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I. MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK 
1 Munkáltatói felel ősség 

Megbízott köteles  a munkavégzésre vonatkozó munka- és, tűzvédelemmel kapcsolatos 
jogszabályokat, előírásokat, a FŐTÁV Zrt. (továbbiakban: Megbízó vagy FŐTÁV Zrt.) belső 
előírásait a rá vonatkozó mértékben megismerni és a munkavégzés során maradéktalanul 
betartani.  
A Megbízott – amennyiben nem saját maga látja el megbízási feladatait - kötelezettséget vállal 
arra, hogy munkavállalóit a Megbízó munkaterületein: 
* a munka-, valamint a tűzvédelmi jogszabályi előírások betartatásával foglalkoztatja, 
* a Megbízó érdekeltségi területein a Megbízónál érvényes munkavégzésre irányadó 

technológiai utasításokra, belső szabályozásokra figyelemmel foglalkoztatja, 
* munkavállalóit a munka jellegének megfelelő egyéni védőeszközzel ellátja, és azok 

használatát tőlük megköveteli, 
* munkafeladatait a Megbízó munkarendjéhez (a telephelyek nyitvatartási idejéhez) igazodva 

tervezi, végzi, végezteti. 
Megbízott kijelenti, hogy saját maga, vagy munkavállalói a feladatok ellátásához szükséges 
szakmai végzettségekkel, képzettségekkel rendelkeznek. 

2 Megbízó a munkaterületet Megbízott részére dokumentáltan adja át, illetve veszi vissza a 
munkálatok befejezését követően. A munkaterület dokumentált átvétele el őtt a Megbízott, 
munkavállalója, vagy alvállalkozója (közrem űködője)  munkát nem végezhet. 

3 Ha a munkaterület a közút egyéb technológiai területeitől munka- és közlekedésbiztonsági 
szempontból szervezési, vagy egyéb intézkedésekkel nem választható el, ott a Megbízott 
feladata biztosítani a munka irányítását és felügyeletét ellátó személyt/személyeket, a 
munkavégzés feltételeként. 

4 Ha a munkavégzés hatókörében a Megbízott munkavállalóin kívül más személyek is 
tartózkodhatnak és a munkavégzés közben a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 
törvény hatálya alá tartozó veszélyes anyag kerül felhasználásra, akkor erről a tényről a 
Megbízott a veszélyes anyagok Biztonsági adatlap-másolatainak I.13. pontban meghatározott 
Biztonság- és egészségvédelmi terv átadásával egyidejűleg köteles a Megbízót tájékoztatni. 
Megbízott e tájékoztatási kötelezettsége abban az esetben is fennáll, ha alvállalkozója  
(közrem űködője) használ fel veszélyes anyagot.  

5 Megbízó területén végzett munkáknál a Megbízott vezetőjét, vagy megbízottját a Megbízó 
munkavállalója, vagy megbízottja köteles – megbízhatóan és dokumentáltan – 
tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és a helyi körülményekből adódó 
veszélyekről kioktatni. A Megbízott által végzett munka technológiájából adódó vonatkozó 
munkavédelmi ismeretek, valamint az adott országos érvényű biztonsági szabályzatok nem 
képezik az oktatás tárgyát. 

6 A Megbízott saját munkavállalóinak, valamint a munkavégzés helyszínére vonatkozó 
kockázatértékelésről a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek részére megtartandó 
munkavédelmi oktatásáról a Megbízott köteles gondoskodni.  

7 A Megbízó ellenőrzésre jogosult munkavállalója, vagy megbízottja a személy- és 
közlekedésbiztonsági, a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartását jogosult ellenőrizni 
az átadott, lezárható munkaterületen is. A Megbízó munka- és t űzvédelmi ügyekben 
felhatalmazott képvisel ője: 
Név: Pozsár Zoltán munka- és tűzvédelmi csoportvezető, T.: 30/553-21-91., vagy az általa 
írásban felhatalmazott munkavállaló. 

8 A Megbízott köteles a munkavégzés során szükséges egyéni védőeszközöket írásban 
meghatározni és biztosítani saját munkavállalói, valamint a munkavégzés hatókörében lévő 
személyek részére. 
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9 A Megbízott az átadott, vagy a szerződés szerint közösen használt munkaterületen kívül a 
Megbízó más területén munkát nem végezhet.  

