
  

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűz- 
és környezetvédelmi feltételrendszere  

 
 

1. A feltételrendszer hatálya, alkalmazása 
 

A jelen általános, munka-, tűz- és környezetvédelmi feltételrendszer (a továbbiakban: 

feltételrendszer) rendelkezései vonatkoznak a Duna-Dráva Cement Kft. területén 

vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, vagy bármely más jogviszony alapján 

munkát végző külső vállalkozások (a továbbiakban: vállalkozó) munkavégzésére. Jelen 

feltételrendszer vonatkozik továbbá a Duna-Dráva Cement Kft. területén tartózkodó 

minden természetes személyre (pl. látogatóra) szerződéses jogviszonyra tekintet nélkül, 

a jelen feltételrendszerben foglalt kötelezettségek ezen természetes személyekre is 

irányadók és betartandók. 

A vállalkozó munkavégzése során köteles e feltételrendszer rendelkezéseit betartani és 

alvállalkozóival vagy más közreműködőivel betartatni. Amennyiben a Duna-Dráva 

Cement Kft.-vel jogviszonyban álló vállalkozó munkájának teljesítéséhez alvállalkozó, 

vagy bármilyen címen más személy közreműködését veszi igénybe, akkor e 

közreműködő magatartásáért – e feltételrendszer rendelkezéseinek betartása 

vonatkozásában is – úgy felel, mintha a munkát maga végezné. 

E feltételrendszer egyes rendelkezéseitől a Duna-Dráva Cement Kft. és a vállalkozó 

írásban, kétoldalú szerződésben eltérhetnek. Eltérő megállapodás esetén az eltéréssel 

nem érintett kérdésekben e feltételrendszer rendelkezései alkalmazandók. 

E feltételrendszer rendelkezéseit a 2012. január 1-jét követően megkötött illetve 

módosításra kerülő vállalkozási (megbízási és egyéb) szerződéseken alapuló 

jogviszonyokban, és az ezt követően a Duna-Dráva Cement Kft. területére történő 

belépésekre kell alkalmazni. 

  
2. Általános feltételek 

 
2.1. A vállalkozó felelősséget vállal a munkáknak a vonatkozó hatályos jogszabályi 

előírások, HeidelbergCement AG irányelvek, valamint szabványok szerinti 

elvégzéséért. A vállalkozó köteles a szerződés megkötése előtt az elvégzendő 

feladatot, az ahhoz kapcsolódó dokumentációt teljes körűen megismerni, és a 

helyszínen meggyőződni a munkavégzés feltételeinek teljesüléséről. A munka 

megkezdése előtt a vállalkozó a Duna-Dráva Cement Kft. kérésére az elvégzendő 

feladatokról munkatervet köteles készíteni, s azt a Duna-Dráva Cement Kft.-vel 

egyeztetni. 



  

2.2. A vállalkozó köteles a munkát – szükség esetén a Duna-Dráva Cement Kft.-vel 

egyeztetve – úgy megszervezni, hogy munkavégzésének ideje igazodjon a 

munkavégzés területén érvényes helyi adottságokhoz. 

2.3. Alvállalkozó(k) alkalmazása csak a Duna-Dráva Cement Kft. előzetes írásos 

hozzájárulásával lehetséges. A vállalkozó a munkahelyet folyamatosan 

rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban tartja, s a munkavégzés 

befejezése után is így adja át.  

2.4. A vállalkozó köteles az elvégzendő munkálatok teljesítésére megfelelő számú, 

képzettségű és szakmai gyakorlattal rendelkező személyzetet beállítani, helyi 

munkavezetőt kijelölni és a kijelölt munkavezető nevét, telefonszámát a Duna-Dráva 

Cement Kft. erre kijelölt illetékes kapcsolattartó személyével írásban közölni. A 

munkavállalók képzettségét igazoló okiratokat a Duna-Dráva Cement Kft. kérésére be 

kell mutatni. A vezető személyében beállt változást idejében közölni kell a Duna-Dráva 

Cement Kft.-vel.  

2.5. Az alkalmazott munkavállalók a teljes munkavégzés ideje során a munkavégzésre 

alkalmas állapotban kell, hogy jelen legyenek a Duna-Dráva Cement Kft. munkahelyein. 

