 

3.  Vállalkozó köteles a vállalt munkavégzés irányítására olyan felelős vezetőt kijelölni, aki a munkavégzés teljes 

időtartama alatt a munkavégzés helyszínén tartózkodik, és aláírási, intézkedési joggal rendelkezik (munkahelyen 

dolgozók vezető nélkül nem hagyhatók). Vállalkozó felelős munkahelyi vezetője az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkafeltételek megteremtésében, a hiányosságok felszámolásában köteles együttműködni Megrendelő 

felelős munkahelyi vezetőjével, munkavédelmi szakemberével, továbbá a munkahely biztonsági és egészségvédelmi 

koordinátorával. 

4.  Több Vállalkozó időben és térben el nem határolható tevékenysége esetén a 2. pontban foglaltak betartása mellett 

Vállalkozó köteles egyeztetni Megrendelő megbízott illetékes vezetőjével, a munkavégzés koordinálása, a veszélyes 

munkafolyamatok összehangolása, a kockázatok megelőzése céljából. 

 A munkaterület átadás – átvételi jegyzőkönyvben foglaltak alapján Vállalkozó ellátja az átvett munkaterületen az 

Mvt. 40. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően az összehangolási kötelezettséget.  

 Ilyen esetekben Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, a megfelelő védelmet úgy kiépíteni, hogy az a 

saját, valamint az ott dolgozó más Vállalkozók dolgozóit és a környezetben, munkavégzés hatókörében tartózkodókat 

ne veszélyeztesse, ne okozzon sem anyagi javakban, sem más egyéb dologban kárt. 

5.  Vállalkozó felel azért, hogy dolgozói munkába álláskor, munkahely (az átvett munkaterület veszélyei) vagy 

munkakör megváltozásakor, új kockázatok megjelenésekor, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés követelményeinek megváltozásakor, illetőleg új technológia bevezetésekor olyan munkavédelmi és 

tűzvédelmi oktatásban részesüljenek, hogy elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

elméleti és gyakorlati ismereteit, és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzenek azokkal. 

6.  Vállalkozó alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak akkor végezhet, ha a jogszabályokban előírt engedélyt 

írásban elkészítette, a felelős műszaki vezető aláírta, és azt a Megrendelő megbízott illetékes vezetője azt igazolta, 

amennyiben szükséges ellátta helyi szabályokkal és másolatban átadta azt. 

 A munkavégzéshez előírt tűzoltó készüléket, egyéb tűzvédelmi technikai feltételt Vállalkozó köteles biztosítani. 

7.  Vállalkozó köteles azonnal jelezni a Megrendelőnek - az elhárításra tett azonnali intézkedés mellett -, ha a 

munkaterületen olyan veszélyforrást, rendellenességet észlel, mely súlyosan veszélyezteti saját, vagy más 

munkavállalók, egyéb személyek egészségét, testi épségét, a vagyoni javak, illetve a környezet épségének 

megőrzését. 

8.  Megrendelő jogosult a jogszabályokban vagy egyéb szabályokban foglaltak teljesítését ellenőrizni, a feltárt 

hiányosságok elhárítására Vállalkozó felé intézkedni, súlyos veszélyhelyzet esetén a további munkavégzést 

felfüggeszteni. 

 A kötelezettségek sorozatos, visszatérő megszegése esetén Megrendelő jogosult a Vállalkozási Szerződés azonnali 

felmondására. Az ezekből adódó következményekért Vállalkozót terheli a felelősség. 

9. Vállalkozó köteles jelenteni Megrendelőnek minden a munkavédelemmel, tűzvédelemmel és környezetvédelemmel 

kapcsolatos rendellenességet, rendkívüli eseményt, balesetet, tűzesetet, az építési naplóba történő egyidejű bejegyzés 

mellett.  
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 Minden saját dolgozót vagy Vállalkozó által megbízott további Vállalkozó dolgozóját ért baleset, rendkívüli esemény 

bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása Vállalkozó feladata, azonban minden ilyen eseményt Megrendelő felé 

történő azonnali jelentése kötelező.  

 Ha Vállalkozó dolgozóját vagy az általa megbízott cég dolgozóját, vagy vállalkozót ért baleset kivizsgálásába a 

Megrendelő jogosult részt venni.  

