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KIEGÉSZÍTŐ MUNKABIZTONSÁGI FELTÉTELEK 

Jelen kiegészítő munkabiztonsági feltételek szabályozzák a MVM Mátra Energia Zrt., 

mint Megrendelő  (továbbiakban : Megrendelő ) és a Megrendelő területén szerződéses 

keretek között munkát végzők, mint Vállalkozók,  (továbbiakban: Vállalkozó), és  azok 

azon  alvállalkozói közötti szerződések munkabiztonsági követelményeit, akik a  Mátrai 

Erőmű ZRt. területén végeznek munkát, és jelen kiegészítő feltételek alkalmazását a 

közöttük létrejött szerződésben előírták.  

1.      Alkalmazási terület 

A Vállalkozó és ennek esetleges alvállalkozói kötelesek a Megrendelővel kötött 

szerződésben a feltüntetett szállítási és/vagy szolgáltatás helyszínein a jelen 

munkabiztonsági kiegészítő feltételeket, a mindenkor érvényes jogszabályi előírásokat, 

különösen a mindenkor hatályos magyar munkavédelmi törvény, és annak végrehajtására 

kiadott jogszabályok, valamint az európai jogi előírásokat, és a hozzá tartozó irányelveket 

minimális alapelvként betartani. Alapvetően az a rendelkezés az érvényes, amely 

szigorúbb munkavédelmi előírásokat, követelményeket támaszt a Vállalkozó, illetve 

alvállalkozói részére. Értelmezési vita esetén a Vállalkozó és a Megrendelő egyeztetnek 

és lehetőség szerint közös, egyik fél érdekeit sem sértő megoldásra törekednek.   

Megrendelő az előbb megnevezett munkavédelmi előírások maradéktalan betartása és 

betartatása érdekében munkavédelmi menedzsert alkalmaz. A munkavédelmi menedzser 

hatásköre kiterjed a Megrendelővel szerződéses kapcsolatban álló valamennyi 

vállalkozás Megrendelő területén történő munkavégzésére. A munkavédelmi menedzser 

feladata a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói munkavédelmi kötelezettségeivel 

kapcsolatos együttműködés, felügyelet, ellenőrzés. 

2.       A Vállalkozó felelős személyei / szakmai és nyelvismeretek 

Amennyiben a szerződésben nincs másként szabályozva, akkor az összes munkát a 

Vállalkozó helyszíni képviseletére jogosult és felelős személy vagy annak helyettese, pl. 

szakmai építésvezető, projektvezető, munkafelelős (a továbbiakban: felelős személy) 

vezetése és felügyelete mellett kell végezni. 

A Vállalkozó köteles a felelős személyét és képviselőjét a Megrendelőnek haladéktalanul, 

de legkésőbb 15 munkanappal a munka kezdete előtt a mellékletben csatolt 

nyomtatványon megadni (10. sz. formanyomtatvány). 

A felelős személynek és képviselőjének megbízhatónak, fizikailag alkalmasnak kell 

lennie, és rendelkeznie kell a szükséges szakismerettel, valamint tudnia kell oly 

mértékben magyarul, hogy ezen a nyelven félreérthetetlenül magát másokkal megértesse 

és másokat megértsen. Adott esetben a szerződésben szereplő projektnyelv kielégítő 

ismeretével is rendelkeznie kell szóban és írásban, hogy a Megrendelő utasításait 

megértse és a Vállalkozó által alkalmazott dolgozóknak számukra érthető nyelven azokat 

tovább tudja adni.  
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Amennyiben a feladatai elvégzéséhez szükséges, a felelős személy további felügyeleti 

személyeket bíz meg egyes munkák helyszíni vezetésével és felügyeletével, köteles 

ezeket a munka megkezdése előtt a Megrendelőnek írásban bejelenteni (10. sz. 

formanyomtatvány). A felügyeleti személyeket a Vállalkozó felelős személyének kell 

kioktatnia Megrendelőtől kapott eligazításoknak megfelelően, és nekik ugyanazokat a 

követelményeket kell teljesíteniük, amelyeket a felelős személlyel szemben is 

támasztottak. 

 

Amennyiben a felelős személy egy vagy több ilyen felügyeleti személyt alkalmaz, a 

felelős személy a felelős ezek felügyeletéért, a feladataik és jogosultságaik egyértelmű 

lehatárolásáért, valamint a rendezett együttműködés koordinálásáért. 

Amennyiben a felügyeleti személy a feladatai teljesítésében gátolva van, akkor az ő 

képviseletével írásban megbízott személynek kell a feladatot elvégeznie. 

A Vállalkozónak megfelelő szabályokkal kell biztosítania, hogy a felelős személyek és 

az adott esetben megbízott felügyeleti személyek a feladataikat el tudják végezni, és 

jogosultságaikkal élni tudjanak. Őket különösen a Vállalkozó dolgozóival szembeni, 

ehhez szükséges utasítási jog kell, hogy megillesse. A munkák végrehajtásánál vagy a 

felelős személynek, vagy az általa megbízott felügyeleti személynek jelen kell lennie és 

az üzemi / építési területen illetve építkezésen és állandóan elérhetőnek kell lennie. 

A Vállalkozó összes munkavállalójának értenie kell a vészhelyzeti utasításokat a 

szolgáltatás helyének megfelelő, illetve a megállapodásban szereplő nyelven és a 

figyelmeztetéseket és egyéb figyelmeztető táblák által közölt információkat is meg kell 

értenie. Ehhez a Vállalkozónak és dolgozóinak a munkaterület biztonsági jelöléseinek 

jelentését meg kell ismernie. 

