Vállalkozók Munkavégzésének Feltételei
A munkavégzés során betartandó Munkavédelmi, Tűzvédelmi, Környezetvédelmi, Vagyonvédelmi
előírások és be nem tartásuk szankcionálása

1.A munkavégzés megkezdésének feltételei
Az ALTEO Nyrt. (székhelye: 1131 Budapest, Babér utca 1-5.; Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985) és
mindenkori leányvállalatai (a továbbiakban együttesen: „Alteo Csoport” vagy „Megrendelő” területén
munkát végezni csak érvényes – az Alteo Csoport által kiadott - munkavégzési engedély birtokában
lehet, mely kiadásának feltételei az alábbiak:
•
•

•

A Vállalkozó a helyszíni munkavégzésre – az 1.1. pont szerinti - munkavezetőt jelöl ki
A munkavezető tanulmányozza a részére kiadott EBK anyagot annak elsajátításáról írásban
nyilatkozik, majd annak tartalmával megismerteteti munkacsoportjának tagjait, akik az
oktatást követően az átadott nyomtatványon írásban nyilatkoznak arról, hogy az Alteo Csoport
EBK előírásait megismerték és azok betartását magukra nézve kötelezőnek elismerik
A Vállalkozó az általa végzendő munkára előzetes munkavédelmi kockázatértékelést készít. A
kockázatértékelésben vizsgálni kell a használt munkaeszközök, az elvégzendő tevékenység és
a munkakörnyezet veszélyeit, kockázati tényezőit. Az elkészített kockázat értékelés alapján a
Vállalkozó meghatározza a szükséges egyéni védőeszközöket.
Az elkészített kockázatértékelést a munkavégzési engedély készítéséhez az engedélyt kiadó
felhasználja, szükség esetén azt kiegészíti vagy módosítását javasolja.

1.1. Munkavezető: az a kinevezett vagy megbízott személy, aki egy adott munkacsoportban dolgozók
tevékenységét összehangolja, munkájukat megszervezi, szakmailag irányítja, tevékenységüket
ellenőrzi, továbbá folyamatosan gondoskodik az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos
munkavégzés feltételeinek kialakításában és betartásának ellenőrzésében.
A munkavezető a munkavégzés során köteles jól látható megkülönböztető jelzést viselni, ami utal
beosztására (pl.: karszalag, eltérő színű védősisak, jól látható felirat stb.)
A munkavezető munkát csak abban az esetben végezhet, ha a felügyeletére bízott munkavállalókat és
a veszélyt jelentő mozgásokat, eseményeket biztonságban figyelemmel tudja kísérni és kellő időben
tud intézkedni, reagálni az esetlegesen jelentkező veszélyekre.
Beszállással járó munkák esetében az irányítási feladatok ellátása mellett kizárólag figyelői feladatokat
láthat el.
2.Munkaterület átadása
A munkavégzési engedély kiadása után kerülhet sor a munkaterület átadására. A munkaterület
átvétele után a Vállalkozó a munkaterületet jól látható módon (a körülmények figyelembe vételével)
körülkeríti. A lekerített terület határán a munkavégzésre figyelmeztető és tájékoztató feliratot helyez
ki. A tájékoztató feliratnak tartalmaznia kell a munkát végző cég nevét, székhelyét, a munka helyszíni
vezetőjének nevét és elérhetőségét.
Amennyiben a munkaterület lekerítése valamilyen okból nem lehetséges vagy nem indokolt (pl.
fűnyírás, növénygondozás, spinklerek ellenőrzése stb.) a munkaterület megközelítési útvonalán jelző
tábla kihelyezésével köteles a Vállalkozó jelezni a munkavégzés tényét, a Vállalkozó nevét a
munkavezető nevét és elérhetőségét.

