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MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK VÁLLALKOZÓK
RÉSZÉRE
Az előírások célja
A Leadec Kft. kiemelten kezeli munkavállalói biztonságát, és elkötelezett a környezet
védelmével, valamint a fenntartható fejlődés biztosításával kapcsolatban. A Leadec Kft.
célja, hogy munkavállalói és partnerei a lehető legjobb környezetben, megfelelő
eszközökkel, biztonságosan, baleset nélkül végezhessék munkájukat. A munkavégzés
minden esetben a munka-, tűz, és környezetvédelmi előírások szigorú betartásával,
betartatásával történik.
A Leadec Kft. ennek megfelelően elvárja Vállalkozóitól, hogy ők és alkalmazottaik is ezen
irányelvek mentén működjenek, munkájuk során ne veszélyeztessék önmaguk és más testi
épségét, valamint minden esetben legyenek tekintettel az anyagi javak és a környezet
védelmére is.
A Vállalkozó felelőssége a Leadec Kft. munka-, tűz és környezetvédelmi követelményeinek
megismerése és alkalmazottaival történő megismertetése, betartatása. Minden, a
követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatos költség és kiadás a Vállalkozót terheli.
Általános elvárások a Vállalkozók felé
A Leadec Kft. elvárja, hogy a Vállalkozó munkavállalói a Leadec Kft-hez méltó kinézetű és
tisztaságú egyen ruházatban végezzék alvállalkozói tevékenységüket.
A Leadec-es munkaruha használatával való visszaélés (Leadec-es munkaruhában, más
megbízó számára végzett tevékenység) súlyos szerződésszegésnek minősül, és a szerződés
azonnali felmondását vonhatja maga után.
A Vállalkozó felelőssége, hogy a jogszabályokban előírt módon, rendszeresen felülvizsgált,
karbantartott, biztonságos munkaeszközökkel lássa el a munkavállalóit. A Leadec Kft. jogosult a
munkavégzést és a munkavállalókat bármikor szúrópróba szerűen ellenőrizni. A Vállalkozó az
ellenőrzést nem tagadhatja meg.
Alapvető elvárás a Vállalkozó felé, hogy a munkavégzésével a napi üzemszerű
alaptevékenységet csak a szükséges mértékben és ideig korlátozza. A munkaterületet köteles
tisztán, rendezetten tartani.
A Vállalkozó köteles, a vegyszerek használatát a tevékenység megkezdése előtt – a Leadec
Kft. munkavédelmi referensével - írásban engedélyeztetni. A vegyi anyagok biztonsági
adatlapjainak beszerzése, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok és rendelkezések
betartása a Vállalkozó kötelessége.
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a) Munkavédelem
A Vállalkozó köteles a megbízó felszólítására haladéktalanul bemutatni a tárgyi
munkakörre szóló munkahelyi kockázatértékelést, egyéni védőeszköz juttatási rendet,
munkavédelmi oktatási tematikát és a dolgozók aláírásával ellátott munkavédelmi
oktatási naplót.
A munka elvégzéséhez szükséges munkaeszközök, megfelelő védelmi képességű
egyéni védőeszközök biztosítása minden esetben a Vállalkozó felelőssége.
Minden olyan munka, ami berendezésbe, szűk térbe való behajolással, vagy annak
belsejében tartózkodással végezhető, beszállásos munkavégzésnek minősül (pl.:
tárolótartály, akna, csatorna, kazán, szállító tartály). Beszállásos munkavégzés
kizárólag a Leadec Kft. területileg illetékes vezetőjének írásos engedélyével, a
hatályos jogszabályi előírások szigorú betartása mellett végezhető.
b) Tűzvédelem
A Vállalkozó köteles munkavállalóit a jogszabályoknak megfelelően tűzvédelmi
oktatásban részesíteni, azt dokumentálni, és azt a Megbízó felszólítására,
haladéktalanul bemutatni. A Vállalkozó munkavállalóinak rendelkezniük kell a
munkavégzéshez szükséges, érvényes tűzvédelmi szakképesítéssel.
