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Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások
Jelen „Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások” a Fővárosi Vízművek Zrt. által megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás
megrendelésre, építési beruházásra, illetve ingatlan-bérbeadásra irányuló szerződés, keretszerződés és a keretszerződés alapján létrejövő
egyedi szerződés (a továbbiakban együttesen mint a „Szerződés”) teljesítése során irányadó, kötelező érvényű munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírásokat tartalmazzák. A jelen kötelező érvényű előírások alkalmazásakor a „Partner” jelenti – szövegkörnyezettől
függően – a Szerződésben megnevezett szállítót, vállalkozót, megbízottat, tervezőt vagy bérlőt. Amennyiben a jelen kötelező érvényű előírások és a Szerződés más feltétele egymástól eltér, a Szerződésben foglaltak az irányadóak.
1. Általános rendelkezések. A Partner a Szerződés teljesítése során köteles a tevékenységére vonatkozó hatályos, munkavédelemi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi jogszabályokat és a Magyar Szabványügyi Testület által
kiadott hatályos szabványokat (vagy a szabvánnyal megegyező biztonsági
szintet) megvalósítani, technológiai leírásokat, egyéb kezelési utasításokat
maradéktalanul megismerni, azokat betartani illetve azokat alvállalkozóival
és egyéb közreműködőivel betartatni. A Partner köteles a Fővárosi Vízművek
Zrt. munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatát megismerni, munkája során
az abban foglalt elveket követni.
2. Tervezés esetén irányadó előírások. Tervek készítése során a Partner
köteles figyelembe venni a tárgyi munkával kapcsolatos, munkavédelmet,
munkaegészségügyet és tűzvédelmet érintő hatályos jogszabályi előírásokat,
a Tűzvédelmi Műszaki Irányelveket, illetve ajánlásként a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott hatályos szabványokat.
A Partner a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az előzőekben meghatározott előírásokat maradéktalanul betartja és betartatja.
A Partner a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a
szükséges információkat megadta részére és tájékoztatta a tárgyi munkával
kapcsolatban az összes, tervezési munkákat érintő, helyspecifikus, munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi kockázatot jelentő körülményről.
A Partner köteles fentieket és az ártalmak, veszélyek ellen való védekezés
módját, továbbá a jogszabályokban meghatározott egyéb tartalmi követelményeket a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben és a Kiviteli terv Tűzvédelmi tervfejezetében, feltüntetni.
A Partner az építmények építészeti-műszaki tervezése során saját költségén
köteles elkészíteni (elkészíttetni) a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendeletben
meghatározottak szerinti Biztonsági és Egészségvédelmi Tervet.
3. Kivitelezés során irányadó előírások. Több, különböző munkáltató által
foglalkoztatott munkavállaló egyidejű tevékenysége esetén a Szerződés mellékletében a Partner és a Fővárosi Vízművek Zrt. közösen határozzák meg a
munkák koordinálásáért felelős munkáltatót. Ezt minden esetben a Partnernek kell kezdeményeznie.
A Partner köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tevékenységek
során biztonsági és egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni.
A Partner tudomásul veszi és a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal
arra, hogy a kiviteli munkákhoz kapcsolódó, a hatályos jogszabályok szerint
bejelentett, megfelelő szakképzettséggel, szakvizsgával, foglalkozásegészségügyi orvosi alkalmassággal, illetve az azt igazoló dokumentumokkal,
továbbá munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült, munkáltatói
utasítással rendelkező munkavállalókat, alvállalkozókat foglalkoztathat.
A Partner a kivitelezési munkákra vonatkozóan érvényes kockázatelemzést
köteles készíteni és az abban foglaltakat köteles az érintettek tudomására
hozni.
Az építési kivitelezések során a Partner köteles a hatályos jogszabályokban
előírt esetekben az építési naplót folyamatosan vezetni és kérés esetén abba
betekintést engedni a Fővárosi Vízművek Zrt. képviselője számára.
Azokban a létesítményekben, helyiségekben, melyeket a Fővárosi Vízművek
Zrt. hatályos belső szabályozása szerint beszállási engedély-köteles térnek
minősít, bármilyen tevékenység csak a vonatkozó előírások szerint kiállított
beszállási engedély birtokában végezhető. Ezen létesítményekbe, helyiségekbe csak beszállási engedély birtokában szabad belépni, munkát végezni.
A Partner a Szerződés aláírásával elismeri, hogy ilyen helyszínen végzett tevékenység esetén a fenti vezérigazgatói utasítás vonatkozó rendelkezéseit a
Fővárosi Vízművek Zrt. vele ismertette.
Azoknál a munkatevékenységeknél, amelyek tűzveszélyt jelentenek, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló engedélyt kell kiadnia a
Partnernek, melyet a Fővárosi Vízművek Zrt. képviseletére jogosult munkavállalóval ki kell egészíttetnie a helyi követelményekkel, illetve ellen kell vele
jegyeztetni.
Azokban a létesítményekben, létesítmény részekben, amelyek robbanásveszélyes zónába vannak sorolva, csak a vonatkozó előírásoknak megfelelő,
gyújtóforrást nem jelentő szerszámokkal, eszközökkel és öltözékben végezhet munkát, továbbá betartja a vonatkozó Robbanásvédelmi dokumentációban meghatározott követelményeket. A Partner a Szerződés aláírásával
elismeri, hogy ilyen helyszínen végzett tevékenység esetén a fenti Robbanásvédelmi dokumentáció vonatkozó rendelkezéseit a Fővárosi Vízművek
Zrt. vele ismertette.