1/8
IU-12/M01 – 02. verzió

Vállalkozók Munkavégzésének Feltételei
3.A munkavégzés helyszínén kötelezően tartandó dokumentumok
• A szerződéses munkára vonatkozó kockázatértékelés
• A munkavégzésben résztvevő munkavállalók orvosi alkalmassági minősítése
• A Vállalkozó hiteles nyilatkozata arról, hogy a munkavégzésben résztvevők a Vállalkozó
bejelentett alkalmazottai
• A munkához felhasznált veszélyes anyagok Biztonsági Adatlapja
• A munkavégzés során használt munkaeszközök megfelelőségét igazoló ellenőrzési,
felülvizsgálati jegyzőkönyvek
• Alkalmi tűzveszélyes tevékenységet engedélyező, a Megrendelő kijelölt képviselőjének
aláírásával ellátott tűzgyújtási engedély
• Tűzvédelmi szakvizsgához kötött, tevékenységet végzők Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványa
• Tűzvédelmi engedélyt kiadó személy Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványa
• Beszállással járó munkavégzés esetén a beszállási engedély egy példánya
• Szakképesítéshez kötött tevékenység végzése esetén a szakképesítést igazoló
dokumentumok másolata
• Ha a munkavégzés során emelőgép használatára kerül sor a használt emelő berendezés
gépkönyve, utolsó felülvizsgálatát igazoló jegyzőkönyv másolata. Az emelés során használt
kiegészítő eszközök (emelő kötél, emelő szem stb.) megfelelőségét igazoló vizsgálati
jegyzőkönyvek
• A munkavégzés során használt segédeszközök (állványok, létrák stb.) megfelelőségét igazoló
dokumentumok
• Építőipari munka esetén a végzett munkára vonatkozó Biztonsági és egészségvédelmi terv
4.A munkavégzés munkavédelmi feltételei
•

•

•
•
•

•

•

A Vállalkozó köteles betartani a munka védelmére vonatkozó mindenkori jogszabályok
idevonatkozó előírásait a munkahely biztonságos kialakítása érdekében. A Vállalkozó a
munkavégzés megkezdése előtt a várható munkavégző létszám, a munkavégzés jellege, a
helyszíni adottságok alapján köteles gondoskodni a munkavállalók megfelelő
munkakörülményéről (étkezési lehetőség, öltözési lehetőség, elsősegély nyújtási lehetőség
stb.)
Három napot meghaladó egy időben három vagy több fő foglalkoztatását igénylő
munkavégzés esetén a Vállalkozó köteles alkalmazottai részére MOBIL ILLEMHELYET biztosít
illetve egyedi megállapodás alapján használhatja a telephely illemhelyét.
A Vállalkozó biztosítja, hogy munkavállalói a munkahelyre munkaképes állapotban érkezzenek,
munkájukat az elvárható szakértelemmel, gondossággal végezzék
A Vállalkozó munkavállalója által okozott kárért felelősséggel tartozik
Amennyiben a munkavezetőnek a munkavégzés helyét el kell hagynia, köteles maga helyett
megfelelő képesítéssel rendelkező helyettest kinevezni. Megfelelő képesítésű helyettes
hiányában a munkavégzést szüneteltetni kell!
Amennyiben a tevékenység jellege megkívánja, a Vállalkozó köteles a részére átadott
munkaterületen a jogszabály által előírt biztonságtechnikai és egészségvédelmi jelzéseket jól
látható módon elhelyezni és köteles e jelzések meglétét ellenőrizni és azokat karban tartani.
Köteles gondoskodni arról, hogy a részére átadott munkaterületen illetéktelenek ne
tartózkodjanak

2/8
IU-12/M01 – 02. verzió

Vállalkozók Munkavégzésének Feltételei
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

