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Tájékoztató szerződött partnerünk részére a BÁCSVÍZ Zrt. munka-és tűzvédelemmel 

kapcsolatos elvárásairól  

(www.bacsviz.hu/kozerdekuadatok/szerzodeses-partnereink-reszere/) 

 
Általános szabályok 

 Szerződött partnerünk a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technológiákra, a 

munkaeszközökre, az egyéni védőeszközökre, a vállalt tevékenységére vonatkozó jogeszközökben 

meghatározottakat köteles a kivitelezés során maradéktalanul betartani és betartatni. 

 Szerződött partnerünk munkavállalói a munkaterületen elhelyezett feliratokban meghatározottakat 

munkavégzésük során kötelesek maradéktalanul betartani. 

 Szerződött partnerünk köteles a kivitelezés teljes időtartamára aláírási és intézkedési jogosultsággal 

rendelkező felelős vezetőt kijelölni. 

 Szerződött partnerünk a vállalt feladata teljesítésének érdekében kizárólag munkajogi szempontból 

rendezett munkavállalókat foglalkoztathat. 

 Szerződött partnerünk köteles minden munkakezdés előtt a kijelölt képviselőnknek a munkaterületre 

lépők névsorát szakmai bontásban leadni. 

 Szerződött partnerünk nagyobb, vagy nehezen áttekinthető szállítmányok kiszállításakor köteles a 

rakodást megelőzően dokumentált formában tájékoztatni a kijelölt képviselőnket. 

 Szerződött partnerünk köteles az általa felhasznált veszélyes anyagok biztonsági adatlapjait (MSDS) 

helyszínen tartani, valamint felhasználás előtt a kijelölt képviselőnk kérésére bemutatni. 

 Szerződött partnerünk a munka-, tűz- és környezetvédelmi adataira vonatkozó adatszolgáltatását 24 órán 

belül köteles megadni.  

 Szerződött partnerünk a vállalt tevékenysége során bekövetkezett káreseményt (munkabaleset, tűzeset, 

vagy környezetszennyezés) köteles a kijelölt képviselőnk felé bejelenteni, valamint őt a kivizsgálásba 

bevonni. A káreseményről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a 

károkozónak és a felek képviselőinek is. A kivizsgálási jegyzőkönyv eredeti példányát a káresetet követő 

hónap 5. napjáig a szerződésben megjelölt képviselőnk részére meg kell küldenie. 

 Az általunk észlelt munka-, tűz-, illetve környezetvédelmi szabálytalanságokat az elhárításához szükséges 

időtartam meghatározásával jegyzőkönyvben rögzítjük. Az alábbiakat érvényesíthetjük: 

- Szerződött partnerünk további tevékenységét azonnali hatállyal megtiltjuk a veszélyek elhárítására 

irányuló intézkedések kivételével. 

- Szerződött partnerünk a veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a szerződésben megjelölt 

képviselőnkkel egyeztetni. Késedelmes (24 órát meghaladó), szakszerűtlen intézkedés esetén a 

jogosultak vagyunk a veszélyhelyzetet, szabálytalanságot szerződött partnerünk költségére 

megszüntetni. 

 Késedelmes, téves adatszolgáltatásokból, valamint szabálytalan munkavégzésből eredő károk esetén 

kárigényünket a szerződött partnerünk felé érvényesítjük. 

 

Munkaterület 

 Amennyiben a vállalt feladat teljesítése munkaterület átadás-átvételi eljárást igényel, úgy azt a BÁCSVÍZ 

Zrt. által jóváhagyott nyomtatványon kell dokumentálni. 

 Szerződött partnerünk kijelenti, hogy a munkaterületen tartózkodással kapcsolatos speciális és/vagy helyi 

sajátosságokon alapuló előírásokat megismerte és tevékenysége során azokat betartja, betartatja. 

 A munkaterületen a partner részéről elhelyezett anyagokért, eszközökért a BÁCSVÍZ Zrt. semminemű 

felelősséget nem vállal. 

 A közlekedési utakat szabadon kell hagyni, anyag tárolása csak az előre felek által közösen meghatározott 

helyen történhet. 

 Szerződött partnerünk – a szerződésben/megbízásban meghatározottakon kívül - nem használhatja a 

BÁCSVÍZ Zrt. kezelésében és/vagy tulajdonában lévő anyagait, eszközeit és egyéb erőforrásait. 
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Munkavégzés 

 Szerződött partnerünk határozza meg a munkahelyre és a munkavégzésére vonatkozó valamennyi 

kockázatot és az azok kezelésére alkalmas intézkedéseket. 

 Szerződött partnerünk az általa észlelt bármilyen munka-, tűz-, vagy környezetvédelmi szabálytalanságot, 

veszélyforrást azonnal írásban köteles jelenteni a kijelölt képviselőnk felé. 

 Szerződött partnerünk a munkaterületen csak olyan munkaeszközt tarthat és üzemeltethet, amely az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti. 

 Szerződött partnerünknek a vállalt tevékenységével veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés 

módját, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit az érintett 

munkavállalóival - mind a munkahely egésze, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében - 

dokumentáltan meg kell ismertetni. 

 Szerződött partnerünknek a munkavállalóit el kell látnia a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni 

védőeszközökkel és használatukat meg kell követelnie. 

 Szerződött partnerünk a munkaterületen köteles biztosítani az elsősegélynyújtás tárgyi és személyi 

feltételeit. 

Tűzvédelem 

 Szerződött partnerünk a munkakörnyezetére, valamint a tevékenységére vonatkozó tűzvédelmi 

előírásokban meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. 

 Szerződött partnerünk a végzett tevékenységétől, a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az 

anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól függően az esetlegesen keletkezhető tüzek oltására alkalmas 

eszközökkel köteles rendelkezni. 

 Szerződött partnerünk köteles betartani az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó 

szabályokat. Köteles továbbá meghatározni az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeit és 

ellenőrizni a feltételek szerinti munkavégzést. Az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés engedélyét 

hozzájárulásunkat követően szerződött partnerünk adja ki saját munkavállalója részére. 

 

 

 

 
Kurdi Viktor 

elnök-vezérigazgató 

 

 