3 .  Alvállalkozók 

Amennyiben alvállalkozók alkalmazása a szerződésben nincs kizárva, és a Vállalkozó 

szándékában áll a szerződést alvállalkozó által, vagy közreműködésével teljesíteni, úgy a 

Vállalkozó köteles az alvállalkozók alkalmazásához legalább 15 munkanappal a 

szerződés elkezdése előtt a Megrendelő írásos beleegyezését beszerezni. A Vállalkozó 

ugyanakkor írásban köteles megadni a tervbe vett alvállalkozó nevét, címét és esetleg az 

illetékes szakmai szervezetét (a tagsági számmal együtt). A Megrendelő a beleegyezését 

megtagadhatja, ha olyan okok válnak ismertté, amelyek a szerződés szabályszerű 

teljesítésének kétségét megalapozzák. 

Az alvállalkozót adószámmal azonosítva kell megnevezni, és tevékenységét írásban kell 

közölni a Megrendelővel.  

Vállalkozási szerződések esetén követelmény, hogy a Vállalkozónak képesnek kell lennie 

a szerződéses kötelezettségek 55 %-ának teljesítésére anélkül, hogy alvállalkozót venne 

igénybe. (Jelen előírás alkalmazása során alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki a 

megkötött szerződés teljesítésében a vállalkozó által közvetlenül bevontan vesz részt, 

kivéve a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrészt- 

vagy alapanyagot szállítót). A Vállalkozó csak a fennmaradó teljesítési hányadra jogosult 

– a Társaság képviseletével megbízott szakmai szervezetével történt bejelentés alapján – 

alvállalkozót foglalkoztatni. 

A Vállalkozónak, ha a szerződésben vállalt kötelezettségeit alvállalkozó bevonásával 

teljesíti, bejelentési kötelezettsége van az SZTÜ1 számú Szerződéses Kapcsolatok 

Szabályzat 3.1.13. pontja szerint. 
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A Vállalkozó köteles az általa alkalmazott alvállalkozókat a maga részéről a jelen  

munkabiztonsági kiegészítő feltételek betartására írásban kötelezni és a maga számára 

jogosultságokat és utasítási jogokat szerezni, hogy ezen munkavédelmi előírásokat (pl. a 

2. pont szerinti felelős személyre vonatkozóan) az alvállalkozóval és ennek dolgozóival 

szemben adódó kötelezettségeit teljesíthesse és érvényesíthesse. Ezen felül a Vállalkozó 

köteles felülvizsgálni és ezért helytállni, hogy az alvállalkozó ezeket a feltételeket 

ténylegesen be is tartja. A Megrendelő a munkabiztonság elleni vétségeit a Vállalkozó 

saját vétségeiként veszi tudomásul. 

Ha az alvállalkozók alkalmazása szerződésben nincs kizárva és a Vállalkozó 

alvállalkozókat a Megrendelő előzetes írásos beleegyezése nélkül alkalmaz, a 

Megrendelő az alvállalkozó munkájának folytatását köteles megtiltani. A Vállalkozó az 

ütemterv, valamint az összes többi szerződéses tartalom betartásáért (pl. munkavédelem, 

környezetvédelem, tűzvédelem, vagyonvédelem, minőség) ebben az esetben is felelős. 

4 .  Be-/kijelentkezés 

A Vállalkozó minden dolgozója az üzemi és építési területnek (pl. építési területi rend, a 

Megrendelő előírásai, stb.) a szolgáltatás helyén érvényes helyi szabályai szerint köteles 

be- és kijelentkezni. A Vállalkozó köteles a rá vonatkozó helyi szabályokat a szerződés 

végrehajtása előtt megismerni, és alvállalkozóival megismertetni.  

5.  A szerződés végrehajtása 

A Vállalkozó csak akkor kezdheti meg a munkát, ha a Megrendelő a Vállalkozó felelős 

személyének a teljesítéshez szükséges dokumentumokat, és információkat átadta.  

A Vállalkozó köteles a dolgozóinak a munkahelyet úgy kialakítani, hogy ott az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételei teljesüljenek. Köteles továbbá 

biztosítani dolgozóinak kézmosási, WC használati, étkezési, melegedési lehetőségeket. 

A Vállalkozó köteles megkövetelni a munkavállalóitól a higiéniai szabályok betartását. 

A Vállalkozó köteles dokumentáltan igazolni, hogy valamennyi munkavállalóját a 

Megrendelő által átadott ismeretanyagból kioktatta. Továbbá a Vállalkozó köteles 

igazolni, hogy a munkavállalói birtokában vannak a szükséges szakmai és munkavédelmi 

ismereteknek. 

A Vállalkozó köteles valamennyi munkavállalóját a Megrendelőnél rendszeresített 

belépőkártyával, valamint Biztonsági Igazolvánnyal ellátni. 

A Vállalkozónak törekednie kell arra, hogy olyan munkaruhát biztosítson 

munkavállalóinak, melyről a cég beazonosítható, illetve fényvisszaverő csíkkal ellátott. 

Ha ez nem megoldható, akkor láthatósági mellényt köteles biztosítani és annak 

használatát megkövetelni. 

A Megrendelő elrendelheti a munkák megszakítását, ha ez pl. a Vállalkozó által a 

munkavédelmi előírások figyelmen kívül hagyása miatt a közvetlen veszély elhárítása 

érdekében szükséges. 

Vállalkozó felelős személyének elméleti munkavédelmi oktatását a Megrendelő 

munkavédelmi menedzsere végzi. A gyakorlati munkavédelmi oktatást a Megrendelő 
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kapcsolattartója végzi. A Vállalkozó alvállalkozójának munkavédelmi oktatása a 

Vállalkozó feladatát képezi. 

A megrendelő által meghatározott Vállalkozónak át kell vennie a Megrendelőnél működő 

jó gyakorlatot, miszerint a munka megkezdése előtt 5 perces munkavédelmi megbeszélést 

tartanak. 