A Duna-Dráva Cement Kft.-nek joga van indokolt esetben az alkalmatlannak tartott 

személy lecserélését kérni, ez esetben a vállalkozó saját költségén köteles e személy 

pótlásáról gondoskodni. A vállalkozó a munka elvállalásánál garantálja, hogy dolgozóit 

a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelően 

alkalmazza. A betegség, baleset, vagy egyéb, nem a Duna-Dráva Cement Kft. 

érdekkörében fölmerült körülmények következtében keletkező költségeket a vállalkozó 

viseli. 

2.6. A munkavégzés során az építkezési, tárolási és szerelési segédhelyek időbeni és 

térbeli elhatárolását a vállalkozónak kell elvégeznie. A szállított anyagok, szerszámok, 

egyéb segédanyagok tárolására, valamint iroda céljára szolgáló megfelelő helyiség, 

konténer biztosítása is a vállalkozó feladata. A vállalkozó a Duna-Dráva Cement Kft. 

tulajdonában lévő öltözőt és fürdőt a Duna-Dráva Cement Kft. előzetes, írásos 

hozzájárulását követően, a hozzájárulásban rögzített feltételek szerint használhatja. 

2.7. A Duna-Dráva Cement Kft. minden esetben ép, rendeltetésszerű használatra alkalmas, 

biztonságos, egészségre nem ártalmas és szükséges dokumentumokkal rendelkező 

munkaeszközt ad át a Vállalkozónak. Amennyiben a Vállalkozó a részére átadott 

munkaeszközt kifogásolja, köteles észrevételeit a Duna-Dráva Cement Kft.-nek írásban 

jelezni. A vállalkozó köteles a Duna-Dráva Cement Kft. által rendelkezésre bocsátott 

eszközök állapotát megóvni és az átvételkori állapotnak megfelelően azt visszaadni.   



  

2.8. Amennyiben a vállalkozó részéről a Duna-Dráva Cement Kft. által biztosított 

anyagokkal szemben kifogás merül fel, azt haladéktalanul köteles írásban a Duna-

Dráva Cement Kft. tudomására hozni. 

2.9. A vállalkozási szerződésben vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételeket a vállalkozó biztosítja, így a vállalkozó gondoskodik különösen az 

alábbiakról: anyagok, szakszemélyzet, segédanyagok és alkatrészek, szerszámok,  

emelőszerkezetek és daruk, munka- és védőállványzat, szállítóeszközök, 

fogyóanyagok (elektróda, gáz, stb.), veszélyes helyek biztosítása, egyéni és kollektív 

védőeszközök, tűzoltó készülékek, anyagok szállítása és szerelése. 

2.10. A vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozói díj – a felek eltérő megállapodása 

hiányában – átalánydíj, amely magában foglalja a szerződés teljesítéséhez szükséges 

valamennyi anyag és (közvetlen vagy közvetett) szolgáltatás ellenértékét. 

2.11. A Duna-Dráva Cement Kft. a vállalkozási szerződésben rögzített esetekben, az ott 

megjelölt díjazás fejében és egyéb feltételek szerint biztosít a vállalkozónak 

szerszámokat, kötöző eszközöket, emelő-berendezéseket, járműveket, energia-

vételezési lehetőséget, telefonvonalat, fax berendezést, internet elérhetőséget, 

segédeszközöket és segéderőket, stb. 

2.12. Amennyiben a munkahelyen a Duna-Dráva Cement Kft. megbízásából más 

vállalkozók, munkavállalók is dolgoznak, a Duna-Dráva Cement Kft. köteles a 

vállalkozó felé azt – megfelelő időben – jelezni. 

2.13. A vállalkozó a munkavégzésről építési naplót vezet, abba napi rendszerességgel 

bejegyzi a munkavégzés menetével, körülményeivel, az esetleges akadályoztatással 

kapcsolatos információkat. A naplót naponta be kell mutatni a Duna-Dráva Cement Kft.-

nek. A munkavégzés akadályoztatását a naplóban pontosan, az ok megjelölésével 

dokumentálni kell. Utólag jelzett akadályoztatást a Duna-Dráva Cement Kft. nem fogad 

el. 

