2. sz. mellCklet
Az Orszighaiz, az OrsziggyiilCs Irodahaza Cs az OrszaggyiilCs Hivatala altal hasznhlt
Cpiiletek teruletCn munkat vCgz6 kulsii gazdilkod6 szervezetre, vallalkoz6ra, illetve ezek
dolgoz6ira vonatkoz6

Biztonsaigi Cs munkarendi eliiirasok.

A thrgybani CpitmCnyek teriiletkn, illetve azokkal kapcsolatban a hathlyos kozponti
jogszabhlyokban rendeletekben, szabvhnyokban rogzitett munkavCdelmi eloirhsokat minden
tervez6 Cs kiviteleza - kiilon felhivis nClkiil is - koteles CrvCnyre juttatni.
A szerz6dQes munka megkezdbe el6tti munkateriilet htadhst - htvktelt - irhsban kell
rogziteni.
A kiilsii kivitelez6 csak munkavkdelmi szempontb61 is megfelelo gkpekkel, berendezCsekke1,
eszkdzokkel, szerszhmokkal 6s hat6shgilag engedelyezett anyagokkal vCgezheti a
tevCkenysCgCt. Amennyiben a szerzSdCses munkavCgzCs hosszabb ideig tart, iigy a kiils6
kivitelez6 hltal alkalmazott gkpekre, berendezesekre biztositania kell az el6irt 6s sziikdg
szerinti biztonsigi feliilvizsghlatokat, karbantarthst.
A kulsa vhllalat dolgoz6i rendelkezzenek a szerzodott munka vCgzQChez sziiksCges szakmai,
munkavddehi ismeretekkel. Csak biztonshgos munkavCgzCsre alkalmas dllapotban vCgezhetik
a munkht illetve tartdzkodhatnak az Orszhghhz illetve az OrszhggyiilCs Irodahha teriiletCn. Az
ittas vagy egyCb szempontb61 biztonshgos munkavCgzCsre alkalmatlan kiilso dolgoz6kat a
munkaadbjuknak kell a thrgybani CpitmCnyek teriiletCr61 azonnali hathllyal elthvolitaniuk.

A thrgybani CpitmCnyek teruletCn szeszes italt fogyasztani tilos!
A szerzadott munkhhoz kapcsol6d6 munkavedelmi oktathst a kulso gazdasigi egysCg koteles
biztositani - idobeni CrvCnyessCggel - az itt alkalmazott dolgoz6i rCszCre.
A kiils6 kivitelezii koteles gondoskodni a thrgybani teriileten lCv8, munkdt vCgzo dolgoz6inak
feliigyeletkr61.
A kiilso kivitelezo kijteles dolgoz6i rCszCre biztositani az elairt egyCni vCd6felszerelCst,
vCdoruhht, vkdoitalt, tisztAlkod6szert, valamint az elsosegClynfijtAshoz sziikdges eg6szsCgiigyi
felszerelCst Q a megfelelo s d m 6 kdpzett elsosegClyny~ijt6t.
Amennyiben az adott munkateriileten tobb egys6g dolgoz6i vCgeznek munkht, akkor sziiks6g
szerint, de hetente legalhbb egyszer megbeszCl6st kell tartaniuk - az Crintett gazdashgi egysCgek
kkpviseloinek - a munkhk biztonshgos vCgzQCnek koordinhlhsa cCljhb61.

A kiilso kivitelezo a thrgybani Cpiiletekben lCvo munkahely6n naponta ossze kell, hogy takaritsa
az esetlegesen felgyiilt tormeldket, bontott anyagokat Cs ezeket 24 6rhn belul a szerz6dCsben
meghatiirozott dep6nia helyre kell elszhllitani.
A napi munka vCgeztCve1 a kiilsd kivitelezdnek thrgybani munkahelydt ugy kell elhagynia, hogy
a vdletlen balesetet, tiizesetet okozhat6 veszClyforrhsokat megszuntette, elzarta (pl.
fesziiltsCgmentesitenie kell az elektromos berendezdseket; izz6, parhzsl6 anyag nem maradhat;
magasban anyagot dgy nem hagyhat, hogy esetleges szelvihar azt lesodorva balesetet iddzzen
elo).
Az ideiglenes hasznhlatra htadott szocihlis 1CtesitmCnyek rendbentarthshr61, takariths81-61 az
igdnybe vevii vhllalat koteles gondoskodni, a nevezett helyiskgeket a szerz6dCses munka
vCgeztCve1 a kiilso kivitelezo olyan hllapotban koteles visszaadni, ahogy azt jegyzokonyvileg
htvette.
Amennyiben a kiilso kivitelezo dolgoz6ja vagy dolgoz6i munkabalesetet szenvednek, dgy a
kiilso kivitelezd az eloirt jelentCsi kotelezettsCgCn tul az esetleges balesetrol azonnal Crtesitse az
OrszhggyulCsi Hivatal munkavCdelmi vezet6jCt 16040-es h k i telefonszAmon/. Esetleges
tiivollCte esetdn az OrszhggyiilCs Miiszaki F6oszthlyhak az adott szerzodCses munkhban Crintett
miiszaki iigyintCzojCt kell Crtesiteni.