6.  Munkavédelmi szakember foglalkoztatása 

Amennyiben a szerződésben nincs kifejezetten másként szabályozva, a Vállalkozónak a 

szerződés végrehajtása teljes idejére munkavédelmi szakembert kell foglalkoztatnia, és 

ezt kérésre igazolnia kell. Az igazolásra nincs szükség, ha a szerződés tárgya kizárólag 

kereskedelmi vagy tanácsadási szolgáltatás, vagy vállalkozásban végzett szolgáltatás (pl. 

IT-szolgáltatások, tanácsadás, levél- és csomagkézbesítés), amelyeket olyan üzemi 

területeken kell teljesíteni, ahol a kereskedelmi vagy tanácsadói szolgáltatást végzők 

számára egyéni védőfelszerelés nincs előírva. 

Az előírt építési munkavégzésnek minősülő munkák esetében a Vállalkozó köteles 

biztonsági és egészségvédelmi tervet készíttetni és biztonsági és egészségvédelmi 

koordinátort alkalmazni.  

7.    A veszélyeztetettség megítélése 

A Vállalkozó köteles az érvényes jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, különösen 

a mindenkor hatályos magyar munkavédelmi törvény és annak végrehajtási 

rendelkezéseinek megfelelően, az alkalmazott dolgozók számára a munkájukkal 

kapcsolatos kockázatok értékelését, becslését elvégezni, a szükséges óvintézkedéseket 

megtenni és a munka megkezdése előtt erről a megfelelő dokumentumokat 

(kockázatértékelés) elkészíteni. 

Ezen kockázatértékelésnek tartalmaznia kell az összes olyan szempontot, amely 

balesetekhez, vagy egészségi károsodásokhoz ill. káreseményekhez vezethet, mint pl. a 

munkahely kialakítása és berendezése, a munkaeszközök (többek között szerelési 

provizóriumok, emelőeszközök, állványok, stb.) kiválasztása és alkalmazása, a munka 

környezeti feltételei és az alkalmazott dolgozók képzettsége vagy személyes alkalmassági 

előfeltételei. 

Vállalkozó köteles munkájához technológiai, műveleti, karbantartási, stb. utasítást 

készíteni, és azt bemutatni a Megrendelő kapcsolattartójának.  

Technológiai, műveleti utasítások és szerelési leírások esetében a szerelés 

egymásutániságát és a szerelés előrehaladását az összes fenti szemponttal bezárólag 

figyelembe kell venni a veszélyeztetettség megítélésénél. Annak érdekében, hogy a 

biztonsági és egészségvédelmi rendelkezések végrehajtása során az összehangolás rövid 

időn belül megtörténhessen, a Vállalkozó köteles ezeket a dokumentumokat a 

munkahelyen tartani és kívánságra a Megrendelőnek bemutatni. A kockázatok 

megítélésének helyességéért és megfelelőségéért, valamint, ebből a dolgozók számára 

meghatározott intézkedésekért egyedül, és kizárólag a Vállalkozó a felelős. 

Azokon az építkezéseken, ahol a 4/2002.(02.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint 

biztonsági és egészségvédelmi koordináció szükséges, a biztonsági és egészségvédelmi 

tervet a munkák megkezdése előtt legalább 8 héttel be kell mutatni a Megrendelőnek. 
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8.    Biztonsági igazolvány  

Amennyiben a szerződésben kifejezetten nincs másként szabályozva, a Vállalkozó felelős 

annak biztosításért, hogy minden alkalmazott dolgozója a Megrendelő területén a 

Megrendelőnél rendszeresített, és a Megrendelő által biztosított Biztonsági Igazolványt 

magánál tartsa. A Biztonsági Igazolvány naprakész kitöltése a Vállalkozó feladata és 

felelőssége.  

A biztonsági igazolvány a dolgozók számára nem szükséges, ha a szerződés tárgya 

kizárólag kereskedelmi vagy tanácsadási szolgáltatás vagy olyan - szolgáltatás (pl. IT-

szolgáltatások, tanácsadás, levél- és csomagkézbesítés), amelyeket olyan üzemi 

területeken kell teljesíteni, ahol a szolgáltatást végzők számára egyéni védőfelszerelés 

nincs előírva. 

A Biztonsági Igazolványt kérésre a Megrendelőnek be kell mutatni, arról a Megrendelő 

másolatot készíthet. A Vállalkozó köteles arról gondoskodni, hogy a biztonsági 

igazolvány az esetleges egyéb dokumentációs kötelezettség sérelme nélkül a 

szerződésben szereplő tevékenységhez mért aktuális adatokat tartalmazza. Azokat a 

dolgozókat, akiknek hiányzik a biztonsági igazolványuk, vagy akiknek a biztonsági 

igazolványa elavult adatokat tartalmaz, Megrendelő a munkahelyről  kitilthatja. 

9. Munkabiztonsági intézkedések kezdeményezése és koordinálása 

A saját munkaterületén a Vállalkozó felelős a munkabiztonsági intézkedések 

elrendeléséért és végrehajtásáért. A Vállalkozó köteles biztosítani –és erre utasítani 

munkavállalóit – hogy a teljesítés oly módon kerüljön végrehajtásra, hogy mind a saját 

munkavállalóik, mind az egyéb, a mindenkori munkavégzés hatókörében tartózkodó 

személyek biztonsága és egészségvédelme mindig biztosítva legyen. 

A Vállalkozó köteles a munkavégzése során a munkaterületet és a munkavégzés 

biztonságát ellenőrizni munkabiztonsági szempontból, annak érdekében, hogy a 

biztonságos munkavégzés feltételei folyamatosan fennálljanak. 

A megrendelő által meghatározott Vállalkozók Magatartás Orientált Bejárást kötelesek 

tartani, melyet a részükre átadott formanyomtatványon rögzítenek. A kitöltött 

formanyomtatványt a  tárgyhót követő hónap 06. napjáig kell megküldeni a 

munkavédelmi menedzser részére. 

