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BIZTONSÁG- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERVFEJEZET
A tervfejezetben foglaltak betartása, betartatása a kivitelezés során a fővállalkozó, és a vele
szerződésben álló alvállalkozók számára kötelező! A tervfejezetben foglaltak megsértőivel
szemben felelősségre vonást kell alkalmazni! Nem megfelelősség esetén a munkavégzés
felfüggesztésre kerül a hiányosságok megszüntetéséig. A hiányosságok megszüntetése az
illetékes szervezeti egység vezetőjének a feladata.
1. A terv célja
Meghatározza

a

kivitelezés

biztonságot

és

egészséget

nem

veszélyeztető

követelményrendszert felelősök megnevezésével, előírja a munkavédelmi tevékenység
végzéséhez a szervezeti, személyi és anyagi feltételeket.
2. Általános követelmények
a.) Építési, kivitelezési munkát csak a jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel
rendelkező, intézkedési joggal felruházott és a 244/2006. (XII.5.) Kormányrendeletben
meghatározott névjegyzékben szereplő felelős személy irányítása mellett szabad végezni,
akinek ismernie kell az alábbi belső szabályzatok előírásait is:
- Munkavédelmi Szabályzat (MVSZ),
- Tűzvédelmi Szabályzat (TVSZ),
- Környezetvédelmi Szabályzat (KVSZ)
A megbízott személyt a munkáltató jelöli ki, alvállalkozás esetében ezt a vállalkozási
szerződésben rögzíteni kell.
Az irányítással megbízott személy(ek) egyben felelős a biztonsági- és egészségvédelmi, tűzés környezetvédelmi feladatok ellátásáért is.
b.) Az irányító személy - vagy írásban megbízott helyettese - köteles a munkavégzés ideje
alatt a munkaterületen tartózkodni. Távollétükben kötelesek írásban megbízni a munkavégzés
irányításával arra alkalmas munkavállalót. Távollétükben személyi felelősségük ugyanúgy
fennáll.
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c.) Ha különböző munkáltatók egyidejűleg végeznek munkát, akkor minden munkáltató
külön-külön bízza meg az irányító személyt, akik kötelesek együttműködésüket megbeszélni,
írásban rögzíteni.
d.) A megbízott vezetők joga és kötelessége a saját- és az alvállalkozók munkavállalói
munkájának műszaki, valamint biztonsági és egészségvédelmi ellenőrzése, az esetleges
észrevételek írásban történő (építési napló, ellenőrzési napló) rögzítése, intézkedés a
hiányosságok megszüntetésére. Közvetlen baleset- és életveszély esetén kötelesek a
munkavégzést azonnal leállítani, valamint intézkedni a hiányosság felszámolásáról.
e.) A felelős (megbízott) vezetők kötelesek a kivitelezéshez kapcsolódó biztonsági
szabályzatok:
- Vízügyi Biztonsági Szabályzat: VBSZ
- Emelőgép Biztonsági Szabályzat: EBSZ,
- Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat: VFBSZ,
- Hegesztési Biztonsági Szabályzat: HBSZ,
- valamint az ÉKBSZ-t kiváltó „Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során
megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények" /a 4/2002. (11.20.)
SZCSM-EüM rendelet 4. sz. melléklete/ vonatkozó előírásait betartani, illetve betartatni.
f.) Az építési területen rendet, tisztaságot kell tartani, a munkahelyek kijelölésekor meg kell
határozni a közlekedési utakat.
g.) A kivitelezési területet körül kell határolni, az illetéktelen személyek belépését meg kell
akadályozni.
h.) A munkaműveletek megkezdése előtt a munkafolyamatban részt vevő munkavállalókat
tájékoztatni kell az adott munkafolyamat kockázatairól, veszélyeiről (oktatás), az ellenük való
védelmi megoldásokról, amelyet a munkáltatónak biztosítani kell.
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3. Munkavégzés (szakmai és munkabiztonsági) feladatainak összehangolása
a.) Ha különböző munkáltatók egyidejűleg, vagy egymást követően végeznek munkát, akkor a
munkavégzésük összehangolásáért, a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért
és folyamatos biztosításáért a kivitelezői projektszervezet, illetve annak felelős műszaki
vezetője és az építésvezetők a felelősek.
b.) Az alvállalkozói koordinációs értekezleteknek (megbeszéléseknek) egyik fontos eleme
kell hogy legyen a munkavégzések összehangolásának, a biztonságos munkakörülmények
megteremtésének kérdése. A koordinációról készített jegyzőkönyvben (emlékeztetőben) ezt
rögzíteni kell.
4. Képzés, oktatás
4.1. Előzetes munkavédelmi oktatás
Előzetes munkavédelmi oktatásban kell részesíteni azokat a munkavállalókat, akik:
- új belépők,
- más munkakörbe kerülők,
- hat hónapot meghaladó távollétről visszatérők,
- egyéni vállalkozók, más gazdálkodó szervezet munkavállalói, ha a kivitelezés területén
munkát végeznek,
- új munkaeszköz, technológia üzembe helyezésekor érintett munkavállalók.
- új kivitelezési területre kerülnek Az előzetes oktatás két részből áll:
- elméleti: általános munkavédelmi ismeretek oktatása.
- gyakorlati: a munkakörre, a munkavégzés helyi sajátosságára vonatkozó ismeretek oktatása.
Az előzetes oktatásnak a munkába állás előtt kell megtörténnie. Az oktatás időtartama olyan
legyen, hogy azalatt a munkavállaló elsajátítsa a munkavégzéshez szükséges, az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos ismereteket, ismerje meg a szükséges előírásokat,
szabályokat, utasításokat, információkat, a munkaterületén fellépő kockázatokat. Az oktatást
végző egységvezető köteles írásbeli beszámoltatás (tesztlap kitöltetése) formájában
meggyőződni arról, hogy az ismereteket a munkavállalók elsajátították-e.
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4.2. Ismétlődő munkavédelmi oktatás
A munkavállalókat évente egyszer ismétlődő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.
Az oktatásról távolmaradóknak (igazolt, igazolatlan) a munka felvétele után két héten belül
pótoktatást kell szervezni.
4 3. Rendkívüli munkavédelmi oktatás
Akkor kell tartani, ha a konzorcium területén azonnali jelentési kötelezettségű munkabaleset,
foglalkozási megbetegedés, új technológia üzembe állítása történt. Az oktatás tematikáját úgy
kell összeállítani, hogy az a munkavállalók számára tanulságul szolgáljon és hozzájáruljon a
hasonló esetek megelőzéséhez, illetve részletesen ismerjék meg az új technológia kockázatait,
veszélyeit, az ellenük való védekezés, védelem módjait.
4.4. Munkavédelmi oktatás végzésére jogosult személyek
Építésvezetők, az általuk megbízott helyettesek, munkavédelmi vezető. A munkavédelmi
oktatást végzők részére évente egy alkalommal a munkavédelmi vezető köteles tovább
képzést tartani, azt megfelelően dokumentálni.
4.5. Munkavédelmi oktatások tematikája
A munkavédelmi oktatások főbb tartalmi elemeit oktatási tematikában rögzíteni kell, amely
tematika a munkavédelmi oktatási naplóban mellékelve legyen. Az oktatási tematika
összeállítása az oktatást végző építés vezető és a munkavédelmi vezető közös feladata. Az
oktatás során ismertetni kell legalább:
- munkáltatói, munkavállalói jogokat, kötelességeket,
- a munkavédelmi terv föbb pontjait,
- a biztonságos munkavégzéshez szükséges és a tevékenységgel összefüggő munkavédelmi
ismereteket, munkahelyi magatartást,
- a tevékenység során fellépő veszélyeket, ártalmakat, azok elleni védekezés lehetőségét,
módjait,
- az alkalmazott gépek, berendezések, anyagok, szerszámok, egyéni védőeszközök szakszerű
használatát,
- belső közlekedési előírásokat
- baleset esetén való teendőket, feladatokat.
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4.6. Munkavédelmi oktatások dokumentálása
A munkavédelmi oktatások megtörténtének, valamint az oktatott anyag elsajátításának tényét
a rendszeresített oktatási naplóban kell rögzíteni. Az oktatási napló vezetéséért, megőrzéséért
az építésvezetők a felelősek.
5. Felelősségi-, hatás- és jogkörök