A Vállalkozó és munkavállalói a munkaterületen kötelesek öltözékükön egyértelműen
megjelölni, mely vállalkozás alkalmazottai
Amennyiben a munkát végzők létszámában vagy személyi állományában változás áll be a
Vállalkozó köteles azt a munkaengedélyt kiadónak jelenteni és az új dolgozót előírásszerűen
kioktatni
A Vállalkozó minden nap, a napi munka megkezdése előtt a munka engedélyt kiadó
szervezettnél/személynél köteles bejelentkezni
A munkaterületen a munkavégzés teljes időtartama alatt az ott munkát végzők kötelesek
rendet és tisztaságot tartani
Amennyiben a munkaterületen dolgozó Vállalkozó a munkaterületen egy vagy több
alvállalkozót is foglalkoztat, akkor a tűzvédelmi és munkavédelmi organizáció a Vállalkozó
feladata, amelyért jogi felelősséggel tartozik
A Vállalkozó felelős valamennyi általa foglalkoztatott alvállalkozó teljes munkavédelmi,
tűzvédelmi és környezetvédelmi tevékenységéért
A Vállalkozó a tevékenysége során felhasznált, elbontott, beépítésre előkészített stb.
anyagokat, veszélyes anyagokat köteles az erre vonatkozó jogszabályoknak, szabványnak,
előírásnak megfelelően tárolni, raktározni
Beszállással végzett munkát csak beszállási engedély birtokában lehet végezni, melyet a
Megrendelő bocsát ki. A beszállási munka végzése során a Vállalkozó köteles a beszállási
engedélyben előírtakat betartani.
A dohányzás csak a kijelölt helyen megengedett- Dohányozni, a BorsodChem Zrt. illetve a BC
Erőmű telephelyen tilos!
Az Alteo Csoport telephelyein a KRESZ előírásai érvényesek, a maximális haladási sebesség
30km/óra
A Vállalkozó minden munkabalesetet, balesetet, sérülést köteles bejelenti a Munkavégzési
engedélyt kiadó szervezetnek, személynek, de az esemény kivizsgálása és minden ezzel
kapcsolatos egyéb teendő a Vállalkozó feladata. Amennyiben az esemény kivizsgálást igényel,
köteles a kivizsgálás eredményéről és a meghozott intézkedésekről a Megrendelőt
tájékoztatni.
A Vállalkozó köteles minden itt fel nem sorolt, de a munkaterület és a feladat adottságaiból
kikövetkeztethető biztonságtechnikai intézkedést megtenni az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzés érdekében

5.A munkavégzés tűzvédelmi feltételei
• A munkaterület kijelölésekor gondoskodni kell megfelelő menekülési utak, útvonalak
kijelöléséről. A munkavégzés során ezen kijelölt útvonalak folyamatos ellenőrzéséről
gondoskodni kell. A menekülési utakon anyagot tárolni, eltorlaszolni, leszűkíteni még
ideiglenesen is TILOS!
• A munkavégzés helyén kialakított riasztási rendszer megismerése és gyakorlati alkalmazása.. A
munkavégzés helyszínének függvényében a munkavállalóknak meg kell ismerkedniük az adott
munkahelyen alkalmazott riasztási jelekkel, riasztás utáni teendőkkel
• BorsodChem Zrt. illetve a BC Erőmű vonatkozásában: Szirénahang vagy egyéb, veszélyre utaló
jelzés esetén a végzett tevékenység beszüntetése után a készenlétben tartott gázálarc
használatba vételével, a munkaterület biztonságos állapotba hozása után (villamos
berendezések lekapcsolása, izzó felületek lehűtése, gázpalackok elzárása stb.), a területet a
szélirányra merőleges irányban el kell hagyni. A szél irányát szélzsákok jelzik.
• Tűzveszélyes tevékenység végzése esetén a Vállalkozó köteles gondoskodni, hogy az előírt
oltóanyag-egységű felülvizsgált tűzoltó készülék rendelkezésre álljon
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•

•

•

•
•

Alkalmi tűzveszélyes tevékenységet csak előzetes írásban, a helyszín adottságainak
ismeretében meghatározott feltételek mellett szabad végezni. A feltételek megállapítása a
munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül
irányító személy feladata.
Érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie a hegesztőknek és a nyílt lánggal járó
munkát végzőknek, valamint munkájukat közvetlenül irányító személyeknek. A tűzvédelmi
szakvizsga bizonyítványát a helyszínen kell tartani.
A fenti tevékenységeken kívüli tűzveszélyes tevékenységek (pl. sarokcsiszolóval végzett
munka) végzéséhez is szükséges a feltételek előzetes írásban történő meghatározása, de ezen
tevékenységek nem szakvizsga kötelesek
A tűzgyújtási engedélyt a Megrendelő által kijelölt személlyel alá kell íratni, aki a helyi
sajátságoknak megfelelően az engedélyt kiegészítheti
A munkaterületen tárolt gázpalackok tárolása a vonatkozó, mindenkori jogszabályban
meghatározottak szerint történhet. A gázok felhasználási helyén csak az egyszeri cserét
biztosító gázmennyiséget tartalmazó palackokat szabad tárolni, arra kialakított eszközben

