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Egészség és munkavédelmi követelmények 
 
Amennyiben a beszállító a kockázatértékelést követően magas kockázatúnak minősül, úgy a 
mellékletben található munkavédelmi vonatkozású részeket írásban el kell fogadnia és az 
együttműködés során be kell tartania. 
 
A kockázati besoroláshoz az alábbi dokumentum nyújt segítséget: 
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1. Bevezetés 

1.1. Ez a melléklet részletesen ismerteti a Szállítóra vonatkozó egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit a termékek és 
szolgáltatások szállítása tekintetében. 

1.2. A melléklet négy részből áll: 

1.2.1. Az A rész az érvényben levő szerződésre és az összes elfogadott beszerzési 
megrendelésre vonatkozó általános kötelezettségeket tartalmazza, kivéve, ha a 
Vodafone más írásbeli tájékoztatást ad; 

1.2.2. A B rész a magas kockázatú helyzetekre, például építési munkák során 
alkalmazandó konkrét követelményeket ismerteti; 

1.2.3. A C rész a kulcsfontosságú egészségvédelmi és biztonsági 
teljesítménymutatókat vázolja fel; és 

1.2.4. A D rész felsorolja azokat a globális irányelveket és szabványokat („Vodafone  
irányelvek és szabványok”), amelyeket a Szállítónak termékei és 
szolgáltatásai nyújtása során be kell tartania, továbbá meghatározza a 
frissítések és átdolgozások menetét. 

 
A RÉSZ – ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 

2. Általános kötelezettségek 

A Szállítónak rendelkeznie kell olyan egészség- és munkavédelmi irányítási rendszerekkel, 
amelyek szavatolják a megfelelő szintű egészség és biztonság  fenntartását. A Szállító köteles 
bevezetni az alábbi alapvető követelmények teljesülését biztosító irányelveket, eljárásokat és 
kultúrát: 

2.1. egy vezető beosztású személy megbízása az egészség, a biztonság  biztosításával járó 
feladatokkal; 

2.2. az egészség és a biztonság biztosításával kapcsolatos szerep- és feladatkörök 
egyértelmű meghatározása a Szállító szervezetében; 

2.3. megfelelő szintű egészségvédelmi (munkaegészségügyi) és munkavédelmi  
szaktevékenységet ellátó Szállító általi alkalmazása; 

2.4. megfelelő rendszerek és folyamatok rendelkezésre állása a szükséges erőforrásokkal 
együtt annak érdekében, hogy azonosíthatók legyenek a termékek és szolgáltatások 
alkalmazottak, Szállítók, alvállalkozók és más harmadik felek általi nyújtása során 
felmerülő kockázatok; 

2.5. alkalmazottai, alvállalkozói és Szállítói munkavédelmi képzési igényeinek felmérése és 
a megfelelő képzés biztosítása annak érdekében, hogy mindenki megkapja a feladatai 
biztonságos teljesítéséhez szükséges képzést; 

2.6. a munkavédelmi teljesítmény folyamatos nyomon követése és felügyelete vizsgálati, 
tesztelési és auditálási programok révén; és 
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2.7. a munkaegészégügyi és munkavédelmi adatok rendszeres átadása a Vodafone 
részére, értekezleteken és ellenőrzéseken való részvétel a Vodafone által 
megszabott ésszerű keretek között. 

 

3. Jogszabályok, irányelvek és szabványok 

A Szállító köteles megismerkedni a Vodafone  munkaegészségügyi és munkavédelmi 
irányelveivel és szabványaival, és megfelelő eljárásokkal kell biztosítania, hogy a Szállító, 
valamint annak Szállítói és alvállalkozói: 

3.1. betartsanak minden vonatkozó jogszabályt, valamint a Vodafone  munkaegészségügyi 
és munkavédelmi irányelveit és szabványait; 

3.2. bevezessék a Vodafone munkaegészségügyi és munkavédelmi irányelveinek és 
szabványainak teljesítéséhez szükséges folyamatokat és eljárásokat; és 

3.3. rendszeresen nyomon kövessék és felügyeljék a szabályok betartását. 

