Vállalkozói szerződések
munkavédelmi melléklete

Alulírott Vállalkozó, a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem az alábbiakat:
1. Tudomásul veszem, hogy a Dreher Sörgyárak Zrt székhelye és telephelyei fokozott
veszélyességű üzemi területek, ahol minden tevékenységet fokozott körültekintéssel
és kellő előrelátással valamint szervezettséggel kell elvégezni.
2. Tudomásul veszem, hogy a munkaterületre történt felvonulástól az onnan történő
levonulásig (a továbbiakban: a munka időtartama alatt) teljes felelősséggel tartozom
a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és egyéb, a
munkavégzés jellegétől függően irányadó jogszabályok, szakmai standardek és
szabályok betartásáért, azok alvállalkozóimmal, teljesítési segédeimmel,
alkalmazottaimmal és a munkaterületre belépő más harmadik személyekkel (a
továbbiakban együttesen: Munkatársak) történő betartatásáért.
3. Fentiekkel összefüggésben köteles vagyok különös figyelmet fordítani a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és végrehajtási rendelete (5/1993.
(XII.26.) MüM rendelet), valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és
a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény irányadó rendelkezéseinek betartására
és betartatására.
4. Tudomásul veszem, hogy a Dreher Sörgyárak Zrt területén kizárólag olyan
Munkatárs végezhet munkát, aki a munka megkezdésekor és annak teljes tartama
alatt rendelkezik a 33/1998. (VI.24.) NM rendeletnek megfelelően érvényes
munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálattal. Járványügyi érdekből kiemelt
jelentőségű területen végzett munka esetén, illetőleg azon üzemrészekben végzett
munkák esetén, ahol zajártalom miatt hallásvizsgálatra is szükség van, ezen
okmányokkal is rendelkeznie kell valamennyi foglalkoztatottnak.
5. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a munkaterületen kizárólag biztonságos
munkavégzésre alkalmas állapotú (kipihent, józan) személy tartózkodhat és végezhet
munkát. A Dreher Sörgyárak Zrt területére szeszesitalt behozni és/vagy fogyasztani
szigorúan tilos.
6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a munkaterületre felvonuló és ott munkát végző
Munkatársakat megfelelő állapotú, egységes, tiszta, a jogszabályoknak megfelelő
egészség- és munkavédelmet biztosító munkaruházattal, a 65/1999 EüM rendelet
szerinti egyéni védőeszközökkel, valamint a 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendeletnek
megfelelően elsősegély-nyújtó felszereléssel látom el. A ruházaton az
azonosíthatóság érdekében feltüntetem a munkáltató megnevezését.
7. A higiéniai előírásokat betartom és betartatom, a munkahelyeken rendet és
biztonságot tartok és tartatok fenn a Munkatársaimmal, a hulladékok tárolására

