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Megállapodás munkavédelmi összehangolásról, 

amely létrejött 

egyfelől a Schaeffler Savaria Kft-re (9700 Szombathely, Zanati u. 31.) mint Megrendelő, 

másfelől a, ...................................................................................................................................... 

 .............................................................................................................................. mint Külsős cég 

között a ...........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................. tárgyú 

szerződés/megrendelés munka- és tűzvédelmi előírások által támasztott kötelezettségek 

teljesítésére. 

A külsős cég köteles a Szerződés/Megrendelés teljesítése során a munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. törvényben (továbbiakban: Mvt.) és a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes 
rendeletben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére a szükséges intézkedéseket saját 
gazdálkodó szervezeténél megtenni. Az építési munkahelyen és építési munkafolyamatok során 
betartandó követelmények maradéktalan betartásáért kizárólagos felelősséget visel.  

A külsős cég szükség szerint gondoskodik az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásban 
történő elrendeléséről. 

A külsős cég egy személyben felel az általa alvállalkozóként foglalkoztatott vállalkozások 
jogszabályokban előírt környezet-, munka- és tűzvédelmi kötelezettségeinek megvalósulásáért. 

A külsős cég köteles az általa átvett építési terület vonatkozásában a fennálló alvállalkozói 
struktúráról dokumentációt vezetni. Ennek a dokumentációnak alkalmasnak kell lennie egy 
esetleges jogi vita esetén a helyzet tisztázására. 

A külsős cég gondoskodik arról, hogy a Schaeffler Savaria Kft. által építési munkaterületként át 
nem adott munkaterületeken, a kivitelezésben részt vevő munkavállalók csak előre egyeztetett, 
indokolt esetben tartózkodhassanak. 

Az építési munkaterületen a Schaeffler Savaria Kft. környezet-, munka és tűzvédelmi csoportja 
előzetes bejelentés nélkül környezet-, munka és tűzvédelmi ellenőrzést tarthat. Amennyiben 
szabálytalanság kerül megállapításra, a külsős céggel, vagy az általa megbízott személlyel 
felveszik a kapcsolatot, aki intézkedik a feltárt szabálytalanság mielőbbi megszüntetéséről. 
Amennyiben a szabálytalanság közvetlenül és súlyosan veszélyezteti bárkinek az egészségét, 
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testi épségét, vagy a szabálytalanság nagy anyagi, környezeti kár kialakulásával fenyeget, az 
ellenőrzést végző személy, a külsős cég megbízottját kihagyva, azokat az eset után tájékoztatva, 
azonnal intézkedhet. A külsős cég, az alvállalkozók, illetve a munkavállalók kötelesek a 
foganatosított intézkedést tudomásul venni, és a szerint eljárni. Amennyiben ez nem valósul 
meg, az ellenőrző személy, a szabálytalanság megszüntetéséig, leállíthatja az adott 
munkaműveletet! A külsős cég továbbá köteles a fenti bekezdésben meghatározott ellenőrzési 
jogról az általa alkalmazott alvállalkozókat, illetve a munkavállalókat tájékoztatni. A Schaeffler 
Savaria Kft. ellenőrzési joga nem érinti a külsős cég környezet-, munka- és tűzvédelmi 
felelősségét! 

Amennyiben a környezet-, munka-, és tűzvédelmi szabályszegés súlyos, a Schaeffler Savaria 
Kft. fenntartja a jogot, a munkaterületet átadó személyen keresztül, hogy a vállalkozást, 
munkavállalót, gépet, berendezést, technológiát, anyagot kitiltsa a kft. tulajdonában álló 
munkaterületről. 

A munkavégzés során, az építési területen bekövetkezett súlyos, halálos baleset, illetve 
bármilyen jellegű környezetszennyezés (pl.: havária) esetén a külsős cég köteles azonnal 
jelenteni az esetet és a megtett intézkedéseket a környezet-, munka-, és tűzvédelmi 
csoportvezetőnek. 

A külsős cég jelen megállapodást köteles az általa alvállalkozóként foglalkoztatott vállalkozások 
irányába is megkötni, a benne foglaltakat megismertetni és betartatni. 

A külsős cég 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3. § (2) bekezdésében előírt 
koordinátorának  

Neve:  ......................................................................................  

Telefonszáma: ......................................................................................   
 
 
Dátum:   .................................................  

Aláírás:  .................................................  ..................................................  

 Külsős cég képviselője Kapcsolattartó személy 

 Schaeffler Savaria Kft. 

 