4. Események bejelentése és kivizsgálása 

Az események bejelentése és kivizsgálása alapvető fontosságú az okok megismerése, illetve 
ezáltal a hasonló események ismételt előfordulásának megakadályozása szempontjából, ezért a 
Szállító köteles szavatolni az alábbiakat: 

4.1. az összes esemény – beleértve a termékek meghibásodását is – bejelentéséhez, 
rögzítéséhez és kivizsgálásához szükséges rendszerek megléte; 

4.2. a Vodafone-t vagy a Vodafone Csoport bármely más vállalatát potenciálisan közvetlenül 
érintő súlyos eseményeket a Vodafone gyors bejelentő rendszerén keresztül kell 
jelezni, amelyet az alábbi D rész ismertet; 

4.3. a Szállító Vodafone-nal való együttműködése és annak segítése, hogy  a súlyos-,  
azonnali bejelentésre kötelezett balesetek kivizsgálásában; és 

4.4. a balesetekkel és a munkabaleset-vizsgálatokkal kapcsolatos összes részlet Vodafone-
nal való megosztása (és annak a Szállító általi tudomásulvétele, hogy ezek 
megoszthatók a Vodafone Csoport bármely más vállalatával). 

5. Gépjárművezetés és -biztonság 

A Szállítónak megfelelő intézkedéseket kell foganatosítania a gépjárművezetéssel kapcsolatos 
kockázatok kezelésére, amelyeknek egyebek mellett ki kell terjednie az alábbiakra: 

5.1. megfelelő járművek kiválasztása a tervezett használat céljára; 

5.2. a járművek gyártói ajánlásoknak megfelelő karbantartása és az előírt nyilvántartások 
vezetése; 

5.3. a járműveket megfelelő szintű biztonsági berendezésekkel kell ellátni, különös 
tekintettel az összes üléshez felszerelendő biztonsági övekre; 

5.4. megfelelő szintű képzést kell nyújtani minden gépjárművezető számára az egyes 
szerepkörökben fennálló kockázatok figyelembevételével, olyan mechanizmusok 
mellett, amelyek szavatolják, hogy minden gépjárművezető megfelelően képzett az 
adott országban vagy régióban való vezetésre, és rendelkezik a szükséges típusú 
jogosítvánnyal. Az ilyen jellegű képzésekről nyilvántartást kell vezetni; és 

5.5. szigorú programot kell bevezetni a gépjárművezetők teljesítményének és 
magatartásának nyomon követésére és kezelésére. Ennek a programnak egyebek 
mellett az alábbiakra kell kiterjednie: 

5.5.1. biztonsági övek gépjárművezetők és utasok általi használata; 

5.5.2. a gépjárművezetés melletti drog- és alkoholfogyasztás ellenőrzése; 

5.5.3. a megengedett számú utas szállítása; 

5.5.4. gépjárművezetők sebessége és magatartása; 
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5.5.5. a kézben tartott mobiltelefonok használatának tiltása vezetés közben; 

5.5.6. a szállított terhek és berendezések biztonságának szavatolása; és 

5.5.7. annak biztosítása, hogy a járműveket kizárólag rendeltetésszerűen 
használják. 

B RÉSZ – ÉPÍTŐIPARI / MAGAS KOCKÁZATÚ PROJEKTEK 

6. Az egészség- és munkabiztonsági tervre vonatkozó követelmények 

A Szállító köteles egészségvédelmi és biztonsági tervet összeállítani minden építőipari/magas 
kockázatú projekthez, amelyben részletezi a Szállító által a munkákkal kapcsolatos kockázatok 
kezelésére meghozandó intézkedéseket. A Szállító köteles átadni a Vodafone-nak vagy a 
Vodafone Csoport megfelelő vállalatának az egészség- és munkabiztonsági terv egy példányát. 
Az alábbi rész felsorolja az ilyen tervek kötelező tartalmi elemeit: 

6.1. a vállalt munka tartalma; 

6.2. az egészségvédelem, és a biztonság szavatolásával kapcsolatos főbb kapcsolattartók 
és felelősségek, beleértve azok képzettségét és tapasztalatát, akik konkrétan felelősek 
az egészségvédelemért és a biztonságért ; 

6.3. kockázatértékelések, módszertani nyilatkozatok, biztonságos munkarendszerek, 
amelyek részletezik a feladatok biztonságos elvégzésének módját. Ezeket az adott 
projekthez / szerződéshez kell igazítani, figyelembe véve az előforduló 
munkakörnyezetek eltéréseit; 

6.4. képzési mátrix, amely részletezi, hogy milyen - általános vagy specifikus - 
munkavédelmi  képzéseken vesznek részt az alkalmazottak; 