 Amennyiben Vállalkozó Megrendelőt a kivizsgálásba nem vonja be, pl. eltitkolja a balesetet, akkor utólagosan 

Megrendelőre sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem háríthat át. 

10.  Vállalkozó köteles Megrendelő ellenőrzésre és intézkedésre jogosult képviselőinek munkavédelmi, tűzvédelmi és 

környezetvédelmi ellenőrzéseit segíteni, intézkedéseiket magára nézve kötelezőnek tekinteni.  

 Amennyiben Megrendelő intézkedéseit az előírt határidőre nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga van a 

hiányosságot (hiányosságokat) Vállalkozó költségére megszüntetni. 

11.  Hatósági ellenőrzések vizsgálatairól készült határozatait köteles a megadott határidőre saját hatáskörében 

végrehajtani, és amennyiben ilyen születik, a kirótt büntetéseket viselni. 

12.  Vállalkozónak rendelkezni kell, az alábbi felsorolt dokumentumokkal (a  mindenkor  hatályos  törvényi előírásoknak 

megfelelően), melyeket Megrendelő, vagy bármely hatóság ellenőrzésekor (eredeti vagy hiteles fénymásolt 

formában) igény esetén be kell mutatnia: 

-  munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv 

-  jelenléti ív (dátum, név, munkaidő kezdete – vége, dolgozók aláírása) 

-  munkaszerződés másolatban, vagy alkalmi munkavállalásra szóló szerződés, illetve elektronikus bejelentés, ezek 

 hiányában cégszerűen aláírt, naprakész nyilatkozat az érintett dolgozók beazonosítható felsorolásával előbbiek 

 meglétéről 

-  a jelenlévő dolgozók érvényes orvosi alkalmassági igazolása másolatban 

-  a jelenlévő dolgozók munkahelyre érvényes munkavédelmi – tűzvédelmi oktatása másolatban 

-  a dolgozók egyéni védőeszköz átadás – átvételi jegyzőkönyve másolatban 

-  az átvett Biztonsági és egészségvédelmi terv 

-  gépek üzembe helyezést, vagy használatba vételt elrendelő jegyzőkönyve (akár veszélyes, akár nem veszélyes) 

-  az időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezett gépek (daruk, hidraulikus kotrók, stb.) esetében a vizsgálat 

 elvégzését igazoló felragasztott címke, vagy a vizsgálati jegyzőkönyv egy másolati példánya 

-  a kezelt gépekre vonatkozó üzemeltetési dokumentáció, vagy kezelési – karbantartási utasítás 

-  az érintett dolgozó által kezelt járművekre, gépekre érvényes járművezetői – építőgép kezelői jogosítványa 

-  emelőgép használat esetén az érintett dolgozók teherkötözői – irányítói jogosultságát igazoló oktatás 

 jegyzőkönyve, vagy a kiadott teherkötözői – irányítói igazolvány 

-  hegesztés esetén a hegesztési jogosultságot igazoló betanított, vagy szakmunkás bizonyítvány, tűzvédelmi 

 szakvizsga igazolvány másolata 

-  alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységi engedély hegesztés, nyílt lánggal járó tevékenység végzése vagy "A-B"

 tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal való tevékenység esetén. Ezekhez megfelelő szakvizsga 

 bizonyítvány vagy másolata 

-  építési állványzat esetén a használatbavételi engedély, biztonsági felülvizsgálat 

-  a kiképzett elsősegélynyújtók és elérhetőségük kifüggesztve 

-  a munkaterületen a villamos felvonulási hálózat, valamint villamos gépek és eszközök villamos biztonsági 

 felülvizsgálatainak jegyzőkönyve (érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi)  

 A felsorolt dokumentumokat előzetes igény esetén Megrendelőnek eredeti példányban vagy másolatban Vállalkozó 

köteles bemutatni, átadni.   

13.  A munkaeszközöket, gépeket és szerszámokat rendeltetésszerűen, a biztonsági előírások betartásával kell kezelni és 

karbantartani. 

14.  Köteles az előírt egyéni és kollektív védőeszközöket rendeltetésre bocsátani és a rendeltetésszerű használatát 

folyamatosan ellenőrizni, illetve megkövetelni, továbbá tisztításukat és karbantartásukat biztosítani. 