10 A Megbízott köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár következményű 
baleseteket és veszélyeztetéseket a Megbízó felé azonnal bejelenteni. Baleset, vagy 
veszélyeztetés esetén bármelyik fél közös vizsgálatot igényelhet, melynek a másik szerződő 
fél köteles eleget tenni. A Megbízó részéről végzett vizsgálathoz a szükséges okiratokat a 
kérést követő 3 (három) munkanapon belül a Megbízott köteles rendelkezésre bocsátani. 

11 Megbízott köteles a jelen munkavédelmi mellékletben kikötött feltételeket az alvállalkozójával 
(közreműködőjével) kötött szerződésben is érvényesíteni.  

12 Hegesztési, és egyéb tűzveszéllyel járó munkát csak az alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenységre vonatkozó, előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad 
végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. A dokumentum az építési 
naplóhoz annak mellékleteként csatolandó. A tűzveszélyes tevékenység végzéséhez 
szükséges oltási teljesítményű tűzoltó készülék, egyéb tűzvédelmi felszerelés biztosítása a 
Megbízott feladata. 

13 A Biztonság- és egészségvédelmi tervet (BET) a Megbízott készíti el saját költségén és azt 
legkésőbb a munkaterület átadását megelőző öt munkanappal benyújtja a Megbízó I.7. 
pontban feljogosított képviselője részére. A Megbízó 3 (három) munkanapon belül jogosult a 
BET kiegészítését, vagy módosítását kérni a Megbízottól. A bemutatás igazolására a Megbízó 
képviselője láttamozza a BET-et, amely nem jelenti a felelősség átvállalását. A Megbízott 
kötelezettséget vállal arra, hogy a biztonság és egészségvédelmi tervben foglaltakat 
maradéktalanul teljesíti és érvényesíti. A Megbízott által átvett területeken a munka- és 
egészségvédelmet érintő jogszabályokban előírt valamennyi felelősség a Megbízottat terheli. 

 
 

II. KÖRNYEZETVÉDELEMI KÖVETELMÉNYEK 
1 A Megbízott köteles a munkavégzésére vonatkozó, környezetvédelemmel kapcsolatos 

jogszabályokat, külső előírásokat megismerni és a munkavégzés során maradéktalanul 
betartani, alkalmazott munkavállalóival betartatni. 

2 Megbízott a munkakezdést megelőzően köteles a tevékenységének környezeti tényezőit 
felmérni, lehetséges hatásait kiértékelni és azok minimalizálására intézkedéseket tenni. Az 
intézkedésekről a Megbízott köteles a Megbízó környezetvédelmi vezetőjét tájékoztatni. 

3 A Megbízott köteles minden tevékenységére kiemelt figyelmet fordítani, amelyek 
befolyásolhatják/befolyásolják a Megbízó jelentős környezeti tényezőit és azok környezeti 
hatásait. 

4 A Megbízott – hulladékképződéssel járó megbízás esetén – köteles hulladékgazdálkodási 
tervet készíteni, és azzal összhangban végezni munkáját. A Megbízott a hulladékgazdálkodási 
tervet a munkaterület átvétele előtt a Megbízó kapcsolattartóján keresztül a környezetvédelmi 
vezető részére köteles átadni.  

5 Megbízott a munkavégzés során keletkezett hulladékokat a jogszabályoknak megfelelő 
módon, a Megbízó vonatkozó eljárásának megfelelően köteles kezelni.  

6 Általános hulladékgazdálkodási és kezelési szempont ok: 
a) A hulladékot egyértelműen azonosíthatóan, szelektív módon kell gyűjteni és tárolni. 

 b) Ha a szerződés másképp nem rendelkezik a keletkező hulladékot megfelelő gyűjtő-, 
tárolóedényekben az elszállításig/átadásig köteles a Megbízott gyűjteni. 

c) Veszélyes hulladék elszállítása csak megfelelő jogosultsággal rendelkező szervezettel 
történhet. 

  d) A veszélyes hulladék elszállítását, átadását „SZ” kísérőjeggyel köteles a Megbízott igazolni, 
melyet a FŐTÁV Zrt. környezetvédelmi vezetőjének kell átadnia.  
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  e) Az elszállított nem veszélyes hulladékról a Megbízott köteles a szállítást igazoló okmány 
másolati példányát átadni a Megbízó kapcsolattartója részére. 
 