2.14. A vállalkozót az általa okozott kárért teljes körű felelősség terheli. (Ezért a munka 

megkezdése előtt a megfelelő, és a vállalkozás teljes időtartama alatt hatályos 

felelősségbiztosítását be kell mutatnia Duna-Dráva Cement Kft.-nek.) Ebbe 

beleértendő a készenlétben tartott eszközök (pl.: tűzoltó készülékek) eltulajdonítása, 

indokolatlan használata is. 

2.15. A kivitelezés befejezését követően műszaki átadás-átvételre kerül sor, amelyet 

jegyzőkönyvben kell dokumentálni. Lényeges hiányosság megállapítása esetén az 

átadás-átvétel részben vagy egészben megtagadható. Nagyobb volumenű 

szerződések esetében az üzembe helyezésről a vállalkozói szerződésben külön 

fejezetben kell megállapodni. 



  

2.16. A vállalkozó garantálja, hogy szolgáltatása a szerződésben vállalt tulajdonságokkal 

rendelkezik, a jogszabályi, hatósági és egyéb műszaki előírásoknak megfelel, nem 

tartalmaz értékcsökkentő hibákat. A vállalkozó garantálja a szerződés szerinti 

használatra való alkalmasságot. A garancia időtartama az átvételtől számított 12 

hónap, amennyiben hatályos jogszabály, illetve a vállalkozási szerződés ennél 

hosszabb időtartamot nem állapít meg. A garanciaidőn belül felmerülő hibákat, 

hiányosságokat a vállalkozó saját költségén köteles kijavítani. Amennyiben a vállalkozó 

a hibák, hiányosságok megszüntetésére való felhívásnak a megszabott határidőn belül 

nem tesz eleget, a Duna-Dráva Cement Kft. a vállalkozó terhére más vállalkozóval 

jogosult azokat javíttatni, ill. pótolni. 

2.17. A vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidő szigorúan kötelező. A 

vállalkozó késedelmes teljesítés esetén napi három ezrelék mértékű kötbért tartozik 

fizetni a Duna-Dráva Cement Kft. részére. A kötbéralap a szerződésben kikötött 

vállalkozói díj. Ettől eltérő mértékű kötbért a vállalkozási szerződésben kell rögzíteni. 

2.18. A Duna-Dráva Cement Kft. és a vállalkozó által kötött vállalkozási szerződéssel 

kapcsolatos jogviták eldöntésére – értékhatártól függően – a Pécsi Városi Bíróság, 

illetve a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki a felek.  

2.19. A vállalkozó a Duna-Dráva Cement Kft.-vel kötött szerződésének tartalmára, illetve a 

szerződés teljesítése során a szerződés tárgyával, a Duna-Dráva Cement Kft.-vel, vagy 

annak más üzleti partnereivel kapcsolatban tudomására jutó tényekre, adatokra, 

információkra, üzleti vagy műszaki elképzelésekre vonatkozóan titoktartási 

kötelezettséget vállal. A titoktartási kötelezettség a vállalkozót a szerződés teljesítését 

követően is köti. 

2.20. A vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen 

a Ptk. vonatkozó, hatályos rendelkezései irányadók.      

 
3. Munka-, tűz- és környezetvédelmi feltételek 

 
3.1. Előzetes minősítés: 

 
Amennyiben alkalmazható a vállalkozó kiválasztásánál a munkavédelmi szempontokat 

kiemelten figyelembe vesszük. A Duna-Dráva Cement Kft. a vállalkozónak előzetesen 

egy munkavédelmi kérdőívet küld, melynek alapján értékeli annak munkabiztonsági 

teljesítményét. Ez alapján az elfogadott beszállítókról a Duna-Dráva Cement Kft listát 

vezet. A vállalkozók munkavédelmi teljesítményét ellenőrzőlistás felmérés és 

személyes munkavédelmi szemlék során a munka végzése során a Duna-Dráva 

Cement Kft. ellenőrizi, ennek végrehajtásában a vállalkozó köteles együttműködni. 



  

A vállalkozó és minden Duna-Dráva Cement Kft. területére belépő köteles betartani a 

Duna-Dráva Cement Kft. területén és munkahelyein a hatályos – általános és helyi 

speciális – munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat valamint a Duna-Dráva 

Cement Kft. be- és kiléptetési rendjére vonatkozó szabályzatában foglaltakat, a gyári 

közlekedési szabályokat és a különböző biztonsági és egészségvédelmi jelzések 

előírásait. 

