Vállalkozási szerződés

Amely létrejött egyrészről,
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefon:
Képviseli:
mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó),
másrészről,
Név:
TETTYE
FORRÁSHÁZ
Pécsi
Városi
Víziközmű
Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
Cégjegyzékszám:
02-10-060354
Nyilvántartó cégbíróság:
Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:
14925889-2-02
Bankszámlaszám:
K&H Bank Zrt. 10402427-00027647-00000004
Telefon:
72/421-700
Képviseli:
Sándor Zsolt vezérigazgató
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő) között az alábbi feltételekkel:
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:
Megrendelő által a Vállalkozóhoz küldött a Megrendelő üzemeltetésében lévő gépjárművek,
utánfutók, munkagép(ek) szervizszolgáltatása. (2. számú mellékletek)
2. MŰSZAKI TARTALOM:
2.1. A szervizszolgáltatás az 1. pontban megjelölt gépjárművek, utánfutók, munkagép(ek)

tekintetében kiterjed minden garancia időn túli javítási és karbantartási munkára, műszakiés környezetvédelmi felülvizsgálatra való felkészítésre és ügyintézésre, azok lebonyolításának
elvégzésére, a technológiai járművek rendszeres havi és negyedéves átvizsgálására.
2.2. Vállalkozó vállalja, hogy a 2.1. pontban megjelölt szolgáltatásokat első osztályú minőségben,

a legmagasabb szakmai színvonalon, utólag és javítás közben ellenőrizhetően a jármű
gyártójának előírása alapján hibátlanul elvégzi.
2.3. A felek a jelen keretszerződés alapján, az ebben foglalt feltételekkel, a Megrendelő által a

Vállalkozóhoz javításra, karbantartásra küldött járművek javítására, karbantartására, a
Vállalkozó által adott és a Megrendelő által visszaigazolt árajánlattal kötnek szerződést.
2.4. A szolgáltatás kiterjed mindazon gépjárművekre, amelyek javítására, karbantartására

Vállalkozó, mint szerviz jogosult.
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2.5. Vállalkozó, jelen szerződés tartama alatt köteles gondoskodni arról, hogy megfelelő szakmai

képzettséggel rendelkező kapcsolattartó személy álljon rendelkezésre a szolgáltatás hatálya
alá tartozó egyes munkák megrendelésekor, ellátásakor és pénzügyi rendezésekor.
2.6. Vállalkozó, a járművek, átvételével egyidejűleg javítási munkalapot köteles kitölteni a

Megrendelő által kért javításokról és megjegyzéseiről, valamint a Vállalkozó által
szükségesnek ítélt karbantartási munkákról, a megállapított hibáról. A munkalapnak
tartalmaznia kell a munkalap nyitásának időpontját, pillanatnyi kilométeróra-üzemóra állást,
a pillanatnyi üzemanyagszintet, a gépjárművön, vagy munkagépen látható sérülést, és a
tartozékok listáját. Valamint, azokat az adatokat, melyek alapján a munkafelvétel helye,
ideje, a mindkét fél részéről eljáró személyek és képviselőjük neve, illetve a gépjármű vagy
munkagép adatai megállapíthatók. A javítási munkalapot az átadó és az átvevő fél is köteles
aláírásával ellátni.
2.7. Vállalkozó, a javítási munkalap kitöltését követően maximum 24 órán belül köteles tételes

írásbeli árajánlatot készíteni, amely a várható javítási határidőt is tartalmazza, és azt emailben az árajánlatot kérő e-mail címre eljuttatni, jóváhagyás céljából. Az árajánlattal
kapcsolatban Megrendelő megjegyzést tehet, idesorolva az alábbi eseteket:
• az árajánlat hibásan vagy hiányosan került kitöltésre;
• az előirányzott munkák, anyagok illetve ezek költségvonzatai bármilyen szempontból
Megrendelő megítélése szerint változtatásra szorulnak;
• Vállalkozó köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni, de Vállalkozó köteles
Megrendelőt írásban minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
munka elvégzésének eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését gátolja. Ha
Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles erről őt írásban
figyelmeztetni;
• Vállalkozó nem végezheti el az adott munkát Megrendelő utasításai szerint, ha ez
jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez vagy az élet- és vagyonbiztonság
veszélyeztetéséhez vezetne.
2.8. A Megrendelő az árajánlat haladéktalanul e-mailen történő visszajuttatásával visszaigazolja a