15.  A veszélyes anyagokat és készítményeket a vonatkozó jogszabályokban, továbbá Biztonsági Adatlapban foglaltak 

betartásával szabad felhasználni, mely ellenőrzését Vállalkozó folyamatosan biztosítja. Ilyen tevékenység végzése 

esetén az illetékes ÁNTSZ fele történő bejelentéssel és annak visszaigazolásával rendelkeznie kell. 

 A fenti követelmények be nem tartásából vagy más, itt fel nem sorolt gondatlanságból eredő, a Vállalkozó által 

okozott károk, környezeti károk elhárításának felelőssége és költségei a Vállalkozót terhelik. 



 
                                                                                                                                             15.3. sz. melléklet 
   

   

  oldal: 3 / 3 

 
 

  

 

MUNKABIZTONSÁGI KÖTBÉR 

 

 

Munka-, tűz-, környezetvédelmi és biztonsági előírások megszegése esetén alkalmazott kötbérösszesítő táblázat 

(vonatkozó főbb jogszabályok felsorolásával, szabványok figyelembevételével) 

Amennyiben a Vállalkozó megsérti a Munka-, tűz-, környezetvédelmi és biztonsági előírásokat, úgy a az alábbi pontok 

szerinti kötbért köteles a Megrendelő részére megfizetni.  

1. Munkavégzésre alkalmas állapot hiánya - Mvt. 49§-53§; Mt 103§       

10 pont/fő/alkalom             

2. Egyéni védőeszköz viselésének hiánya - 65/1999 (XII.22.) EüM r.;  4/2002 SzCsM-EüM r.   

5 pont/fő/alkalom             

3. Leesés/beesés elleni védelem hiánya, nem megfelelően kialakított kollektív védelem - 4/2002 SzCsM-EüM r. III./5 ; 

65/1999(XII.22) EüM r. 2.mell. 

20 pont/fő/alkalom             

4. Nem megfelelő létrák - 4/2002 SzCsM-EüM r. III./6.; 10/2016.. (IV.15.) NGM r.  

15 pont/fő/alkalom             

5. Munkahelyi biztonsági jelzések, jelzőkorlátok hiányossága - 4/2002. III/5.; Mvt. 26§. A.; 2/1998. (I.16.) MüM r.   

5 pont/fő/alkalom             

6. Szabálytalan anyagtárolás - 4/2002 SzCsM-EüM r.        

5 pont/fő/alkalom             

7. Elektromos vezetékek, berendezések közelében végzett munkákkal kapcsolatos szabálytalanságok - 4/2002 SzCsM-

EüM r. ; 122/2004 (X.15.) GKM r. 

20 pont/fő/alkalom             

8. Tűzvédelmi szabálytalanságok – 54/2014. (XII.5.) BM rendelet.; 143/2004. (XII.22.) GKM r.     

10 pont/fő/alkalom             

9. Berendezés, gép, emelőgép hiányosság - 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet; 16/2008. (VIII.30.) NFGM r.  

10 pont/fő/alkalom             

10. Szerszám hiányosság - 10/2016. (IV.5.) NGM r.         

3 pont/fő/alkalom             

11. Szabálytalan technológia - 4/2002 SzCsM-EüM r.; 143/2004. (XII.22.) GKM rendelet; 47/1999 (VIII.4.) GM r.; 

31/1995.(VII.25.) IKM r.;  

15 pont/fő/alkalom             

12. Környezetvédelmi szabálytalanság - 1995. évi LIII. tv.; 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet; 2012. évi CLXXXV. Tv   

15 pont/fő/alkalom             

13. Munkaterületi közlekedési előírások megszegése - BET         

10 pont/fő/alkalom             

14. Vagyonbiztonsági előírások megszegése -  (Őrszolgálati Utasítás)     

5 pont/fő/alkalom             

15. Szociális és egészségügyi feltételek biztosításának hiánya -  4/2002. SzCsM-EüM r.    

5 pont/fő/alkalom 

Egy pont értéke: 2000 Ft 

Visszaesők esetén: 4000 Ft 

Többszörös visszaesők esetén: 8000 Ft             

 