Amennyiben a munkaterületen egy időben több vállalkozó végez munkát Megrendelő, - 

amennyiben ez szükséges vagy előírt, - a többi vállalkozó esetleges kölcsönös 

veszélyeztetettségének elkerülésére egy koordinátort nevezhet ki, aki a különböző 

Vállalkozók munkabiztonsági szempontjai kölcsönös összehangolására illetékes. Az 

összehangolás magában foglalja az érintett munkavállalók és munkavédelmi képviselőik, 

illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodók tájékoztatását az egészséget és a 

biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről.  Ez azonban a 

Vállalkozót még nem mentesíti a saját dolgozóival szembeni felelőssége – különösen 

felügyeleti és koordinációs kötelességek – és az általa megbízott alvállalkozók 

dolgozóinak ellenőrzése alól. Az összehangolás megvalósításáért a Megrendelő által 

kijelölt személy, ilyen kikötés hiányában a Fővállalkozó, ennek hiányában bármely más 

olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy 

a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek az 

érdekében a munkavégzés folyik.   
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Vállalkozó felelős személye köteles a vele kooperáló, Megrendelő által kijelölt 

kapcsolattartóval rendszeresen megbeszélni a munkafeladatot és a szükséges biztonsági 

intézkedéseket. 

A Vállalkozó köteles egyeztetni egy lehetséges veszély bekövetkeztekor vagy 

felismerésekor a többi vállalkozóval, és a Megrendelő kapcsolattartóját haladéktalanul 

tájékoztatni köteles annak érdekében, hogy megfelelő óvintézkedéseket lehessen hozni. 

A Vállalkozó köteles a Megrendelő, ill. a koordinátora erre vonatkozó utasításait 

betartani. 

10.  Munkaeszközök kezelése 

A Vállalkozó felelős a biztonságot kielégítő szükséges felszerelésért, az összes, általa a 

munkavégzésnél alkalmazott munkaeszköz szabályszerű állapotáért és biztonságos 

működéséért. A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott munkaeszközöket Vállalkozó 

használat előtt ellenőrizni köteles. A megállapított hiányosságokat a Vállalkozó 

haladéktalanul jelenteni köteles annak a személynek, akitől a munkaeszközt átvette, a 

munkaeszközökön található előírt vizsgálási határidőket figyelembe véve.  

A Vállalkozó köteles a saját munkaeszköz, védőeszköz (pl. testheveder) biztonsági 

felülvizsgálatáról szóló dokumentumokat a helyszínen biztosítani, kérésre a 

Megrendelőnek megmutatni.  

Azon munkaeszközök használata esetén, amelyeket a Megrendelő a Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátott, a Megrendelő mindenkori üzemi előírásait figyelembe kell 

venni. A Vállalkozó a 7. pont szerinti veszélyeztetettségi megítélés keretében 

(kockázatértékelés) köteles megvizsgálni, hogy nézete szerint a konkrét munkavégzési 

esetben további óvintézkedések szükségesek-e. 

10.1  Villamos üzemi eszközök 

A Vállalkozó felelős azért, hogy csak olyan villamos eszközöket alkalmazzon, amelyeket 

a vonatkozó előírások szerint szabályszerű állapotukra bevizsgáltak. A villamossági 

felülvizsgálatokat dokumentálni köteles. Szűk terekben, tartályokban, aknákban, 

acélszerkezeten stb., vagy nagyobb villamos veszélyeztetettségű területeken végzett 

munkák esetében különleges biztonsági előírásokat (pl. védő törpefeszültség, a 

védőkapcsolás, elválasztó transzformátor stb.) figyelembe kell venni. 

10.2 Daruk, emelhető munkapadok, villamos emelőeszközök, önjáró 

szállítótargoncák és      gépjárművek 

Minden járművezető köteles a szükséges vezetői engedélyét (pl. jogosítvány, orvosi 

alkalmassági igazolás) magánál tartani és a helyi érvényes közlekedési szabályokat 

figyelembe venni. A beépített biztonsági öveket az utazás alatt be kell kapcsolni. Az 

önjáró szállítótargoncákra vonatkozó kiegészítő követelményeket, pl. akusztikai ill. 

optikai hátrameneti berendezések, a környezet, ill. a munkaterület figyelembe vételével a 

kockázatértékelés keretében kell lerögzíteni (lásd 7. pont) A mobil emelhető 

munkapadozatok kosarában tartózkodó személyek megfelelő személyi egyéni 

védőeszközökkel kötelesek magukat leesés ellen biztosítani (lásd 12. pont is). 

Amennyiben a munkák elvégzésénél a Megrendelő daruit, emelhető munkapadozatait, 

villamos emelőeszközeit, önjáró szállító targoncáit vagy gépjárműveit a Vállalkozó 
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személyzete kezeli, a Vállalkozó köteles legalább 10 nappal a munka megkezdése előtt 

azon személyek névjegyzékét átadni, akiknek ezen üzemi eszközöket kezelniük kell. A 

Vállalkozó ebben az esetben ezekkel az üzemi eszközökkel csak akkor kezdheti meg a 

munkát, ha a Megrendelő a Vállalkozó megnevezett személyeit a berendezés kezelésére 

betanította, és a kezelésére írásban megbízta.. A betanítás megkezdése előtt a Megrendelő 

képviselőjének a szükséges képesítési és orvosi alkalmassági igazolások létét, és 

érvényességét ellenőriznie kell. 

Amennyiben a Vállalkozó a munkák elvégzésénél a saját vagy bérelt emelőgépeit kívánja 

használni, annak tényét 10 nappal a munka megkezdése előtt be kell jelentenie a 

Megrendelő felé, és a biztonságos üzemelést szolgáló összes dokumentációját a 

munkavégzés helyszínén kell tartania, kérésre be kell tudni mutatnia. A dokumentáció 

hiánya esetén az adott emelőgéppel a munkavégzést a Megrendelő leállíthatja és a 

területről a gépet kitilthatja mindaddig, míg az érvényes dokumentumokat be nem tudják 

mutatni. 