szervizmunka árajánlat kérését a Vállalkozónak. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha
Vállalkozó Megrendelő által visszaigazolt és jóváhagyott munkamegrendelő és árajánlat
hiányában végzi el a javítást. A gépjármű javítási/karbantartási munkálatai csak Megrendelő
visszaigazolásának birtokában kezdhetők meg. Vállalkozó köteles a javítási/karbantartási
munkálatokat az elfogadott árajánlatnak megfelelően és az ajánlatban feltüntetett javítási
határidőnek megfelelően, a lehető leggyorsabban elvégezni. A fentiek ellenére történő
munkavégzésből eredő kárért és felmerült költségekért Vállalkozó köteles teljes körűen
helytállni, a jóvá nem hagyott szolgáltatás díjára nem jogosult.
2.9.

Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a megrendeléskor nem
látható többletjavítás igénye merül fel, illetve tájékoztatni a javítás megváltozott
körülményeiről; a javítást csak megrendelő hozzájárulásával folytathatja. A hozzájárulás
hiányában folytatott javításból eredő kárért és költségért való felelősség, valamint a díjazás
tekintetében a 2.8 pontban írtak megfelelően irányadók.
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2.10. Amennyiben Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a közölt határidő, vagy a javítási díj nem

elfogadható, Megrendelő nem köteles Vállalkozónál megrendelni a szolgáltatást.
Amennyiben Vállalkozó az árajánlat elkészítéséhez hibafelmérési munkálatokat végzett a
gépjárművön, melyhez a gépjármű egyes alkatrészeinek megbontására volt szükség, vagy
diagnosztikai hibakeresést végzett el, a hibakeresésre 2 munkaóra időt számolhat el
Megrendelő felé.
2.11. Vállalkozó a javítási munkák elvégzése során csak a műszaki dokumentációban előírt

minőségű és mennyiségű kenő- és segédanyagokat használhat.
2.12. Vállalkozó alvállalkozó igénybe vételére jogosult, de az alvállalkozó tevékenységéért

Vállalkozó Megrendelővel szemben úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
2.13. Vállalkozó a javításra leadott járműbe vagy munkagépbe csak a típusnak megfelelő

alkatrészeket épít be. A beépített alkatrészekkel, felhasznált anyagokkal kapcsolatban a
vonatkozó jogszabályok szerint garanciális, illetve szavatossági felelősséggel tartozik.
2.14. Vállalkozó ellenőrzés céljából köteles megőrizni és tárolni az általa kicserélt alkatrészt az

Ügyfél által megjelölt időpontig, de maximum a gépjármű átadását követő 5 munkanapig
úgy, hogy arról a későbbiek folyamán kétséget kizáróan megállapítható legyen, hogy melyik
gépjárműből és mikor került kiszerelésre.
2.15. Vállalkozó köteles a javítás után a megjavított jármű vagy munkagép minőségellenőrzése

után, a Megrendelőt értesíteni a javítás elkészültéről.
3.

SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK:

