ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MUNKA- TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLETE
Munka- és tűzvédelmi előírások
1.

Az Alvállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban, rendeletekben, szabványokban és szabályzatokban
rögzített munka- és tűzvédelmi előírásokat betartani.

2.

Az Alvállalkozó az 1. pontban leírtakon túl köteles betartani a Repét Kft. Munkavédelmi szabályzatát,
Tűzvédelmi szabályzatát, valamint kivitelezési projektek esetében, az adott munkára vonatkozó Egészség és
Biztonságvédelmi Tervet. A Repét Kft. az említett szabályzatokba való betekintés lehetőségét biztosítja,
illetve igény esetén digitális formában az Alvállalkozó rendelkezésére bocsátja.

3.

Az Alvállalkozó köteles írásban kijelölni a munka irányításával és ellenőrzésével megbízott, aláírási és
intézkedési jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt.

4.

Kivitelezési projektek esetében a munkaterület átadás-átvételét az Építési naplóban, valamint a munkaterület
átadás-átvételi jegyzőkönyvben (FRE-03-01) kell dokumentálni.

5.

A munkához kapcsolódó részletes munka- és tűzvédelmi oktatást minden Alvállalkozó megbízott vezetője
köteles megtartani dolgozói részére, a vonatkozó rendelet előírásai szerint. Az oktatás megtörténtét és
tartalmát írásban dokumentálni kell.

6.

Az Alvállalkozó csak olyan munkavállalót foglalkoztathat, aki a kötelező orvosi alkalmassági vizsgálaton
munkakörére alkalmas minősítést kapott. Az orvosi alkalmassági vizsgálatról szóló igazolások másolatát az
Alvállalkozó köteles a helyszínen tartani, azt a Repét Kft. illetékes vezetője, vagy munka- és tűzvédelmi
képviselője kérésre bemutatni.

7.

A Repét Kft. jogosult munka- és tűzvédelmi ellenőrzést tartani, ill. tartatni, és az esetleges munka- és
tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére az Alvállalkozó illetékes vezetőjét felszólítani, továbbá a
hiányosságok megszüntetését ellenőrizni.

8.

A munka- és tűzvédelmi szabályokat figyelmeztetés ellenére ismételten megsértő alvállalkozó
munkavállalójának a munkaterületen történő munkavégzést a Repét Kft. illetékes vezetője jogosult megtiltani.

9.

Az Alvállalkozó csak munkavédelmi szempontból is megfelelő gépekkel, berendezésekkel, műszerekkel,
eszközökkel, szerszámokkal és hatóságilag engedélyezett anyagokkal végezheti a munkáját. Az alkalmazott
gépekre, berendezésekre, műszerekre biztosítania kell az előírt és szükség szerinti biztonsági
felülvizsgálatokat, karbantartást. Az ehhez kapcsolódó dokumentációk másolatát az Alvállalkozó köteles a
helyszínen tartani, azt a Repét Kft. illetékes vezetője, vagy munka- és tűzvédelmi képviselője kérésre
bemutatni.

10.

Az Alvállalkozó munkavállalói rendelkezzenek a munkavégzéshez szükséges szakmai, munkavédelmi,
tűzvédelmi ismeretekkel. Az ezt bizonyító dokumentumok másolatát az Alvállalkozó köteles a helyszínen
tartani, azt a Repét Kft. illetékes vezetője, vagy munka- és tűzvédelmi képviselője kérésre bemutatni.

11.

A munkaterületen csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban végezhetnek munkát.

12.

A munkaterületen teljes körűen TILOS a dohányzás. A dohányzás csak az erre kijelölt helyen megengedett.

13.