konténert biztosítok. A veszélyes hulladék gyűjtését szelektíven végzem illetve
végeztetem, és szabályszerű ártalmatlanításáról gondoskodom.
8. Tudomásul veszem, hogy a Dreher Sörgyárak Zrt területén a közúti közlekedési szabályokhoz hasonló rendszerben szabályozott közlekedési rend van érvényben,
melyet betartok és Munkatársaimmal betartatok.
9. Tudomásul veszem, hogy a tevékenységem illetve Munkatársaim tevékenysége
során bekövetkező károkért és esetleges balesetekért teljes felelősséggel tartozom. E
felelősség alól csak akkor mentesülhetek, ha bizonyítható, hogy a kár a Dreher
Sörgyárak Zrt által felhatalmazott személy utasítása miatt, vagy az átadott eszköz
hibája miatt következett be. A mentesülés további feltétele, hogy az utasítást a
jogszabályok alapján nem kellett megtagadni, illetve az eszköz hibája nem volt az
adott körülmények között felismerhető. Ennek körében a munka időtartama alatt a
kárveszélyt én viselem, a Munkatársaknak, a Dreher Sörgyárak Rt-nek, illetve
harmadik személyeknek okozott károkat (ideértve a szakszerűtlen munkavégzés
vagy jogellenes magatartás miatt a hatóság által a Dreher Sörgyárak Rt-re mint a
munkaterület tulajdonosára kirótt esetleges bírságokat, valamint egyéb költségeket
is) pedig köteles vagyok megtéríteni.
10. A vállalat területén esetlegesen bekövetkező baleset esetén a munkát fel kell
függeszteni és a baleset kivizsgálásába a Dreher Rt. illetékesét be kell vonni. A
balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy másolati példányát a tűz- és
munkavédelmi specialista részére át kell adni.
11. Tudomásom van arról, hogy a víz-, gőz-, kondenzvíz-, és gázvezetékek körzetében
való munkavégzés megkezdése előtt a műszaki szolgáltatás vezetőt értesíteni
szükséges.
12. Tudomásul veszem, hogy a Dreher ZRt. által kijelölt műszaki ellenőr jogosult a
munkavégzést bármikor ellenőrizni és a tapasztalt munkavédelmi szabálytalanságot
rögzíteni az építési naplóban. A műszaki ellenőr és a tűz- és munkavédelmi
specialista bármely munka leállítására jogosult, melyet megítélésük szerint nem
biztonságosan végzek illetve végeztetek el.
13. Tudomásul veszem, hogy a Dreher Sörgyárak Zrt területén alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával, érvényes
tűzgyújtási engedély birtokában végezhetek illetve végeztethetek, melyet a Társaság
erre jogosult tagja (tűz- és munkavédelmi specialista) aláírásával ellátott.
14. Kijelentem, hogy a Dreher Sörgyárak Zrt képviselői részéről a munkaterület,
illetőleg a munkavégzés veszélyforrásairól a szükséges és megfelelő kioktatást mind
én mind Munkatársaim megkapták, ideértve a védőeszközök igénybevételének
szükségességét, illetőleg minden egyéb intézkedésre vonatkozó kitanítást is.
Vállalom, hogy amennyiben bármilyen további oktatásra szükség mutatkozik, illetve
potenciális veszélyforrást észlelek, vagy olyan esemény bekövetkezte várható,
amelynek elhárításához megfelelő szaktudással vagy ismerettel nem rendelkezem,
haladéktalanul felfüggesztem, illetve felfüggesztetem a munkavégzést és utasítást,
tájékoztatást, oktatást kérek a Dreher Sörgyárak Zrt képviselőitől.

15. Ismeretes számomra, hogy a Dreher Sörgyárak Zrt szakemberei bármely előre
egyeztetett időpontban a rendelkezésemre állnak, hogy engem illetve
Munkatársaimat szükség szerint további munkavédelmi, baleset megelőzési,
környezetvédelmi, tűzvédelmi oktatásban részesítsék, illetve az adott munkaterület
speciális veszélyforrásait ismertessék. Tudomásul veszem, hogy ha e lehetőséggel
nem élek, úgy minden ebből eredő következmény engem terhel.
16. Szavatolom, hogy a Dreher Sörgyárak Zrt által a rakodás megkönnyítésére a
rendelkezésemre bocsátott targoncát kizárólag olyan Munkatársam használja, aki
megfelelő vizsgával és képesítéssel valamint érvényes orvosi igazolással rendelkezik
az adott targonca vezetésére, valamint megfelelő munkavédelmi oktatásban részesült
és a targonca vezetésére minden szempontból alkalmas állapotban van.
Munkatársaim erre vonatkozó igazolásait megvizsgáltam és megfelelőnek találtam.
Legalább a jogszabályok szerint megkívánt időközökben illetve az elvárható
rendszerességgel megismétlem a képesítések és az orvosi igazolások vizsgálatát,
illetve a munkavédelmi oktatást megismétlem.
17. A targoncát vezető Munkatárs köteles a helyszínen tartózkodó árukiadó utasításait
betartani. Köteles továbbá az emelőgép naplót megfelelően vezetni, és a targonca
esetleges meghibásodását az árukiadónak haladéktalanul jelezni.
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