6.5. azon felügyeleti, auditálási, ellenőrzési, tanúsítási és jelentéstételi folyamatok részletei, 
amelyekkel biztosítják a szükséges előírásoknak  való megfelelést; 

6.6. a Szállító eseménybejelentési és -kivizsgálási eljárásainak részletezése; 

6.7. az alvállalkozók kiválasztási és kezelési módjának részletezése, beleértve az ügyfelek 
követelményeiről adott tájékoztatás módját is. E terület konkrét követelményeiről alább 
olvashat részletesen; 

6.8. a magas kockázatú termékek, gépek/berendezések és anyagok kiválasztási, használati 
és ellenőrzési módjai a munkálatok végzése során; 

6.9. a vonatkozó helyi jogszabályok és a Vodafone  irányelveinek és szabványainak 
betartási módja; és 

6.10. a Szállító vészhelyzeti folyamatainak részletezése. 

7. Alvállalkozó-kezelés 

A munkák alvállalkozók általi végzése jelentős kockázatot jelent a Vodafone és a Vodafone 
Csoport vállalatai számára, ezért a Szállítónak hatékony eljárásokkal kell rendelkeznie 
alvállalkozói kezelésére. Ezeknek ki kell terjedniük az alábbiakra: 

7.1. az alvállalkozók munkabiztonsági képességeinek felmérésére alkalmas rendszerek és 
folyamatok; 

7.2. a Szállító Vodafone felé vállalt kötelezettségeit tükröző és magukban foglaló 
szerződéses megállapodások; 

7.3. adott esetben teljesítményfelügyeleti eljárások beépítése a Szállító és alvállalkozói 
közötti szerződésekbe; 

7.4. olyan módszerek, amelyek alkalmasak arra, hogy tájékoztassanak az alvállalkozók általi 
teljesítések Vodafone  irányelveknek és szabványoknak való megfeleléséről, illetve 
ellenőrizzék azt; és 

7.5. olyan rendszerek biztosítása, amelyekkel rendszeresen ellenőrizhető az alvállalkozók 
munkabiztonsági  teljesítménye. Ez az alvállalkozók által teljesítendő általános 
feladatok részének tekintendő. 
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8. Kockázatkezelés és értékelés 

A Szállítónak megfelelő eljárással kell rendelkeznie az általa kínált termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatokra vonatkozóan, amelynek legalább: 

8.1. azonosítania kell a teljesítéshez kapcsolódó veszélyeket és értékelnie kell a felmerülő 
kockázatokat; 

8.2. megfelelő intézkedésekkel el kell hárítania vagy csökkentenie kell a kockázatokat; 

8.3. tájékoztatnia kell az érintett személyeket a szükséges ellenőrzési intézkedésekről; és 

8.4. folyamatosan nyomon kell követnie ezen ellenőrzési intézkedések végrehajtását. 

A beszállító köteles a hatályos magyar jogszabályok által veszélyesnek minősülő tevékenységek 
megkezdése előtt kockázatértékelést végezni. A megfelelőség biztosításának érdekében a 
gyakorlati kérdésekkel kapcsolatban a Vodafone Health & Safety Managerével ajánlott felvenni a 
kapcsolatot. 

9. Képzés és kompetencia 

A képesítés és a kompetencia elengedhetetlen a magas kockázatú feladatok biztonságos 
végrehajtása érdekében, ezért a Szállítónak szavatolnia kell legalább az alábbiakat személyzete 
és alvállalkozói tekintetében: 

9.1. A Vodafone vagy a Vodafone Csoport bármely más vállalata részére vagy 
képviseletében munkát végző minden személy megfelelő képzésben részesült az 
általuk vállalt feladatra vonatkozóan; 

9.2. Megfelelő eljárások biztosítják, hogy a magas kockázatú feladatokat a szükséges 
képesítéssel és kompetenciával rendelkező személyek hajtják végre, pl. magasban 
végzett munka,  feszültség közeli és feszültség alatti munka, gépkocsivezetés. Ez adott 
esetben a különféle munkarendszerekhez szükséges engedélyek birtoklását is 
megköveteli; 

9.3. A képzésnek igazodnia kell a magas kockázatú feladatok céljaihoz, vagyis azt 
megfelelő nyelven és a célközönség számára megfelelő eszközökkel kell biztosítani; és 