A munkaterületen TILOS alkoholt fogyasztani! A Repét Kft illetékes vezetője jogosult alkoholellenőrzést
tartani. Az Alvállalkozó munkavállalói kötelesek az ellenőrzés alá vetni magukat.
Az alkoholos befolyásoltság alatt lévő, vagy az ellenőrzést megtagadó, illetve bármely más szempontból
biztonságos munkavégzésre alkalmatlan dolgozókat a munkaterületről azonnal el kell távolítani. E
kötelezettség betartása elsődlegesen az Alvállalkozó kijelölt vezetőjének feladata, azonban a Repét kft.
illetékes munkahelyi vezetője is jogosult a szükséges intézkedések megtételére.

14.

Az Alvállalkozó köteles gondoskodni munkát végző dolgozóinak felügyeletéről.
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15.

Az Alvállalkozó köteles a munkaterületen biztosítani az előírt egyéni védőfelszerelést, védőeszközöket,
védőitalt, tisztálkodószert, valamint az elsősegélynyújtáshoz szükséges egészségügyi felszerelést és a
megfelelő számú képzett elsősegélynyújtó személyt. Az egyéni védőeszközök minősítő bizonyítványait és
felülvizsgálati dokumentációit másolati példányban köteles a helyszínen tárolni.

16.

A szociális ellátottság (WC, öltöző, fürdő, étkezés stb.) biztosítása az Alvállalkozó feladata.

17.

Amennyiben az adott munkaterületen több alvállalkozó egyidejűleg végez munkát az Alvállalkozók kötelesek
a munkavégzését munkabiztonságilag úgy összehangolva szervezni, úgy hogy az ott dolgozókra és a
munkaterületen tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Amennyiben az adott munka során 4/2002. (II. 20.)
SzCsM-EüM együttes rendelet szerint Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor is részt vesz a
kivitelezésben, abban az esetben a munkabiztonsági irányítás az ő feladata.

18.

A munkaterületen az Alvállalkozó köteles rendet, tisztaságot tartani, a keletkező hulladékait és építési
törmelékét folyamatosan, vagy minden munkanap végén összetakarítani.

19.

A napi munka végeztével az Alvállalkozónak a munkaterületet úgy kell elhagynia, hogy a véletlen balesetet,
tűzesetet okozható veszélyforrásokat megszüntette.

20.

Amennyiben az Alvállalkozó valamely dolgozója munkabalesetet szenved, abban az esetben a saját
munkavédelmi ügyrendje szerint előírt jelentési, eljárási kötelezettségen túl lehetőség szerint azonnal, de
legkésőbb 24 órán belül köteles értesíteni a Repét Kft. szerződésben meghatározott illetékes vezetőjét.

21.

A munkavégzéséhez szükséges – felülvizsgált és megfelelően karbantartott - tűzvédelmi felszerelések,
eszközök biztosítása az Alvállalkozó feladata.

22.

Tűzveszélyes tevékenységet csak előzetesen kiadott írásbeli engedély alapján szabad végezni, mely engedélyt
a munkát végző Alvállalkozó megbízott vezetőjének, kell kiadnia, a Repét Kft. illetékes vezetőjével
egyeztetve.

23.

Tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, forrasztás) csak az adott munkakörre előírt szakmai képzettséggel
és tűzvédelmi szakvizsgával is rendelkező személy végezhet.

24.

Az Alvállalkozónak is kötelessége, hogy az észlelt tűzesetet a tűzoltóságnak haladéktalanul jelentse, a
közelben tartózkodók riasztásáról is gondoskodjon, valamint a tűzoltást és amennyiben szükséges a személyek
mentését meg kell kezdenie.

25.

A tűzesetet abban az esetben is jelenteni kell, ha azt - saját erőből - eloltották.

26.

Alvállalkozó egyetemlegesen felel a saját munkavállalói és alvállalkozói tevékenységéért. Amennyiben az
Alvállalkozó további alvállalkozó(ka)t alkalmaz a fent leírtak a betartatásáért, illetve a be nem tartásából eredő
esetleges következményekért a Repét Kft.-vel szerződésben álló Alvállalkozó a felelős.

27.