6.A munkavégzés környezetvédelmi feltételei
•
•

•

•

•
•

Tilos a tevékenység helyszínére, munkaterületre, technológiai területre hiányos, vagy sérült
címkézésű és/vagy csomagolású és/vagy azonosíthatatlan anyagot, készítményt bevinni
A kivitelezésen keletkező hulladékot megfelelő méretű gyűjtőedényben, a környezet
szennyeződést megakadályozó módon, szelektíven kell gyűjteni. A gyűjtőedények biztosítása
a Vállalkozó felelőssége, feladata és kötelessége
Amennyiben a szerződés másképp nem rendelkezik a keletkezett hulladékot a Vállalkozó
köteles érvényes engedéllyel rendelkező szállítóval elszállíttatni és érvényes engedéllyel
rendelkező ártalmatlanítónak átadni.
A Vállalkozó köteles az általa összegyűjtött és elszállított hulladékról nyilvántartást vezetni, az
elszállítást és megsemmisítést igazoló jegyzőkönyveket, dokumentumokat a Megrendelőnek a
szerződés lezárását megelőzően átadni
A munkavégzés során bekövetkező környezetterheléssel, környezetszennyezéssel járó
eseményeket a Vállalkozó köteles jelenteni a Megrendelő környezetvédelmi megbízottjának.
A munkavégzés során bekövetkező környezetterheléssel, környezetszennyezéssel járó
események következményének felszámolását a bekövetkezés után azonnal meg kell kezdeni.
A felmerülő költségek a Vállalkozót terhelik.

7.A munkavégzés vagyonvédelmi feltételei
• A Vállalkozó és munkavállalói csak a Felek között az adott munka végzésére vonatkozóan
létrejött szerződésben meghatározott módon és területen végezhetnek munkát
• A munkaterületre alkoholt, kábító hatású anyagot bevinni tilos
• A Vállalkozó elfogadja, hogy az Alteo Csoport EBK szakemberei és a telephelyek vezetői a
munkavégzés során munkavállalóit alkoholszondás ellenőrzés alá vonhatják.
• A Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal az általa alkalmazott munkavállalók cselekedeteiért.
8.Az előírások megszegésének szankcionálása
Az Alteo Csoport részére munkát végző Vállalkozók és munkavállalói (megbízottai), valamint az
estlegesen alkalmazott Alvállalkozók felelősséggel tartoznak az e szabályzatban foglaltak betartásáért.
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A Vállalkozó elfogadja, hogy munkavégzése során az Alteo Csoport képviselői helyszíni ellenőrzéseket
tartanak a munkavégzés szabályszerűségének ellenőrzése érdekében, azokban együttműködik. Az
ellenőrzések a hatályos és vonatkozó jogszabályi-, illetve az Alteo Csoport EBK követelményeinek
teljesítésére terjednek ki. A Vállalkozó elfogadja, hogy a helyszíni ellenőrzéseken megállapított és
dokumentált szabályszegésekért, azok súlyosságának függvényében az Alteo Csoport a szabályzat 1.
számú melléklete szerint szankcionálást teszi lehetővé a Megrendelő részére.
Amennyiben az előírásokat a Vállalkozó, annak munkavállalója vagy Alvállalkozója először megsérti, a
Megrendelő a Vállalkozót írásban figyelmezteti a szabályszegésre. Amennyiben a szabályszegés súlya
jelentős, a Megrendelő jogosult – az írásbeli figyelmeztetés helyett – más, az 1. számú mellékletben
megjelölt szankció alkalmazására.
Amennyiben a Vállalkozó, annak munkavállalója vagy Alvállalkozója a szabályzatot ismételten
megsérti, a szabályszegés jellegétől függően, a Megrendelő mérlegelése alapján, a Megrendelő az 1.
számú melléklet szerinti szankciókat (kötbér, egyéb jogkövetkezmények) alkalmazhatja a Vállalkozóval
szemben.
Amennyiben a Vállalkozó és a Megrendelő között egyidejűleg (függetlenül a teljesítés helyétől) több
szerződés is fennáll, a szabályszegések számítása együttesen és nem szerződésenként külön-külön
történik.
A Vállalkozó Vállalkozási Szerződés aláírásával Nyilatkozik arról, hogy megismerte az Alteo Csoport ez
irányú szabályzatát, és elfogadja az abban foglaltakat. Nyilatkozik arról, hogy munkavállalóival és
Alvállalkozóival szemben alkalmazott kötbéreket elismeri és azok kifizetéséért felelősséggel tartozik,
illetve hozzájárul, hogy ezen kötbérek a vállalkozói díj végső értékét csökkentsék.
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1. számú Melléklet EBK szabályszegések szankciói (kötbér, egyéb jogkövetkezmény)
S.sz.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12
13.