Az 1. pontban meghatározott munkáért a 2. pontban meghatározott műszaki tartalommal a
Megrendelő a Vállalkozónak az alábbiak szerinti vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó által kiállított
számla ellenében:
munkadíj:
,- Ft/óra+ÁFA
havi átvizsgálás díja:
,- Ft/db+ÁFA
negyedéves átvizsgálás díja: ,- Ft/db+ÁFA
autómentés díja
,-Ft/Km+ÁFA
A Vállalkozó az alábbi kedvezményt biztosítja a kiállított számlák
munkadíjából:……%
felhasznált anyagok listaárából:…….% .
gyári és után gyártott alkatrész……..%
Számla kiállítására a Vállalkozó az elvégzett munkának a munkalapon történő a Megrendelő általi
leigazolását követően jogosult. A Vállalkozó által benyújtandó részletes javítási számlának
tartalmaznia kell a gépjármű javítás utáni átadás-átvételét igazoló Munkalap másolatát. Vállalkozó
tudomásul veszi, hogy a szerződésszerű teljesítést követően kibocsátandó számlán a jogszabályi
előírások által meghatározott kötelező tartalmi elemeken túl köteles jelen szerződés Vállalkozó által
adott szerződés-azonosító számát is feltüntetni.
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Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla kiegyenlítés nélküli
visszaküldését vonja maga után, és az ebből eredő károkért Megrendelő nem vállal felelősséget.
A számla fizetési határideje, annak kézhezvételétől számított 30 nap. A fizetés a Vállalkozó
……………..számú számlájára történő átutalással történik.
4.
A munka megkezdésének ideje:
A Megrendelő és a Vállalkozó által aláírt írásos megrendelést (Munkalap) követő legkésőbb 1
munkanapon belül.
5.

A szerződés teljesítésének határideje:
5.1. Egyedi munka megrendelés alapján.
5.2. Hibás teljesítésnek minősül különösen:

•
•
•

javítási árajánlat nem küldése;
javítás elvégzése, a javítás Megrendelő általi jóváhagyása nélkül;
ha a kötelező karbantartások elvégzése után rendeltetésszerű használat mellett olyan
meghibásodás jelentkezik, amely visszavezethető a javítás során elvégzett munkákra.

6.

A javítási, karbantartási munkára vállalt garanciális idő:
Elvégzett munkára: 6 hónap
Beépített alkatrészre: 12 hónap

7.

Amennyiben a szerződés által érintett tevékenység megvalósítása nem a Vállalkozónak
felróható okokból (pl.: időjárás, megrendelt anyagok határidőn túli szállítása, üzemzavar
előfordulása) akadályoztatásra kerül, úgy a felek a teljesítési határidőt egymással egyeztetve
írásban az akadályoztatás várható megszűnését követő időszakra módosítják. Ilyen esetben
Megrendelő a késedelmes teljesítés miatti igényével, az összegzett akadálymentes
munkanapok alapján a módosított, új teljesítési határidő lejárta után élhet.

8.

A vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, amennyiben késedelmesen, hibásan vagy egyáltalán
nem teljesít. A késedelmi kötbér mértéke a késedelembe esés napjától számítva a kijavítás
megtörténtéig a szerződés tárgyát képező munkavégzés nettó értékének megfelelő napi 2%,
de legfeljebb a 3. pontban feltűntetett vállalkozói díj 10%-a. A hibás teljesítés miatti kötbér a
szerződés tárgyát képező munkavégzés nettó értékének 10%-a. A nem teljesítés miatti
kötbér pedig a szerződés tárgyát képező munkavégzés nettó értékének 10%-a.
A Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a szolgáltatási díjból visszatartani,
azaz a Megbízott által a jelen szerződés 3. pontja szerint kiállított számla összegét a kötbér
összegével csökkentett összegben kiegyenlíteni.

9.

Kapcsolattartók:
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt:
név: Nemes Balázs
tel:
30/247-6216
e-mail: nemes.balazs@tettyeforrashaz.hu
név:
tel:
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e-mail: szabo.rita@tettyeforrashaz.hu
Vállalkozó:
név:
tel:
e-mail:
név:
tel:
e-mail:
10.

Vállalkozó kijelenti, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökkel és megfelelő
személyi feltételekkel, képzettséggel rendelkezik.

11.

A szerződés teljesítése során a környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a
papírfelhasználás, valamint a keletkezett hulladék csökkentése érdekében a Felek közötti
kommunikáció kizárólag elektronikus úton történik. A szerződés teljesítése során a
dokumentálás is elektronikus adathordozókon történik, nyomtatott formában kizárólag a
végleges, a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. A Vállalkozó vállalja,
hogy e szerződés tárgyának teljesítése során a nyomtatáshoz elsődlegesen újrahasznosított
papírt használ.

12.

