4. sz. nlelleklet

Az Orszrighriz, az OrszaggyulCs Irodahaza Cs az OrszaggyulCs Hivatala hltal hasznsilt
Cpuletek teruletCn munkat vCgzo kulso gazdalkod6 szervezetre, villalkoz6ra, illetve ezek
dolgoz6ira vonatkoz6

Biztonsagi Cs munkarendi eloirasok.

A,, MunkavCdelmi eloirasok.
A targybani 6pitmCnyek teriiletkn, illetve azokkal kapcsolatban a hatalyos kozponti
jogszabalyokban rendeletekben, szabvanyokban rogzitett inunkavCdelmi eloirasokat minden
tervezo es kivitelezo - kiilon felhivas nelkiil is - koteles Crvenyre juttatni.
A szerzodeses munka megkezdkse elotti munkateriilet atadast - Atvktelt - irasban kell rogziteni.
A kiilso kivitelezo csak munkavedelmi szempontb61 is megfelelo gepekkel, berendezesekkel,
eszkozokkel, szerszLmokka1 6s hatosdgilag engedklyezett anyagokkal vkgezheti a
tevCkenyseget, Amennyiben a szerzod6ses munkavCgzCs hosszabb ideig tart, 6gy a kulso
kivitelezo altal alkalmazott gCpekre, berendezesekre biztositania kell az eloirt 6s sziikseg szerinti
biztonsagi feliilvizsg8latokat, karbantartast.
A kiilso vallalat dolgozoi rendelkezzenek a szerzodott munka vCgzCsChez sziiks6ges szakmai,
munkavkdelmi ismeretekkel. Csak biztonsagos munkav6gzCsre alkalmas Allapotban vkgezhetik a
munkht illetve tartdzkodhatnak az Orszhghk illetve az Orszaggyiilds Irodahaza teruletkn. Az
ittas vagy egydb szempontb61 biztonsagos munkavCgzCsre alkalinatlan kulso dolgozokat a
munkaadojuknak kell a targybani epitmenyek teriiletkrol azonnali hatallyal eltivolitaniuk.
A targybani CpitmCnyek teruletCn szeszes italt fogyasztani tilos!

A szerzodott munkahoz kapcsolodo munkavkdelmi oktatast a kiilso gazdasagi egyseg koteles
biztositani - idobeni Crvenyesseggel - az itt alkalmazott dolgozoi rCszere.
A kiilso kivitelezo koteles gondoskodni a targybani teruleten lCvo, munkLt vvCgzo dolgozoinak
felugyelet6rol.
A kiilso kivitelezo koteles dolgozoi rCszCre biztositani az eloirt egyCni vedofelszerelCst,
vCdoruhAt, vkdoitalt, tisztLlkodoszert, valamint az elsosegClyny6jt~shozszuks6ges egeszskgiigyi
felszerelest 6s a megfelelo szhmu kCpzett elsiisegClyny6jt6t.

Amennyiben az adott munkateruleten tobb egyseg dolgoz6i vegeznek muilkat, akkor szukseg
szerint, de hetente legalabb egyszer megbeszelest kell tai-taniuk - az erintett gazdasagi egysegek
kepviseloinek - a munkak biztonsagos vkgzesenek koordinalasa celjabol.
A kulso kivitelezo a targybani kpuletekben lev6 munkahelyen naponta ossze kell, hogy takaritsa
az esetlegesen felgyult tormeleket, bontott anyagokat es ezeket 24 oran belul a szerzodesben
meghatarozott deponia helyre kell elszallitani.
A napi muilka vegeztevel a kulso kivitelezonek tirgybani munkahelyet ugy kell elhagynia, hogy
a veletlen balesetet, tuzesetet okozhato veszelyforrasokat megszuntette, elzai-ta (pl.
feszultsegmentesitenie kell az elektromos berendezeseket; izzo, parazsl6 anyag nem maradhat;
magasban anyagot ugy nem hagyhat, hogy esetleges szelvihar azt lesodorva balesetet idezzen
elo).
Az ideiglenes hasznalatra atadott szocialis lktesitmknyek rendbentartasarol, takaritasAr61 az
igCnybe vevo vallalat koteles gondoskodni. a nevezett helyiskgeket a szerzodCses munka
vCgezteve1 a kulso kivitelezo olyan Allapotban koteles visszaadni, ahogy azt jegyzokonyvileg
atvette.
Amennyiben a kulso kivitelezo dolgoz6ja vagy dolgoz6i munkabalesetet szenvednek, ugy a
kulso kivitelezo az eloirt jeleiltksi kotelezettsCgCn t61 az esetleges balesetrol azonnal Crtesitse az
OrszhggyulCsi Hivatal munkavkdelmi vezetojkt 16040-es hazi telefonsz8mod. Esetleges
tAvollCte esetCn az OrszaggyulCs Muszaki Igazgat6sBgBnak az adott szerzodeses munkaban
drintett muszaki ugyintCzoj6t kell Crtesiteni.

