Az Orsziighiiz, az Orszriggyulks Irodahriza 6s az Orszriggyulks I-Iivatala iiltal hasznilt
kpuletek teruletkn munkiit vkgzo ltulso gazdiilkodd szervezetre, viillalkozdra, illetve ezelc
dolgozdira vonatkozd

Biztonsiigi Cs munkarendi eloiriisok.
A., Munltavkdelmi eloiriisok,

A targybaili epitmenyelt teruleten, illetve azokkal kapcsolatban a hatalyos kozponti
jogszabalyokban rendeletekben, szabvanyokban rogzitett munkavkdelmi eloirasokat mindcn
tervezo es lcivitelezo - kulon felhivas nklkul is - koteles Qvknyre juttatni.
A szerzodkses munka megkezdkse elotti munkaterulet atadast - atvktelt - irasban kell rogziteni.
A kulso kivitelezo csak munkavkdelmi szempontb61 is megfelelo gkpekkel, berendezksekkel,
eszkozokkel, szerszamoltkal 6s hat6sagilag engedklyezett anyagokkal vkgezheti a
tevdkenyskgdt. Ainennyibeil a szerzoddses munkavkgzks hosszabb ideig tai-t, ugy a lciilso
lcivitelezo altal alkalinazott gkpekre, berendezksekre biztositania kell az eloirt 6s szukskg szerinti
biztonsagi f'eltilvizsg8latokat, karbantartast.
A kulso vallalat dolgoz6i rendelkezzenek a szerzodott munka vkgzkskhez szukskges szakinai,
munkavkdelmi ismeretekkel. Csak biztonsagos munkavkgzksre alkalmas allapotban vkgezhetilc a
munkat illetve tartbzkodhatnak az Orszaghaz illetve az Orszaggyulks Irodahaza teruletkn. Az
ittas vagy egykb szempontb61 biztonsagos munkavkgzksre alkalmatlan kiilso dolgoz6kat a
munltaad6juknak ltell a targybani kpitmknyek teruletkrol azonnali hatallyal eltavolitaniuk.
A tiirgybani CpitmCnyek teriiletCn szeszes italt fogyasztani tilos!
A szerzodott munkahoz kapesol6d6 munkavkdelmi olttatast a kulso gazdasagi egyskg koteles
biztositani - idobeni krvkiiyesskggel - az itt alkalmazott dolgoz6i rkszkre.
A lciilso kivitelezo koteles gondoskodni a targybani teruleten lkvo, munkat vkgzo dolgoz6inak
l'elugyeletkrol.
A kulso kivitelezo koteles dolgoz6i rkszkre biztositani az eloirt egykni vkdofelszerelkst,
vkdoruhat, vkdoitalt, tisztalkod6szert, valamint az elsosegdlynyujtashoz szuksdges egkszskgiigyi
felszereldst 6s a iilegfelelo szanlu kkpzett elsosegklynyujt6t.

Aillcnnyibcil az adott inunltatcruletcil tobb cgysdg dolgozoi vdgcznck munltBt, altltor sziiltskg
szerint, de hetente legalabb egyszer inegbeszklest ltell tartaniult - az 6iaintettgazdasagi egysdgck
ltdpviseloinek - a inunltalt biztonsagos v6gzksenelt ltoordinalasa ciljab61.
A ltiilso ltivitclczo a tirgybani kpuletekben lev0 munkahelyen naponta ossze kell, hogy takaritsa
az esetlegescn felgyult tormelkket, bontott anyagokat es ezeket 24 oran belul a szerzoddsben
ineghatarozott deponia helyre kell elszallitani.
A napi inunka vegeztevel a kulso kivitelezonek targybani munkahelyet ugy kell elhagynia, hogy
a v6letlei1 balesetet, tuzesetet okozhato vesz6lyforrasokat megszuntette, elzii-ta (pl.
reszultseginentesitenie kell az elektrolnos berendezkseket; izz6, parazsl6 anyag nein maradhat;
inagasban ailyagot ugy nem hagyhat, hogy esetleges szilvihar azt lesodorva balesetet idezzen
elo).
Az ideiglenes hasznalatra atadott szocialis lktesitmenyek rendbentartasarol, takaritasarol az
igenybe vevo vallalat koteles gondoskodni. a nevezett helyisegeket a szerzodeses munlta
vigeztkvel a kulso kivitelezo olyan allapotban koteles visszaadni, ahogy azt jegyzokonyvileg
atvette.
Ainennyiben a kiilso kivitelezo dolgoz6ja vagy dolgozoi lnunkabalesetet szenvednek, ugy a
kulso kivitelezo az eloirt jelentksi kotelezettskgkn tul az esetleges balesetrol azonnal ertesitse az
Orsziggyul6si Hivatal munkavedelmi vezetojet 16040-es hazi telefonszamod. Esetleges
tavollkte eseten az Orszaggyul6s Muszaki Igazgatosaganak az adott szerzod6ses munkiban
krintett muszaki ugyintdzojkt kell krtesiteni.