9.4. Megfelelő képzési nyilvántartást kell vezetni, amelybe a Vodafone bármikor betekinthet. 

10. Teljesítményjelentések és KPI-k 

Az egészségvédelmi és biztonsági teljesítmény Vodafone általi nyomon követése érdekében a 
Szállító köteles rendszeres időközönként beszámolni bizonyos mutatókról úgy saját műveletei, 
mint a Vodafone tevékenységeihez közvetlenül kapcsolódó partnerei és alvállalkozói által végzett 
munkák tekintetében. A célszámokat és a mutatókat a Felek ésszerűen határozzák meg, és azok 
egyebek mellett a következőket tartalmazzák: 

10.1. egészségvédelmi és biztonsági események száma (események 100 000 munkaórára 
vetített száma); 

10.2. súlyos következményekkel járó események száma (események 100 000 munkaórára 
vetített száma); 

10.3. munkaidő-kieséssel járó események 100 000 munkaórára vetített száma; 

10.4. termékmeghibásodások száma és a sikeresen elvégzett műveletek százalékos aránya; 

10.5. a végrehajtott helyszíni ellenőrzések/auditok száma és a sikeresen elvégzett műveletek 
százalékos aránya; 

10.6. a helyszíni munkavédelmi ellenőrzések során feltárt kihágások száma; és 

10.7. hatósági ellenőrzések (ÁNTSZ; Kormány Hivatal; stb.) határozatok, figyelemfelhívások, 
felfüggesztések, kötelezések, végzések, stb. száma. 

11. Magasban végzett munka 

A Szállító köteles legalább: 
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11.1. Felmérni, kezelni és lehetőség szerint elhárítani a magasban végzett munkákkal 
kapcsolatos kockázatokat, lehetőleg oly módon, hogy kiküszöböli az ilyen 
tevékenységek szükségességét. Különösen: 

11.1.1. minden munkahelyszínt megfelelő lezuhanásgátló elemekkel kell 
megtervezni és kialakítani, pl. a tornyokat a megfelelő pontokon a 
Vodafone által jóváhagyott lezuhanásgátló rendszerekkel, védőkorlátokkal 
és megtartási pontokkal kell felszerelni; és 

11.1.2. a létrákon elhelyezett védőrácsok nem tekinthetők megfelelő 
lezuhanásgátló intézkedésnek, és nem szerelhetők fel függőleges létrákra. 

11.2. biztosítani kell, hogy magasban munkákat csak olyan személyek végezzenek, akik 
megfelelő képzésben részesültek e kockázat tekintetében; 

11.3. biztosítani kell, hogy a  munkavégzés hatókörében tartózkodók védve legyenek a leeső 
tárgyaktól, és korlátozni kell az illetéktelen bejutást; 

11.4. intézkedéseket kell hozni a személyi védőfelszerelések (PPE) és a megközelítést 
szolgáló felszerelések kiosztására, használatára és tárolására; 

11.4.1. a magasban végzett munkákhoz használt PPE-knek alkalmasnak kell lennie a 
lezuhanás megakadályozására, és kivétel nélkül mindig teljes testes hevedert kell 
tartalmazniuk; 

11.5. meg kell határozni a Vodafone megbízásából magasban munkát végző személyek 
kompetenciájára és alkalmasságára vonatkozó minimális követelményeket; 

11.6. gondoskodni kell arról, hogy magasban végzett  munkák során felmerülő vészhelyzetek 
esetén megfelelő eljárások legyenek érvényben, pl. toronyról való mentés, 
eseménybejelentési eljárások; 

11.7. gondoskodni kell arról, hogy a megközelítést szolgáló minden berendezés – korlátozás 
nélkül ideértve a létrákat, lépcsőket, mobil magaslati munkapadozatokat – jó állapotú 
legyen, használat előtt ellenőrizzék azokat, valamint hogy azokat csak megfelelően 
képzett személyek használják. 