Védelem nélküli aktív feszültség alatt lévő alkatrészek közelében végzett munkáknál 

daruk, emelhető munkapadozatok, villamos emelőeszközök, önjáró szállítótargoncák és 

gépjárművek összes alkatrészével a szerződésben megnevezett szállítási és/vagy 

szolgáltatási helyszínére vonatkozó védőtávolságokat be kell tartani. 

Az emelhető munkapadozatokra a védelem nélküli részeket tartalmazó kisfeszültségű 

távvezetékek környezetében (lásd 10.2.1. pont) a daruk és emelhető munkapadozatokra a 

kisfeszültségű szint fölötti névleges feszültségű védelem nélküli aktív részeket tartalmazó 

lezárt villamos üzemi területek környezetében (lásd 10.2.2. pont) ezen felül érvényes 

külön szabályokat is figyelembe kell venni. 

Ha ezeket a távolságokat nem lehet biztonságosan betartani, a berendezéseket feszültség 

mentesíteni kell (ún. lekapcsolással). Ha ez nem lenne lehetséges, a további eljárást a 

Megrendelővel egyeztetni kell (pl. feszültség alatt végzett munkákra engedélyezett 

eljárások alkalmazása). 

10.2.1 Emelhető munkapadozatok alkalmazása védelem nélküli aktív részeket 

tartalmazó kisfeszültségű távvezetékek környezetében 

Olyan emelhető munkapadozatoknak, amelyeket feszültség alatt álló, védelem nélküli 

aktív kisfeszültségű alkatrészek < 5 m-es körzetében alkalmaznak, e feszültség ellen 

szigeteltnek kell lenniük. 

10.2.2 Daruk és emelhető munkapadozatok alkalmazása a kisfeszültségű szint fölötti 

névleges feszültségű védelem nélküli aktív részeket tartalmazó csatlakoztatott 

villamos telephelyek környezetében 

A kisfeszültségű szint fölötti névleges feszültségű védelem nélküli aktív részeket 

tartalmazó lezárt villamos üzemi területek környezetében végzett munkáknál a daruk és 

az emelhető munkapadozatok olyan kialakításúak legyenek, hogy a teljes gépet (emelhető 

munkapadozatoknál a munkakosárral bezárólag) le lehessen földelni és az állomásföldelő 

hálózatába be lehessen vonni. A darunak, ill. az emelhető munkapadozatnak legalább egy 

fix földelési pontjának lennie kell és (az emelhető munkapadozatoknál a munkakosárral 

együtt) nem lehet szigetelése. A munkák során a darut ill. az emelőpadozatot földelni kell. 

A megadott földelési intézkedések és a földelési fixpontra megadott követelmények nem 

kényszerítő erejűek kis terjedelmű daruzási ill. emelhető munkapadozatos munkák esetén 
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a feszültség alatt álló védelem nélküli aktív alkatrészekhez mért olyan távolságokkal 

rendelkező területeken, amelyek nagyobbak, mint a daru/emelhető munkapadozat 

maximális kinyúlása + 5 m. 

10.3  Munkaállványok, valamint hozzátartozó védőberendezések, lefedések és  

                   lezárások 

Létesítés: 

Az MSZ 13010 szerinti állványzatot kizárólag hozzáértő állványzat-építő cég létesítheti, 

változtathatja meg, bonthatja le, vagy esetleg állíthatja helyre. Állványcédula használata 

kötelező. A Vállalkozó általi önhatalmú módosítás tilos. A Megrendelő részére az 

állványzat szándékolt lebontása előtt a használat befejezését megfelelő időben jelenteni 

kell, hogy esetleg a mások általi használat megszervezhető legyen. Az állványok 

vizsgálatára, használatba vételére vonatkozóan be kell tartani a Megrendelő előírásait. 

Nagy munkaállványzatok létesítésénél a konstrukciónak meg kell felelnie a felhasználási 

cél adta követelményeknek és a vonatkozó európai szabványokat, különösen az MSZ 

13010-est, be kell tartani.  

Átvétel: 

Az állványzat-építő vállalkozó köteles az általa létesített állványzatot a mindenkor 

hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, egy arra felhatalmazott személy által 

átvetetni és rendszeresen ellenőriztetni. 

Amennyiben nincsen típusengedély vagy általános építésfelügyeleti engedélyek, a 

stabilitást külön igazolni kell. Ehhez az állványzatépítő vállalkozótól ellenőrizhető 

statikai számítást, beleértve a szükséges rajzokat, kell megkérni és a dokumentumot a 

felhasználás helyén tartani. A Megrendelővel egyeztetni kell, hogy ezen felül pl. a 

konstrukció komplexitása miatt a szakértő vizsgáló mérnök általi vizsgálatnak meg kell-

e történnie. Az ellenőrzés végrehajtását, beleértve a dokumentumok engedélyezését is, az 

állványzatot építő Vállalkozó az állványzat első használata előtt saját költségére köteles 

koordinálni. 

 

Hasznosítás: 

A használati biztonság betartásáért és az állványok rendeltetésszerű használatáért minden 

Vállalkozó felelős, amely ezt a segédeszközt használja. Az állványokat csak akkor szabad 

használni, ha a korlátlan működőképesség biztosított. Az állványzat minden egyes 

használata előtt a használó a segédeszközt szembetűnő hiányosságokra köteles 

ellenőrizni. A megállapított hiányosságokat vagy módosítási igényeket az állvány 

összeszerelését végzőnek, és tájékoztatásul a Megrendelőnek is jelenteni kell. A munka 

megkezdése előtt a Vállalkozónak a mindenkori munkatársai figyelmét a fenti használati 

szabályokra fel kell hívnia. 

