Munkaterület átadás – átvételi jegyzőkönyv
Munkaterületet átadó:

Munkaterületet átvevő:
……………………………………………………………………………………………..
Munkaterület megnevezése:……………………………………………………………….
A végzett tevékenység megnevezése:……………………………………………………...
A felek a munkaterületet megtekintették és azt a vállalt feladatok elvégezésének megkezdésére,
munkavégzésre alkalmasnak találták.
A megrendelő a mai nappal a munkaterületet átadja és a területet vállalkozói szerződés alapján a
munkát végző átveszi.
A munkaterületet átadó felhívja a munkát végző figyelmét a balesetmentes munkavégzés feltételeinek
megteremtésére, munkavédelmi szabályok maradéktalan betartására, védőeszközök biztosítására és
használatuk megkövetelésére. A munkavédelmi oktatás megtartására és annak dokumentálására.
Továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 4.§-a alapján - „Az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell
meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a
munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. A munkaeszközöket
úgy kell kialakítani, hogy lehetőleg zárják ki a nem szervezett munkavégzés keretében történő
rendeltetésszerű használat esetén is a balesetet, az egészségkárosodást.” A Mvt. 40.§.(1) bekezdése
alapján - „A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani,
hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát
ne veszélyeztesse.”
Amennyiben a munkaterületen az átvevő munkáltató több vállalkozót foglalkoztat, úgy be kell tartania
az Mvt. 40.§.(2) bekezdésének előírásait „Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók
alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell
összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne
jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és
a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat, munkavédelmi képviselőiket, és a
munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért felelős a
felek által szerződésben meghatározott munkáltató, ilyen kikötés hiányában az a személy vagy
szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, ennek hiányában, aki a munkahelyért a
fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az, akinek a területén a munkavégzés folyik.”
A munkaterületen folyó munkák ellenőrzésére a munkaterületet átadó által megbízott személyek is
jogosultak.
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