B., ?'uzv@dclmicloiraisok.

Az Orszaghiz, az Orszaggyules Irodahaza 6s az Orszaggyul6s Hivatala altal hasznalt epuletclt
tuzvkdelme - inegelozo es tuzeseti jelleggel - az epuletek kiemelt jelentosege iniatt is mindcn
egyes ott tartozkodo szeinelynek - beleertve az ott dolgozo kulso gazdalkodo szervezetek,
vallalatok dolgozoit is - allampolgari kotelessege.
Az kpitinenyek teruleten, illetve azokkal kapcsolatban a hatalyos kozponti rendeletekben,
szabvanyokban, szabalyzatokban rogzitett tuzvedelmi eloirasokat minden tervezo es kivitelezo
kulon felhivas nelkul is koteles krvenyre juttatni.
A kulso gazdalkodo szervezet a targybani 16tesitmenyek teruletkn kialakitando tuzvidelini
intCzkedCseine1 a tevekenysegevel kapcsolatos helyiskgek tuzvesz~lyess~gi
osztalyba sorolasat
is ltoteles figyeleinbe venni. Az epuletek helyiskgeinek - a rendeltetesszeru hasznalat alapjan
tort6110 tiizveszelyess6gi osztalyba sorolasat kulon tablazaton bocsatjuk a kulso gazdalkodo
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szervezet rendellcezesere. Termeszetesen az krintett helyiskgelcre vonatkozo tuzveszClyessegi
osztalyba sorolas inellett meghatarozo szerepe van a lculso kivitelezo altal - az adott teruleten felhasznilt, alkalmazott anyagok, technol6giik tiizveszelyessegknek is. A kulso szerv a lcozponti
tiizvcdelini eloirasokat a tuzveszklyessegi osztilyba sorolasnak megfeleloen koteles alkalmazni.
A kulso kivitelezo a tirgybaili teruleten vdgzett tevkkenyskgdt koteles a vonatkozo kozponti
tuzv6delmi eloirasoknak inegfeleloen megszervezni. Ennek ertelmkben meg kell hatarozni
(illetve dolgoz6ival tudatositania kell) a targybani munkahellyel illetve munkakkal
lcapcsolatosan tobbek kozott:
-

-

A tuzvedelmi eloirisok helyi betartisaert felelos dolgoz6it 6s feladataikat.
Az adott munkaterulettel, felhasznilt anyagokkal 6s teehnol6giakkal kapcsolatbail
betartand6 tuzvkdelmi eloirasokat.
A dohanyzasra 6s tuzveszklyes tevekenyskgre alkalmas helyeket.
Az esetleges tuzeset kapcsan sziikskges teendoket, igy tobbek kozott az esetlegesen
haszn8land6 menekulesi 6tvonalakat (az Orszaghaz padlastereben dolgoz6knal a kupola
ltozeldben lkvo V-os ds XIII-as lkpcsohaz biztositott - alland6 jelleggel - menekuldsi
6tkent).
Az adott inunkateruletre biztositand6 tuzvedelmi felszerelksek, eszkozok milyenskget,
inennyisegkt.

A targybani munkavegzeshez szukseges mozgathat6 tuzvedelmi felszerelesek, eszkozok

biztositisa a lculso kivitelezo feladata. Hosszabb ideig tart6 munkavkgzes eseten gondoskodni
kell a tuzvkdelmi felszerelesek, eszkozok eloirt feliilvizsgalatar61, karbantartisar61.
Amennyiben a szukseges tuzvedelmi eszkozoket az Orsziiggyul6s EIivatala biztositja, 6gy ezt a
szerzodisben kulon rogziteni kell.
A targybani inunlca megkezdkse elott a kulso kivitelezo koteles meggyozodni an.61, hogy az
drintett dolgoz6i az adott tipus6 munkahelynek, technol6gianak inegfelelo 6s egy even belul
inegtai-tott iuzvkdelini oktatasban reszesultek-e. Amennyiben nem kaptak ilyen oktatast, 6gy a
tuzvkdelini olctaiast mkg a munka ineginditisa elott ineg kell tartania. Az oktatis megtortentkt
dokumental6 iratot a munka helyszinen kell tartania.

