MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEMRE
VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS

Projekt megnevezése:
Vállalkozó:
Vállalkozó képviselője, telefonszáma:
Magyar Cukor Zrt. részéről kapcsolattartó neve, tel. száma:
1./ Jelen megállapodás a Megrendelő és a Vállalkozó között jön létre a fent megnevezett projekt
kivitelezési munkálatai tárgyában megkötött szerződés kiegészítéseként, annak elválaszthatatlan
részeként.
2./ Jelen megállapodás érvényességi ideje a megkötéstől a fent megjelölt projekt sikeres műszaki átadás-átvételének lezárultáig tart.
3./ A megállapodás aláírásával a Vállalkozó a munkaterületet átveszi, és a Megrendelővel történt
előzetes egyeztetés szerint biztosítja a munkaterület biztonságos munkavégzésnek és jogszabályi
előírásoknak megfelelő kialakítását, valamint az így kialakított állapot fenntartását egészen a fent
megjelölt projekt sikeres műszaki átadás-átvételének lezárultáig.
4./ A munkaterület átvételétől kezdődően a munkaterület tekintetében a Vállalkozó felel teljes körűen
és kizárólagosan a munkaterületre, valamint az ott folytatott munkavégzésre vonatkozó munka-,
tűz- és környezetvédelmi jogszabályi-, és egyéb kötelező érvényű előírások betartásáért, és az előírások be nem tartása esetén az ebből fakadó jogkövetkezményekért.
5./ A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkavégzés megkezdése előtti általános elméleti oktatást (helyi sajátosságoknak megfelelően) a Vállalkozó valamennyi munkavállalója, alvállalkozója, illetve egyéb közreműködője megkapja, amely általános elméleti oktatást előzetes
egyeztetést követően a Megrendelő tart meg.
6./ Az adott munkavégzésre vonatkozó szakmai elméleti és gyakorlati oktatás megtartása a Vállalkozó kizárólagos feladatát képezi.
7./ Az egyéni védőeszközök használatának meghatározása és biztosítása a Vállalkozó kizárólagos
feladata.
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8./ Munkabaleset esetén az azzal kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek (pl.: bejelentési) a Vállalkozót terhelik. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során történt munka- és egyéb balesetet miden esetben köteles a Megrendelő felé haladéktalanul bejelenteni, annak
érdekében, hogy a baleset kivizsgálását a Megrendelő és a Vállalkozó közösen végezhesse.
9./ Munkabaleset esetén Megrendelő saját elsősegélynyújtó helyén lehetőséget biztosít elsősegélynyújtásra, azonban a Vállalkozónak is minden esetben rendelkeznie kell elsősegélynyújtó felszereléssel.
10./ A munkavégzés során keletkező, illetőleg a munkavégzéssel összefüggő baleseti veszélyforrások
megszüntetése a Vállalkozó feladata.
11./ Amennyiben a Vállalkozó által előidézett, illetve meg nem szűntetett baleseti veszélyforrás
Megrendelő munkavállalóját is veszélyezteti, a szabálytalanság megszűntetéséig a munkavégzést
a Megrendelő munka- és tűzvédelemért felelős szakemberei leállíthatják, és az ebből fakadó károk és egyéb jogkövetkezmények tekintetében a Vállalkozó teljes körűen helytállni tartozik.
12./ A Vállalkozó teljes körűen és kizárólagosan felel a munkaterületen történt munka-, tűz-, környezetvédelmi, illetve egyéb szabálytalanságból fakadó valamennyi jogkövetkezmény (pl.: bírság)
tekintetében, függetlenül attól, hogy a jogkövetkezményt a Megrendelővel, vagy a Vállalkozóval szemben kívánják érvényesíteni.
13./ A Vállalkozó a munkaterületen végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (hegesztés, stb.)
során a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat különös gondossággal köteles betartani.
A tűzveszélyes tevékenység feltételeit a Vállalkozó írásban köteles meghatározni, amely dokumentumot a Vállalkozó a Megrendelő munka- és tűzvédelemért felelős szakembereivel ellenjegyeztetni köteles.
14./ Beszállásos munkavégzés (tartályban, aknában, árokban, stb.) esetén a Vállalkozó köteles a
munkavédelmi szempontból megfelelő beszállásos engedély kiadására és annak betartatására. A
Vállalkozó a beszállásos engedélyt a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés után és az
egyeztetés szerinti tartalommal állítja ki annak érdekében, hogy a feltételeket pontosan meghatározhatóak legyenek (pl.: mi volt a tartályban tárolva).
15./ Vállalkozó köteles megismerni, és valamennyi munkavállalójával, alvállalkozójával és egyéb
közreműködőjével megismertetni a Megrendelő projekttel érintett ingatlanán hatályban lévő releváns szabályzatok előírásokat (Külső gazdálkodó szervezetek munkabiztonsági kódexe, Gyártelepi belépés rendje, Dohányzási szabályzat, stb.).
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Vállalkozó a jelen pontban megjelölt releváns szabályzatokban foglaltak betartásáról és betartatásáról gondoskodni köteles, továbbá azok be nem tartásából fakadó jogkövetkezmények tekintetében jelen megállapodás aláírásával teljes körű és kizárólagos felelősséget vállal.
16./ Jelen megállapodásban rögzítettek a Vállalkozó valamennyi munkavállalójára, alvállalkozójára
és egyéb közreműködőjére is kötelező erővel bírnak, és a jelen megállapodásban rögzítettek érintett személyek általi betartásáért a Vállalkozó teljes körű és kizárólagos felelősséggel tartozik.
17./ Vállalkozó tudomásul veszi, miszerint alvállalkozói és egyéb közreműködői tevékenységéért úgy
felel, mint sajátjáért, azzal, hogy a Megrendelő minden olyan igényt és/vagy követelést, amely a
Vállalkozó alvállalkozói, illetve egyéb közreműködői tevékenységéből fakad, teljes körűen jogosult közvetlenül a Vállalkozóval szemben érvényesíteni.
18./ A Vállalkozó köteles arról gondoskodni, hogy valamennyi olyan személy, aki a fentiekben megjelölt projekttel összefüggésben a Vállalkozó teljesítésében való közreműködésre figyelemmel
személyi beléptető kártyákat kapott, a személyi beléptető kártyákat a projekt sikeres műszaki átadás-átvételének napján a Megrendelő személyi portáján leadja. A kártyákkal történő elszámolásért teljes körűen és kizárólagosan a Vállalkozó a felelős, így a le nem adott személyi beléptető
kártyák ellenértékének a megtérítése is a Vállalkozót terheli (nettó 1000 Ft/db + ÁFA). Megrendelő a Vállalkozó felé a személyi beléptető kártyákkal kapcsolatos követelését jogosult a
Vállalkozó részére a projekttel összefüggésben teljesítendő fizetési kötelezettségébe pénzügyileg
beszámítani.

Kaposvár, …………év, ………hó, …….. nap

_________________
Megrendelő részéről:

Vállalkozó
cégszerű aláírása

______________

____________________

Operatív term. ig.

Munka-és tűzvédelmi vez.

aláírása

aláírása
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