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I. MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK 
Munkáltatói felel ősség 
Szállító (Megbízott) köteles  a munkavégzésre vonatkozó munka, tűz és balesetvédelemmel 
kapcsolatos jogszabályokat, külső előírásokat megismerni és a munkavégzés során 
maradéktalanul betartani.  
Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy munkavállalóit: 
~ a munka-, valamint a tűzvédelmi törvényekben előírt védelmi előírások betartatásával 

foglalkoztatja, 
~ munkavállalói a feladatok ellátásához szükséges szakmai végzettségekkel, képzettségekkel 

rendelkeznek, 
~ munkavállalóit a Megbízó (FŐTÁV Zrt.) érdekeltségi területein a Megbízónál érvényes 

munkavégzésre irányadó utasításokra, belső szabályozásokra figyelemmel foglalkoztatja, 
~ munkavállalóit a munka jellegének megfelelő egyéni védőeszközzel ellátja, és azok használatát 

megköveteli, 
~ munkafeladatait a Megbízó munkarendjéhez (a telephelyek nyitvatartási idejéhez) igazodva 

tervezi, végzi, végezteti. 
1 Ha a rakodási terület a közút egyéb technológiai területeitől munka- és közlekedésbiztonsági 

szempontból szervezési, vagy egyéb intézkedésekkel nem választható el, ott a Szállító 
feladata biztosítani a munka irányítását és felügyeletét ellátó személyt/személyeket, a rakodás 
feltételeként. 

2 Ha a rakodás hatókörében a Szállító munkavállalóin kívül más személyek is tartózkodhatnak, 
és rakodás közben a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó 
veszélyes anyag kerül felhasználásra, vagy ennek rakodása történik, akkor erről a tényről 
Szállító a veszélyes anyagok Biztonsági adatlap-másolatainak átadásával egyidejűleg köteles 
a Megbízót tájékoztatni. Szállító e tájékoztatási kötelezettsége abban az esetben is fennáll, ha 
alvállalkozója  (közrem űködője) végzi a feladatot.  

3 A FŐTÁV Zrt. területére történő szállításoknál a Szállító cég vezetőjét, vagy megbízottját a 
FŐTÁV Zrt. munkavállalója, vagy megbízottja köteles – megbízhatóan és dokumentáltan – 
tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és a helyi körülményekből adódó 
veszélyekről kioktatni. A Szállító által végzett munka technológiájából adódó vonatkozó 
munkavédelmi ismeretek, valamint az adott országos érvényű biztonsági szabályzatok nem 
képezik az oktatás tárgyát. 

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

5 A FŐTÁV Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója, vagy megbízottja a személy- és 
közlekedésbiztonsági, a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartását jogosult ellenőrizni 
az átadott, lezárható munkaterületen is. A FŐTÁV Zrt. 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. 

6 A Szállító köteles a munkavégzés során szükséges egyéni védőeszközöket írásban 
meghatározni és biztosítani saját munkavállalói, valamint a munkavégzés hatókörében lévő 
személyek részére. 

7 A Szállító az átadott, vagy a szerződés szerint közösen használt munkaterületen kívül a 
FŐTÁV Zrt. más területén munkát/rakodást nem végezhet.  

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

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

 

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

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

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

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

4 A rakodás/anyagszállítás során keletkezett hulladékokat a jogszabályoknak megfelelő módon, 
a Szállító a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kell, hogy kezelje.  

5 Veszélyes hulladék elszállítása/elszállítatása csak megfelelő jogosultsággal rendelkező 
szervezettel történhet. 

6 A veszélyes hulladék elszállítását, átadását „SZ” kísérőjeggyel köteles a Szállító igazolni, 
melyet a FŐTÁV Zrt. környezetvédelmi vezető részére kell átadnia. 

7 A munkavégzés során előforduló környezeti káresemények, vészhelyzetek esetén a Szállító 
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 Szállító köteles a jelen mellékletben kikötött feltételeket az alvállalkozójával kötött 

szerződésben érvényesíteni, ha az alvállalkozó a FŐTÁV Zrt. érdekkörében megkötött 
szerződés hatálya alá tartozó munkát végez, vagy teljesít szolgáltatást. 

10 A FŐTÁV Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a környezetvédelmi előírások betartását 
jogosult ellenőrizni. 

 

III. INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÖVETELMÉNYEK  
1 A Szállító köteles a FŐTÁV Zrt. Integrált Irányítási Rendszerének rá vonatkozó, illetve a 

tevékenységével kapcsolatos előírásait betartani. A vonatkozó előírásokról, követelményekről 
a FŐTÁV Zrt. szerződésben megjelölt kapcsolattartója ad tájékoztatást a Szállító részére. 

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

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

4 A Szállító köteles betartani a FŐTÁV Zrt. szerződéssel, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos 
minőségügyi terveiben foglaltakat. 

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

6 A Szállító köteles a munkavégzése során észlelt eltéréseket, nem megfelelőségeket, 
környezetszennyezéseket, illetve munkabaleseteket és veszélyhelyzeteket haladéktalanul 
jelenteni a FŐTÁV Zrt. szerződésben megjelölt kapcsolattartójának.  

