
MUNKAVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

Amely létrejött egyrészről  Kékkút Község Önkormányzata (8254 Kékkút, Fő utca 5.) adószám: 

15427937-2-19; képviseli Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester, mint megbízó (továbbiakban, 

megbízó) másrészről  

 

Firework Hungary Kft. (9700 Szombathely, Varasd u. 10.) Adószám: 24203238-1-18, 

képviseletében Palotai Zoltán,  mint megbízott (továbbiakban: megbízott) között az alábbi feladatok 

ellátására, a szerződésben szereplő feltételek mellett: 

A MEGBÍZOTT VÁLLALJA 

1. a vállalkozás Munkavédelmi Szabályzatának elkészítését, folyamatos frissítését 

2. munkavédelmi szaktanácsadást (új telephely létesítése, új technológia bevezetése, bővítés, 

átépítés, stb… esetén) 

3. a munkavédelmi ellenőrzéseink, ill. a hatósági munkavédelmi ellenőrzések során feltárt 

hiányosságok megszüntetéséhez kapcsolódó ügyintézést 

4. munkavédelmi oktatások megtartását 

– új munkavállalók munkába állásakor 

– a munkáltató által meghatározott időintervallumonként ismétlődően, ill. 

rendkívüli esemény bekövetkezése esetén 

– munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor 

– munkaeszköz átállításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor 

– új technológia bevezetésekor 

5. munkabalesetek kivizsgálását, jelentési kötelezettségben való részvételt, 

6. új technológia bevezetése esetén és/vagy gépek újraindításakor biztonsági felülvizsgálat 

elvégzéséhez szükséges előkészítő munkálatok lefolytatását. 

7. Meglévő kockázatértékelési dokumentumok éves felülvizsgálata..                                        

Amennyiben nem áll rendelkezésre, illetve hiányos, úgy ennek elkészítése illetve pótlása a 

mindenkori jogszabályoknak megfelelően. Díjazása: közösen megállapított (Megbízó -

Megbízott megegyezése szerint) egyedi ár alapján. 

 

A MEGBÍZÓ VÁLLALJA 

1. a megbízott által végzett munkafeladatok végrehajtásában történő közreműködést 

2. a munkavégzéshez szükséges dokumentációk, technológiai leírások megbízott számára 

történő biztosítását 

3. a munkavédelem szempontjából fontossággal bíró eseményről, változásról a megbízott 

írásban történő haladéktalan értesítését 
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DÍJAZÁS: 

1. A megbízott a tevékenységért, havi 4.000 Ft/hó átalánydíjért látja el. A megbízott a 

helyszínre történő kiszállás esetén 65 Ft/ km kiszállási díjat számláz ki.   

 

2. Díjazás kifizetése a megbízott által félévente kiállított számla alapján bankszámlára 

utalással történik. Az éves átalánydíj első féléves díja a szerződés megkötésekor, 

második részlete a szerződés megkötését követő 6. hónapban esedékes. A további 

díjak hathavonta esedékesek.  

3. A szolgáltatások árai 2022. december 31-ig érvényesek a további években az infláció 

mértékének figyelembevételével, a szerződő felek előzetes megegyezésének 

megfelelően alakulnak. 

Jelen szerződést a felek ………. napjától határozatlan időtartamra kötik.A szerződést a felek 

kilencven napos felmondási idővel, írásban felmondhatják, abban az esetben, ha az egymással 

szembeni tartozások kiegyenlítésre kerültek. 

Jelen szerződést a felek közösen elolvasták, értelmezték, és mint akaratukban mindenben 

megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 

 

Kékkút, 2022……………. 

 ........................................................ ........................................................ 
 Megbízó Megbízott 

 Cégszerű aláírás Cégszerű aláírás 


