
Munkaegészségügyi és Munkabiztonsági melléklet 
 
Tervezı/kivitelezı/partner/bérlı (továbbiakban Vállalkozó) a Fıvárosi Vízmővek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett 
tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó, a Munkaegészségügyre és Munkabiztonságra vonatkozó jogszabályokat 
maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közremőködıivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó 
munkavédelmi  politikáját megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.  
 
Vállalkozó köteles a munkavégzése során a munkavédelmi, valamint a munkaegészségügyi szabályok maradéktalan betartására és 
betartatására.  
 
Tervezés esetén: 
Tervek készítése során Vállalkozó köteles figyelembe venni a tárgyi munkával kapcsolatos, munkabiztonságot érintı hatályos jogszabályi 
elıírásokat, illetve ajánlásként a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott, hatályos szabványokat.  
Tervezı a szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy az elızıekben meghatározott elıírásokat maradéktalanul betartja és betartatja.  
Vállalkozó a szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a Fıvárosi Vízmővek Zrt. a szükséges információkat megadta részére és tájékoztatta a 
tárgyi munkával kapcsolatban az összes, kivitelezési munkákat érintı, helyspecifikus, baleseti- és egészségügyi kockázatot jelentı 
körülményrıl. Vállalkozó köteles fentieket a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben feltőntetni, beleértve az ellenük való védekezés 
módját, vészhelyzeti teendıket. 
Vállalkozó a tervezés során, az építési kiviteli terv készítésével kapcsolatban külön megbízás nélkül köteles elvégezni (elvégeztetni) a 
4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM rendeletben meghatározottak szerint  a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervre vonatkozó tervezési 
feladatokat. 
 
Kivitelezés során: 
Több, különbözı munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló egyidejő tevékenysége esetén jelen szerzıdés mellékletében Vállalkozó és 
Megbízó közösen köteles meghatározni a munkák koordinálásáért felelıs munkáltatót. 
Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tevékenységek során biztonsági és egészségvédelmi koordinátort 
foglalkoztatni. 
Vállalkozó tudomásul veszi és a szerzıdés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a kiviteli munkákhoz kapcsolódó, a hatályos 
jogszabályok szerint bejelentett, megfelelı szakképzettséggel, foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassággal, illetve az azt igazoló 
dokumentumokkal, továbbá munkavédelmi oktatásban részesült, munkáltatói utasítással rendelkezı munkavállalókat, vállalkozókat 
foglalkoztathat.  
Vállalkozó a kivitelezési munkákra vonatkozóan érvényes kockázatelemzést köteles készíteni és az abban foglaltak köteles az érintettek 
tudomására hozni.  
Az építési kivitelezések során Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban elıírt építési naplót folyamatosan vezetni és azt a 
munkavégzés helyszínén tartani. 
Azokban a létesítményekben, helyiségekben, melyeket a Fıvárosi Vízmővek Zrt. 2005/27 vezérigazgatói utasítása szerint beszállási 
engedély-köteles térnek minısít, bármilyen tevékenység csak a vonatkozó elıírások szerint kiállított beszállási engedély birtokában 
végezhetı. Ezen létesítményekbe, helyiségekbe csak beszállási engedély birtokában szabad belépni, munkát végezni. Vállalkozó a 
szerzıdés aláírásával elismeri, hogy a fenti vezérigazgatói utasítás vonatkozó rendelkezéseit a Fıvárosi Vízmővek Zrt. vele ismertette.  
Minden egyéb munkaterületen, csak a Fıvárosi Vízmővek Zrt. engedélyével, illetve ha szükséges (klórozók, hypózók, nagyfeszültségő 
kapcsolóterek), a Fıvárosi Vízmővek Zrt. által biztosított kísérı jelenlétében lehet bármilyen munkavégzést folytatni. 
Vállalkozó csak olyan gépet, berendezést, egyéni védıeszközt, vegyi anyagot használhat fel, amelyek a jogszabályi elıírásoknak 
megfelelı dokumentációkkal rendelkezik (gépkönyv, kezelési-használati utasítás, megfelelıségei tanúsítvány, üzembe-helyezési 
engedély, biztonsági adatlap, törzskönyv, stb.), az eszközök, anyagok,  azok csomagolása ép, sérülésmentes. Vállalkozó ezeknek a 
dokumentációknak a tartalmát az eszközöket, anyagokat használókkal igazolható módon köteles ismertetni. 
Vállalkozó köteles az elsısegély-nyújtási, tisztálkodási, öltözködési, pihenési-melegedési, étkezési, dohányzási lehetıségek biztosításáról 
gondoskodni, és arról megfelelı tájékoztatást adni. 
A kivitelezés során Vállalkozónak gondoskodni kell az érintett terület szakszerő elkerítésérıl, elhatárolásáról, illetéktelenek bejutásának 
megakadályozásáról. 
A Fıvárosi Vízmővek Zrt. a kivitelezés során jogosult munkavédelmi szemlét, bejárást tartani, és ennek tényét eredményét az építési 
naplóban rögzíteni. A Vállalkozó (megbízott) köteles ebben közremőködni. 
 
Bármilyen munkabiztonságot érintı rendellenesség esetén Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Fıvárosi Vízmővek Zrt-t, 
érintettség esetén a tervezıt, és ha szükséges, köteles haladéktalanul gondoskodni a munkavégzés felfüggesztésérıl. 
 
A hely-specifikus munkavédelmi oktatás megtartásához a Vállalkozó képviselıjét a Fıvárosi Vízmővek Zrt. képviselıje ellátja a szükséges 
vonatkozó információkkal. Ennek tényét az építési naplóba be kell vezetni. Munkavédelmi oktatást a Vállalkozó köteles megtartani, és az 
arról készült oktatási naplót köteles bemutatni a Fıvárosi Vízmővek Zrt-nek. 
 
Minden idegen gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység esetén: 
A szerzıdésben vállalt munka elvégzésével összefüggésben bekövetkezı munkabaleset tényét Vállalkozó köteles haladéktalanul jelenteni 
a Fıvárosi Vízmővek Zrt. munkavédelmi csoportvezetıjének.  
 
Munkavédelmi csoportvezetı:   Molnár Ildikó  06/1-465-2424 (06/30-535-4467). 
 



Vállalkozó tudomásul veszi, hogy egyebekben a munkaegészségügyi- és munkabiztonsági szabályok betartását és betartatását a Fıvárosi 
Vízmővek Zrt. kérésére tudnia kell igazolni, és az ezzel kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Fıvárosi Vízmővek Zrt. kérésére át kell 
adnia. 
 
Bármely munkaterületre, amelynél nem történt meg építési napló szerint a munkaterület átvétele oda csak a Fıvárosi Vízmővek Zrt. által 
kijelölt helyi kísérıvel lehet bemenni, ott tartózkodni és munkát végezni. 
 
A kísérı utasításait minden esetben figyelembe kell venni, csak az általa engedélyezett berendezéseket, eszközöket lehet érinteni, 
használni, kezelni. 
 
Bármely munkamőveletet csak a vonatkozó jogszabályok, nemzeti szabványok, technológiai utasítások elıírásai szerint lehet végezni. 

 