A Vállalkozó felelős azért, hogy a dolgozói a felhasználási szabályokat betartsák. Az 

állvány max. megengedett terhelését, amely az állványon található állványcédulán fel van 

tüntetve, nem szabad túllépni. Továbbá a Vállalkozó a munkaterületének előírásszerű 

biztosításáért felelős. A mindenkor érvényes előírások szerint a Vállalkozó köteles az 

összes, általa használt lefedés és lezárás szabályszerű állapotáról meggyőződni. 
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          10.4  Létrák és lépcsőfokok 

A Vállalkozó által használt összes létra és lépcső szabályszerű állapotban kell legyen. 

Ezeket a mindenkor érvényes előírások szerint a szabályszerű állapotukra ellenőrizni kell. 

Ezeket az ellenőrzéseket követhetően kell dokumentálni és kérésre a Megrendelő be kell 

mutatni. Szabálytalan létra, illetve létrahasználat esetén a Megrendelő a szabálytalanság 

megszüntetéséig az adott létrával a munkát megtiltja. 

11.  Veszélyes anyagok, keverékek és zaj  

11.1.  Veszélyes anyagok, keverékek használata 

A veszélyes anyagokkal, keverékekkel történő munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági intézkedések elrendeléséért és végrehajtásáért a Vállalkozó a 

munkaterületén saját maga felelős. A Vállalkozónak különösen a veszélyes anyagok, 

keverékek alkalmazása esetén köteles a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően saját 

felelősségében a szükséges óv- és ellenőrző intézkedéseket meghoznia. Ha a felügyeleti 

hatóság felé bejelentési kötelezettség áll fenn, a Vállalkozó köteles ezt teljesíteni, a 

Megrendelő egyidejű értesítése mellett. 

A szerződés megkötésével Vállalkozó igazolja, hogy a veszélyes anyagokkal, 

keverékekkel történő összes megbízott tevékenységre a szükséges különleges 

szakismerettel és tapasztalattal rendelkezik. Amennyiben a Vállalkozó mindamellett nem 

rendelkezne a szükséges különleges szakismeretekkel és tapasztalatokkal vagy vétene a 

fenti jelentési kötelezettsége ellen, a Megrendelő a Vállalkozó további munkavégzésének 

beszüntetését követelheti a hiányosságok Vállalkozó általi pótlásáig. A Vállalkozó ennek 

folyamán az ütemterv, valamint az összes többi szerződéses tartalom betartásáért (pl. 

munkavédelem, környezetvédelem, minőség) felelős. 

A veszélyes anyagokkal, keverékekkel összefüggő tevékenységeknél a Vállalkozó 

köteles a munka megkezdése előtt a kockázatbecslést elkészíteni és azt a Megrendelőnek 

az alkalmazásra kerülő veszélyes anyagok, keverékek biztonsági adatlapjával együtt 

annak kérésére bemutatni. 

Amennyiben a Megrendelő veszélyes anyagokat, keverékeket bocsát a Vállalkozó 

rendelkezésére, akkor a Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott 

biztonsági adatlapokat köteles használni a veszélyeztetettség megítélésénél (a kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és annak végrehajtási rendelete, a 

25/2000.(IX. 30. ) EüM-SzCsM rendelet). A Vállalkozó köteles biztosítani a dolgozói 

számára a kémiai kockázatbecslésében meghatározott kollektív és egyéni védelmet. 

Ha a szerződésszerinti munka végzése során lehetséges, hogy pl. a Vállalkozó, 

alvállalkozó, Megrendelő vagy harmadik személy a veszélyes anyagok, keverékek által 

egymást veszélyeztetik, a Vállalkozó köteles: 

• a munkák megkezdése előtt a veszélyes anyagok, keverékek listáját a biztonsági 

adatlap szerinti kereskedelmi neve megadásával a Megrendelő illetékes műszaki 

kapcsolattartójának, és a többi érintett vállalkozónak átadni, és 

• a kockázatbecslés készítésénél a Megrendelővel, az egyéb vállalkozókkal és 

alvállalkozókkal együttműködni és a 9. pont értelmében egyeztetni. A közös 

kockázatértékelés eredményét a tevékenység megkezdése előtt dokumentálni kell. 

Ezt a veszélyes anyagok, keverékek hatáskörzetében dolgozó munkatársakkal a 
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munkaadójuknak kell közölni, aláírásukkal igazolt oktatásban részesíteni. 

 

A Vállalkozó köteles arról gondoskodni, hogy csak olyan ásványgyapotot 

alkalmazzanak, amelyen a RAL-jelölés szerepel, vagy amelynek a gyártója írásban 

igazolja, hogy az anyag mentes rákkeltő anyagoktól. Minden esetben az ásványgyapot 

biztonsági adatlapját a Megrendelőnek rendelkezésre kell bocsátani. 

Alumíniumszilikát-gyapotot (korábban kerámia-rost) csak akkor szabad alkalmazni, ha 

a helyettesítő anyag vizsgálata negatív. Ha ez a vizsgálat arra az eredményre jut, hogy az 

alumíniumszilikát-gyapotot szabad alkalmazni, a veszélyeztetettség megítélésénél 

dokumentálni kell. A dokumentumot a Megrendelőnek rendelkezésre kell bocsátani. 

A Vállalkozó által bevitt veszélyes anyagok, keverékek maradékait a Vállalkozó köteles 

magával vinni, a Megrendelő területéről elszállítani ha erről a szerződésben nem 

állapodtak meg másként. 

11.2 Zaj 

Alapvetően a Vállalkozónak arról kell gondoskodnia, hogy a hangnyomásszint (LAEG) a 

munkaterületen a 80 dB(A) ill. max. hangnyomásszint (Lmax) 135 dB(C)-értéket ne 

haladja meg. Ha ezt a hangnyomásszintet nem lehetne betartani, a Vállalkozó a dolgozói 

számára a 7. pont szerint megfelelő óvintézkedéseket köteles lerögzíteni. A koordinációs 

kötelesség keretében köteles az alvállalkozókkal, a Megrendelővel és a további 

vállalkozókkal egyeztetni.  