Az Orszhghhz, az OrszhggyiilCs Irodahka 6s az OrszhggyiilCs Hivatala hltal hasmblt Cpiiletek
tiizvCdelme - megelozo Cs tiizeseti jelleggel - az Cpiiletek kiemelt jelent6sCge miatt is minden
egyes ott tart6zkod6 szem6lynek - belekrtve az ott dolgoz6 kiilso gazdhlkodd szervezetek,
vhllalatok dolgoz6it is - hllampolgki k6telessCge.
Az 6pitmCnpck teriiletCn, illetve azokkal kapcsolatban a hathlyos kozponti rendeletekben,
szabvhnyokban, szabhlyzatokban rogzitett tiizvCdelmi eloirhsokat minden tervezo 6s kivitelezo
kiilon felhivhs ndlkiil is koteles CrvCnyrejuttatni.
A kiilso gazdhlkod6 szervezet a thrgybani 1CtesitmCnyek teriiletCn kialakitand6 tiizvddelmi
intCzkedCseinC1 a tevCkenysCg6vel kapcsolatos helyiskgek tiizvesz6lyessCgi oszthlyba sorolhsht
is koteles figyelembe venni. Az Cpuletek helyisegeinek - a rendeltetdsszerii hasznhlat alapjbn
tortCno tiizveszClyess6gi oszthlyba sorolhsht kulon thblkaton bocshtjuk a kiilso gazdhlkod6
szervezet rendelkezCsCre. TermQzetesen az Crintett helyisegekre vonatkoz6 tiizvesz6lyessCgi
oszthlyba sorolas mellett meghathrozb szerepe van a kiilso kivitelezo hltal - az adott teriileten felhasznhlt, alkalmazott anyagok, technol6gihk tiizveszClyessCgCnek is. A kiilso szerv a kozponti
tiizvCdelmi eloirhsokat a tiizveszClyessCgi oszthlyba sorolasnak megfeleloen koteles alkalmazni.
A kiilso kivitelezo a tkgybani teriileten v6gzett tev6kenysCgCt koteles a vonatkoz6 kozponti
tuzvddelmi eloirhsolu~ak megfeleloen megszervczni. Ennek Crteln~Cbenmeg kc11 hathrozni
(illctve dolgoz6ival tudalosibnia kell) a thrgybani munkahellyel illetve munk5kkal
knposolntosan tiibbck kiiziitt:
- A tiizv6delmi cl6irhsok helyi betai-thshCrt felelos dolgoz6it 6s feladataikat.
Az adott munkateriilettel, felhasznhlt anyagokkal 6s technol6gihkkal kapcsolatban