3.2. Amennyiben a vállalkozó vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi utasításai a 

Duna-Dráva Cement Kft. szabályozásánál szigorúbbak az adott esetre vonatkozóan, 

úgy a szigorúbb előírásokat kell alkalmaznia. 

3.3. A Duna-Dráva Cement Kft. kapcsolattartásra kijelölt dolgozója (műszaki ellenőr) köteles 

a vállalkozót a Duna-Dráva Cement Kft. helyi előírásairól (magatartási szabályok, 

veszélyességi övezetek, anyagok tárolása, tűzjelzés módja, stb.) dokumentáltan 

tájékoztatni, a munkaterületet a vállalkozónak dokumentáltan átadni. A tájékoztatást és 

a munkaterület átadását megelőzően a vállalkozó a munkavégzést nem kezdheti el. 

3.4. A vállalkozó feladata a konkrét munkára vonatkozóan a munka- és tűzvédelmi 

oktatás(ok) megtartása saját munkavállalói és esetleges más közreműködői részére. 

Az ezt igazoló dokumentum egy példányát a vállalkozó a Duna-Dráva Cement Kft. 

külön kérésére köteles átadni. 

3.5. Még a konkrét munka megkezdése előtt a vállalkozónak a helyi viszonyok 

figyelembevételével kockázatelemzést kell készítenie. Vállalkozó saját dolgozóinak 

ezzel kapcsolatban tartott (a munkavégzés során jelentkező kockázatokról és a 

megelőzésükre tett intézkedésekről szóló) oktatás megtartását igazoló oktatási 

dokumentumot a Duna-Dráva Cement Kft. kérésére köteles átadni. 

3.6. Az elsősegélynyújtás megszervezése, biztosítása a vállalkozó kötelessége, kivéve a 

Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat indokolt igénybevételét. 

3.7. A Duna-Dráva Cement Kft. külön megállapodás nélkül biztosítja: sürgős, szakmai 

képzettséget igénylő esetben a foglalkozás-egészségügyi szolgálat igénybevételének 

lehetőségét munkanapokon, Vácon 7 és 15 óra Beremenden 6 és 14 óra között. 

Baleset esetén a telefonon történő értesítés lehetőségét, a sérült gyors orvoshoz ill. 

kórházba való szállítása érdekében. Tűz- vagy káreset esetén az elhárításban való 

közreműködést, ill. az állami hivatásos tűzoltóság értesítését. 

3.8. A Duna-Dráva Cement Kft. jogosult a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások 

betartását ellenőrizni. A Duna-Dráva Cement Kft. ellenőrzésre jogosult dolgozói: az 

elnök-vezérigazgató, a gyárigazgató, a biztonságtechnikai szervezet tagjai, a műszaki 

ellenőr, a diszpécserek és a karbantartási vezető illetve az általa megbízott személyek. 

A Duna-Dráva Cement Kft. jogosult az ellenőrzésre harmadik személy szak-

közreműködését igénybe venni. 



  

3.9. A Duna-Dráva Cement Kft. képviselője  a vállalkozót  vagy annak munkavállalóit, ha a 

Duna-Dráva Cement Kft. területén dolgoznak, előzetesen tájékoztatja a telephelyi 

speciális szabályokról és ezt minden munkavállaló estében „Munkabiztonsági 

jogosítványon” dokumentálja. Ezt a névre szóló dokumentumot a vállalkozó 

munkavállalójának a telephelyre való belépéshez a jövőben magánál kell tartania. Az 

oktatás érvényességét a Duna-Dráva Cement Kft. képviselői időszakosan 

ellenőrizhetik. Ha a Duna-Dráva Cement Kft. a végrehajtott munkavédelmi ellenőrzései 

során súlyos szabálytalanságot észlel a vállalkozó munkavégzésével kapcsolatosan, a 

munkavégzést leállíthatja és az észlelt hibák kijavítására vállalkozót felszólíthatja. Ha 

vállalkozó a hibák kijavítását nem teszi meg kellő időben, abban az esetben Duna-