SCC projektek esetén az alvállalkozó köteles:
a. A „FRE-40-06 Alvállalkozók értékelése” során kitöltött táblázatban foglaltaknak meg kell felelnie, a
kérdéslistában előírt dokumentációkat előzetesen el kell küldenie.
b. EBK projektterv vonatkozó részeinek elkészítése.
c. JSA munkafolyamat veszélyelemzés elkészítése
d. LMRA meghatározott esetekben történő elkészítése.
e. helyszíni EBK ellenőrző listák kitöltése – az esetlegesen alvállalkozóra vonatkozó hiányosságok
dokumentált megszüntetése.
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Környezetvédelmi előírások:
28.

Az Alvállalkozónak olyan módon kell szerveznie és végrehajtania valamennyi munkafázisát, hogy a
minimumra csökkentse a környezetterhelést és megelőzze a környezetszennyezést.

29.

A munka során a környezetvédelmi jogszabályok és hatósági előírások betartásáért az Alvállalkozó a felelős.

30.

A kivitelezés során bontásra kerülő létesítmények, berendezések bontása során a bontási hulladékok megfelelő
elhelyezéséről gondoskodni kell. A bontási munkák esetében eleget kell tenni a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVm
együttes rendelet – az építési és bontási hulladékokról – előírásainak, bizonylatolási követelményeinek.

31.

A munka során keletkező hulladékokat az arra kijelölt, külön megjelölt tároló edényzetben (feliratozva, EWC
kóddal) kell tárolni.

32.

A munkagépek helyszínen történő szervizelése kerülendő. Amennyiben a területen használt munkagépekből
olajszármazékok és egyéb vegyszerek kerülnek a talajba, azt a szükséges lokalizációs eszközök (felitató
anyagok, zárt edényzet stb.) alkalmazásával kell elhárítani. Riasztási kötelezettség: Repét Kft. illetékes
vezetője, valamint Integrált Irányítási Vezetője - Kovács Ildikó tel.: 06-1/319-7563; 06-30/828-8659

33.

Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a kivitelezés során talaj, és felszín alatti vízszennyezés ne következhessen
be. A területen folytatott tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a
219/2004.(VII.21.) Kormányrendelet előírásait.

34.

A kivitelezés során minden munkafázis esetében kerülni kell a kiporzást, a gépek rendellenes emisszióját. A
gépek közlekedéséből és/vagy földmunkák során előforduló esetleges kiporzásokat helyi locsolással, az utak
tisztításával kell csökkenteni.

35.

A kivitelezés alatt a légszennyező anyagokat kibocsátó források emissziója határérték alatti kell legyen.

36.

A kivitelezés időtartama alatt, a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet mellékletében előírt
zajhatárértékeket be kell tartani.

37.

A kivitelezés és a szállítás során ügyelni kell a lehető legkisebb zajhatásra. Zajvédelmi intézkedések:
megfelelő műszaki állapotú munkagépek, szállítás esetén alacsony sebesség a lakott terület közelében.

38.

Figyelembe véve a helyszíni működési sajátosságokat és az adott munkafázisokat, védeni kell a zaj- és
rezgésártalmaktól az építés, felvonulás és szállítás által érintett területek környezetében élő lakosságot és
építményeket.

39.

A nagy zajhatással járó munkákat hétköznap 7–17 óra között kell végezni, a lakosság zavarásának elkerülése
érdekében. A nagy zajjal járó munkafázisok megkezdése előtt a környező lakosságot tájékoztatni kell.
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MUNKAVÉDELMI VÉTSÉG HÁTRÁNYOS JOGKÖVETKEZMÉNYEINEK LISTÁJA
Munkavédelmi Vétség: az Alvállalkozói Szerződésnek megfelelően a munka-, tűz- és/vagy környezetvédelemre
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, továbbá az Alvállalkozói Szerződés ez irányú kikötéseinek az
Alvállalkozó (valamint a felelősségi körébe tartozók) általi megsértése.
A Munkavédelmi Vétség után hátrányos jogkövetkezményt (a továbbiakban: Szankció) különösen a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, az annak végrehajtásáról kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM
rendelet, valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi
követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásainak, valamint az Alvállalkozói
Szerződés ez irányú kikötéseinek megsértése vonhat maga után.
A Szankciót az Alvállalkozói Szerződés rendelkezéseinek megfelelően kell alkalmazni a következő esetekben:

1.