betartand6 tiizvddelmi eloirisokat.
A dohhnyzisra Cs MzveszClyes tevCkenysCgre alkalmas helyeket.
Az esetleges tiizeset kapcsh sziiksCges teendoket, igy tobbek kozott az esetlegesen
hasznhland6 menekiilCsi 6tvonalakat (az Orsziighhz padlkterCben dolgoz6knal a kupola
kozelCben lev6 V-os Cs XIII-as lCpcsoh6z biztositott - illand6 jelleggel - menekiilksi
6tkCnt).
Az adott munkateriiletre biztositand6 tiizvkdelmi felszereldsek, eszkozok milyensCgCt,
mennyisCgCt.
A tkgybani munkavCgzCshez sziiksCges mozgathat6 tiizvkdelmi felszerelksek, eszkozok
biztosithsa a kiilso kivitelezo feladata. Hosszabb ideig tart6 munkavCgzCs esetCn gondoskodni
karbantarthi-5-61.
kell a tiizvCdelmi felszerelksek, eszkozok eloirt feliilvizsg~lat~r61,
Arnennyiben a sziiksCges tiizvCdelmi eszkozoket az OrsziggyiilCs Hivatala biztositja, ugy ezt a
szerzodCsben kiilon rogziteni kell.
A thrgybani munka megkezdCse elott a kiilso kivitelezo koteles meggyozodni arr61, hogy az
Crintett dolgoz6i az adott tipus6 munkahelynek, technol6giinak megfelelo Cs egy Cven beliil
megtartott tiizvCdelmi oktatisban rCszesiiltek-e. Amennyiben nem kaptak ilyen oktatht, 6gy a
tiizvCdelmi oktatist mCg a munka meginditdsa elott meg kell tartania. Az oktatis megtortCntCt
dokumenti16 iratot a munka helyszindn kell tartania.
Dohanyozni csak az arra kijelolt helyen szabad! Minden egyCb teriileten - kiilonos tekintettel
az A-C tiizveszClyessCgi osztilyba tartoz6 helyisegekben - tilos! Bgo cigarettit, gyufit tilos
olyan helyre tenni, illetve dobni, ah01 az tiizet okozhat!
TiizveszClyes teriileteken (pl. az egCsz padlister, tetozet, fiihllvinyok stb.) a kiils6 kivitelezo
koteles fokozottan ellenorizni, hogy dolgoz6i betartjik-e a dohinyzissal kapcsolatos tiizvedelmi
e!birisokat.
Minden olyan tevCkenysCg, amely nyilt linggal, szikrhziissal vagy a kornyezetet veszClyezteto
magas h6mCrsCklettel jhr, iltaliban tiizveszClyes.
TiizveszClyes tevCkenysCget - kiilso gazdilkod6 szervezetnek - tkgybani 1CtesitmCnyek
teriiletdn csak elozetesen kiadott irisbeli engedCly alapjh szabad vCgeznie, illetve ~Cgeztetnie.
A kiilso gazdSlkod6 szervezet 51tal vCgzett tiizveszClyes tevCkenysCgre az engedCly kiadisa a
kiilso gazdilkod6 szervezet vezetojknek vagy megbizottjinak feladata. Az engedClyt azonban az
OrsziggyiilCs Miiszaki Foosztilya kijelolt munkatirsival littamoztatni kell, aki az engedklyt
sziiksCg esetCn - a helyi sajitossigoknak megfelelo - MzvCdelmi eloirisokkal egCsziti ki.
Alvillalkoz6 iltal vCgzett tiizveszClyes tevCkenysCg esetCn az engedClyt a Gvillalkoz6nak is
littarnoznia - sziiksCg esetCn kiegkszitenie - kell. Az engedClynek tartalmaznia kell a
tevCkenysCg idopontjit, helyCt, leirasit, a munkavCgzo nevCt, a vonatkoz6 tiizvddelmi
szabilyokat Cs eloirisokat.
Ipari jellegu tiizveszClyes tevCkenysCget (pl. hegesztds, forraszkis) csak az adott munkakorre
elairt szakmai kCpzettsCgge1Cs tiizvddelmi vizsgival is rendelkezii szemCly vCgezhet.