Dráva Cement Kft.-nek joga van a teljesítés ellenértékéből esetenként 2-2% kifizetését 

véglegesen visszatartani. Ezzel párhuzamosan a vállalkozó szabályszegő 

munkavállalóját a Duna-Dráva Cement Kft. hibaponttal bünteti az alábbiak szerint: 

 Munkavédelmi szabályszegés megnevezése Hibapont 

1 Ha valaki nem viseli az előírt védőruházatot illetve az adott 
tevékenységhez előírt egyéni védőeszközt 
Két hibapontot (●●) kell adni, ha a munkavédelmi szabályszegés a 
munkavállaló biztonságát, egészségét súlyosan veszélyeztette (életvédelmi 
eszköz - 1-es kategória - nem viselése), illetve ha emiatt baleset érte vagy 
balesetet okozott.  
A leesés elleni védőeszközök hiánya nem ez alá a pont alá tartozik.   

● 

2 Egy berendezés vagy munkaeszköz nem biztonságos üzemeltetése 
Ha a munkavállaló a gépkönyvben, használati útmutatóban, technológiai 
utasításban, munkautasításban foglaltakat nem alkalmazza az adott 
berendezés működtetése során. 
Két hibapontot (●●) kell adni, ha a munkavédelmi szabályszegés a 
munkavállaló biztonságát, egészségét, vagy másokat súlyosan 
veszélyeztette esetleg a szabályszegéssel balesetet okozott.  

● 

3 Ha valaki adott helyzetben nem használja a szükséges leesés elleni 
védelmet. 
Ha a munkavégzés magasban történik és a munkavállaló nem használja a 
zuhanás gátlóval ellátott biztosító kötelet valamint megfelelő 5 ponton 
rögzített testhevederzetet.  
A hibapontok akkor is járnak, ha a munkavállaló szemmel láthatóan nem 
megfelelő, hibás, hiányos védőeszközt használ (a szemrevételezéses 
vizsgálatot a használat előtt bizonyosan elmulasztotta) 

 
●●● 

 
4 Nem megfelelő eszközzel végzett személyemelés 

Ha a munkavállaló nem személyemelésre használt eszközzel végzi az 
emelést (targonca villáján, rakodógép kanalában, stb.) A szankcióval az 
emelési művelet végzője és a felemelt munkavállaló(k) is sújtható(k) 

●●● 
5 Gépjárművek (targoncákat is beleértve) nem biztonságos működtetése 

(gyorsítási, lassítási és egyéb közlekedési szabályok figyelmen kívül 
hagyása) 
A telephelyeken érvényes közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyása, a 
munkagépekkel való nem megfelelő közlekedés, szabálytalan parkolás, nem 
megfelelő megállítás, leállítás, rögzítés, illetéktelen elindítás ellen való 
megakadályozás (kulcs bennhagyása) 
Két hibapontot (●●) kell adni, ha a munkavédelmi szabályszegés a 
munkavállaló biztonságát, egészségét, vagy másokat súlyosan 
veszélyeztette esetleg a szabályszegéssel balesetet okozott.  

● 



  

6 Beszerelt biztonsági öv nélküli járművezetés 
Hiányzó vagy működésképtelen biztonsági öv esetén (targoncákra és 
munkagépekre is vonatkozik) a munkavállaló köteles értesíteni a felettesét, 
aki köteles gondoskodni annak helyreállításáról.  

● 
7 Kézben tartott mobiltelefon használata 

Ha a munkavállaló bármilyen gépjárműben vezetés közben kézben tartott 
mobiltelefont vagy URH rádiót használ. A szankció érvényes minden 
munkavállalóra, amint a telephelyek területére lépett, attól függetlenül, hogy 
vállalati gépjárművet használ-e.  
Két hibapontot (●●) kell adni, ha a munkavédelmi szabályszegés a 
munkavállaló biztonságát, egészségét, vagy másokat súlyosan 
veszélyeztette esetleg a szabályszegéssel balesetet okozott. 

● 

8 Ha a vállalkozó DDC tulajdonú gépjárműben, berendezésben jelentős 
kárt tesz vagy balesetet okoz és ezt nem jelenti  ●● 

9 Biztonsági berendezés engedély nélküli eltávolítása, megbontása, 
ideiglenes vagy végleges kiiktatása 
Ha valaki egy gépről, berendezésről, munkaeszközről a védőberendezést 
(aktív védelem) vagy védőburkolatot (passzív védelem) engedély nélkül 
eltávolít úgy, hogy a berendezés továbbra is működik. Ugyanez a szankció 
kiszabható, ha valaki a karbantartási művelet elvégzése után nem helyezi 
vissza működőképes állapotban a biztonsági berendezéseket.  

