
Szennyvíz-biztonsági követelmények 

Tervező/kivitelező/partner/bérlő/, illetve ezek teljesítésbe bevont alvállalkozója (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi 
Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett tevékenysége során alkalmazott/beépítendő anyagok tekintetében 
köteles körültekintően, a mindenkor hatályos előírásokat, jogszabályokat betartva eljárni és az igazoló dokumentumot a 
Megbízó részére átadni. 
A Vállalkozó a Megbízó területén végzett, szennyvízzel érintkező vagy érintkezésbe léphető tevékenysége során köteles a 
személyi higiéniai követelményeket és szükség esetén a technológiai előírásokat maradéktalanul megismerni, azokat 
betartani, illetve azokat alvállalkozóival /közreműködőivel/ munkavállalóival (a továbbiakban közreműködő) betartatni. Ezek 
be nem tartásából adódó mindenféle anyagi és erkölcsi kár kizárólag Vállalkozót terheli.  
Személyi higiéniai követelmények 
- Egészségügyi könyv megléte kötelező, ezt az Fővárosi Vízművek Zrt. helyszíni vezetője ellenőrzi. 
- Szennyvizes munkavégzéshez kötelező védőoltások megléte  
- Tiszta, egységes munkaruházat, egyéni védőeszközök viselése kötelező. 
- Külön szekrényben tárolja a tiszta és a szennyezett munka és védőruhákat. 
- Orrfújásra eldobható papír zsebkendőt használjon. 
- Munka végeztével gondoskodni kell az egyéni védőeszközök és a szerszámok fertőtlenítéséről. 
- A munkaruhák rendszeres tisztításáról gondoskodni kell. 
- Illemhely használata előtt is kötelező a kézmosás! 
- Szennyvízzel érintkező tevékenység során, amennyiben a Megbízó képviselője betegség tüneteit észleli a Vállalkozón 

vagy akár a Megbízó képviselője, akár a Vállalkozó betegség tüneteit észleli a Vállalkozó közreműködőjén, úgy 
Vállalkozó/közreműködője köteles a munkaterületet lehetőség szerint azonnal elhagyni, haladéktalanul orvoshoz menni, 
és csak orvosi engedéllyel, egészségesen térhet vissza dolgozni. 

- A Vállalkozó köteles az Fővárosi Vízművek Zrt. által tartott munkavédelmi oktatáson részt venni bárminemű 
munkavégzés megkezdése előtt, valamint az ott elhangzottakat betartva végezni tevékenységét. 

A munkavégzés követelményei 
- Vállalkozó köteles az általa igénybevett közreműködőit a helyi speciális körülményekről, a szennyvízminőséggel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményekről oktatásban részesíteni, amelyet az építési naplóban köteles feltüntetni. 
- A munkavégzés során csak a Megbízóval előzetesen megbeszélt/egyeztetett tevékenységek végezhetők. 
- Ha a Vállalkozó vagy bármely közreműködője bármilyen rendellenességet észlel, haladéktalanul értesíteni köteles a 

Megbízót. 
- Ételt, italt fogyasztani csak az étkezőkben, dohányozni csak a kijelölt helyen szabad! 
- Munkaterületen tilos bármilyen ital fogyasztása vagy tárolása. 
- Az anyagtárolás megfelelő körülményeit biztosítani szükséges. 
- Szigorúan tilos az ivóvízhálózat és az ipari vízhálózat összekötése. 
- A munkavégzéshez alkalmazott berendezések eszközök megfelelőségét biztosítani szükséges. 
A Vállalkozó munkavégzés során köteles a mindenkor hatályos környezetvédelmi előrásokat, jogszabályokat betartani. 