Dohanyozni csak az arra kijeliilt helyen szabad! Minden egykb teruleten - kulonos tekintettel
az A-C tuzveszClyess~giosztalyba tart026 helyisegekben - tilos! kgo cigarettit, gyufat tilos
olyan helyre tenni, illetve dobni, ah01 az tuzet okozhat!
,,
1 uzvcszdlyes teruleteken (pl. az egesz padlaster, tetozet, faallvanyok stb.) a kulso kivitelezo
kotclcs fokozottan ellenorizni, hogy dolgoz6i betartjak-e a dohinyzassal kapesolatos tuzvedelmi
eloirisokat.
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Mindcn olyan tev@l<enysCg,alllely nyilt langgal, szikrazassal vagy a kornyezetet veszklyeztct6
magas l~om~rsel<lettel
jar, altalaban tuzveszklyes.
Tiizvesz6lyes tevekcnyskget - l<ulso gazdalkodo szervezetnck - targybani letesitmknyek
tcrulct6tl csak elazetesen kiadott ircisbeli engedgly alapjhn szabacl vCgcznic, illctvc vegeztetnic.
A I<ijlsii gnzdrill<od6 szervezet altal vkgzett tiizveszklyes tevekenyskgre az engedely kiadasa a
lciilsii gazdall<odoszervezet vezetojenek vagy megbizottjanak feladata. Az engedelyt azonban az
Orszaggyfiles Muszaki Igazgatbsaga kijelolt munkatarsaval lattamoztatni kell, aki az engedelyt
szuksbg esetCn - a helyi sajatossagolmak megfelelo - tuzvbdclini cloirasol<kal egesziti I<i.
Alvallalkozo Bltal vbgzctt tuzveszklyes tev@l<enysegeseten az engcdelyt a fovallalkozonal~is
lattamoznia - szukseg eseten kiegkszitenie - kell. Az engedklynek tartallnaznia Ice11 a
tcvkl<cnysCg idopontjat, helykt, leisisit, a munkavkgzo nevkt, a vonatkozo tuzvkdelmi
szabalyokat es cloirasokat.
Ipari jellegu tuzveszelyes tevkkenyskget (pl. hegesztks, forraszt8s) csak az adott munkakdrre
eloirt szakmai kepzettseggel 6s tuzvkdelmi vizsgaval is rendelkezo szemely vdgezhet.
A tuzveszklyes tevkkenyskg befejezkse utan a munkat vkgzo a helyszint - tuzvkdelmi
szempontbol - koteles atvizsgalni Cs esetleges tuz keletkezkskt meggatolni.
Az OrszBghazbail a tuzveszklyes tevkkenyseg megkezdkskt 6s befejezkskt - ameilnyiben azt
allando tuzvcszklyes tevkkenysegre kijelolt helyiskgen, teruleten kivul vkgzik - az Orszaghaz
, .,,
I uzoltoparancsnoksaganak be kell jelenteni.

Minden allampolgarnak - igy a kulso kivitelezonek is - kotelessbge, hogy az minden kszlelt tuzet
a tuzoltosagnak haladkktalanul jelentse, a kozelben tartozkodbkat riasztania szukskges, tovabba
a tuzoltast - lehetoskg szerint, - szemklyek menteset - szukskg szerint - meg kell kezdenie.
Aki tuzet, vagy annak kozvetlen veszelyet kszleli, illetve arrol tudomast szerez, koteles azt
haladkktalanul jelezni:
OrszAgh8zban: az 01-sz8ghiiz'I'~zolt6parancsnoksAgAraszemelyesen
(Orszaghaz XV-os udvar) illetve 41 15-0s hazi telefonszamon vagy a
legkozelebbi tuzjelzo uvegknek betorks6vel.
Irodal18zbat1: a kapudrskgnek szem6lyesen illetve a 6 1 19-es h$zi telefonsz8mon vagy a
legkozelebbi tuzjelzo uvegknek betorkskvel, vagy az Orszaghaz
T u z o l t 6 p a r a n c s n o k s ~ a41 15-0s hhzi telefonszamoil
vagy az Bllami tuzoltosagot kell hivni a 05 vagy az 1-216-216 varosi
telefonszamon.