12. Villamos munkavégzés 

A Szállító köteles legalább: 

12.1. dokumentált dokumentumkezelési folyamatot alkalmazni, és szükség esetén 
biztonságos munkarendszereket bevezetni az elektronikai feladatokhoz; 

12.2. biztosítani, hogy ne kerüljön sor olyan feszültség alatti villamos  munkavégzésre, amely  
áramütést okozhat; 

12.3. a villamos berendezéseken munkát végző személyeknek megfelelő felhatalmazással és 
kompetenciával kell rendelkeznie; 

12.4. a villamos berendezéseknek alkalmasnak kell lennie rendeltetési céljuk betöltésére az 
adott környezetben; 

12.5. a nedves és/vagy kifejezetten áramvezető fémes területeken használt  villamos 
berendezéseknek-, fogyasztóknak kisfeszültségűnek vagy  kettős szigetelésűnek-,  kell 
lennie, illetve kismegszakítóval kell védeni azokat; 

12.6. a potenciális elektromos sérülést okozó elektromos berendezéseket el kell szigetelni 
minden áramforrástól, és hivatalos lezáró/jelölési rendszerrel kell ellátni; 

12.7. az ásási munkák során helyszínrajzok, kábelkereső detektorok és biztonságos ásási 
módszerek alkalmazásával kell csökkenteni a föld alatti elektronikai munkák kockázatát; 
és 

12.8. nagyfeszültségű légvezetékek közelében végzett munkák esetén védelmi 
intézkedéseket kell hozni (feszültségmentesítés, kábelszigetelés), ha a 
kockázatértékelés szerint érintkezésre vagy ívkisülésre kerülhet sor.  Ez adott esetben 
kiterjedhet a járművek és daruk megközelítésére is. 

13. Rádiófrekvenciás (RF) védelem 
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A Vodafone RF-mezőkkel kapcsolatos munkavédelmi kockázatkezelési szabványát teljes körűen 
be kell vezetnie a Szállítónak, az esetleges helyi irányelvekkel és szabványokkal együtt. 
Biztosítani kell legalább az alábbiakat: 

13.1. A munkát képzett és hozzáértő emberek végzik. A potenciális egészségügyi 
kockázatok, kockázatkezelési intézkedések (pl. szigetelés/áramtalanítás, ellenőrző 
eszközök használata) és az esetleges veszélyes hatások esetén végrehajtandó 
teendők megismerését szolgáló képzés; 

13.2. Mindenki megfelelő intézkedéseket hoz az RF-mezők jelenléte mellett végzett munka 
biztonsága érdekében. Ide tartozik a szabványos biztonságos munkavégzési eljárások 
alkalmazása, valamint az ellenőrzési, utasítási és képzési követelmények betartása; 

13.3. Megfelelő tervezési specifikációk és munkarendszerek vannak érvényben a kockázatok 
helyi jogszabályi követelményeknek és a Vodafone  irányelveinek és szabványainak 
megfelelő kezelése érdekében, úgy a nagyközönség, mint a dolgozók vonatkozásában; 

13.4. Egyértelmű jelölések/elhatárolások és beléptető rendszerek használatosak a korlátozott 
megközelítésű területeken; 

13.5. Megfelelő eljárások vannak érvényben – és biztosítva van ezek betartatása is – a 
helyszínek lezárására/áramtalanítására és egyéb védelmére vonatkozóan a szükséges 
tilalmi zónákon belüli munkavégzés érdekében; 

13.6. A dolgozók és harmadik felek – pl. a tulajdonosok vagy a  munkavégzés hatókörében 
tartózkodó személyek – megfelelő útmutatást kapnak az illetékes helyi szabályozó 
hatóság által kiadott országos irányelvekkel kapcsolatban; és 

13.7. Megfelelő nyilvántartás vezetése a fentiek betartásának igazolására és az adatokkal 
kapcsolatos egyértelmű felelősségvállalás. 

14. Termékek/berendezések biztonsága 

A Vodafone P07 számú termékbiztonsági és -biztosítási irányelvét a Szállító is köteles teljes 
körűen alkalmazni, és a Szállító kifejezetten köteles szavatolni az alábbiakat: 

14.1. a Vodafone megbízásából beszerzett terminálok, gépek, berendezések és anyagok 
potenciális egészségügyi és biztonsági kockázatai felmérése megtörténik; 

14.2. betartásra kerülnek legalább a vonatkozó helyi jogszabályok és előírások; 

14.3. csak a biztonságos tervezési szabványokat kielégítő termékek kerülnek beszerzésre és 
kibocsátásra, és a vonatkozó biztonsági követelmények teljesítését megfelelő eljárások 
útján ellenőrzik; 

14.4. a termékek biztonságos használatát, kezelését, szállítását, karbantartását és tárolását 
megfelelő intézkedésekkel biztosítják és rendszeres időközönként ellenőrzik; 