B., TuzvCdelmi eloirasok.
Az Orszhghaz, az OrszaggyulCs Irodahaza 6s az OrszaggyulCs Hivatala Altal hasznalt Cpuletek
tuzvCdelme - megelozo Cs tiizeseti jelleggel - az Cpuletek kiemelt jelentosege miatt is minden
egyes ott tai-t6zkod6 szemelynek - beleertve az ott dolgoz6 kulso gazdAlkod6 szervezetek,
vallalatok dolgoz6it is - Allampolgari kotelesskge.
Az 6pitmCnyek teruleten, illetve azokkal kapcsolatban a hatilyos kozponti rendeletekben,
szabvanyokban, szabalyzatokban rogzitett tuzvedelmi eloirasokat minden tervezo Cs kivitelezo
kulon felhivas nelkul is koteles 6rvCnyre juttatni.
A kulso gazdalkod6 szervezet a targybani 16tesitmCnyek teruletkn kialakitand6 tuzvCdelmi
intezkedCseinC1 a tevdkenysCgCve1 kapcsolatos helyiskgek tuzvesz~lyessCgiosztalyba sorolasat
is koteles figyelembe venni. Az Cpuletek helyisegeinek - a rendeltetCsszeru hasznalat alapjan
toi-tCno tiizveszelyessCgi osztalyba sorolasat kiilon tkblazaton bocshtjuk a kulso gazdhlkod6

szervezet rendelkezkskre. Termkszetesen az Qintett helyisegekre vonatkoz6 tuzveszklyessegi
osztalyba sorolas mellett meghathroz6 szerepe van a kulso kivitelezo altal - az adott teruleten felhasznalt, alkalmazott anyagok, technol6giak tuzveszklyessegenek is. A kulso szerv a kozponti
tuzvkdelmi eloirasokat a tuzveszelyesskgi osztalyba sorolasnak megfeleloen koteles alkalmazni.
A kiilso kivitelezo a targybani teruleten vegzett tevekenyskgkt koteles a vonatkoz6 kozponti
tuzvkdelmi eloirasoknak megfeleloen megszervezni. Ennek krtelmkben meg kell hatarozni
(illetve dolgoz6ival tudatositania kell) a targybani munkahellyel illetve munkakkal
kapcsolatosan tobbek kozott:

- A tuzvkdelmi eloirasok helyi betartasakrt felelos dolgozoit es feladataikat.
- Az adott munkaterulettel, felhasznalt anyagokkal ks technol6giakkal kapcsolatban
-

-

betartand6 tuzvkdelmi eloirasokat.
A dohanyzasra ks tuzveszelyes tevkkenyskgre alkalmas helyeket.
Az esetleges tuzeset kapcsan szukskges teendoket, igy tobbek kozott az esetlegesen
hasznaland6 menekulksi utvonalakat (az Orszaghaz padlasterkben dolgoz6knal a kupola
kozeleben lev0 V-os ks XIII-as lkpcsohaz biztositott - alland6 jelleggel - menekulksi
utkknt).
Az adott munkateruletre biztositand6 tuzvkdelmi felszerelksek, eszkozok milyenskgkt,
mennyisCgCt.