A tiizveszClyes tevCkenysCg befejezCse utiin a munkht vCgzo a helyszint - tiizvCdelmi
szempontb61- koteles zitvizsghlni Cs esetleges tiiz keletkezCsCt megghtolni.
Az Orszhghhzban a tiizveszClyes tevCkenysCg megkezdCsCt 6s befejezCsCt - amennyiben azt
illand6 tiizveszklyes tevCkenys6gre kijelolt helyisCgen, teriileten kiviil vCgzik - az Orszhghiz
Tiizolt6parancsnokshghnakbe kell jelenteni.
Minden hllarnpolghrnak - igy a kiilso kivitelezonek is - kotelessege, hogy az minden Cszlelt tiizet
a tuzolt6shgnak haladCktalanu1 jelentse, a kozelben tart6zkod6kat riasztania sziikseges, tovhbbh
a tiizoltiist - IehetosCg szerint, - szemClyek mentCsCt - sziiksCg szerint - meg kell kezdenie.
Aki tiizet, vagy annak kozvetlen veszClyCt Cszleli, illetve arr61 tudomhst szerez, koteles azt
haladkktalanuljelezni:
Orszhghkban: az Orszhghhz Tiizolt6parancsnokshghra szemClyesen
(Orszhghhz XV-os udvar) illetve 41 15-0s hizi telefonszhmon vagy a
legkozelebbi tiizjelzo iivegCnek betorCs6vel.
Irodahhzban: a kapuorskgnek szemClyesen illetve a 61 19-es hhzi telefonszhmon vagy a
legkozelebbi tiizjelz6 iivegCnek betorCsCve1, vagy az Orszhghk
Tuzolt6parancsnokshgira 41 15-0s hhzi telefonszhmon vagy az allami
tiizolt6shgot kell hivni a 05 vagy az 1-216-2 16 vhrosi telefonszhmon.
A tiizesetet akkor is jelenteni kell, ha azt - sajit erobol - eloltotthk.
A tiiz elolthsa utiin - 1ehetosCg szerint - Crintetleniil kell hagyni a tiiz helyszinCt a tiizvizsghlat
kezdetCig.
C. Munkarendi eldirasok
Az Orszhghizban, az OrszhggyiilCs Irodahhz2oan (tovhbbiakban: Irodahhz) Cs az OrszhggyiilCs
Hivatala iltal hasznhlt Cpiiletekben munkht v 6 g d kulsii gazdhlkod6 szervezetek, vhllalkoz6k
itteni munkarendjiiket Ggy hathrozzhk meg, hogy a munka-kezdCsi Cs befejezCsi idopontjuk hCtkoznap - reggel 6.30 6ra Cs 16.30 6ra kozC essCk az htoltozCsi idovel egyiitt. Az iltaluk
alkalmazott munkaidot kotelesek kozolni szerzodCskotdskor.
Indokolt esetben, ha az hltalunk kozolt idopontokon kiviil eso idoszakban kell munkht
~Cgezniiik,6gy ezt csak az OrszhggyiilCs Miiszaki Fooszthlyhhoz (tovhbbiakban: O.M.I.) tart026
oszthlyok hltal biztositott kiilon engedCllye1 tehetik.
Az Cpiiletekbe belCpni Cs bent tart6zkodni csak CrvCnyes belCpove1 lehet.
Hasznhlatos az arckdp ndlkiili hlland6 belCpojegy. Ez olyan hathrozott idore sz616 engedCly,
amely az Orszhghhz XIII-as s z h m ~kapujhn at, illetve az Irodahhzba jogosit belCpCsre, 6s csak
munkaidoben a szemdlyi igazolvhny felmutathshval egytitt CrvCnyes. Ilyen belCpot azok a kiilso
dolgoz6k kaphatnak az O.M.1.-n keresztiil, akik az Orsdghhzban vagy az Irodahhzban vCgeznek
illand6 jellegii munkht, vagy oda rendszeresen b e j h a k munkht vCgezni.

A tiizvesz6lyes tevCkenys6g befejez6se uthn a munkat v6gzo a helyszint - tiizvkdelmi
szempontb61- koteles htvizsghlni 6s esetleges tiiz keletkezCs6t meggitolni.
Az Orszdghdzban a tiizvesz6lyes tevdkenyskg megkezd6sCt 6s befejezksdt - amennyiben azt
illand6 tiizvesz6lyes tev6kenysCgre kijelolt helyisGgen, teriileten kiviil v6gzik - az Orsdghaz
Tiizolt6parancsnoksiig~nakbe kell jelenteni.
Minden dllarnpolgknak - igy a kiilso kivitelezonek is - kGtelessCge, hogy az minden Bszlelt tiizet
a tiizolt6sAgnak haladtktalanul jelentse, a kozelben tart6zkod6kat riasztania sziiks6ges, toviibb6
a tiizolthst - lehetos6g szerint, - szem6lyek ment6s6t - sziiks6g szerint - meg kell kezdenie.
Aki tiizet, vagy annak kozvetlen vesz6ly6t eszleli, illetve arr61 tudomast szerez, kiiteles azt
halad6ktalanuljelezni:
Orsdghkzban: az Orsdghhz Tiizolt6parancsnoksdgiira szem6lyesen
(Orszfighkz XV-6s udvar) illetve 41 15-6s hdzi telefonsdmon vagy a
legkozelebbi tiizjelzo uveg6nek betWs6vel.
Irodahhzban: a kapuors6gnek szemklyesen illetve a 61 19-es hkzi telefonsdmon vagy a
legkozelebbi tiizjelz6 iiveg6nek bet8rCs6ve1, vagy az O r s d g h b
Tuzolt6parancsnoks~g~ra4 115-0s hiizi telefonsdmon vagy az Allami
tiizolt6siigot kell hivni a 05 vagy az 1-216-216 vhrosi telefonsdmon.
A tiizesetet akkor is jelenteni kell, ha azt - sajiit erabol - eloltotthk.
A tiiz eloltasa uthn - lehetos6g szerint - 6rintetlenul kell hagyni a tiiz helyszin6t a tiizvizsg~lat
kezdetdig.

