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Eni Austria Egészség, Biztonság és Környezetvédelem általános szerződéses kikötések 

 
(1) A partner tudomásul veszi, hogy a törvényi előírásokon túl az Eni Austria GmbH Magyarországi 

Fióktelepe elkötelezett az egészségügyi, biztonsági és környezeti célok követése, elérése és 

betartása mellett (egészség, biztonság, környezetvédelem, röviden: HSE), és elkötelezte magát 

amellett, hogy mindezeket a HSE politikájában foglaltak szerint érje el. A HSE politika letölthető 

a Fióktelep honlapjáról. 

(2) A partner felelős az egészség, a biztonság és a környezet, különösen a műszaki, orvosi és 

szociális ipari / munkabiztonság, valamint az összes ipari és tűzvédelmi szabályozás védelmét 

célzó törvények, rendeletek, kollektív szerződések, műszaki normák és szakmai előírások 

betartásáért, környezetvédelmi jogszabályok, különös tekintettel az immisszió szabályozásra, a 

talaj- és vízvédelemre vonatkozó előírások és a létesítményekre és tevékenységekre vonatkozó 

előírások, valamint az ezzel kapcsolatos összes uniós szabályozásért (pl. REACH-rendelet (EG) 

1907/2006), mind ON, DIN, ISO vagy EN rendelkezéseket, a gyártó utasításait a megfelelő 

érvényes változatban (a továbbiakban: EBK-előírások) a szerződéssel összefüggésben, valamint 

garantálja az alkalmazottak, a személyzet, az alvállalkozók és a partner által foglalkoztatott 

valamennyi személy által történt HSE-előírások betartását. 

(3) Ha vannak olyan jelek, amelyek arra utalnak, hogy a jelen szerződés teljesítése során 

megsértették az HSE-szabályozásokat, a Fióktelep jogosult saját munkatársai vagy megbízott 

harmadik felek által ellenőrizni az HSE-előírások betartását. 

(4) Abban az esetben, ha a partner a szerződéssel összefüggésben megsérti az HSE előírásait, 

haladéktalanul tartózkodnia kell ettől a magatartástól, és vissza kell térnie az HSE előírásainak 

megfelelő viselkedéshez. A HSE-előírások folyamatos megsértése a szerződés súlyos 

megsértését jelenti, és feljogosítja az Eni Austria GmbH Magyarországi Fióktelepét, hogy 

előzetes értesítés nélkül elálljon a szerződéstől vagy felmondja azt, ha elfogadhatatlan a 

szerződésben foglaltak be nem tartása, figyelembe véve az adott eset minden körülményét. 

Elfogadhatatlan különösen, ha a partner nem elhanyagolható mértékben vagy nem 

jelentéktelen mértékben sértette meg az HSE-szabályozásokat, vagy megsérti a jelen záradékot 

annak ellenére, hogy tudomást szerez a jogsértésről, vagy ha az Eni Austria GmbH 

Magyarországi Fióktelepe ésszerű határidőt tűzött ki és továbbra sem változtat a viselkedésén 

azért, hogy azt a HSE szabályozásához igazítsa, és a határidő eredménytelenül lejár. 

 

 

 

 

 