Vállalkozó köteles a munka-, és tűzbiztonsági, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos
1. számú mellékletben leírt rendelkezéseknek megfelelni.

13.

A vállalkozási szerződés időtartama alatt a tevékenység folyamán bekövetkező
káreseményért a Vállalkozó tartozik felelősséggel, illetve a környezetszennyezés felszámolása
a Vállalkozó feladata.

14.

Megrendelő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összegre pénzügyi
fedezettel rendelkezik.

15.

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

16.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelőt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-a szerinti késedelmi kamat terheli.

17.

E szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó előírásai az irányadóak.

18.

Felek jelen szolgáltatói szerződést ………….-ig tartó határozott időtartamra kötik, de
fenntartják a szerződés meghosszabbításának lehetőségét.
E szerződés aláírásának napján lép hatályba.

19.

Felek jogosultak a szerződést 60 napos határidővel indoklás nélkül felmondani. A szerződés
bármely fél részéről történő felmondása esetén Felek az elvégzett munka vállalkozói díjával
és a megrendelt anyagokkal kölcsönösen elszámolnak.

20.

Jelen szerződést a Felek közös megegyezés alapján kizárólag írásban módosíthatják.
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21.

Felek kötelesek a szerződés hatálya alatt egymással kölcsönösen együttműködni, egymást
segítve, jóhiszeműen eljárni, valamint a teljesítést bármelyikük részéről esetlegesen
akadályozó és egyéb körülményekről a másik felet haladéktalanul tájékoztatni.

22.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő, esetlegesen felmerülő jogvitáikat
elsősorban peren kívül, tárgyalásos formában, megegyezésre törekedve rendezik. Ennek
sikertelensége esetére a Felek a Pécsi Járásbíróság, illetve hatáskör hiánya esetére a Pécsi
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

23.

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ezen szerződésben megadott kapcsolattartók személyes adatait a
megfelelő minőségű kapcsolat fenntartása, illetve a beszerzési eljárás tárgyát képező
szerződés teljesítése érdekében kezeli jogos érdek alapján, a GDPR 6. cikk (1) (f) és a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerint. Az adatkezelésre vonatkozó
tájékoztatót a www.tettyeforrashaz.hu/adatkezeles oldalon ismerheti meg. A szerződés
aláírásával a szerződő felek elfogadják az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, a
szerződésben megadott természetes személyek számára biztosítják a tájékoztató
megismerését és a kapcsolódó jogaik gyakorlását.
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésben megadott, valamint a szerződés
teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítése
érdekében kezelik, harmadik fél részére kizárólag a másik fél beleegyezésével adják át. A
felek gondoskodnak arról, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek
titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási
kötelezettség alatt állnak, valamint megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak
végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot
garantálják.

24.

Jelen szerződés egymással mindenben megegyező kettő eredeti példányban készült, amelyet
a Szerződő felek kölcsönösen átolvastak, értelmeztek és azt, mint szerződési akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírták.

25.

Vállalkozó a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. dolgozói részére, a dolgozó tulajdonában vagy
üzemeltetésében levő gépjárművek eseti javíttatása, átvizsgálása esetén, - mely
munkaviszonyt a csoport dolgozója hitelt érdemlően bizonyítja (belépő kártya) - ugyanazokat
a kedvezményeket biztosítja, mint amit Megrendelő részére biztosít, kivéve az 3. pontban
részletezett fizetési határidőt.

Pécs, 2019.

……………………………………………..
Megrendelő
Sándor Zsolt vezérigazgató
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
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Mellékletek:
1. számú melléklet: Környezetvédelmi fejezet
2. számú melléklet: Gépjárműpark lista, havi átvizsgálási lap, negyedéves átvizsgálási lap
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1.

számú melléklet

I.

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET:

A vállalt tevékenység során a Vállalkozónak az alábbiakat kell betartania:
-

Az építés során érintett zöldfelületeket eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.
A vonatkozó jogszabályokat, szabványokat be kell tartani mind a felhasznált anyagok, mind az
alkalmazott technológiák esetében.
A kivitelezés során törekedni kell olyan technológia alkalmazására mely a legkevesebb energia
felhasználással, és hulladékképződéssel jár.

