ÉMI-TÜV SÜD Kft.

Az ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
(továbbiakban: „ÉMI-TÜV SÜD Kft.“) szabad megállapodás tárgyát képező szolgáltatásokra,
elsősorban vizsgálati, ellenőrzési, tanúsítói és szakértői tevékenységekre vonatkozó munka, tűz, és környezetvédelmi előírásai

1. Amennyiben a Megbízási tevékenység elvégzése nem a Megbízott telephelyén történik a Megbízó biztosítja
a Megbízott számára a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető körülményeket, szükség esetén a
tiszta, működőképes, biztonságos berendezést és annak biztonságos megközelítését.
2. Ha a megbízási tevékenység elvégzéséhez olyan eszközt, berendezést kell használni, amelynek a
kezeléséhez külön engedély / jogosultság szükséges, a megfelelő kezelő személy biztosítása a Megbízó
feladata.
3. Amennyiben a munkavégzés helyén speciális munka-, tűzvédelmi, - és környezetvédelmi előírások vannak,
Megbízó köteles a Megbízott tudomására hozni a megbízási tevékenység megkezdése előtt.
4. A helyi, speciális veszélyekről és kockázatokról a Megbízó köteles előzetesen, írásban tájékoztatni a
Megbízottat a tevékenység megkezdése előtt kellő időben, szükség esetén oktatásban részesíti.
5. Amennyiben a munkavégzési körülményekből adódóan speciális kockázatok lépnek fel, és speciális egyéni
védőeszközök viselése szükséges, a Megbízó előre tájékoztatja a Megbízottat, és a szükséges, megfelelő
védelmi képességű, higiénikus védőeszközöket, munkaruházatot Megbízott részére biztosítja.
6. A Megbízó munkavédelemmel kapcsolatos költségeit (pl. oktatás, védőruha, kezelő személyzet) a
Megbízottra nem hárítja át, kivéve, ha ezeket az ajánlatadás előtt kifejezetten és összegszerűen jelezte.
7. Amennyiben a megbízás tárgya veszélyes anyagok vizsgálatával vagy azok felhasználásával kapcsolatos,
amelyet a Megbízó biztosít, a Megbízó a biztonsági adatlapot köteles Megbízott felé eljuttatni a tevékenység
megkezdése előtt kellő időben, saját költségén és felelősségére.
8. Ha a Megbízás nem a Megbízott telephelyén történi, a szerződéses tevékenység során keletkezett
veszélyes hulladék kezeléséért, tárolásáért, elszállításáért Megbízott nem felel.
9. Magasban végzett munkavégzés esetén, ha a kollektív védelem nem biztosított – melyről a Megbízó köteles
gondoskodni - és leesés elleni védőeszközt kell viselni a Megbízott képviselőjének, a Megbízó köteles a
mentésről gondoskodni.
10. Az egészséget és biztonságot nem biztosító, azt veszélyeztető körülmények esetén a Megbízott a Megbízó
értesítésével jogosult a szerződés tárgyát képező munka végzésének felfüggesztésére mindaddig, amíg
ezek a veszélyeztető körülmények fennállnak, melyek elhárításáról Megbízó köteles haladéktalanul
gondoskodni saját költségén.
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