C. Munkarendi elBirasok
Az Orsdghhzban, az OrsziiggyiilBs Irodahhdban (tovhbbiakban: Irodahhz) 6s az OrsdggyiilCs
Hivatala altal hasznhlt 6puletekben munkat vdgzo kiiiso gazdhlkod6 szervezetek, v~llalkoz6k
itteni munkarendjiiket Ggy hathozdk meg, hogy a munka-kezd6si 6s befejez6si idopontjuk h6tkonap - reggel 6.30 6ra 6s 16.30 6ra koz6 ess6k az htoltoz6si idovel egyiitt. Az hltaluk
alkalmazott munkaidot kotelesek kozolni szerz6d6skot6skor.
Indokolt esetben, ha az hltalunk koziilt idopontokon kiviil eso idoszakban kell munkat
vdgezniiik, Ggy ezt csak az OrszhggyiilCs Miiszaki Foosztiilyiihoz (tovdbbiakban: O.M.I.) tartoz6
oszkilyok iltal biztositott kiilon enged6llyel tehetik.
Az 6piiletekbe bel6pni 6s bent tart6zkodni csak 6rvCnyes bel6povel lehet.
Hasznalatos az arck6p n6lkiili Allando belkpojegy. Ez olyan hathrozott idBre sz616 engedbly,
amely az Orsz6ghkz XIII-as s z h G kapujim it, illetve az Irodahkzba jogosit belkpksre, 6s csak
munkaidoben a szem6lyi igazolvdny felmutatAshva1 egyiitt 6rv6nyes. Ilyen bel6pbt azok a kiilso
dolgoz6k kaphatnak az O.M.1.-n keresztiil, akik az Orszitghiizban vagy az Irodahiizban v6genek
dlland6 jellegii munkdt, vagy oda rendszeresen b e j h a k munkat v6geni.