MUNKAVÉDELMI VÉTSÉG LEÍRÁSA

MEGJEGYZÉS

SZANKCIÓ

Az Alvállalkozó munkavállalója (valamint az
Alvállalkozó felelősségi körébe tartozó) nem
rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzéshez szükséges,
illetve a biztonsági és egészségvédelmi tervben
meghatározott egyéni védőeszközökkel.

Építőiparban használt legfontosabb egyéni
védőeszközök:
• védősisak (szükség esetén álszíjjal), Építési
Munkaterületen a fejvédő sisak használata
kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak
leesésétől nem veszélyeztetett, belső
munkahelyen végzett szakipari és irodai
munkák.
• Orrmerevítős, átfúródás-mentes talpú
védőlábbeli.
• zajvédő fültok, füldugó,
• szem, ill. arcvédő,
• leesés elleni egyéni védőeszköz (védőkötél
- testhevederzet, zuhanásgátló berendezés),
• rezgéscsillapító védőkesztyű,
• illetve az egyéni védőeszköz juttatási
rendjében, a munkatevékenységhez
meghatározott egyéni védőeszköz.

20.000,- Ft
/
fő
/
alkalom

2.

Az Alvállalkozó munkavállalója (valamint az
Alvállalkozó felelősségi körébe tartozó) az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzéshez a számára biztosított egyéni
védőeszközt nem használja.

3.

Az Alvállalkozó munkavállalója, (valamint az
Alvállalkozó felelősségi körébe tartozó) a
biztonságos munkavégzésre alkalmatlan
állapotban jelenik meg, illetve ilyen állapotban
végez munkát az Építési Munkaterületen,
illetőleg orvosi megállapítás alapján nem
végezhetné az adott munkát, vagy nem
dolgozhatna az adott helyen (pl. állványon,
magasban).

Munkavégzésre alkalmatlan állapot pl.:
• ittasság, gyógyszer vagy kábítószer okozta
kábultság,
• rosszullét, betegség,
• sérülés, mozgáskorlátozottságot okozó
gipsz- vagy egyéb kötés, segédeszköz.

Az Alvállalkozó munkavállalója, (valamint az
Alvállalkozó felelősségi körébe tartozó) nem
tartja be a munkaterületen kitett munkavédelmi
táblák által előírt utasításokat

A munkavédelmi táblák figyelmen kívül
hagyása, pl.:
• dohányzás a tiltott területen
• munkavédelmi felszerelések hiánya
•…

4.
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MUNKAVÉDELMI VÉTSÉG LEÍRÁSA
5.

6.

7.

8.

9.

Az Alvállalkozó által átvett Építési
Munkaterületen hiányzik vagy hiányos a leesés
elleni kollektív műszaki védelem.

Az Alvállalkozó által átvett Építési
Munkaterületen, hiányzik vagy hiányos, illetve
nincs rögzítve a beesés elleni kollektív
műszaki védelem.

Az Alvállalkozó által átvett munkaterületen
hiányzik vagy hiányos a födémnyílások
lefedése

Az Alvállalkozó által használatba vett építési
állvány nem felel meg a vonatkozó
előírásoknak, illetve jogtalanul, engedély
nélkül vagy átadás-átvételi dokumentáció
nélkül használják azokat.

MEGJEGYZÉS
A leesés elleni védőkorlátot ki kell helyezni
minden 2 méternél nagyobb szintkülönbség
által veszélyeztetett helyre, mint például:
• födémszéleken (tetőfödémnél, a födém
szélétől 2 méterre elhelyezett jelzőszalag
helyettesítheti a védőkorlátot),
• födémáttöréseknél (lefedés helyett),
• építési feljárónál, átjárónál, lépcsőknél,
• lépcsőházakban.

