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KÖTBÉRTÉTELEK A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG, TŰZ- ÉS 

KÖRNYEZETVÉDELEM SZABÁLYAINAK MEGSZEGÉSE ESETÉN  
 

 

  
BÜNTETÉS MÉRTÉKE  

MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSOK SÚLYOS 
MEGSZEGÉSE – (1) 

1. és 2. 
alkalom 

3. alkalom 

Kijelölt dohányzóhelyeken kívül történő dohányzás – hagyományos telephelyek 

150 euró 
kihágásonként 

500 euró 
kihágásonként 

és belépési 
tilalom 

és/vagy a 
megrendelő 
telephelyéről 

történő kitiltás 
6 hónapra   

Az általánosan kötelező személyi védőfelszerelések nem megfelelő használata 

Gépek és berendezések nem szakszerű és/vagy a használati és karbantartási 
útmutatókkal vagy a törvényi előírásokkal ellentétes használata 

Nem megfelelő elektromos eszközök vagy kéziszerszámok (pl. érvényes hatósági 
ellenőrzés hiánya, hiányos érintésvédelem, sérült vezetékek) 

A megrendelő rendezetlen munkahelye, útjai vagy egyéb helyiségei 

A mobiltelefonokra vonatkozó irányelv vagy a kommunikációs eszközök sétálás 
közbeni használatára vonatkozó szabályok megsértése 

A járművek és építőgépek kötelező műszaki felszereléseinek az általános és a 
megrendelő által előírt szabályozások szerinti használatának elmulasztása 

Gépek és eszközök nem megfelelő műszaki állapota (pl. olajfolyás a hajtóműből 
vagy a motorból stb.) – környezetvédelem 

Nem megfelelő hulladékkezelés (hulladékok összekeverése, jelölés hiánya stb.) – 
környezetvédelem 

MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSOK SÚLYOS 
MEGSZEGÉSE – (2) 

A beszállító által kidolgozott, a megrendelő által jóváhagyott munkafolyamatoktól 
való eltérés 

1. és 2. 
alkalom 

3. alkalom 

Sérüléssel vagy a tulajdon megrongálásával járó vagy esetlegesen baleset vagy 
balesetveszélyes helyzet jelentésének elmulasztása 

250 euró 
kihágásonként 

500 euró 
kihágásonként 

és belépési 
tilalom 

és/vagy a 
megrendelő 
telephelyéről 

történő kitiltás 
6 hónapra   

Az ellenőrzéssel azonosított hiányosságok megszüntetésének elmulasztása, 
valamint a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályozások ismételt megszegése 

A hordozható berendezésekre és a forgalomra vonatkozó szabályozások vagy az 
anyagok be-/kirakodására vonatkozó biztonsági szabályok megszegése, a 
Mobiltelefonok használatára vonatkozó irányelv vagy a kommunikációs eszközök 
vezetés közbeni használatára vonatkozó egyéb szabályok megsértése  

A megrendelő vagyonának megrongálása 

A szabályozásoknak nem megfelelő vagy alkalmatlan (pl. sérült vagy fából 
készült) állványzat, valamint magasban történő munkavégzéshez nem 
használható egyéb berendezések használata 

Alkohol vagy egyéb bódító anyagok tárolása 

Hulladékégetés, levegőszennyezés, nem engedélyezett hulladéklerakó 
kialakítása – környezetvédelem 

Éghető és veszélyes anyagok nem megfelelő tárolása, valamint a biztonsági 
adatlapnak nem megfelelő előkészítés – környezetvédelem 

MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSOK SÚLYOS 
MEGSZEGÉSE – (3) 

1. alkalom ismétlődés 
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Veszélyes helyzet és/vagy munkabaleset jelentésének és/vagy kivizsgálásának 
elmulasztása, ideértve a szükséges dokumentáció elkészítését is 

  

Az ügyfél belső szabályainak vagy a magas kockázatú munkákra (pl. magasban 
történő munkavégzés, zárt térben való munkavégzés, forró tárgyakkal való 
munkavégzés, elektromos munkák, LOTOC/LTT, robbanásveszélyes munkák 
stb.) vonatkozó általános szabályok megszegése, beleértve a személyi 
védőfelszerelés viselésének elmulasztását magas kockázatú munkák végzése 
során. 

500 euró 
kihágásonként 

1 000 euró 
kihágásonként 
és belépési 
tilalom 
és/vagy a 
megrendelő 
telephelyéről 
történő kitiltás 
6 hónapra 

Közműhálózatok védett területein belül történő tiltott munkavégzés 

Engedély nélküli gép- vagy mobilberendezés-használat 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi dokumentáció vagy bizonyíték engedély nélküli 
módosítása vagy meghamisítása 

Cseppfolyós hulladék (pl. olajok, savak, veszélyes hulladék oldatai ) csatornába 
öntése – környezetvédelem 

Veszélyes anyagok környezetbe szivárgásának jelentésének, és az azt követő 
mentesítésnek és fertőtlenítésének az elmulasztása – környezetvédelem 

A (3) kategóriába tartozó pontok ismételt megszegése egy kivitelező ≥3 
különböző dolgozója által 6 hónapon belül 

Belépési tilalom és/vagy a 
megrendelő telephelyéről 
történő kitiltás 6 hónapra  

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁSOK SÚLYOS MEGSZEGÉSE – (4) 1. alkalom 
ismételt 

megszegés 
cégen belül 

Alkohol és/vagy egyéb bódító hatású anyag hatása alatt a munkahelyen 
tartózkodni 

1 000 euró 
kihágásonként 

és belépési 
tilalom 

és/vagy a 
megrendelő 
telephelyéről 

történő kitiltás 
6 hónapra  

belépési 
tilalom 

és/vagy a 
megrendelő 
telephelyéről 

történő kitiltás 
12 hónapra 

A biztonsági, tűzvédelmi, környezetvédelmi, érzékelési vagy figyelmeztető 
rendszerek engedély nélküli eltávolítása, kicserélése, megkerülése vagy 
kikapcsolása (pl. gépek védőelemei, reteszei, határolók, tűzoltó berendezések 
stb.) 

Nyílt láng használata vagy dohányzás a tiltott helyiségekben, amelyek kiemelten 
tűzveszélyes vagy ATEX zónának minősülnek. 

 

 

 

 

 