Az arckkp nClkiili igazolvany elvesztCsCt irhsban azonnal jelenteni kell az O.M.I. illetCkes
vezetojCnek, aki irasban Crtesiti az OrszhggyiilCsi OrsCg illetkkes vezet6jCt. Ugyancsak
hasznalatos a nCvjegyzCk alapjan torten6 belCptetCs, amelyet meghatarozott ideig tart6
munkavCgzCs esetCn biztositunk. A nCvjegyzCk alapjhn torten6 be- Cs kilCptetCsi engedClyt az
0.M.I-hez tartoz6 oszthlyok biztositjak a kiilsa dolgoz6k rCszCre. EGrt az adott munkavCgzCsnC1
alkalmazott klilso dolgoz6k adatszolgaltat6 jegyzCkCtlnCvjegyzCkCt/ a munkaad6juk ckgszerii
alhirdssal ellatva a munkhk megkezdCse elott harom hCttel koteles - az adott munkiiban Crintett 0.M.I-hez tartoz6 osztily rendelkezCsCre bocshtani. Az adatszolgaltat6 jegyzCk eloirt idoben
tortCno elkiildCsCnek elmulaszthshb61 kovetkeza mindenfajta kir, kCsCs, anyagi k6vetkezmCny a
kiilso gazdhlkod6 szervezetet, v6llalkoz6t terheli. A nCvjegyzCk alapjin tortCno be- Cs kilCpCsre
jogosultak az OrszighSz XIII-as szhmu kapujhn Cs az Irodahhz i n . gazdashgi kapujan at
kozlekedhetnek.
Az Orszighhzban Cs az Irodahhzban nCvjegyzCk alapjhn munkht vCgzo kiilso dolgoz6k (kiilso
gazdalkod6 szervezet) amennyiben - esetenkknt - az engedklyezett munkaidon tul illetve
munkasziineti napokon is kivinnak munkiit vdgezni, 6gy erre munkaad6juk cdgszerii aliirashval
ellatott kerelemmel - a rendkiviili munkavCgzCst megelozoen legaliibb kCt nappal - k6rhet
engedClyt az 0.M.I-hez tartoz6 - Crintett - oszthlyt61. A kdrelemnek tartalmaznia kell a
fentiekben eloirt adatszolg~ltathson kiviil a rendkiviili munka varhat6 idotartarnht (kezdCs,
befejezks) Cs pontosan behathrolt helytt.
A nCvjegyzCk alapjan tortkno be- 6s kilCpCsre jogosultak rendkiviili munkavCgzCskor a
Orszhghhz VII-es sziunu kapujin Cs az Irodahhz fobejhrathn keresztiil kozlekedhetnek.
Anyagok, szersz8mok, csomagok be- Cs kiszSllit&a a thrgybani Cpuletekbe csak a vonatkoz6
eloirasoknak megfeleloen tortCnhet. EllenorzCs szempontjab61 csomagnak kell tekinteni
kCzitikk6nhl nagyobb mCretii tiskiit, borondot, kiilon csomagolt tirgyakat. BeszBllithskor a
kiilso munkavCgzo - elozetesen - pontos, rCszletes listht, sz~llit6leveletkoteles kCsziteni a
beszitllitand6 anyagokr61, thrgyakr61, amelyet a beszhllithskor koteles - kiilon felsz6liths n6lkiil leadni a kapubrsbgnek.
A kiilso munkavCgzo iltal vhllalt tevCkenysCghez sziiksCges szerszhmok, eszkozok, gCpek,
berendezCsek valamint anyagok ki- 6s besz8llithsa az Orsziighhz XIII-as sziim6 kapujhn illetve
az Irodahhz 6.n. gazdashgi kapujh keresztiil t6rtCnik. Az anyagok, thrgyak kiszhllitishhoz
sziiksdges engedblyt, az 6.n. kapujegyet az 0.M.I-hez tartoz6 - trintett - oszthly'biztosit a kiilso
munkavCgzonek az elozetesen leadott pontos, r6szletes lista alapjhn. Kiszillithskor a kapujegyet
- kiilon felszbliths nClkul - le kell adni a kapuorsbgnek.
Az anyagok, tirgyak ki- Cs beszillithsa csak a hivatalos munkaido alatt tortenhet. A szhllitis
idopontjht - eelsdsorban az OrszAghh eset6ben - legalhbb k6t nappal a szallitis elott egyeztetni
kell az O.M.1 - Crintett - muszaki iigyintCzojCve1, akadalyoztathsok elkeriilkse miatt. A kulso
gazdalkodd szerv hltal szhllitott Cs a k6t Cpiiletben felhasznhlhsra, beCpitCsre keriilo anyagokat,
thrgyakat csak a kiilso gazdhlkod6 szerv megbizottja veheti it, hgy, hogy azt azomal az O.M.1Crintett - muszaki ugyintCzoje hltal kijelolt &ol6 helyre szhllitja be.
A kiilso dolgoz6k mindk6t Cpiiletben csak a munka vCgzCsChez illetve az ezzel kapcsolatos
tevCkenys6ghez (pl. hivatali Ctkezde, biifC igCnybev6tele) sziiksCges iitvonalakon
kozlekedhetnek illetve sziiksdges teruleteken tartbzkodhatnak. Az Orszhghhzban Cs az
Irodahhzban a kiilso munkavCgzok csak a teherliflen szhllithatnak tehert Cs szemClyt. A

szemClylifieket a kiilso dolgoz6k nem hasznhlhatjhk!
A kiilsd gazdhlkod6 szervezet, vhllalkoz6 koteles biztositani, feliigyelni, hogy dolgoz6i a
vonatkoz6 jogszabhlyoknak, szabhlyzatoknak, eloirhsoknak megfelelo munkafegyelmet,
hllampolghri fegyelmet maradektalanuk be- Cs megtartsik.
A kibontott anyagok.61 a kiilsa kivitelezd koteles pontos, rkszletes bonthsi jegyzkket kCsziteni.
Minden bontott anyagot az 0.M.I-nek tortho htadhsig j61 drhat6 vagy orzott teriileten koteles
throlni.
Az 0.M.I-nek tortCno htadhst - a bonthsi jegyzCk alapjhn - bizonylatolva kell elvkgezni.
Az Orsdghhz, az OrsdggyiilCs Irodahhza Cs az OrsdggyiilCs Hivatala hltal hasznhlt
Cpuletekben vCgzett munkhk sorhn a kiilso gazdtilkod6 szervezet, v611alkoz6 koteies
gondoskodni az itt hasznhlt, throlt anyagai, thrgyai orzCsCro1, vagyonbiztonshghr61.
Azon kiilso dolgoz6t61, aki vet a kozpontilag illetve az OrsztiggyiilCs Muszaki Fooszthlya hltal
eloirt, meghakirozott magatarthi, munkarendi szabhlyok ellen, a belCpCsi engedClyCt
megvonjuk!
Budapest, 2013. mhrcius 22.
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