Hulladékkezelés, szállítás:
A vállalt tevékenység során keletkezett hulladékot a Vállalkozónak a jogszabályban rögzített tartalommal
nyilván kell tartania, és annak a rendeletben rögzített időpontban történő bevallásáról gondoskodnia kell.
Jogszabályok:
• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
• 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabályairól
• 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.
• 309/2014.(XII.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről
• 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
szóló
A hulladékot munkaterületről el kell szállítani, arra engedéllyel rendelkező átvevőnek át kell adni, ez alól
kivételt képez az aszfalt és betonhulladék, amelyeket a közútkezelő hozzájárulásnak megfelelően kell kezelni.
Az átadást az átvevő mérlegjegy, átvételi bizonylat, veszélyes hulladék esetén továbbá ’Sz’ vagy ’Gy’ szállítójegy
kiállításával ismeri el.
Fém és öntvény hulladékot a Vállalkozó nem adhat le, ezek esetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi
CXL. törvényben foglaltak alkalmazandóak, amely alapján kizárólag a tulajdonos, vagy annak megbízottja
adhatja le azokat.
A Vállalkozó köteles a fenti bizonylatok másolatait a teljesítés igazolás érdekében, a Megrendelő szakági
műszaki ellenőrének leadni. A bizonylaton szerepelnie kell:
a vállalkozó nevének
a munkaterület megnevezésének, ahonnan a hulladék származik
a hulladék mennyiségének
a hulladék fajtájának
Amennyiben alvállalkozó végzi a szállítást, a szállító bizonylata nyújtandó be, amelyen a megbízó (fővállalkozó)
neve és a hulladék keletkezésének helye (a Vállalkozó munkaterülete) is fel van tüntetve. Ebben az esetben a
fővállalkozónak az alvállalkozó szállító jegyeit igazolnia kell.
Vállalkozó a keletkezett hulladékot balesetmentes, rendezett formában a munka befejezési határidejéig
tárolhatja a közterületen.
A hulladékok elszállítása alkalmával közterületet szennyezni nem szabad. A szóródó anyagokat szállítás
alkalmával le kell fedni. A víz alól kitermelt hordalékot az elszállítás előtt szikkasztani szükséges.
Folyékony hulladék szállítása csak zárt tartálykocsikban történhet.
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Zaj- és rezgésvédelem
A Vállalkozó olyan zajterheléssel járó munkát, amely a jogszabályban előírt határértéket meghaladja, csak
havária ill. katasztrófa elhárítás esetében végezhet. Ez esetben a munkavégzést úgy kell szervezni, hogy a
zajterhelés a lehető legrövidebb ideig tartson. A nagy zajterheléssel járó munkák esetén a Vállalkozó köteles a
munkát végző dolgozók számára a káros zajhatás elleni védőeszközt biztosítani.
A Vállalkozó tevékenysége során csak olyan munkagépet használhat, amely által okozott rezgések az épített
környezetet nem károsítják. A munkálatok megkezdése előtt a munkaterület környezetében lévő építmények
műszaki állapotát fényképen, videón vagy elektronikus úton rögzíteni szükséges. Ez a dokumentum az építési
dokumentáció részét képezi.
Jogszabályok:
- 284/2007 (X.29.) Kormányrendelet a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról
Felszíni és felszín alatti vizek védelme, talaj védelem:
Felszíni vizekbe, nyílt vízfolyásokba, tavakba, forrásokba, valamint csapadékvíz elvezető csatornákba szennyező
anyagot, hulladékot, szennyvizet (takarítási kommunális szennyvizet) bejuttatni tilos.
A munkaterületen a kibontott és a beépítésre kerülő anyagokat, valamint a keletkezett hulladékot rendezetten
úgy kell tárolni, hogy azok sem a használat során, sem pedig kimosódás útján a vízelvezető árkokba, vagy
csatornákba ne juthassanak.
Szennyező, az élővízre veszélyes anyagokat árkok, vízfolyások ill. csapadékcsatornák mellett tárolni nem
szabad.
Veszélyes anyagok
A veszélyes anyagok, olajok vegyszerek bejutását a vízelvezető rendszerbe és a talajba a műtárgyak fóliás
takarásával meg kell akadályozni.
Amennyiben a munkavégzés során a vízelvezető rendszer vagy a talaj szennyeződött, a szennyezést
haladéktalanul el kell hárítani. Veszélyes anyaggal történt szennyezés esetében a szennyezést okozónak
értesíteni kell a Megrendelőt, a Baranya Megyei kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályát. A szennyezés lokalizálását és eltávolítását arra jogosult Vállalkozóval kell elvégeztetni.
A karszt-területen ill. a vízvédelmi területen munkát végezni fokozott odafigyeléssel a környezetvédelmi
hatóság előírásainak szigorú betartása mellett szabad.
A veszélyes anyagok maradványait és azok göngyölegeit a munkaterületről el kell szállítani, arra
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozónak át kell adni. Ennek bizonylatolását és igazolását
Vállalkozó a „Hulladékkezelés, szállítás” pontban részletezettek szerint köteles végezni.
A fent leírt feltételek teljesülését a megrendelő műszaki ellenőrei a munkavégzésre vonatkozó hivatalos
dokumentumokban (pl. építési napló, műszaki átadás-átvételi, helyszíni jegyzőkönyv) rögzítik.
A környezetvédelmi fejezetben leírtak betartása a Vállalkozó feladata.
II.