14.5. a termékeket kizárólag olyan gyártóktól/Szállítóktól szerzik be, amelyek hatékony 
minőség-ellenőrzési folyamatokkal rendelkeznek, és szavatolják a biztonságos 
termékek leszállítását/karbantartását; 

14.6. minden gépnek és berendezésnek alkalmasnak kell lennie rendeltetési céljának 
betöltésére, és azokat a gyártói ajánlásoknak megfelelően karban kell tartani, használat 
előtt át kell vizsgálni/ellenőrizni, és csak a kezelésükben jártas személyeknek szabad 
használni; 

14.7. az események kivizsgálási módszereit dokumentálni kell, és megfelelő eljárásokkal kell 
orvosolni a termékek esetleges hibáit és meghibásodásait; 

14.8. a végfelhasználók megkapják a termékek használatára, karbantartására, tárolására és 
ártalmatlanítására vonatkozó szükséges információkat és utasításokat. 

15. Alapozási/építési munkák 

15.1. Alapozási/építési munkák végzésekor a Szállító és annak esetleges alvállalkozói 
kötelesek szavatolni, hogy megfelelő eljárással rendelkeznek a földalatti közművek 
észlelésére. 
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15.2. Az ásási munkák megkezdése előtt fel kell mérni a talajviszonyokat, és lépéseket kell 
tenni a különféle kockázati események (beomlás, csőtörés, szennyeződés) elkerülése 
érdekében. 

15.3. A nyitott ásási gödrök köré a kockázat által esetlegesen érintett személyek védelme 
érdekében korlátokat és figyelmeztető jelzéseket kell helyezni. 

16. Magasban végzett munka/emelési műveletek 

16.1. Minden emelési tevékenységet meg kell tervezni, illetve megfelelő berendezésekkel és 
hozzáértő személyekkel kell elvégezni. Magas kockázatú felvonók esetén be kell 
szerezni a szükséges műszaki tanúsítványokat. 

16.2. Az állványoknak (mobil és rögzített) szerkezetileg megbízhatónak kell lennie, és azokat 
a biztonságos munkagyakorlatok szerint képzett személyeknek kell felállítania. A magas 
kockázatú szerelvényeket használat előtt megfelelő képesítéssel rendelkező 
személynek kell ellenőriznie és hitelesítenie. 

17. Zárt terek 

Zárt terekben végzett munkák esetén a Szállítónak biztosítania kell a kockázatok azonosítását és 
ellenőrzését, és köteles legalább: 

17.1. megfelelő mechanizmust működtetni a zárt terek azonosítására és a kapcsolódó 
kockázatok felmérésére és kezelésére; 

17.2. biztosítani, hogy zárt terekben csak megfelelő képzésben részesült személyek 
dolgozzanak; 

17.3. szükség esetén biztosítani a levegőminőség ellenőrzésének és felügyeletének 
képességét és folyamatát; 

17.4. biztosítani, hogy az esetlegesen szükséges felszerelések jó állapotúak legyenek, a 
felhasználók képzésben részesüljenek, és rendelkezésre álljon a vonatkozó 
nyilvántartás, pl. légzőkészülék, szellőző berendezés; 

17.5. egyértelmű vészhelyzeti és mentési eljárásokat működtetni és ezekről az érintetteket 
tájékoztatni. 

 

 

C RÉSZ – KULCSFONTOSSÁGÚ EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI 
TELJESÍTMÉNYMUTATÓK 
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D RÉSZ – A VODAFONE EBJ IRÁNYELVEI ÉS SZABVÁNYAI 

18. A Vodafone  irányelvei és szabványai 

18.1. A Vodafone Csoport vállalatai hierarchikus rendszerű egészségvédelmi és biztonsági  
irányelvekkel és szabványokkal rendelkeznek. A Vodafone Csoport vállalataiban két 
globális irányelv van érvényben: 