A tuzcsetct alckor is jclenteni lcell, ha azt - sajat erobol - eloltotthlc.
A tiiz eloltasa utin - lehetoskg szerint - krintetlenul kell hagyni a tuz helyszinkt a tuzvizsgalat
lcczdetdig.

C., Munkarendi eloirasok.

Az Orszaghazban, az Orszaggyulks Irodahazaban (tovabbiakban: Irodahaz) 6s az Orszaggyblds
I-Iivatala altal hasznilt epuletekben munkat vkgzo kulso gazdhlkod6 szervezetek, vallalkoz6k
itteni inunkarendjuket ugy hatarozzak meg, hogy a munka-kezdksi 6s befejezksi idopontjuk hdtlcoznap - reggel 6.30 6ra 6s 16.30 bra kozk esskk az atoltozksi idovel egyutt. Az altalulc
alkalinazott inunkaidot kotelesek kozolni szerzodkskotkskor.
Indokolt esetben, ha az altalunk kozolt idopontokon kivul eso idoszakban kell inunlctit
vkgezniuk, ilgy ezt csak az Orszaggyulds Muszaki Igazgat6sagahoz (tovabbiakban: O.M.I.)
tartoz6 osztalyok altal biztositott kulon engedkllyel tehetik.
Az dpuletekbe belepni 6s bent tartozkodni csak krvknyes belkpovel lehet.
Hasznalatos az arckkp nklkuli alland6 belkpojegy. Ez olyan hatarozott idore sz616 engedkly,
amely az Orszaghaz XIII-as szain6 kapujan at, illetve az Irodahazba jogosit bclkpksre, 6s csalc
munkaidoben a szemklyi igazolvany felinutatasaval egyutt Qvknyes. Ilyen bclkpot azok a kiilso
dolgozolc kaphatnak az O.M.1.-n keresztul, akik az Orszaghazban vagy az Irodahazban vdgeznclc
alland6 jellegu munkat, vagy oda rendszerescn bejarnak munkat vkgezni.
Az arckkp nklkuli igazolvany elvesztkskt irasban azonnal jelenteni kell az O.M.I. illetkkes
vezetojdnek, aki irisban krtesiti a Koztarsasagi 0rezred illetkkes vezetojkt.

Ugyancsak hasznalatos a nkvjegyzkk alapjan tortkno belkptetks, amelyet meghatarozott ideig
tart6 niunkavkgzks esetkn biztositunk. A nkvjegyzkk alapjan tortkno be- 6s kileptetesi engedklyt
az 0.M.I-hez tartoz6 osztalyok biztositjak a kulso dolgoz6k rkszQe. Ezkrt az adott
inunlcavdgzksnkl alkalinazott kulso dolgoz6k adatszolgaltat6 jegyzkkktlnkvjegyzkkktl a
munlcaad6julc ckgszeru alairassal ellatva a munkak megkezdkse elott harom hkttel koteles - az
adott inunkaban krintett - O.M.1-hez tartoz6 osztaly rendelkezkskre bocsatani. Az adatszolgaltat6
jegyzkk eloirt idoben tortkno elkuldksknelc elmulasztBsab61 kovetkezo mindcnfajta lcar, kksks,
anyagi kovetkczinkny a kulso gazdalkodo szcrvczetet, vallalkoz6t tcrhcli. A nkvjcgyzkk alapjin
tortkno be- 6s kilkpksre jogosultak az Orszaghaz XIII-as szamu kapujan 6s az Irodahaz 6.n.
gazdasagi kapujan at kozlekedhetnek.

Az OrszBghazban 6s az Irodahazban i161ljegyz6k alapjan munlt8t vkgzij kiilsii dnlgn-/cil<(Icijlsii
ga~dilkodh s7c1-vc7ci) a~iien~iyiben
- esetenkdnt - az engedelyezett inunkaidon tul illctve
munltasziineti napokon is ltivannalt inunltat vkgezni, ugy erre munkaad6juk ekgszerii alairasaval
cllatott kdrelemmel - a rendkivuli munkavegzkst inegelozoen legalabb kkt nappal - kkrhet
engedklyt az O.M.1-hez tartoz6 - erintett - osztalyt61. A kerelerniiek tartalinaznia kell a
lkntiekben eloirt adatszolgaltatasoll kivul a rendkivuli inunka varhato idotartan~at (kezdes,
Lelc.jc~bs)6s puntosail behatkrolt helykt.
A nkvjegyzkk alapjan torteno be- 6s kilkpksre jogosultak rendkivuli munkavkgzkskor a
OrszBghiiz VII-es sziinu kapujan 6s az Irodahaz fobejaratan keresztul kozlekedhetnek.