MUNKAVÉDELMI FEJEZET:

A munkaterület átadását követően a vállalkozó felel a munkavégzéssel együtt járó valamennyi munkavédelmi
intézkedés betartásáért. Dolgozóit a munkába állás előtt megfelelő általános és munkakörre szabott oktatásban
kell részesíteni. A munkaterület előkészítéséről, a közlekedési táblák elhelyezéséről, az éjszakai kivilágításról a
vállalkozónak kell gondoskodni.
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi
követelményekről szóló 4/2002 (II.20) SzCsM-EüM. együttes rendeletet be kell tartani.
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A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt-nél a munka- és tűzvédelmi szakértő: Safetycontrol Hungary Kft. (+36-30/661-1123,
info@safetycontrol.hu).
A vállalkozó a munkaterületért a munkaidőn kívül is felel, ezért gondoskodnia kell annak megfelelő
megjelöléséről, körül korlátozásáról, kivilágításáról, szükség esetén őrzéséről.
A munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló – többször módosított – 1993. évi XCIII.
törvény, a részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott és más külön jogszabályok, az egyes
veszélyes tevékenységekre (technológiákra) vonatkozóan az illetékes miniszter rendeletével hatályba léptetett
szabályzatok tartalmazzák (ezek betartása és betartatása a vállalkozó kötelessége és felelőssége).
A kivitelezési munkákat csak a 191/2009. (IX.15.) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló Korm.
rendeletnek megfelelő felkészültségű és jogosítványú vállalkozó végezheti.
A Vállalkozó által betartandó munkavédelmi jogszabályok közül a fontosabbak az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályiról,
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról,
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról,
47/1999. (VIII.4.) GM rendelet az emelőgép biztonsági szabályzat kiadásáról
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági
követelményeiről,
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről,

A jogszabályok előírásain túlmenően – közterületen végzendő munkák esetében – az alábbiakra kell fokozott
figyelmet fordítani:

A munkaárok kiemelését függőleges pallójú, zárt dúcolás védelme mellett kell végezni, a közművek közelében
és a bekötéseknél kézi – a továbbiakban gépi földkiemeléssel. A munkaárok mellett 50 cm-t szabadon kell
hagyni.
III.