A targybani munkavkgzkshez szukskges mozgathat6 tuzvkdelmi felszerelksek, eszkozok
biztositasa a kulso kivitelezo feladata. Hosszabb ideig tart6 munkavkgzks esetkn gondoskodni
kell a tuzvkdelmi felszerelksek, eszkozok eloirt felulvizsgalatar61, karbantartasar61.
Amennyiben a szukskges tuzvkdelmi eszkozoket az Orszaggyulks Hivatala biztositja, ugy ezt a
szerzodksben kulon rogziteni kell.
A targybani munka megkezdkse elott a kulso kivitelezo koteles meggyozodni arr61, hogy az
krintett dolgoz6i az adott tipusu munkahelynek, technol6gianak megfelelo ks egy kven belul
megtartott tuzvkdelmi oktatasban rkszesultek-e. Amennyiben nem kaptak ilyen oktatast, ugy a
tuzvkdelmi oktatast mkg a munka meginditasa elott meg kell tartania. Az oktatas megtortkntkt
dokumenta16 iratot a munka helyszinkn kell tartania.
Dohanyozni csak az arra kijelolt helyen szabad! Minden egykb teruleten - kulonos tekintettel
az A-C tuzveszklyessegi osztalyba tartoz6 helyiskgekben - tilos! E ~ Ocigarettat, gyufat tilos
olyan helyre tenni, illetve dobni, ah01 az tuzet okozhat!
Tuzveszklyes teruleteken (pl. az egksz padlastkr, tetozet, faallvanyok stb.) a kulso kivitelezo
koteles fokozottan ellenorizni, hogy dolgoz6i betartj6k-e a dohanyzassal kapcsolatos tuzvkdelmi
eloirasokat.

Minden olyan tevCkenysCg, amely nyilt langgal, szikrazassal vagy a kornyezetet veszClyezteto
magas homCrsCklettel jar, altalaban tuzveszClyes.
TuzveszClyes tevCkenyseget - kulso gazdalkod6 szervezetnek - tirgybani 1CtesitmCnyek
teruletCn csak elozetesen kiadott irisbeli engedCly alapjan szabad vCgeznie, illetve ~Cgeztetnie.
A kulso gazdalkod6 szervezet altal vCgzett tuzveszClyes tevCkenysCgre az engedCly kiadasa a
kulso gazdalkodo szervezet vezetojCnek vagy megbizottjinak feladata. Az engeddlyt azonban az
OrszBggyulCs Muszaki Igazgat6sBga kijelolt munkathrsival lattamoztatni kell, aki az engedClyt
szuksCg eseten - a helyi sajhtossagoknak megfelelo - tuzvCdelmi eloirasokkal egksziti ki.
Alv~llalkoz6Altal vCgzett tuzveszClyes tevCkenysCg esetCn az engedklyt a fov8llalkoz6nak is
lattamoznia - szuksCg esetCn kiegkszitenie - kell. Az engedklynek tartalmaznia kell a
tevCkenysCg idopontjat, helykt, leirasit, a munkavCgzo nevdt, a vonatkoz6 tuzvCdelmi
szabilyokat 6s eloirasokat.
Ipari jellegu tuzveszClyes tevCkenysCget (pl. hegesztks, forrasztks) csak az adott munkakorre
eloirt szakmai kCpzettsCgge1 Cs tuzvCdelmi vizsg~valis rendelkezo szemCly vkgezhet.
A tuzveszClyes tevCkenysCg befejezCse utan a munkat vCgzo a helyszint - tuzvCdelmi
szempontb61 - koteles atvizsgiilni Cs esetleges tuz keletkezCsCt meggatolni.
Az Orszaghazban tuzveszClyes tevCkenysCg megkezdCsCt Cs befejezkskt - anlennyiben azt
alland6 tuzveszClyes tevCkenysCgre kijelolt helyisCgen, teruleten kivul vdgzik - az Orszaghaz
Tuzolt6parancsnoks~g~nak
be kell jelenteni.

Minden ~llampolgarnak- igy a kulso kivitelezonek is - kotelessCge, hogy az minden Cszlelt tuzet
a tuzolt6s8gnak haladkktalanul jelentse, a kozelben tart6zkod6kat riasztania szuksCges, tovabba
a tiizoltast - lehetoseg szerint, - szemClyek mentCsCt - szuksCg szerint - meg kell kezdenie.
Aki tuzet, vagy annak kozvetlen veszClyCt Cszleli, illetve an61 tudomast szerez, koteles azt
haladektalanul j elezni :
Orszaghazban: az Orszaghaz Tuzolt6parancsnoks~garaszemClyesen
(Orsz8ghaz XV-os udvar) illetve 4 115-0s hazi telefonszhmon vagy a
legkozelebbi tuzjelzii uvegCnek betorCsCvel.
Irodahazban: a kapu6rsCgnek szemClyesen illetve a 6 119-es hhzi telefonszamon vagy a
legkozelebbi tuzjelzo uvegCnek betorCsCve1, vagy az Orszaghaz
Tuzolt6parancsnoksBgara 4 115-0s hazi telefonszamon
vagy az illami tuzolt6stigot kell hivni a 05 vagy az 1-216-216 varosi
telefonszhmon.