7 A munkavégzés során előforduló környezeti káresemények, vészhelyzetek esetén a Megbízott 
köteles a Megbízó képviselőjét azonnal értesíteni. A Megbízó környezetvédelmi ügyekben 
felhatalmazott képvisel ője: 
Kempelen Emese belső auditor és környezetvédelmi vezető, T.:20-2623241 
Távolléte esetén:  
Zalay Miklós  minőségirányítási és környezetvédelmi csoportvezető, T.: 20-221-3945 

8 A környezeti káresemény elhárítását az észlelést követően meg kell kezdeni. 
9 Megbízott köteles a jelen mellékletben kikötött feltételeket az alvállalkozójával 

(közreműködőjével) kötött szerződésben érvényesíteni, ha az alvállalkozó (közreműködő) a 
Megbízó érdekkörében megkötött szerződés hatálya alá tartozó munkát végez, vagy teljesít 
szolgáltatást. 

10 A Megbízó ellenőrzésre jogosult munkavállalója a környezetvédelmi előírások betartását 
jogosult a munkavégzés teljes időtartama alatt ellenőrizni az átadott, lezárható munkaterületen 
is. 

 

III. INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÖVETELMÉNYEK  
1 A Megbízott köteles a Megbízó Integrált Irányítási Rendszerének rá vonatkozó, illetve a 

tevékenységével kapcsolatos előírásait betartani. A vonatkozó előírásokról, követelményekről 
a Megbízó szerződésben megjelölt kapcsolattartója ad tájékoztatást a Megbízott részére. 

2 A Megbízott a munkavégzés során köteles olyan magatartást tanúsítani, amely a Megbízó 
Integrált Irányítási Politikájában foglaltakkal összhangban van, azzal összeegyeztethető. 

3 A Megbízott a munkavégzés során figyelembe kell, hogy vegye a Megbízó Integrált Irányítási 
Rendszerében kitűzött céljainak teljesülését, amennyiben azok megvalósításában érintett a 
szerződés keretében. 

4 A Megbízott köteles a munkavégzése során észlelt eltéréseket, nem megfelelőségeket, 
környezetszennyezéseket, illetve munkabaleseteket és veszélyhelyzeteket haladéktalanul 
jelenteni a Megbízó szerződésben megjelölt kapcsolattartójának.  

6 A Megbízott, illetve alvállalkozója (közreműködője) a munkavégzés során figyelembe kell, 
hogy vegye a  FŐTÁV Zrt. Integrált Irányítási Rendszerében kitűzött energiahatékonysági 
céljainak teljesülését, (teljesíthetőségét), amennyiben azok megvalósításában érintett a 
szerződés keretében. 

7 Amennyiben a Megbízott alvállalkozókat (közreműködőket) vesz igénybe, köteles azok 
Integrált Irányítási Rendszerrel kapcsolatos oktatásáról gondoskodni a Megbízóval kötött 
szerződési feltételek további érvényesítésével. 

8 A Megbízott elfogadja, hogy a Megbízó Integrált Irányítási Rendszerében rögzített 
követelményeinek teljesülését jogosult előzetes egyeztetés nélkül is ellenőrizni. Megbízó 
részéről e tekintetben ellenőrzésre jogosult: 
Zalay Miklós  minőségirányítási és környezetvédelmi csoportvezető, T.: 20-2213945, vagy az 
általa írásban felhatalmazott munkavállaló. 

9 A Vállalkozó hozzájárul a Megrendelő auditorai által, előre egyeztetett időpontban beszállítói 
audit megtartásához. 

10 A Megbízónak, illetve alvállalkozójának (közreműködőjének) a munkavégzése során a 
helyszínen is energiatudatosan, energiahatékonyan kell eljárnia (felesleges energia 
felhasználás kerülése, lehetőleg magas energiahatékonyságú eszközök, berendezések 
használata, a túlfűtés-túlhűtés kerülése, stb.) 
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11 A Megbízónak, illetve alvállalkozójának (közreműködőjének) a munkavégzése során a FŐTÁV 
részére történő előgyártás helyszínén is energiatudatosan, energiahatékonyan kell eljárnia. 

