MUNKATERÜLET MUNKAVÉDELMI
ÉS TŰZVÉDELMI ÁTADÁS ÁTVÉTELE ALVÁLLALKOZÓNAK

A ………………………………………………, mint Megrendelő a mai napon Vállalkozónak
átadja az alábbi projekt/projektrész munkaterületét, az alábbiak szerint:

1.) Megrendelő:
2.) Vállalkozó:
3.) Szerződés tárgya, kelte:

4.) Átadott munkaterület:

5.) Munkaterület átadás-átvétel
időpontja:
6.) Munkaterületet átadó neve
és beosztása:
7.) Munkaterületet átvevő neve
és beosztása:
8.) Munkavédelmi, tűzvédelmi
átadás- átvétel:

Általános feltételek
8.1. Az átadás- átvétel során Vállalkozó munkaterületét
bejárták, és megállapították, hogy az munkavédelmi,
tűzvédelmi szempontokból megfelel az előírásoknak,
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre alkalmas.
8.2. Vállalkozó dolgozóinak munkavégzését maga
irányítja, felelős munkahelyi vezető kijelölésével.
8.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkák irányításához
rendelkezik a jogszabályokban és a biztonsági
szabályzatokban
előírt
műszaki
irányító
személyzettel.

A Vállalkozó felelős munkahelyi vezetője:
Neve: …………………………………………
Beosztása: ……………………………………
Telefonszáma: ………………………..............
8.4. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a vállalt és
végzett munkákhoz szükséges technológiai-,
műveleti utasításokkal, kockázatértékelésekkel, az
azokban, és a jogszabályokban, biztonsági
szabályzatokban
meghatározott
személyi
feltételekkel. A Vállalkozó felel azért, hogy
dolgozóinak előzetes és éves ismétlődő oktatását
elvégezze (elvégeztesse).
8.5. Az építési területen csak érvényes orvosi alkalmassági
vizsgálattal rendelkező dolgozók foglalkoztathatók.
8.5. A munkavégzéshez használt munkaeszközök,
segédeszközök és segédszerkezetek közül: 
A munkaeszközöket a Megrendelő, a Vállalkozó,
A kéziszerszámokat a Megrendelő, a Vállalkozó,
Az anyagokat a Megrendelő, a Vállalkozó,
Az építési állványt a Megrendelő, a Vállalkozó,
biztosítja.
 a megfelelő aláhúzandó
Minden egyéb, a szerződésben rögzített munkákhoz
szükséges, és a fentiekben nem szereplő készülék,
szerszám, berendezés, segédeszköz, segédszerkezet
biztosítása, a biztonságos és egészséget nem
veszélyeztető munkavégzésre történő alkalmasságuk
megteremtése és fenntartása Vállalkozó feladata.
8.6. Vállalkozó felel azért, hogy a jogszabályok,
biztonsági szabályzatok, és egyéb előírások szerinti
szakmai feltételekhez és/vagy engedélyekhez kötött
munkavégzést csak arra jogosult dolgozók végezzék
8.7. Vállalkozó köteles dolgozói számára biztosítani a
munkavédelmi, tűzvédelmi törvényekben, és a
jogszabályokban előírt munkavégzéshez szükséges

tárgyi
feltételeket,
a
munkafolyamatra,
a
technológiára,
az
anyagra
vonatkozó
követelményeket, az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzés személyi feltételeit,
beleértve az egyéni védőeszközöket is.
8.8. Amennyiben Vállalkozó a munkavégzéséhez
szükséges mozgástér miatt a leesés és beesés elleni
védelmet, az elkerítést megbontja, munkája
befejezésekor, vagy a műszak végén köteles azt
helyreállítani.
8.10. Vállalkozó köteles a munkaterületén rendet tartani, a
közlekedés feltételeit fenntartani. Feladata a
munkaterület, valamint az igénybe vett közterület,
járda, úttest folyamatos tisztántartása, a hulladék
(beleértve a veszélyes hulladékot is), szemét és sitt
munkaterületről történő folyamatos eltakarítása,
elszállításig a Megrendelő által kijelölt tároló helyen
való gyűjtése.
Szolgáltatások
8.11. Vállalkozó a munkavégzéshez szükséges villamos
energiát csak szabályosan kiépített, érintésvédelmi
méréssel ellenőrzött, végleges vagy ideiglenes
hálózatról vételezheti.
A felvonulási energiát: - Vállalkozó biztosítja,
- Megrendelő biztosítja,
Megrendelő biztosítja

- a központi kapcsoló
szekrényig
-

a mobil kapcsoló
szekrényig,

- egyéb megállapodás
……………………………
……..………………………
- a munkaterületen nincs
szükség villamos
energiára.
(A megfelelő szöveg aláhúzandó)

8.12. A szociális és egyéb helyiségeket (pihenő, étkező)
Megrendelő biztosítja, Vállalkozó biztosítja a
dolgozói részére.
(A megfelelő szöveg aláhúzandó)
A szociális helyiségek tisztán tartása, takarítása
Vállalkozó feladata.
Egyéb megállapodás:
………………………………………………………
8.13. Az elsősegélynyújtást Vállalkozó dolgozói részére:
Vállalkozó biztosítja.

Megrendelő biztosítja.

(A megfelelő szöveg aláhúzandó)
8.13. A
Vállalkozó
tisztíttatását:
Vállalkozó biztosítja.

dolgozói

védőruházatának

Megrendelő biztosítja.

(A megfelelő szöveg aláhúzandó)
8.15. A dohányzó hely kijelölése, kitáblázása:
Vállalkozó feladata

Megrendelő feladata

(A megfelelő szöveg aláhúzandó)
8.16. A tűzoltó készülék felvonulási területen történő
biztosítása:
Vállalkozó feladata

Megrendelő feladata

(A megfelelő szöveg aláhúzandó)
8.17. Egyéb helyi előírások

Megjegyzések

k.m.f.

………………………………….
Megrendelő

…………………………………
Vállalkozó

