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Legyen  munka 

Hiba, kár, baleset ne legyen 

Határidőre elkészüljön 

Kifizessék a számlát 

Legyen erőforrás 



• dolgozók élet és balesetbiztosítása 

• vagyonbiztosítás 

• felelősségbiztosítás 

• gépjárművel kapcsolatos biztosítások: 

  kötelező felelősségbiztosítás 

  casco biztosítás 
 



Ki fizeti a 

kárt? 



Biztosítás 

mire 

vonatkozik? 



MEGRENDELŐ 

Alvállalkozó 

Alvállalkozó 

Alvállalkozó 

Fővállalkozó 



KINEK VAN BIZTOSÍTÁSA? 



 
 

Kiterjesztett szolgáltatás felelősségbiztosítás: Hibás 
szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk (konkrét 
tevékenységekre) 
 
300 000,- Ft/év; 2 kár/év; 1 kár 15.000.000 Ft, 10 % önrész 

Általános felelősségbiztosítás: szerződéses jogvi-
szonyban nem álló, harmadik személynek okozott kár 

Szolgáltatás felelősségbiztosítás:  szerződésből eredő 
kötelezettséget megszegve hibás teljesítéssel okozott 
kár (szolgáltatás tárgyában keletkezett kár nem, sze-
relési tevékenységből eredő kár nem) 





PFEIFER-GARANT Kft 





Biztosítónak átadott anyagok: 
• Vizsgálati eredmények: 

o Emelőkötélről a gyártó 
o Független emelőgépszakértő a 

káreseményről 
• POLYTEX kötél műbizonylata 
• Vállalkozási szerződés 
• KATO 30 t daru javításának ajánlata 
• 4 t függődaru javításának ajánlata 
• Szerelésvezető meghallgatási jegyzőkönyve 
• Darukezelő meghallgatási jegyzőkönyve 
• KATO daru emelőgép nyilvántartási lapja 
• Szerelő szakmai iratai, bizonyítványa 
• Darukezelő szakmai iratai, jogosítványa 
• 4 t daru átadására vonatkozó szerződés  
• Építési napló a vonatkozó időszakra 
• KATO darunapló a vonatkozó időszakra 
 



KI A FELELŐS? 



MEGRENDELŐ 

Alvállalkozó 

Alvállalkozó 

Alvállalkozó 

Fővállalkozó 

Jogviszony bemutatása 



„Ptk.344. § (1) Ha többen közösen okoznak 
kárt, felelősségük a károsulttal szemben 
egyetemleges, egymással szemben pedig 
magatartásuk felróhatósága arányában 
oszlik meg. 

Felelősségvállaló nyilatkozat 

http://www.dura.hu/jogkereso/jegyzetek.html#JKGY519


51. § (4) Ha valamely munkát egyidejűleg két 
vagy több munkavállaló végez, a biztonságos 
munkavégzés érdekében az egyik munka-
vállalót meg kell bízni a munka irányításával, 
és ezt a többiek tudomására kell hozni. 



40. § (2) Olyan munkahelyen, ahol különböző 
munkáltatók alkalmazásában álló munka-
vállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munka-
végzést úgy kell összehangolni, hogy az ott 
dolgozókra és a munkavégzés hatókörében 
tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. …… Az 
összehangolás megvalósításáért a …. 
fővállalkozó, ennek hiányában … az aki, … a 
tényleges irányítást gyakorolja, vagy a 
munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen 
nincs, akkor az a felelős, akinek az érdekében a 
munkavégzés folyik. 



„Ptk.344. § (2) A kár a károkozók között 
egyenlő arányban oszlik meg, ha 
magatartásuk felróhatóságának arányát 
nem lehet megállapítani.” 

Felelősségvállaló nyilatkozat 

http://www.dura.hu/jogkereso/jegyzetek.html#JKGY519






Vállalkozónak rendelkeznie kell a 

szerződés teljesítéséhez szükséges 

felelősségbiztosítással. 

DUNAFERR 



GM 

Általános felelősség az 

ajánlat teljes lefedésére:  

1 millió Euro  



Általános felelősség 

harmadik fél felé,  

az ajánlat teljes lefedésére:  

5 millió Euro  

CONTITECH 



KÉSZ  

Szerelési biztosítás: 0,5 % 

~ 20 millió Forint után  

100.000 Ft 