12. Egyéni védőeszközök, védőital 

A Vállalkozó köteles a dolgozói számára az előzetesen írásban meghatározott egyéni 

védőfelszerelés juttatási rendje szerinti az egyéni védőeszközöket biztosítani és arról 

gondoskodni, hogy ezeket rendeltetésszerűen használják. Alap védőeszköznek számít a 

bánya teljes területén a védősisak és az orrmerevítős védőlábbeli, illetve az erőmű 

területén a munkavédelmi zónákban előírt egyéni védőeszköz, mellyel a Vállalkozó a 

Megrendelő területére történő belépés előtt köteles ellátni munkavállalóit és annak 

viselését megkövetelni a területen történő tartózkodás teljes időtartama alatt. A 

Vállalkozó veszélyeztetettségének megítélésétől függetlenül az összes megfelelően jelölt 

üzemi területen legalább az ott mindenkor megadott egyéni védőeszközt kell hordani. 

Amennyiben a Vállalkozó dolgozója nem viseli a számára előírt (Vállalkozó által, illetve 

a Megrendelő szabályai által meghatározott) egyéni védőeszközt, úgy a munkavégzéstől 

a Megrendelő eltilthatja, ismételt előfordulások esetén a Megrendelő szankciókkal élhet 

a Vállalkozó (pl. vállalkozási díj meghatározott összegének visszatartása), illetve 

dolgozója felé (pl. kitiltás a Megrendelő területéről). 

Vállalkozó a munkavállalói által használt védősisakot köteles a cégét azonosító logóval, 

vagy felirattal ellátni.  

 

Vállalkozó saját költségére köteles gondoskodni a munkavállalói részére a jogszabály 

által előírt védőitalról. 

13. Engedélyezési / biztosító intézkedések és eljárások 

A Vállalkozó felelős személye a munka megkezdése előtt a Megrendelőnél meglévő 

engedélyeztetési- / biztosítási intézkedésekről és eljárásokról (pl. beszállási engedély, 
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alkalomszerű tűzveszéllyel járó munkák engedélye, feszültségmentesítés) köteles 

tájékozódni és ezek figyelembe vételét és előírásainak betartását biztosítani. 

Azon munkákra, amelyek egy „engedélyezési / biztonsági intézkedési eljárás 

engedélyezését teszik szükségessé, a Megrendelő előzetes írásos engedélyét be kell 

szerezni. 

14.  Munkaegészségügyi előzetes vizsgálatok 

A Vállalkozó felelős azért, hogy csak olyan dolgozókat alkalmazzon, akik a mindenkor 

szükséges előzetes, időszakos vagy soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatokon 

alkalmasnak bizonyultak. Ezt a biztonsági igazolványban is (lásd 8. pont) dokumentálni 

kell. 

15. Szállítás és tárolás 

Alkatrészek szállítására és tárolására csak a Megrendelő által megadott útvonalakat és 

raktárhelyeket szabad használni.  A közlekedő, és menekülő utakat az épületeken belül is 

szabadon kell hagyni. Tilos eltorlaszolni a mentési útvonalakat, a kapcsolószekrényeket 

és azok közvetlen környezetét, tűzoltó, tűzjelző készülékek hozzáférhetőségét. 

Alkatrészek szállításánál a szükséges rakománybiztosítási intézkedéseket meg kell hozni. 

Ekkor a padozatok, állványok és szerkezetek maximális teherbírását figyelembe kell 

venni.  

16.  A munkahelyek és építési területek kialakítása 

A munkahelyek és építési területek telepítését a Megrendelő megbízás végrehajtására 

illetékes kapcsolattartójával kell egyeztetni. 

A meglévő építményeket, berendezéseket és villamos, és egyéb vezetékeket az építés 

kivitelezése alatt a károsodástól óvni kell. Kivételt képeznek ez alól azok, amelyeket a 

felvonuláshoz el kell távolítani. A stabilitást az építés kivitelezése alatt nem lehet 

veszélyeztetni. 

Vállalkozó a munkát csak azt követően kezdheti meg, ha Megrendelő kapcsolattartója a 

munkaterületet dokumentáltan átadta. 

Vállalkozó, és alvállalkozóinak munkavállalói a Megrendelő területén csak a részükre 

kijelölt helyeken tartózkodhatnak, mozoghatnak. Munkát kizárólag azon a területen, 

berendezésen végezhetnek, amelyet részükre ebből a célból átadott a Megrendelő. 

Talajmunkálatok megkezdése előtt a Megrendelő írásbeli hozzájárulása szükséges, 

amennyiben ilyen munkák nem részei a szerződésnek. A munkahely és építési terület 

visszaadásának szándékát kellő idővel előtte a Megrendelő szerződéses munka 

végrehajtására illetékes kapcsolattartójának tudomására kell hozni. A földmunkák 

biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit, a geológiai, hidrológiai és 

talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni.  
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A talajmechanikai vizsgálatot nem kell elvégezni abban az esetben, ha a 

legkedvezőtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást, illetve 

rézsűhajlásokat alkalmazzák. A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg vagy 

építmény állékonyságát és a munkahelyen dolgozók testi épségét védje, valamint a 

munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka 

elvégezhető legyen. A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a 

fellépő igénybevételnek megfelelően kell kialakítani. Földmunkák végzésekor 0,25 m és 

1,25 m mélység között jelzőkorlátot, 1,25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot kell 

létesíteni. 

A Vállalkozó által használt és részére átadott létesítményeket Vállalkozó táblával köteles 

jelölni, amire fel kell tüntetni a vállalkozás a Vállalkozó és a felelős személyének nevét. 

A Vállalkozó köteles a munkavégzés helyszínét szabályszerű állapotban tartani, 

feltakarítani és tisztítani. A munkák befejezése után haladéktalanul köteles a Vállalkozó 

a raktári és munkahelyeket, a bekötőutakat, valamint magát az építési területet 

feltakarítani és szabályszerű állapotba juttatni. Amennyiben a Vállalkozó e kötelességét 

felszólítás ellenére sem teljesíti, a Megrendelő jogosult a feltakarítási munkát saját maga 

elvégezni vagy elvégeztetni és az erre vonatkozó költségek megfizetését a Vállalkozótól 

követelni.  