●●●● 

10 Olyan berendezés engedély nélküli használata, amelyhez a 
munkavállalónak nincs képesítése illetve nem ismeri annak 
működtetését 
Három hibapontot (●●●) kell adni, ha a munkavédelmi szabályszegés 
tényleges balesetet idézett elő.  

●● 
11 Az energia elszigetelésére (LOTO) vonatkozó szabályok be nem tartása 

●● 
12 Ha valaki engedély nélkül eltávolít egy üzemi lakatot egy lelakatolt 

kapcsolóról 
Ha valaki úgy távolít el egy üzemi lakatot, hogy nem győződött meg arról, 
hogy az egy ottfelejtett lakat. Ha ezt megtette és az egy ottfelejtett lakat, a 
DDC-s kapcsolattartója engedélyével a lakat eltávolítható.  
Négy hibapontot (●●●●) kell adni, ha a munkavállaló a szabályszegésből 
eredően halálos balesetet okozott.  

●●● 

13 Valaki más személyi lakatjának engedély nélküli eltávolítása 
Ha valaki úgy távolít el egy személyi lakatot, hogy nem győződött meg arról, 
hogy az egy ottfelejtett lakat. Ha ezt megtette és az egy ottfelejtett lakat, a 
DDC-s kapcsolattartója engedélyével a lakat eltávolítható.  
Négy hibapontot (●●●●) kell adni, ha a munkavállaló a szabályszegésből 
eredően halálos balesetet okozott. 

●●● 

14 Területrendezési és takarítási, tisztasági szabályok be nem tartása, 
kiadott takarítási, rendrakási feladatok el nem végzése ● 

15 Ha valaki nem jelenti a DDC-s kapcsolattartójának vagy a DDC 
Biztonságtechnika osztályának bármilyen munkavégzéssel 
összefüggésben szerzett sérülését vagy balesetét 

● 
16 Egy baleset vagy sérülés vizsgálata során tett hamis tanúzás, 

tudatosan eltitkolt információk ●● 
17 Beszállási engedély nélkül végzett munka olyan helyen, ahol ilyen 

engedély szükséges ●● 
18 Alkoholos befolyásoltság és egyéb tudatmódosító szerek hatása alatt 

vagy a munkakörének megfelelően elvárható biztonságos 
munkavégzésre alkalmatlan állapotban (magát és másokat 
veszélyeztetve) végzett munka 

●●●●● 
19 A vállalat területén birtokolt, árusított vagy fogyasztott alkohol  

●●●●● 



  

20 Robbanószerek, lőfegyverek és egyéb fegyverek engedély nélküli 
birtoklása  ●●●●● 

21 Bármilyen szabotázs tevékenység 
Munkafolyamat szándékos, tervszerű bénítása, akadályozása. 
Rendelkezések végrehajtásának megtagadása vagy szándékos elodázása. 
Rejtett, álcázott romboló tevékenység. 

●●●●● 
22 Ha egy vezető beosztású munkavállaló kezd meg egy tevékenységet 

megfelelő LOTO nélkül ●●● 
23 Ha a vezető beosztású (felettes) munkavállaló engedélyt ad 

beosztottjának egy olyan berendezés üzemeltetésére, amelyhez annak 
nincs megfelelő képesítése vagy szaktudása.  

●●● 
24 Mobil gépen (sárga gépen, targoncán) el nem végzett műszakos 

vizsgálat. ● 
25 Vészkijáratok vagy tűzoltóság részére fenntartott bejáratok 

eltorlaszolása személyautóval, teherautóval vagy egyéb - könnyen el 
nem mozdítható - tárggyal. 

● 
A hibapontokat a Duna-Dráva Cement Kft. a vállalkozó munkavállalója részére kiadott 

Munkabiztonsági jogosítványon vezeti. 5 hibapont elérése esetén a vállalkozó 

munkavállalójától a Duna-Dráva Cement Kft. megvonja a belépési jogot a telephelyeire, 

emellett a Beszállítók alvállalkozók elfogadott listáján Vállalkozó ekkor „Tiltott” 

státuszba kerül. 