Szabálytalanság
Dohányzási szabály megsértése
Tűzgyújtási tilalom megszegése
Munkavégzési engedély hiányában
történő munkavégzés
Az Alteo csoport telephelyein alkohol, vagy
bódító hatású anyag fogyasztása, tárolása,
behozatala vagy annak kísérlete
Nem munkaképes állapotban történő
munkavégzés
Nem megfelelő védőeszköz biztosítása,
használata, védőeszköz használatának
elmulasztása
Tiltott területen való közlekedés, vagy
tartózkodás
Közlekedési szabályszegés
Munkavégzés után a munkaterület
feszültségmentesítésének elmulasztása
Vagyon elleni cselekmény, lopás
szándékos károkozás stb.
Szállítás során bekövetkezett gondatlan
útszennyezés, terület károsítás, talajszennyezés
Munkaterület nem megfelelő kijelölése,
Keletkező hulladék nem megfelelő
tárolása
Orvosi alkalmassági dokumentum hiánya, nem
megfelelősége

14.

Előírt, helyszínen tartandó dokumentumok
hiánya

15.
16.

Jelentési kötelezettség elmulasztása
Munkavállaló saját vagy más testi épségét vagy
egészségét súlyosan veszélyezteti
EBK oktatás nélküli munkavégzés
Cég azonosítás hiánya
Nem biztosított szociális ellátás (WC,
pihenő-, étkezőkonténer stb.) határidő:
munkavégzés kezdete
Itt külön nem vizsgált, de szabályzatban előírtak
be nem tartása

16.
17.
18.

15.

Kötbér összege
100.000- Ft
100.000-Ft
70.000- Ft

70.000- Ft

Egyéb szankció
kitiltás:3 év
(személy)
munkavégzés
felfüggesztése
kitiltás 3 év
(személy)
kitiltás 3 év
(személy)

30.000- Ft
alkalom/fő
30.000- Ft
alkalom/fő
30.000- Ft
30.000- Ft
100.000- Ft

30.000- Ft

kárérték
megtérítése,
végleges kitiltás
kárelhárítás,
takarítás

30.000- Ft
30.000- Ft
30.000- Ft / fő

30.000- Ft/ db

30.000- Ft
30.000- Ft

személy munkavégzésének
felfüggesztése
kapcsolódó
tevékenység felfüggesztése
kitiltás 6 hó
(személy)

30.000.- Ft / fő
30.000.- Ft/ fő
50.000.- Ft
30.000.- Ft
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Vállalkozók Munkavégzésének Feltételei
9. MUNKAVEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………….. a ………………………………………………………………………………………………….
megbízott munkavezetője kijelentem, hogy a fenti dokumentumot és a kapcsolódó szankciókat
tartalmazó mellékletet átolvastam, annak tartalmát megértettem, a benne foglaltakat magamra nézve
kötelező érvényűnek tekintem.

Dátum:………év…………………….hó…….nap
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Vállalkozók Munkavégzésének Feltételei
10. MUNKAVÁLLALÓI NYILATKOZAT

Alulírottak a ………….………………………………………………………….. alkalmazottai a mellékelt EBK szabályzatot
és a szabályszegési szankciókat tartalmazó mellékletet oktatás keretében megismertük, annak
tartalmát megértettük, magunkra nézve a benne foglaltakat kötelező érvényűnek tekintjük.
Név:

Aláírás

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………
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