30.000,- Ft
/
alkalom

Beesés elleni kollektív műszaki védelem alatt
kell érteni például a védőkorlátot. A
védőkorlátnak egy méter magas, háromsoros
(lábdeszka, középdeszka, korlátdeszka)
kialakításúnak kell lennie. A beesés elleni
védőkorlátot ki kell helyezni minden 1,25
méternél nagyobb szintkülönbség által
veszélyeztetett helyre, mint például:
• munkagödör, munkaárok szélén,
• liftaknák nyílásainál.
• 0,25 és 1,25 méter között jelzőkorlátot kell
kihelyezni a nyílás szélén.

30.000,- Ft
/
alkalom

Amennyiben Alvállalkozó felszólítás ellenére
a lefedéseket nem pótolja a felszólításban
megjelölt határidőre, úgy azokat a Megrendelő
vagy a Generálkivitelező elvégeztetheti más
alvállalkozóval az Alvállalkozó költségére. A
lefedésnek leesés, beszakadás ellen
méretezettnek, a teljes nyílást átfedve
rögzítettnek kell lennie. Ügyelni kell arra,
hogy nedvesség hatásának kitett helyen csak
nedvességre érzéketlen anyagú legyen a
letakarás.
Az építési állványok legfontosabb
követelményei:
• 1 méter magas, háromsoros (lábdeszka,
középdeszka, korlátdeszka) védőkorlát kell
2 méternél magasabb szintkülönbség
esetén.
• Biztonságos feljárók kialakítása. A feljárók
nyílásai nem eshetnek egymás fölé.
• Elmozdulás ellen az állványt rögzíteni kell.
• Az állvány teljes szélességében terített
járópallók alátámasztását szilárdan, botlásés billegés-mentesen kell kialakítani.
• Telepített fém állványok esetén ki kell
építeni a villámvédelmet. Villámvédelmi
mérést kell készíttetni, és a mérést
jegyzőkönyvben igazolni kell.
• Az állványt munkavégzés előtt írásban
használatba kell venni és a Műszaki
Projektirányítójának engedélyeztetni kell.
• Beesés-veszély nem állhat fenn a palló és a
fal között.

Az Alvállalkozó által használt létra nem felel
meg az előírásoknak.

FRE-10-01-05

SZANKCIÓ

30.000,- Ft
/
alkalom
+
elvégeztetés költsége

30.000,- Ft
/
alkalom

20.000,- Ft
/
alkalom
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Az Alvállalkozó által átvett Építési
Munkaterületen az építési feljáró nem az
előírásoknak megfelelően van kialakítva.

Alvállalkozó az általa elvégzett munka után
nem állította helyre a munkavégzése során
elbontott kollektív műszaki védelmet
(védőkorlát, jelzőszalag, védőtető, stb.) a
jogszabályokban előírt feltételeknek
megfelelően.
Az Alvállalkozó által biztosított elektromos
elosztó szekrények nem felelnek meg a
vonatkozó előírásoknak

Az Alvállalkozó az építőiparban tiltott gyenge
szigetelésű, „barkács” minősítésű elektromos
hosszabbító kábelt használ.