TŰZVÉDELMI FEJEZET:

A vállalkozó köteles tevékenységi területén a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – jogszabályban, szabványban,
hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket, felszereléseket, technikai eszközöket
állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok
biztosításáról gondoskodni.
A vállalkozó köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek kiviteli tervezésével és
megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban foglaltakról, [különös tekintettel az 1996. évi
XXXI. Tűzvédelmi törvény, a tűzvédelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 54/2014. (XII. 5.)
BM rendeletben foglaltakra] és a szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról,
valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó részeinek ismertetése, a tűzvédelmi fejezetben
leírtak betartása a vállalkozó feladata.
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IV.

VÍZBIZTONSÁGI FEJEZET

A kivitelezés során csak olyan a vízzel közvetlenül érintkező anyag, termékek és a víz kezelésére alkalmazott
technológia alkalmazható, amely rendelkezik az Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyével.
Az ivóvízzel közvetlenül kapcsolatos szerelési munkákat egészségügyileg igazoltan alkalmas dolgozók
végezhetik.
A kivitelezés során be kell tartani a Műszaki Leírás más fejezetiben hivatkozottak mellett, a következő
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

219/2004. (VII.21.) számú Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről
220/2004 (VII.21.) Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és
alkalmazásuk egyes szabályairól
16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító
művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok
köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról
123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízi létesítmények védelméről
201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről
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2. számú melléklet
Gépjárműpark
mennyiség Együttes
/ db
tömeg (kg)

Gyártmány-tipus

1
2

RENAULT CLIO 1.5DCI

2

1540

5 ajtós

D

2006

FIAT DOBLO CARGO

12

2 425

Dobozos

D

2015

3

ISUZU D-MAX DK L MT

8

3 000

Duplafülkés Dobozos

D

2015

4
5
6
7

FIAT DUCATO

6

3 000

Dobozos 4X4

D

2015

FIAT DUCATO

2

3 000

Dobozos Normal

D

2015

FIAT DUCATO

1

3 250

Doka platós

D

2015

IVECO 65 C 15

1

6 500

ivóvízszállító 3 m3

D

2003

8

IVECO Trakker 335-12 AD260 MUT

1

26 000

D

2007

9
10

IVECO 35 C 12

1

3500

IVECO Magirus Stralis 260 MUT

1

26 000

11

IVECO 55S MUT

1

5 500

12

IVECO150E MUT

1

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Felépítmény

Üzemanyag
Évjárat
fajta

sorsz.

szippantós 12 m 3;
4x4
billenőplatós

D

2007

szippantós 12 m3
csatornamosó 4x4,
2m3

D

2007

D

2009

15 000

szippantós 6 m3; 4x4

D

2009
2010

Mercedes-Benz Axor MUT 328

1

18 000

csatornamosó

D

TOYOTA HIACE PANEL VAN 4WD

1

2900

Dobozos 4X4

D

2002

TOYOTA HIACE PANEL VAN 4WD

1

2900

Dobozos 4X4

D

1999

TOYOTA HIACE PANEL VAN 4WD

1

2900

Dobozos 4X4

D

1997

TOYOTA HIACE PANEL VAN 4WD

3

2900

Dobozos 4X4

D

2005

IVECO EuroCargo 140E 24WR

1

14 000

terepes darus

D

2002

IVECO 150 E 18

1

15 000

D

2001

TOYOTA DYNA 100

1

3 210

ivóvízszállító 7 m3
Platós

D

2004

IVECO-MAGIRUS

1

17 500

csatornatisztító

D

2001
2005

RENAULT Kangoo 1.9D

1

1830

Dobozs

D

Mazda BT-50

2

3030

Duplafülkés Dobozos

D

2008

1

2110

kombi szgk.

D

2015

Mazda-6
Mazda 5 1.6D

1

2 125

kombi szgk.

D

2012

EGYEDI 1RF-1300

1

1 300

utánfutó

-

1998

Mazda 3 1.6i TE

1

1 770

4 ajtós szgk.

B

2010

Stema M4075

1

550

utánfutó

-

2010

Rácz 400-5541-01

3

750

utánfutó

-

2011

RENAULT Trafic

1

2 960

Dobozos

D

2007

HORVÁTH ZOLTÁN

2

750

utánfutó

-

2001

KOBO-COOP

2

3000

aggregátor

D

2008

MOLE UTE-ROLLER

1

2600

utánfutó

-

1998
1987

L-6-UF

1

6000

utánfutó

-

Mazda 3 2.0 SP

1

1745

5 ajtós szgk.