A tuzesetet akkor is jelenteni kell, ha azt - sajat erobol - eloltottak.
A tuz eloltasa utan - lehetoskg szerint - Qintetlenul kell hagyni a tuz helyszinet a tuzvizsgalat
kezdetkig.

C., Munkarendi eloirisok.
Az Orszaghhzban, az Orszaggyules Irodahizaban (tovabbiakban: Irodahaz) Cs az OrszaggyulCs
Hivatala altal hasznalt Cpuletekben munkat vCgzo kulso gazdalkodo szervezetek, vallalkozok
itteni munkarendjuket ugy hatarozzak meg, hogy a munka-kezdCsi 6s befejezksi idopontjuk hetkoznap - reggel 6.30 ora 6s 16.30 ora kozC essCk az atoltozCsi idovel egyutt. Az altaluk
alkalmazott munkaidot kotelesek kozolni szerzodCskotCskor.
Indokolt esetben, ha az altalunk kozolt idopontokon kivul eso idoszakban kell munkat
vCgezniuk, ugy ezt csak az OrszaggyulCs Muszaki Igazgat6sagahoz (tovabbiakban: O.M.I.)
tartoz6 osztalyok altal biztositott kulon engedkllyel tehetik.
Az Cpuletekbe belCpni Cs bent tart6zkodni csak CrvCnyes belkpovel lehet.
Hasznalatos az arckkp nClkuli allando belkpojegy. Ez olyan hatarozott idore sz61o engedely,
amely az Orszaghaz XIII-as szamu kapujan at, illetve az Irodahazba jogosit belCpCsre, Cs csak
munkaidoben a szemClyi igazolvany felmutatasaval egyutt CrvCnyes. Ilyen belkpot azok a kulso
dolgoz6k kaphatnak az O.M.1.-n keresztul, akik az Orszaghazban vagy az Irodahhzban vkgeznek
alland6 jellegu munkat, vagy oda rendszeresen bejarnak munkat vkgezni.
Az arckCp nClkuli igazolvany elvesztCsCt irasban azonnal jelenteni kell az O.M.I. illetCkes
vezetojknek, aki irasban Crtesiti a Koztarsasagi 0rezred illetkkes vezetojCt.
Ugyancsak hasznalatos a nCvjegyzCk alapjan torteno belkptetes, amelyet meghatarozott ideig
tart6 munkavdgzCs esetCn biztositunk. A nCvjegyzCk alapjan tortho be- Cs kilCptetCsi engedClyt
az 0.M.I-hez tartoz6 osztalyok biztositjak a kulso dolgozok rCszCre. EzCrt az adott
munkavigzCsnC1 alkalmazott kulso dolgoz6k adatszolgaltato jegyzCkCtlnevjegyzCkCt1 a
nlunkaadbjuk ckgszeru alairassal ellatva a munkak megkezdCse elott harom hCttel koteles - az
adott munkiban Crintett - 0.M.I-hez tartoz6 osztaly rendelkezCsCre bocsatani. Az adatszolgaltat6
jegyzek eloirt idoben torteno elkuldCsCnek elmulasztasab61 kovetkezo mindenfajta kar, kCsCs,
anyagi kovetkezmkny a kulso gazdalkodo szervezetet, vallalkoz6t terheli. A nCvjegyzCk alapjhn
tortho be- Cs kilepesre jogosultak az Orszaghaz XIII-as szamu kapujan 6s az Irodahaz u.n.
gazdasagi kapuj an at kozlekedhetnek.

Az Orszaghazban es az Irodahazban nevjegyzek alapjan munkat v6gzo kulso dolgozok (kulso
gazdalkodo szervezet) amennyiben - esetenkent - az engedelyezett munkaidon tu1 illetve
munkaszuneti napokon is kivannak munkat vegezni, ugy erre munkaadbjuk cegszeru alairasaval
ellatott kerelemmel - a rendkivuli munkavegzest megelozoen legalabb ket nappal - kerhet
engedelyt az O.M.1-hez tartozo - Crintett - osztalytol. A kerelemnek tartalmaznia kell a
fentiekben eloii-t adatszolgaltatason kivul a rendkivuli munka varhato idotartamat (kezdes,
befejezes) 6s pontosan behatarolt helyet.
A nevjegyzek alapjan torteno be- 6s kilepesre jogosultak rendkivuli munkavegzCskor a
Orszaghaz VII-es s z h u kapujan es az Irodahaz fobejaratan keresztul kozlekedhetnek.