Eltérő, írásos megállapodás kivételével minden, tűz és/vagy robbanásveszélyes tevékenység megkezdése előtt a kivitelezőnek kötelessége minden, a
tűz és/vagy robbanásveszély elkerülésére szolgáló feladatot elvégeznie, intézkedést meghoznia, vagy kérelmeznie, illetve a szükséges tűzoltó, veszély
elhárító eszközöket biztosítania és készenlétben tartania, továbbá a szükséges hatósági bejelentéseket megtennie.
Minden egyéb munkaterületen, csak a Fővárosi Vízművek Zrt. engedélyével,
illetve ha szükséges (klórozók, nagyfeszültségű kapcsolóterek, robbanásveszélyes terek), a Fővárosi Vízművek Zrt. által biztosított kísérő folyamatos
jelenlétében lehet bármilyen munkavégzést folytatni.
A Partner csak olyan gépet, berendezést, egyéni védőeszközt, vegyi anyagot
használhat fel, amelyek a jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentációkkal rendelkezik (gépkönyv, kezelési-használati utasítás, megfelelőségei
tanúsítvány, üzembe-helyezési engedély, biztonsági adatlap, törzskönyv,
stb.), az eszközök, anyagok, azok csomagolása ép, sérülésmentes, és nem
okoznak közvetlen baleset-, vagy tűzveszélyt. A Partner ezeknek a dokumentációknak a tartalmát az eszközöket, anyagokat használókkal igazolható módon köteles ismertetni.
A Partner köteles az elsősegély-nyújtási, tisztálkodási, öltözködési, pihenésimelegedési, étkezési, dohányzási lehetőségek biztosításáról gondoskodni, és
arról megfelelő tájékoztatást adni.
A kivitelezés során a Partnernek gondoskodnia kell az érintett terület szakszerű elkerítéséről, elhatárolásáról, illetéktelenek bejutásának megakadályozásáról. Továbbá ha szükséges, köteles gondoskodni a fizikai paraméterek
(pl. mérgező, robbanás/tűzveszélyes gázok-gőzök) műszeres méréséről.
A Fővárosi Vízművek Zrt. a kivitelezés során jogosult munkavédelmi és tűzvédelmi szemlét, bejárást tartani, és jogosult kérni, hogy ennek tényét és
eredményét a Partner az építési naplóban rögzítse. A Partner köteles ebben
közreműködni.
Bármilyen munkabiztonságot vagy tűzvédelmet érintő rendellenesség esetén a Partner köteles haladéktalanul értesíteni a Fővárosi Vízművek Zrt.-t,
érintettség esetén a tervezőt, és ha szükséges, köteles haladéktalanul gondoskodni a munkavégzés felfüggesztéséről.
A hely-specifikus munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatás megtartásához a
Partner képviselőjét a Fővárosi Vízművek Zrt. képviselője ellátja a szükséges
vonatkozó dokumentációkkal, illetve információkkal. Ennek tényét a szervezeti egység munkavédelmi oktatási, illetve Tűzvédelmi oktatás nyilvántartása
c. naplójában dokumentálják. A Partner képviselője köteles az oktatás során
elhangzottakat dokumentáltan megismertetni a munkavégzésben általa
résztvevőkkel.
4. Ingatlan (ingatlanrész) bérlése során irányadó előírások. Bármilyen, a
bérelt terület tűzvédelmi helyzetére kiható változtatási, vagy munkavégzési
igény, vagy az eredeti rendeltetéstől eltérő rendeltetésre való használat,
tevékenység végzésének terve esetén arról köteles írásban tájékoztatni a
Fővárosi Vízművek Zrt. Ingatlangazdálkodási osztályának illetékes kapcsolattartóját, és a Biztonsági osztályt annak megvalósulása előtt, és köteles figyelembe venni azok észrevételeit vagy tiltását.
A bérelt ingatlanok, ingatlanrészek munka- és tűzvédelmi megfelelőségét a
bérlőnek kell biztosítania, kivéve, ha a Szerződés ettől eltérően rendelkezik.
5. Minden idegen gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység esetén
irányadó előírások. A Szerződésben vállalt munka elvégzésével összefüggésben bekövetkező tűz- vagy munkabaleset tényét a Partner köteles telefonon és email útján haladéktalanul jelenteni a Fővárosi Vízművek Zrt. Védelmi diszpécsernek (Tel: 06-30-370-0635; ubo_vedelem@vizmuvek.hu).
A Partner tudomásul veszi, hogy a munkavédelmi, munkaegészségügyi és
tűzvédelmi szabályok betartását és betartatását a Fővárosi Vízművek Zrt.
kérésére igazolni köteles, és az ezzel kapcsolatos valamennyi dokumentációt
a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére át kell adnia.
Bármely munkaterületre, amelynél nem történt meg építési napló szerint a
munkaterület átadás-átvétele, csak a Fővárosi Vízművek Zrt. által kijelölt
helyi kísérővel lehet bemenni, ott tartózkodni és munkát végezni.
A kísérő utasításait minden esetben figyelembe kell venni, csak az általa engedélyezett, a Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonát képező, vagy kezelésében
levő berendezéseket, eszközöket, anyagokat lehet érinteni, használni, kezelni.
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