3.10. A vállalkozó köteles az általa használt termelő- és szállítóeszközöket 

rendeltetésszerűen, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki előírásoknak, 

utasításoknak megfelelően használni. Az eszközök, járművek biztonságos állapotának 

fenntartása a vállalkozó kötelessége. A munkavégzéshez szükséges egyéni 

védőeszközöket és a vállalkozó azonosítására alkalmas (címkével vagy felirattal 

ellátott) munkaruházatot a vállalkozó biztosítja, és gondoskodik annak tisztántartásáról, 

tisztításáról, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről. Ettől eltérni csak írásban, 

szerződésbe foglalt rendelkezések keretei között lehetséges. 

3.11. A vállalkozási szerződés megkötését követő létesítések, üzembe helyezések során a 

vállalkozó köteles a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint eljárni, létesítmények 

létrehozásáról a Duna-Dráva Cement Kft.-t előzetesen tájékoztatni, illetve a 

létesítéshez előzetesen engedélyt kérni. A vállalkozó az általa használatba vett, 

engedélyezett létesítmények, gépek, berendezések dokumentációját egy példányban 

a Duna-Dráva Cement Kft.-nek köteles átadni. 

3.12. Tűz- és robbanásveszélyes környezetben végzett munka megkezdése előtt a Duna-

Dráva Cement Kft. minden esetben köteles a vállalkozó figyelmét a veszélyekre 

naplóbejegyzés formájában is felhívni. 

3.13. Dohányozni csak az erre a célra kijelölt dohányzóhelyeken szabad! 

3.14. Ha a vállalkozó a részére kizárólagos használatra átadott munkaterületen tűzveszélyes 

tevékenységet folytat, azt csak a vonatkozó jogszabályok hatályos előírásai és a 



  

tűzvédelmi szabályzat utasításai szerint teheti. Az alkalmi tűzveszélyes munkára 

írásbeli engedélyt a munka irányításával megbízott és jogosított illetékes vezetőnek kell 

kiadni, a Duna-Dráva Cement Kft. illetékes vezetőjével történt előzetes 

véleményeztetést követően. 

3.15. A vállalkozó köteles a használatra átvett területen, illetve a munkavégzése során 

keletkezett tűzesetet a Duna-Dráva Cement Kft. képviselőjének azonnal jelenteni, majd 

a tűzvizsgálatban részt venni. 

3.16. A Vállalkozó és az alvállalkozó(i) munkavállalói csak a munkavégzés helyszínén 

tartózkodhatnak és az ehhez kapcsolódó közlekedési útvonalakon közlekedhetnek. 

3.17. A vállalkozó a munkavégzést köteles azonnal abbahagyni – a Duna-Dráva Cement Kft. 

egyidejű értesítése mellett –, ha olyan körülmények állnak elő, amelyek veszélyeztetik 

bármely dolgozó (illetve a munkavégzés hatőkörében tartózkodók) életét, egészségét, 

testi épségét. Ha e körülmények nem a vállalkozó felróható magatartásának 

következményei, akkor a munkák abbahagyásának a vállalkozóra nézve hátrányos 

jogkövetkezménye nem lehet. 

3.18. A vállalkozó a munka befejezésekor köteles a vonatkozó jogszabályok szerinti, írásos 

nyilatkozatot kiadni az elvégzett munka, illetve a felhasznált anyagok minőségének 

tanúsításáról, megfelelőségéről, szabványosságáról. 

3.19. A  veszélyes munkaeszközök (pl. az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 1. sz. melléklete 

szerinti gépek) időszakos biztonsági felülvizsgálatát a vállalkozó köteles elvégeztetni, 

jogosultság esetén elvégezni, az ennek megtörténtét igazoló dokumentumot a Duna-

Dráva Cement Kft. ellenőrzésre jogosult dolgozójának bemutatni. 

3.20. A vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy az átadás-átvétellel egyidejűleg a vonatkozó, 

hatályos előírások szerinti, magyar nyelvű üzemeltetési dokumentációt, valamint az 

üzemeltetéshez szükséges mérési jegyzőkönyveket (zajmérés, megvilágítás, 

légszennyezettség mérése, stb.) a Duna-Dráva Cement Kft.-nek átadja. 