Anyagok, szerszamok, csomagok be- 6s kiszallitasa a targybani epuletekbe csak a vonatkozo
eloirasoknak megfeleloen tortenhet. Ellenorzes szempontjabol csomagnak kell tekinteni
kezitaskanal nagyobb meretu taskat, borondot, kulon csomagolt targyakat. Beszallitaskor a kulso
munkavegzo - elozetesen - pontos, reszletes listat, szallitolevelet koteles kesziteni a
beszallitando anyagokrol, targyakrol, amelyet a beszallitaskor koteles - kulon felszolitas nelkul leadni a kapuorsegnek.
A kulso munkavegzo altal vallalt tevekenyseghez szukseges szerszamok, eszkozok, gepek,
berendezesek valamint anyagok ki- es beszallitasa az Orszaghaz XIII-as szamu kapujan illetve
az Irodahaz u.n. gazdasagi kapujan keresztiil tortenik. Az anyagok, targyak kiszallitasahoz
szukseges engedelyt, az 6.n. kapujegyet az 0.M.I-hez tartozo - Crintett - osztaly biztosit a kulso
munkavegzonek az elozetesen leadott pontos, reszletes lista alapjan. Kiszallitaskor a kapujegyet
- kulon felszolitas nelkul - le kell adni a kapuorsegnek.
Az anyagok, targyak ki- es beszallitasa csak a hivatalos munkaido alatt tortenhet. A szallitas
idopontjat - elsosorban az Orszaghaz eseteben - legalabb ket nappal a szallitas elott egyeztetni
kell az O.M.1 - Crintett - miiszaki ugyintezojevel, akadalyoztatasok elkeru.lCse miatt. A kulso
gazdalkodo szerv altal szallitott es a ket Cpuletben felhasznalasra, beepitesre kel-iilo anyagokat,
targyakat csak a kulso gazdalkodo szerv megbizottja veheti at, ugy, hogy azt azonnal az O.M.1 Crintett - inuszaki ugyintezoje altal kijelolt taro16 helyre szallitja be.
A kulso dolgozok mindket epuletben csak a munka vegzeskhez illetve az ezzel kapcsolatos
tevekenyseghez (pl. hivatali Ctkezde, bufe igenybevetele) szukseges utvonalakon
kozlekedhetnek illetve szuksCges teruleteken tartozkodhatnak. Az Orszaghazban es az
Irodahazban a kulso munkavegzok csak a teherliften szallithatnak tehert es szemelyt. A
szemelylifteket a kulso dolgozok nem hasznalhatjak!

A kulso gazdBlkod6 szervezet, vallalkoz6 koteles biztositani, felugyelni, hogy dolgoz6i a
vonatkozo jogszabilyoknak, szabalyzatoknak, eloirasoknak megfelelo munkafegyelmet,
allampolgiri fegyelmet maradkktalanuk be- 6s megtartsak.
A kibontott anyagokr61 a kulso kivitelezo koteles pontos, rkszletes bontasi jegyzCket kksziteni.
Minden bontott anyagot az 0.M.I-nek tortCno atadasig j61 zarhat6 vagy orzott teruleten koteles
tirolni.
Az 0.M.I-nek tortkno atadist - a bontisi jegyzkk alapjan - bizonylatolva kell elvCgezni.
Az Orszighiz, az Orsziggyulks Irodahiza 6s az OrszaggyulCs Hivatala Altal hasznalt
Cpuletekben vCgzett munkik soran a kulso gazdhlkod6 szervezet, villalkoz6 koteles
gondoskodni az itt hasmalt, tiirolt anyagai, tirgyai orzkskrol, vagyonbiztonsiigiir61.
Azon kulso dolgoz6t61, aki vkt a kozpontilag illetve az Orsziggyulks Muszaki Igazgat6sBga iltal
eloirt, meghatarozott magatartisi, munkarendi szabalyok ellen, a belkpCsi engedelykt
megvonjuk!
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