A munkavégzésnek a mindenkor hatályos, tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok
figyelembe vételével kell történnie.
Nyílt lánggal, illetve tűzveszélyes tevékenységgel járó munkavégzés kizárólag a
Leadec Kft. területileg illetékes vezetőjének írásos engedélyével, valamint az adott
telephely „TŰZGYÚJTÁSI ENGEDÉLY”-ével történhet.
c) Környezetvédelem
A munkavégzés során tekintettel kell lenni a mindenkor érvényben lévő
környezetvédelmi előírásokra. A környezetterhelést a lehető legalacsonyabb szinten
kell tartani. Alapvető elvárás Vállalkozóink felé a környezeti erőforrások kímélete,
kerülni kell a felesleges hulladékképződést, víz-, talaj- és levegőszennyezést. A
telephelyekre történő bejárásra kizárólag megfelelő műszaki állapotú gépjármű
használható. Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkavégzés során keletkező folyékony
hulladékot (olajos víz, szennyezett víz) a WC-be, lefolyókba, csatornákba,
földfelszínre önteni szigorúan tilos!
A telephelyeken a megbízók működésből képződő hulladék minden esetben a
megbízó tulajdonát képezik! Azok engedély nélküli elszállítása bűncselekménynek
minősül, és a szerződés azonnali felmondását vonhatja maga után.
A munkálatok során keletkező hulladékok további kezelése, tulajdonjogának
megállapítása egyedileg, az adott munkára kötött szerződés külön részében kerül
megállapításra.
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A környezetre veszélyes folyadékokat tartalmazó tartályokat, kannákat, edényeket az
esetlegesen bekövetkező balesetek elkerülése érdekében megfelelő méretű
kármentőben kell elhelyezni.
d) A Leadec Kft. tulajdonában lévő eszközök használata
Elvárás a Vállalkozó felé, hogy a munkavégzéshez szükséges munkaeszközöket
biztosítsa a munkavállalói számára. Amennyiben a munkálatok során szükségessé
válik a Leadec Kft. tulajdonában lévő eszközök (kéziszerszámok, emelőgépek stb.)
használata, úgy az eszköz biztonságos használatáért a Vállalkozó a felelős. Az
eszköz állapotában bekövetkezett változásokért, valamint az azzal esetlegesen
okozott károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséget köteles vállalni. A munka csak
akkor tekinthető teljesítettnek, ha a rendelkezésére bocsátott munkaeszközzel, és az
esetlegesen bekövetkezett károkkal elszámolnak.
Balesetek jelentése
Minden - a mindenkor érvényes munkavédelemről szóló törvény szerinti - balesetet jelenteni kell
a Leadec Kft. munkavédelmi referensének. A Vállalkozónak a balesetet követően
gondoskodnia kell a sérülés írásos jelentéséről. A baleseti bejelentőnek tartalmaznia kell az
alábbi pontokat:
• Baleset időpontja, helyszíne
• Balesetet szenvedő dolgozó adatai
• Baleset rövid leírása és bekövetkeztének oka
• Tervezett intézkedések a hasonló balesetek elkerülésére.
A munkavédelmi szempontból súlyos munkabalesetet a jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően az előírt szerveknek is be kell jelenteni.
A Vállalkozót és alkalmazottját érő balesetet a Vállalkozó vizsgálja ki, tartja nyilván, jelenti be és
viseli annak minden jogi és anyagi következményét.
A baleset bejelentésének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül.
Záró rendelkezések
Jelen munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások a Vállalkozóval kötött szerződés
elválaszthatatlan részét képezik, melynek elfogadását a Vállalkozó képviselője aláírásával
igazolja. A dokumentumban foglalt munkavédelmi előírások súlyos megszegése az adott
munka, vagy a vállalkozási szerződés azonnali felmondását vonhatja maga után. Jelen munka-,
tűz és környezetvédelmi védelmi előírás 2 (kettő) eredeti példányban készült, melyből 1 (egy)
példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Vállalkozót illeti meg.
Kelt: Győr,
a Vállalkozó részéről