7 Amennyiben a Szállító alvállalkozókat (közreműködőket) vesz igénybe, köteles azok Integrált 
Irányítási Rendszerrel kapcsolatos oktatásáról gondoskodni a FŐTÁV Zrt-vel kötött szerződési 
feltételek további érvényesítésével. 

8 A Szállító elfogadja, hogy a FŐTÁV Zrt. 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 Szállító hozzájárul a Megrendelő auditorai által, előre egyeztetett időpontban beszállítói 
audit megtartásához. 

10 A Szállítónak, 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.). 

11 A Szállítónak, illetve alvállalkozójának a munkavégzése során a FŐTÁV Zrt. részére történő 
előgyártás helyszínén is energiatudatosan, energiahatékonyan kell eljárnia. 

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

 

IV. SZEMÉLY-, VAGYON-, ADAT- ÉS TITOKVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK  
1 Szállító munkavállalói a Megbízónál hatályos biztonsági előírások szerint lépnek be-, 

tartózkodnak-, és lépnek ki Megbízó telephelyeiről, munkaterületeiről. Szállító a Megbízó 
létesítményeibe történő belépéséhez szükséges, az érdekeltségi körében foglalkoztatott 
munkavállalók személyes adatait a Megbízó Biztonságvédelmi Osztálya részére átadja 
(„Munkavállalói névjegyzék”: név, lakcím, munkáltatói igazolvány szám, gépjármű forgalmi 
rendszáma). Változás esetén Szállító a „Munkavállalói névjegyzék”-et frissíti és aktualitásakor 
átadja Megbízó Biztonságvédelmi Osztálya részére. 

2 Megbízott csak olyan munkavállalókat alkalmaz, akik a Megbízó üzleti titkait megőrzik. 
a) Tilos a Feleknek a szerződések előkészítése során létrejött dokumentumokat, a megkötött 

szerződéseket, a szerződéskötés során keletkezett információkat a Felek előzetes 
engedélye nélkül harmadik fél tudomására hozni, hozzáférhetővé tenni, átadni, illetve 
nyilvánosságra hozni. Engedélyt az első helyi aláíró, vagy annak felettese adhat.  

b) Harmadik fél kizárólag a szerződő felek egyhangú egyetértése esetén tekinthet be a 
szerződésbe. A Felek a betekintést dokumentálni kötelesek. 

c) Amennyiben a szerződéses munka teljesítéséhez a Megbízó tulajdonában lévő szellemi 
terméknek minősülő dokumentumot (pld: tervrajzot, dokumentációt, tanulmányt) kell a 
Megbízott részére biztosítani, annak kiadásához írásos engedélyt a szerződésben a 
Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartó adhat. Ezeket a dokumentumokat a Megbízott nem 
sokszorosíthatja, a benne foglaltakról harmadik félnek tájékoztatást nem adhat, illetve más 
tevékenység végzéséhez nem használhatja fel a Megbízó írásos engedélye nélkül, sem a 
szerződés hatálya alatt, sem annak lejártát követően, míg az üzleti titok, illetve tárgya 
Magyarországon jogszerűen nyilvánosságra nem kerül. 
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d) Szállító a Megbízó informatikai-, hírközlési- és adatátviteli rendszereit kizárólag Megbízó 
érdekében, a megbízó engedélyével használhatja. 

3 Megbízott a feladatok ellátására, csak pihent, munkaképes és alkohol, vagy egyéb kábítószer 
hatása alatt nem álló munkavállalókat állít munkába. Eltérő esetekben, a munkahelyi 
károkozásokból eredő károk miatt a Szállító teljes mértékű kárfelelősséggel tartozik. 

4 Szállító munkavégzés ellátására csak olyan, elsődlegesen saját alkalmazásában álló 
munkavállalókat alkalmaz, akik hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek. 

5 Amennyiben Szállító jogosult alvállalkozói munkavégzés bevonására, felelős az alvállalkozó 
munkavégzésére vonatkozóan is a biztonságvédelmi előírások érvényesítéséért. 

6 Valamely biztonságvédelmi kötelezettség Szállító munkavállalója általi megsértése esetén, a 
Szállító az érintett munkavállalót Megbízó munkaterületein nem foglalkoztathatja. Ennek 
elmaradása szerződésszegést jelent. 

8 Szállító súlyos, az üzem-, vagy üzletbiztonságot, így különösen a Megbízó üzleti jó hírét sértő 
cselekménye esetén Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, kártérítési 
igénnyel élni. 

9 Szállító munkavállalói által elkövetett szándékos vagy vétlen károkozás esetén Szállító köteles 
együttműködni Megbízó vizsgálati eljárásában, az által kért, vagy rendelkezésére álló 
információkat részére rendelkezésére bocsátja. 

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

11 Szállító a Megbízó részére végzett munkavégzési területeken, létesítményekben lehetővé 
teszi Megbízott biztonságvédelmi munkavállalói által történő ellenőrzéseket. 

 