3.21. Ha olyan munkahelyen történik a munkavégzés, ahol különböző munkáltatók 

alkalmazásában álló munkavállalók egyidejűleg végeznek munkát, az összehangolás 

megvalósításáért a Ptk. szerinti fővállalkozó ennek hiányában az a felelős, akinek az 

érdekében a munkavégzés folyik.    

3.22. Abban az esetben, ha a vállalkozó, vagy a Duna-Dráva Cement Kft. dolgozói a 

munkavégzés során egymás dolgozóinak munkabalesetet okoznak, vagy a másik fél 

felelősségének gyanúja felmerül, a balesetet követően a vonatkozó, hatályos 

jogszabályoknak megfelelően: baleseti jegyzőkönyv vezetését, a baleset kivizsgálását 

mindkét fél együttesen végzi, véleményeltérés esetén a szerződő felek munkavédelmi 

szakemberei kötelesek megkísérelni a vélemények egyeztetését. A vizsgálatba 

szükség szerint igazságügyi szakértő is bevonható. 



  

3.23. Amennyiben a vállalkozó munkavállalóját bejelentésre kötelezett baleset éri, a 

vállalkozó köteles a bejelentést az illetékes munkavédelmi hatóságnak szabályszerűen 

megtenni. Ez esetben a kivizsgálást a hatóság által meghatározott szempontok alapján 

kell lefolytatni. 

3.24. A vállalkozó a bekövetkezett munkabalesetekről – a Munkavédelmi Törvényben előírt 

kötelezettségeken túlmenően is – a Duna-Dráva Cement Kft. munkavédelmi 

szakemberét/műszaki ellenőrét az eset bekövetkezésekor szóban azonnal értesíteni 

köteles. A baleset kivizsgálásáról készült jegyzőkönyv 1 példányát a vállalkozó köteles 

a Duna-Dráva Cement Kft. részére haladéktalanul átadni. 

3.25. A felek által kötött vállalkozási szerződésben nem érintett kérdésekben az 1993. évi 

XCIII. törvény, a végrehajtására kiadott rendeletek, biztonsági szabályzatok, illetve a 

vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok, szabványok, előírások az irányadók. 

3.26. A vállalkozó köteles úgy szervezni és végezni munkáját, hogy a természeti környezetre 

gyakorolt káros hatás minimális legyen, és köteles eleget tenni a Duna-Dráva Cement 

Kft. telephelyére irányadó valamennyi hatályos környezetvédelmi jogszabálynak, 

rendelkezésnek, előírásnak. 

3.27. Amennyiben a vállalkozó tevékenysége során környezetszennyezést okoz, azt köteles 

a Duna-Dráva Cement Kft.-nek haladéktalanul jelenteni, a szennyezés okát és az 

okozott környezetszennyezést haladéktalanul megszüntetni. Ha a vállalkozó az okozott 

környezetszennyezés elhárítását (pl. mentesítés, talajcsere, stb.) önerőből nem tudja 

megvalósítani, az elhárítás teljes költségét viselni köteles. 

3.28. A Vállalkozó a munkavégzés során köteles törekedni a kevés hulladékot termelő 

technológia alkalmazására. 

3.29. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során felhasznált veszélyes anyagokat oly módon 

tárolni, illetve a munkavégzés során felhasználni, hogy azok a környezetbe ne 

kerülhessenek, a környezeti elemekben kárt ne okozhassanak. 

3.30. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező és a tulajdonát képező nem 

veszélyes és veszélyes hulladékok elszállításáról és ártalmatlanításáról a vonatkozó 

hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodni. 

3.31. A Duna-Dráva Cement Kft. a munkaterületet a vállalkozó részére balesetmentes 

munkavégzésre alkalmas állapotban adja át. 

3.32. A vállalkozó részére kizárólagos használatra átadott létesítmény területén vagy a 

munkavégzési területen a vállalkozó dolgozóin kívül más személy nem tartózkodhat, 

és munkát nem végezhet, kivéve, ha ahhoz a vállalkozó előzetesen a hozzájárulását 

adja. Az ilyen területet a vállalkozónak egyértelműen jelölnie kell. 

 

Vác, 2019.01.01. 



  

 