MEGJEGYZÉS
Legfontosabb követelmények:
• megfelelő szélesség biztosítása (egyirányú
közlekedésnél min. 0,6 m, egyirányú
közlekedés és anyagszállítás esetén min. 1,0
m, kétirányú közlekedés és anyagszállítás
esetén min. 1,5m),
• a feljáró lejtése max. 40%-os lehet,
• a megcsúszást 0,4 méterenként felerősített
lécekkel kell megakadályozni.
• 1 méter magasság felett a feljárót
védőkorláttal kell ellátni.
Amennyiben Alvállalkozó felszólítás ellenére
a hiányosságokat, stb. nem pótolja a
felszólításban megjelölt határidőre, úgy azokat
a Megrendelő vagy a Generálkivitelező
elvégeztetheti más alvállalkozóval az
Alvállalkozó költségére.
Legfontosabb követelmények:
• földelés, segédföldelés megléte,
• érintésvédelmi mérés, és az érintésvédelmi
mérésről készített jegyzőkönyv megléte,
• illetéktelenek benyúlása ellen az aktív
vezető részek legyenek elzárva,
• az áramvédő kapcsoló értéke nem
haladhatja meg a 0,03 A-t (daru táplálásánál
megengedett a max. 0,3 A értékű áramvédő
kapcsoló használata),
• tömbszelencék legyenek meg (egy
tömbszelencén keresztül több kábelt tilos
átvezetni),
• egy elektromos elosztószekrényen csak a
megengedett számú áramvételi lehetőséget
szabad biztosítani,
• az elektromos elosztó szekrényen lennie
kell feszültségmentesítő főkapcsolónak.
Építési munkaterületen csak min. 750 V átütési
szilárdságú, H07RN-F típusú elektromos
hosszabbító kábel használható. Beszerzésnél
kérni kell a minőségi tanúsítványt.

Az Alvállalkozó által használt elektromos
kábel talajon vezetése esetén, a mechanikai
sérülés elleni védelem nincs kialakítva.
Az Alvállalkozó toldott, sérült, nem megfelelő
szigetelésű elektromos kábelt használ.
Az Alvállalkozó munkavállalója (valamint az
Alvállalkozó felelősségi körébe tartozó) nem
rendelkezik az általa vezetett munkagépre
érvényes vezetői engedéllyel, az általa kezelt
munkaeszközre érvényes jogosultsággal.
Az Alvállalkozó nem rendelkezik a
munkavállalóinak (valamint az Alvállalkozó
felelősségi körébe tartozóknak) tartott munkaés tűzvédelmi oktatásról szóló igazolással.
Az Alvállalkozó munkavállalója (valamint az
nem rendelkezik érvényes orvosi alkalmassági
és védőoltási igazolással.
Alvállalkozó felelősségi körébe tartozó)

FRE-10-01-05

SZANKCIÓ

30.000,- Ft
/
alkalom

30.000,- Ft
/
alkalom
+
elvégeztetés költsége

20.000,- Ft
/
alkalom

20.000,- Ft
/
alkalom
20.000,- Ft
/
alkalom
20.000,- Ft
/
alkalom
20.000,- Ft
/
fő
/
alkalom
20.000,- Ft
/
alkalom
20.000,- Ft
/
fő
/
alkalom

6/9

Kiadás: 2016.06.01

ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MUNKA- TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLETE
MUNKAVÉDELMI VÉTSÉG LEÍRÁSA
19.

Az Alvállalkozó munkavállalója (valamint az
Alvállalkozó felelősségi körébe tartozó) nem
rendelkezik a munka végzéséhez szükséges
szakmai képesítéssel.

20.

Az Alvállalkozó nem rendelkezik az általa
végzett alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenységhez (pl. hegesztés, olvasztás)
szükséges alkalomszerű tűzgyújtási
engedéllyel.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

MEGJEGYZÉS

20.000,- Ft
/
fő
/
alkalom
Az alkalomszerű tűzgyújtási engedélyt a
Megrendelő Műszaki Projektirányítójával
láttamoztatni kell.