12 A Megbízónak, illetve alvállalkozójának (közreműködőjének) azonos paraméterű eszközök, 
berendezések alkalmazhatósága esetén előnyben kell részesítenie a magasabb 
energiahatékonyságú eszközöket, berendezéseket. 

 
IV. Személy-, Vagyon-, Adat- és Titokvédelmi Követe lmények 

1 A Megbízott, és a megbízás teljesítésébe bevont munkavállalói a Megbízási szerződésben 
meghatározott munkavégzés céljából a Megbízó telephelyére a Megbízó hatályos biztonsági 
előírásainak betartásával léphet be, tartózkodhat, és léphet ki. 

2 A Megbízott a Megbízási szerződésben foglalt feladat ellátását csak pihent, munkaképes, 
alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt nem lévő állapotban hajthatja végre, 
ellenkező esetben a feladat során Megbízót ért kárért a munkavállaló és a Megbízott 
egyetemlegesen, teljes körű felelősséggel tartoznak.  

3 A Megbízott köteles a megbízási szerződés alapján a részére átadott dokumentumok 
sértetlenségéről gondoskodni. Tilos a Megbízottnak a részére átadott dokumentumokról 
másolatot készíteni, azokat nyilvánosságra hozni.  

4 A Megbízott a megbízás teljesítésébe bevont munkavállalói kötelesek az üzleti titokra, 
bizalmas információkra és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokat betartani, 
ellenkező esetben a Megbízási szerződésben meghatározott feladat során a Megbízót ért 
kárért a Megbízott teljes körű felelősséggel tartozik.  

5 A rábízott dokumentumok elvesztése, megrongálódása miatt a Megbízót ért kárt a Megbízott 
köteles megtéríteni. A Megbízott köteles a fel nem használt dokumentumokat a Megbízónak 
visszaadni. 

6 Tilos a Megbízottnak a Megbízó nevében bárminemű nyilatkozatot, ígéretet tenni. 
7 A Megbízott a Megbízási szerződésben foglalt feladat ellátására további (más) személyt csak 

a Megbízó engedélyével vonhat be, akadályoztatása esetén köteles a Megbízót tájékoztatni. 
8 A Megbízott a Megbízási szerződésben vállalt határidőn túli teljesítés esetén a Megbízót ért 

kárt köteles megtéríteni. 
9 A Megbízott köteles a Megbízási szerződésben meghatározott feladat teljesítése során a 

Megbízó hírnevének rontása vagy veszélyeztetése nélkül eljárni, ellenkező esetben a Megbízó 
jogosult a Megbízási szerződést azonnal felmondani, és kártérítési igénnyel élni. 

10 A Megbízott köteles tájékoztatni Megbízottat a Megbízási szerződésben meghatározott feladat 
során történt eseményekről, melyek a feladat teljesítését befolyásolják. 

11 A Megbízott szándékos, vagy véletlen károkozása esetén köteles együttműködni az esemény 
kivizsgálásában. 

12 Amennyiben a Megbízott a Megbízótól külső munkavállalói belépőkártyát kap, úgy azt a 
Megbízó munkaterületein köteles ruházatán jól látható módon viselni. 

13 A Megbízó nem kötelezhető a Megbízási szerződésben meghatározott feladat során a 
Megbízott személyes tárgyaiban történt sérülés, rongálódás, esetleges lopás során felmerülő 
kár megtérítésére. 

14 Megbízó a munkavégzés rendjével összefüggő valamennyi biztonságvédelmi belső 
rendelkezését, a feladata ellátásához szükséges mértékben Megbízott rendelkezésére 
bocsátja. 

15 A Megbízó ellenőrzésre jogosult munkavállalói Megbízó munkaterületein, a biztonsági 
előírások betartását jogosultak ellenőrizni, a rendellenességeket kivizsgálni. 