A Vállalkozó köteles arról gondoskodni, hogy a munkák végrehajtása a közvetlen 

közelben lévő szomszédos építményeket, valamint a közlekedést, beleértve a 

gyalogosokat ne veszélyeztesse és a körülmények figyelembe vételével a lehető 

legcsekélyebb zajt, szennyezést bocsásson ki. 

17. Alkohol és egyéb kábítószerek 

Alkoholos italok és egyéb kábítószerek bevitele és élvezete az üzem területén tilos. 

Szintén tilos alkohol vagy egyéb kábítószer befolyásoltsága alatt az üzemi területre 

belépni. 

A Megrendelő jogosult alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság bármikori 

szúrópróbaszerű ellenőrzésére, illetve a befolyásoltság alatt álló személynek az üzemi 

területre történő belépését megtagadni ill. a munkahelyről kiutasítani.  

A Vállalkozó által kért ismételt alkoholszondás vizsgálat költsége térítésköteles, mely a 

Vállalkozót terheli. 

18. Segélyhívó és bejelentő hely, elsősegélynyújtás  

Az üzemi és az építési területen bekövetkező különleges eseményeknél (pl. tűz, személyi 

sérülésekkel járó baleset és környezeti károk) a Megrendelő szolgálatvezetőjét, illetve 

szakvezetőjét, valamint az üzemi mentőszolgálatot értesíteni kell. Szükség esetén a külső 

mentőszolgálatok igénybevételéről is gondoskodni kell. 

19. Balesetek és káresemények jelentése 

Minden olyan balesetet, amely személyi sérüléssel jár, a Megrendelő illetékes 

kapcsolattartójának és a munkavédelmi menedzserének haladéktalanul jelenteni kell.  

A súlyos munkabalesetet a Megrendelő illetékes kapcsolattartójának, valamint a 

munkavédelmi menedzsernek szóban haladéktalanul jelenteni kell és a szóbeli bejelentést 
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24 órán belül  írásban meg kell erősíteni. Írásban történő jelentéskor az erre rendszeresített 

formanyomtatványt kell kitölteni, és megküldeni. A bejelentéskor csak az ismert 

adatokkal kell a formanyomtatványt kitölteni. Később az információk birtokában kell a 

formanyomtatvány hiányzó adatait írásban közölni a munkavédelmi menedzserrel. 

A munkaidő kieséssel járó munkabalesetet a Megrendelő illetékes kapcsolattartójának, 

valamint a munkavédelmi menedzsernek szóban haladéktalanul jelenteni kell és a szóbeli 

bejelentést 72 órán belül írásban meg kell erősíteni. Írásban történő jelentéskor az erre 

rendszeresített formanyomtatványt kell kitölteni, és megküldeni. 

A baleset írásbeli bejelentése során a Vállalkozó írásban közli a Megrendelővel, valamint 

a munkavédelmi menedzserrel legalább a baleset addig ismertté vált történését, a baleset 

bekövetkezésének módját, súlyosságát, valamint a Vállalkozó illetve alvállalkozó által 

tervezett, a hasonló balesetek jövőbeni elkerülésével kapcsolatos (első) intézkedéseket. 

Ha a baleset okát e határidő alatt nem lehet teljesen tisztázni, a Vállalkozó a tisztázás 

befejezése után haladéktalanul köteles egy kiegészítéssel élni. 

A Vállalkozónak a Megrendelő kérésére a balesettel kapcsolatos összes információt 

rendelkezésre kell bocsátania. A Vállalkozónak a Megrendelő által lefolytatott baleset 

kivizsgálásában, elemzésében aktívan közreműködnie kell, szükség esetén a saját 

alkalmazásában álló, vagy általa megbízott munkavédelmi szakember bevonásával.   

Ezzel a Vállalkozó biztosítja, hogy a baleset okát gondosan feltárják és kötelezettséget 

vállal, hogy alkalmas intézkedések választásával az ilyen baleset jövőbeli 

megismétlődését elkerüli.  

A Vállalkozó köteles a Megrendelő megbízás végrehajtására illetékes 

kapcsolattartójának a Megrendelő berendezéseiben vagy azokon végzett tevékenységei 

során bekövetkezett tárgyieszköz-sérüléseket írásban jelenteni, hogy a Megrendelő 

adott esetben a hatóságokkal szembeni törvényi bejelentési kötelességét teljesíthesse. 

A Vállalkozó köteles a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a munkavédelmi 

menedzser részére megküldeni a hónap során ledolgozott munkaórák számát és a 

dolgozói létszámot. 

20.  Jogkövetkezmények vétségek esetén 

A munkabiztonsági előírások megsértése esetén, olyan további jogokat nem sértve, 

amelyek jogszabályokból, szerződéses szabályozásokból adódnak a Megrendelő 

jogosult, a Vállalkozó azon dolgozóit, akik a munkabiztonsági előírásokat megszegik, a 

munkahelyről kiutasítani. A kiutasítás illetve a szerződéses munka felfüggesztése nem 

módosíthatja az adott szerződésben rögzített teljesítési határidőt. A Megrendelő 

elrendelheti a munkák megszakítását, ha ez pl. a Vállalkozó által a munkavédelmi 

előírások figyelmen kívül hagyása miatt a közvetlen veszély elhárítása érdekében 

szükséges. A Megrendelő jogosult továbbá a Vállalkozóval szemben a szerződés 

felmondására, ill. a szerződéstől való elállásra a munkavédelmi előírások vagy 

munkabiztonsági előírások súlyos, vagy felszólítás ellenére ismétlődő megsértése 

esetén.  

 
 