Az Alvállalkozó konténerei előtt nincs
biztosítva az esetlegesen keletkező tűz
eloltásához szükséges érvényes tűzoltó
készülék.
Alvállalkozó a helyszínen nem biztosította az
általa végzett alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenység végzéséhez, az esetlegesen
keletkező tűz eloltásához szükséges érvényes
tűzoltó készüléket.
Alvállalkozó az ÁNTSZ-nek nem jelentette be
az Építési Munkaterületen általa használt
veszélyes anyagot, ill. veszélyes készítményt.
Az Alvállalkozó által használt gépek,
munkaeszközök nem felelnek meg a
munkavédelmi előírásoknak.
Alvállalkozó nem biztosítja munkavállalói
(valamint az Alvállalkozó felelősségi körébe
tartozó) részére az Építési Munkaterület, a
munkahely és a munka jellegének megfelelő
öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi,
étkezési, pihenési, melegedési lehetőséget.
Alvállalkozó nem biztosítja munkavállalói
(valamint az Alvállalkozó felelősségi körébe
tartozó) részére a megfelelő mennyiségű és
minőségű ivóvizet, védőitalt.
Alvállalkozó nem rendelkezik az általa
alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes
anyagokra és készítményekre, a
munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a
munkahelyek kialakítására vonatkozó
kockázatértékeléssel.

28.

Alvállalkozó az átvett Építési munkaterületen
nem biztosítja az építési munkagödrök, árkok
falait (a talaj állékonyságát figyelembe véve).

29.

Alvállalkozó bontási munkát végez, és nem
rendelkezik az adott munkához készült bontási
tervvel.

30.

Alvállalkozó az általa átvett bontási
területet nem keríti körbe, és nem akadályozza
meg az idegenek, illetéktelen személyek
bontási területre történő bejutását.

FRE-10-01-05

SZANKCIÓ

20.000,- Ft
/
alkalom
20.000,- Ft
/
alkalom
20.000,- Ft
/
alkalom
10.000,- Ft
/
alkalom
20.000,- Ft
/
gép vagy eszköz
/
alkalom
20.000,- Ft
/
alkalom

20.000 ,- Ft
/
alkalom
A kockázatértékelést legkésőbb a munka
megkezdésének időpontjáig át kell adni a
Megrendelő Műszaki Projektirányítójának. A
kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági
és munkaegészségügyi szaktevékenységnek
minősül. A kockázatértékelést évenként felül
kell vizsgálni.
A hiányosságot az Alvállalkozó költségére
akár a Megrendelő, akár a Generálkivitelező
más kivitelezővel megszűntetheti.
A bontási tervnek tartalmaznia kell a bontás
sorrendjét, technológiáját, a szükséges
eszközöket és az alkalmazandó
segédszerkezeteket.
Amennyiben nem akadályozható meg,
hogy az arra fel nem jogosított személyek a
bontás közelében tartózkodjanak, a veszélyes
tér határán figyelő személyt kell felállítani,
akinek feladata az illetéktelen személyek
bejutásának megakadályozása.
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20.000,- Ft
/
alkalom

50.000,- Ft
/
alkalom
+
elvégeztetés költsége
30.000,- Ft
/
alkalom

50.000,- Ft
/
alkalom
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MEGJEGYZÉS

Alvállalkozó az általa átvett Építési
Munkaterületen nem biztosítja az építés
és/vagy felújítás alatt lévő épület közeléből a
forgalomelterelést, vagy ha a forgalom nem
terelhető el, elmulasztotta a megfelelő védőtető
kiépítését.
Az Alvállalkozó a menekülési utakon és
vészkijáratoknál, valamint az ezekhez
hozzáférést biztosító közlekedési utakon és
ajtóknál tárgyakat helyez el.
Az Alvállalkozó az anyagokat,
segédeszközöket rendezetlenül tárolja,
valamint a Párhuzamos Vállalkozóknak, egyéb
társvállalkozóknak nem megfelelő
anyagtárolást biztosít.
Alvállalkozó környezeti kárt, vagy
szennyezést, okot, továbbá azok
megszüntetését elmulasztja (pl. telekhatáros
utcák, járda, úttest folyamatos takarítása,
csatorna elszennyezése, út és járda
alámosódása, megsüllyedése, kommunális
hulladék és építési törmelék, betonkifolyások
feltakarítása, útburkolat helyreállítása).
Alvállalkozó elmulasztja az Építési
Munkaterület folyamatoson takarítani, a
hulladék elszállításáról gondoskodni.

A védőtető előírt szélessége a fal síkjától
legalább 2,5 méter, de szükség szerint az
épület magasságának 1/6-a.