Anyagok, szerszamok, csoinagok be- 6s kiszallitisa a tirgybani kptiletekbe csak a vonatltnz6
eloirasoknak megfeleloen tortenhet. Ellenorzks szempontjab61 esoinagnak kell tekiiltcili
kkzit8slt6nal nagyobb mkretii taskat, borondot, kulon esomagolt targyakat. Beszallit6skor a ltulso
illu~~kav@gzo
- elozetesen - pontos, rkszletes listat, szallit6levelet koteles kksziteni a
besz8llitand6 anyagokr61, targyakr61, amelyet a beszallitaskor koteles - kulon felsz6litas nklkul leadni a kapuorskgnek.
A kulso inunkavegzo altal vallalt tevkkenyseghez szukskges szerszainok, eszkozok, gkpek,
berendezksek valamint anyagok ki- 6s beszallitasa az Orszaghaz XIII-as szam6 kapujan illetve
az Irodahaz u.n. gazdasagi kapujan keresztul tortknik. Az anyagok, targyak kiszallitasahoz
sziilts@gesengedklyt, az 6.n. kapujegyet az O.M.1-hez tart026 - krintett - osztaly biztosit a kulso
munltavkgzonek az elozetesen leadott pontos, rkszletes lista alapjan. Kiszallitaskor a kapujegyet
- kulon felsz6litas nklkul - le kell adni a kapuorskgnek.
Az anyagok, thrgyak ki- 6s beszallitasa csak a hivatalos munkaido alatt tortknhet. A szallitas
idopontjat - elsosorban az Orszaghaz esetkben - legalabb kkt nappal a szallitiis elott egyeztctni
kell az 0.M.I - erintett - miiszaki ugyintezojkvel, akadalyoztatisok elkerulkse iniatt. A ltiilso
gazdalkod6 szerv altal szallitott ks a kit epuletben felhaszna16sra, bekpitksre kerulo anyagoltat,
targyakat csak a ltulso gazdalkod6 szerv megbizottja veheti at, ugy, hogy azt azonnal az O.M.1 Crintett - iniiszaki iigyintezoje altal kijelolt taro16 helyre szallitja be.
A ltulso dolgozolc mindltkt Cpiiletben csak a munlta vkgzkskhez illctve az czzel kapesolatos
tevkkenyskghez (pl. hivatali ktkezde, bufk igenybevetele) szukskges 6tvonalakon
kozlekedhetnek illetve szukseges teruleteken tart6zkodhalnak. Az Orszkghhzban 6s az
Irodahizban a kulso munkavegzok csak a teherliften szallithatnak tehert 6s szemelyl. A
szci116lylifteket a lciilso dolgozok ileill hasznall~atj~k!

A l<iilso gazdcill<od6 szervezet, vallall<oz6 l<oteles biztositani, feliigyelni, hogy dolgoz6i a
vonatkoz6 jogszabalyoknak, szabalyzatoknal<, eloirasoknal< inegfelelo munkafegyelmet,
allampolgari fegyelmet maradkktalailuk bc- 6s inegtastsal<.

A kibontott anyagokr61 a kiilso l<ivitelezo koteles pontos, rkszletes boiltasi jegyzeket kksziteni.
Minden boiltott anyagot az 0.M.I-nek torteno atadasig j61 zarhat6 vagy orzott teriileten kotelcs
ttirolni.
Az O.M.1-riel< tortkno atadast - a bontasi jegyzek alapjan - bizonylatolva kell elvegezni.

Az Orszaghaz, az Orszaggyiiles Irodahaza es az Orszaggyiilks I-Iivatala altal haszncilt
Cpiiletekben vegzett nlunkak sorhn a kiilso gazdalkod6 szervezet, vallalkoz6 koteles
gondoskodili az itt hasznalt, tarolt anyagai, targyai orzesQo1, vagyonbiztonsagas61.
Azoil kiilso dolgoz6t61, aki vkt a kozpontilag illetve az Orszaggyiiles Miiszaki Igazgat6saga 6ltal
eloirt, meghatarozott magatartasi, inunkarendi szabilyok ellen, a belepesi engedelyet
inegvonj uk!

Polyak Laszl6
miiszaki igazgato