B

2018

Mazda 3 2.2

1

1910

4 ajtós szgk.

D

2018

36

KOMATSU WB 93R-2

1

8 800

D

1999

37

ATLAS-COPCO XAS 32

2

495

homlokrakodó
utánfutó,
kompresszor

D

1998
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TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. technológiai járművek
Rendszám
ITL-858

Típus
IVECO 65 C 15

Felépítmény
ivóvízszállító 3 m3

KWL-723

IVECO Trakker 335-12 AD260

szippantós 12 m3; 4x4 MUT

KWL-882
KXZ-897

IVECO 35 C 12 bill.
IVECO Magirus Stralis 260

billenőplatós
szippantós 12 m3 MUT

LJE-194

IVECO 55S

csatornamosó 4x4, MUT 2m3

LMM-521

IVECO150E

szippantós 6 m3; 4x4 MUT

LTD-372
IHY-415

Mercedes-Benz Axor
IVECO EuroCargo 140E 24WR

csatornamosó MUT 328
terepes darus

HWD-838

IVECO 150 E 18

ivóvízszállító 7 m3

HZZ-390

IVECO-MAGIRUS

csatornatisztító 2x4 m3 MUT 329-4

Oldalszám: 13/15

Vállalkozási szerződés

Havi átvizsgálási lap

Jármű rendszáma: ___ _______________________

Dátum: ________________

Km óra állása: ______________________________

Átvizsgálási pontok a havi szemlék alkalmával:

Sorsz.

Ellenőrzött tétel

1

meghajtó szíjak állapotának és
feszességének vizsgálata

2

fékrendszer tömítettségének ellenőrzése,
rudazatok bowdenek állapotának
vizsgálata

3

keréknyomás ellenőrzése és beállítása,
gumiabroncsok és futófelületük vizsgálata

4

futómű és felfüggesztések
szemrevételezéses vizsgálata

5

világítás és visszajelzők átvizsgálása,
szükség szerinti javítása, izzók cseréje

6

motorolaj, hűtőfolyadék, fékfolyadék
szintjének ellenőrzése

____________________________________
név
Minősítéseknél használt rövidítések:
„M” megfelelt
„H” hiba
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Minősítés

Megjegyzés

_______________________________________
aláírás
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Negyedéves átvizsgálási lap

Jármű rendszáma: ___ _______________________

Dátum: ________________

Km óra állása: _______________________________

Átvizsgálási pontok a negyedéves szemlék alkalmával:

Sor
sz.
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Ellenőrzött tétel

Minősítés

Megjegyzés

Alváz, karosszéria, raktér,
kocsiszekrény állapotellenőrzés
Vezetékek, csövek, tömlők, olaj és
üzemanyag-ellátó vezetékek
kábelvezetés, sérülés, kopás és
szivárgásvizsgálat (ahol látható)
Fényszórók ellenőrzése, szükség
esetén beállítás, izzó csere
Kormányszerkezet és tömítettsége
Hajtáslánc és annak tömítettségének
ellenőrzése
Motor, vákuumszivattyú, fűtés és
hűtőrács, sérülés és szivárgásvizsgálat
Hűtőfolyadék tágulási tartály,
fékfolyadék tartály ellenőrzés
Akkumulátor ellenőrzés és
diagnosztika
Gumiabroncsok+ pótkerék kopás- és
állapotellenőrzés, oldalfal és
profilmélység vizsgálata, eredmény
rögzítése a munkalapon, légnyomás
beállítás
Kerékanyák nyomatékellenőrzés
Vízvályú, kifolyónyílások ellenőrzés és
tisztítás
Zsírzás
Alváz, karosszéria, raktér,
kocsiszekrény állapotellenőrzés

____________________________________
név
Minősítéseknél használt rövidítések:
„M” megfelelt
„H” hiba
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_______________________________________
aláírás