36.

Az Alvállalkozó a kommunális hulladékot
elszórja, eldobálja, vagy azt nem szelektíven
gyűjti, továbbá a szelektív hulladéklerakóra
való elszállítás elmaradása.

A szabálytalanságot az Alvállalkozó költségére
akár a Megrendelő, akár a Generálkivitelező
más kivitelezővel megszűntetheti.

37.

Az Alvállalkozó akár a Megrendelőt, akár a
Generálkivitelezőt, akár Párhuzamos
Vállalkozót, akár más (al)vállalkozót
akadályoztat.

Az Alvállalkozó a késedelem miatti közvetlen
költségek megtérítésére is köteles.

38.

Az Alvállalkozó a tárolt és/vagy beépített
anyagokat, gépeket, szerkezeteket, ideiglenes
melléklétesítményeket megrongál, megsért,
egyéb módon kárt okoz, vagy az elkerítésre
szolgáló tárgyat (kerítést) megbontja.
Az Alvállalkozó felvonulási létesítményt
(iroda, raktár, lekerített depónia) a
Generálkivitelező engedélye nélküli telepít,
vagy anyagot rendetlen módon tárol.

A szabálytalanságot az Alvállalkozó költségére
akár a Megrendelő, akár a Generálkivitelező
más kivitelezővel megszűntetheti, a
helyreállítást elvégeztetheti.

31.

32.

33.

34.

35.

39.

40.

50.000,- Ft
/
alkalom

10.000,- Ft
/
alkalom
A szabálytalanságot az Alvállalkozó költségére
akár a Megrendelő, akár a Generálkivitelező
más kivitelezővel megszűntetheti.
A szabálytalanságot az Alvállalkozó költségére
akár a Megrendelő, akár a Generálkivitelező
más kivitelezővel megszűntetheti.

A szabálytalanságot az Alvállalkozó költségére
akár a Megrendelő, akár a Generálkivitelező
más kivitelezővel megszűntetheti.

Amennyiben Alvállalkozó felszólítás ellenére
nem szünteti meg a kifogásolt állapotot, úgy
annak elvégeztetésére a akár a Megrendelő,
akár a Generálkivitelező jogosult az
Alvállalkozó költségére.

Az Alvállalkozó által használt munkaeszköz
(pl. veszélyes gép, függeszték, teherfelvevő
eszköz, villamos kéziszerszám, hegesztő
berendezés, stb.), egyéni védőeszköz (pl.
zuhanásgátló rendszerek) nem rendelkezik az
előírásoknak megfelelő érvényes időszakos
felülvizsgálattal, vagy a telephelyen kívül
üzemeltetett munkaeszköz nincs ellátva az
érvényes felülvizsgálatot igazoló jelzéssel.

FRE-10-01-05

SZANKCIÓ

10.000,- Ft
/
m2
+
elvégeztetés költsége
50.000,- Ft
/
nap
/
alkalom
+
elvégeztetés költsége
5.000,- Ft
/
m2
+
elvégeztetés költsége
20.000,- Ft
/
db
/
észlelés
+
elvégeztetés költsége
50.000,- Ft
/
nap
+
kapcsolódó költségek
50.000,- Ft
/
alkalom
+
elvégeztetés költsége
10.000,- Ft
/
nap
+
elvégeztetés költsége

20.000 ,-Ft
/
munkaeszköz
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41.

Az Alvállalkozó munkavállalója, (valamint az
Alvállalkozó felelősségi körébe tartozó) egyéb,
a fentiekhez hasonló munkavédelmi vétséget
követ el.

42

Az Alvállalkozó – a 41. pontot kivéve – a
fentiekhez hasonló munkavédelmi vétséget
követ el az Építési munkaterületen.

FRE-10-01-05

MEGJEGYZÉS

SZANKCIÓ
20.000,- Ft
/
fő
/
alkalom
50.000,- Ft
/
alkalom
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