 
18.1.1. P06 – Egészségvédelmi és biztonsági  irányelv; 

18.1.2. P07 – Termékbiztonsági és -biztosítási irányelv 

18.2. Ezeket tíz globális szabvány egészíti ki és bővíti, nevezetesen: 

18.2.1. HS&W 01 – Egészségvédelmi és biztonsági  tervezés; 

18.2.2. HS&W 02 – Kockázatkezelés; 

18.2.3. HS&W 03 – Balesetek bejelentése; 

18.2.4. HS&W 04 – Alvállalkozó-kezelés; 

18.2.5. HS&W 05 – Vészhelyzeti tervezés és reagálás; 

18.2.6. HS&W 06 – Munkahelyi gépjárművezetés; 

18.2.7. HS&W 07 – Villamos biztonság; 

18.2.8. HS&W 08 – A telefonos ügyfélszolgálatok ergonómiája; 

18.2.9. HS&W 09 – A munkahelyi erőszak kezelése; 

18.2.10. HS&W 10 – Egyedül végzett munka; 

18.2.11. HS&W 11 – Magasban végzett munka; 

18.2.12. HS&W 12 – Az RF-mezők egészségvédelmi és biztonsági kockázatainak 
kezelése; 

18.2.13. HS&W 13 – Mobiltelefonok és gépjárművezetés; 

18.2.14. HS&W 14 – Balesetek kivizsgálása. 

18.3. A helyi jogszabályi követelményeknek, szokásoknak és kereskedelmi feltételeknek 
megfelelően a globális irányelvek tényleges helyi megvalósítási formáját helyben rögzíti 
a Vodafone Csoport adott vállalata, mely dokumentáció a Vodafone irányelveinek és 
szabványainak részeként kezelendő. 

18.4. A 18.1. és 18.2. pontokban említett dokumentumokat a Vodafone kérésre megküldi. A 
Szállító köteles beszerezni a 18.3. pontban említett vonatkozó dokumentumokat az 
adott szolgáltatáshasználótól vagy a Vodafone Csoport adott vállalatától. 

18.5. A Vodafone és a Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vodafone irányelveinek 
és szabványainak az alkalmazhatósága a szóban forgó termékek és szolgáltatások 
jellegétől függ. A Szállító (az adott szolgáltatáshasználóval és/vagy a Vodafone Csoport 
adott vállalatával együttműködve) köteles még a termékek vagy szolgáltatások 
nyújtásának megkezdése előtt azonosítani a Vodafone adott esetben érvényes 
irányelveit és szabványait. 
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18.6. A Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vodafone irányelvei és szabványai az 
érvényességi idő alatt megváltozhatnak. A Vodafone irányelveinek és szabványainak 
átdolgozott verziói az azokról adott tájékoztatás napjától lépnek hatályba, kivéve, ha 
erről más megállapodás születik a Vodafone-nal vagy a Vodafone Csoport adott 
vállalatával. 

18.7. Amennyiben a Szállító olyan változtatásokat észlel a Vodafone irányelveiben és 
szabványaiban, amelyek jelentősen befolyásolják a Szállítónak a termékek és 
szolgáltatások nyújtására való képességét, a Vodafone és a Szállító köteles (ésszerű 
mértékben) egyeztetni a változtatások megvalósításának módszereit, következményeit 
és időbeli lefolyását. 

18.8. A Vodafone gyors bejelentési folyamatát, amelyet a Szállítónak a súlyos esetekkel 

kapcsolatos tájékoztatás és vizsgálat során kell alkalmaznia, a következő dokumentum 
ismerteti: 

VF Flash Report 
Process 300309.pdf

 

 
A beszállító köteles továbbá a Vodafone Magyarország munkavédelmi szabályzatában foglaltakat 
betartani, vagy azzal egyenértékű biztonsági megoldást alkalmazni. 
A legfrissebb szabályzat innen tölthető le: 

https://hub.vodafone.com/market/hungary/articles/Tr%20s%20munkavdelmi%20szab
lyzat/Forms/AllItems.aspx 

 
 
Munkavédelmi szempontból fontos, hogy a megfelelő konzekvencia alkalmazásra kerüljön a 
szabályok súlyos megszegése esetén, magas kockázatú beszálíltóknál. A minimális 
követelményekhez hasonlóan az alábbi dokumentum írásos elfogadása is szükséges a szállító 
részéről: 

Supplier Extract for 
Letter_HUN.docx

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hub.vodafone.com/market/hungary/articles/Tr%20s%20munkavdelmi%20szablyzat/Forms/AllItems.aspx
https://hub.vodafone.com/market/hungary/articles/Tr%20s%20munkavdelmi%20szablyzat/Forms/AllItems.aspx
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Abszolút szabályok (Egészség- és munkavédelem) 

 