5.1. Építésvezető
Az irányítása alá tartozó terület munkavédelmi tevékenységéért egy személyben felelős,
közvetlenül irányítja és ellenőrzi a beosztott munkavállalók munkavédelmi tevékenységét.
Az alvállalkozók tevékenységét mind szakmai, mind munkabiztonsági és munkaegészségügyi
szempontból koordinálja, ellenőrzi.
Gondoskodik arról, hogy az előírt munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények a
munkavégzés során érvényesüljenek, azokat betartsák.
Biztosítani köteles a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit különös
tekintettel az egyéni védőeszközök, a munkabiztonságot szolgáló építési segédanyagok
vonatkozásában. Ellenőrzi az irányítása alá tartozó munkahelyek, gépek berendezések és
eszközök biztonságos állapotát. Nem megfelelőség esetén intézkednek a hiányosságok,
szabálytalanságok megszüntetésére.
Felelős azért, hogy az irányítási területén munkavégzéssel csak olyan munkavállalót bízzanak
meg, aki rendelkezik megfelelő szakképesítéssel, munkavédelmi oktatásban részesült,
orvosilag alkalmas az adott munka elvégzésére.
Gondoskodik a munkavédelmi feladatok írásban való rögzítéséről, ha más gazdálkodó
szervezettel kell azonos időben és helyen munkát végezniük.
Az alvállalkozók munkavégzését munkavédelmi szempontból is köteles ellenőrizni,
hiányosság esetén kötelezi őket annak felszámolására, megszüntetésére.
Feladata az irányítási területéhez tartozó gépek, berendezések, eszközök, ideiglenes
létesítmények, technológiák használatba vételének, üzembe helyezésének engedélyezése.
Végrehajtja, illetve végre hajtatja mindazon utasításokat, amelyeket a munkavédelmi vezető a
munkabiztonság érdekében számára, vagy beosztottjai számára elrendel.
Közvetlen élet- és balesetveszély esetén köteles a munkavégzést azonnal felfüggeszteni a
hiányosság megszüntetéséig.
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Megtartja a munkavállalók számára az előírt munkavédelmi oktatásokat, azok megtörténtét a
rendszeresített oktatási naplóban dokumentálja.
Folyamatosan köteles ellenőrizni a munkavállalók biztonságos munkavégzésre alkalmas
állapotát. A munkavállalókat csak olyan munkával bízhatja meg, amire szakképzettsége,
gyakorlata van, egészségileg is alkalmas és munkavédelmi oktatásban részesült.
Köteles biztosítani az előírt egyéni védőeszközöket, védő- és biztonsági felszereléseket és
azok rendeltetésszerű használatát megkövetelni és ellenőrizni.
Gondoskodnia kell a megfelelő szociális ellátásról, az étkezés és tisztálkodás lehetőségéről, a
védőital juttatásról.
A munka megkezdése előtt a munkaterületet, a berendezést, gépet, szerszámot, eszközt
ellenőrzik (ellenőriztetik). Hiányosság esetén, annak megszüntetéséig a munka elkezdésére
nem adhatnak utasítást.
Gondoskodik a mentőládák állandó, feltöltött állapotú készenlétben tartásáról, az
elsősegélyhely kijelöléséről, az elsősegélynyújtók nevének feltüntetéséről.
Baleset bekövetkezésekor intézkedik a sérült ellátásáról, orvoshoz, szükség esetén kórházba
szállításáról. Ezt követően a balesetet jelentik felettesüknek és a munkavédelmi vezetőnek.
Munkaidő végén ellenőrizni köteles, hogy a munkaterületen nem maradt-e olyan veszély,
vagy baleseti helyzet, amely az ott közlekedő más személyeket veszélyezteti (nyitott
elektromos kapcsolószekrény, védőkorlát nélküli gödör, árok, le- illetve beesési veszély stb.).
Ha ilyet tapasztal, azt köteles megszüntetni, illetve a megszüntetésére intézkedést tenni.
5.2. Munkavállalók
Kötelesek a rájuk bízott feladatokat a munkavédelmi szabályok megtartásával ellátni.
Jogosultak megkövetelni az egészséget és testi épséget nem veszélyeztető biztonságos
munkakörülmények meglétét, az előírt egyéni védőeszközök rendelkezésükre bocsátását
(egyéni vállalkozók esetében az egyéni védőeszközök biztosításának módját a vállalkozási
szerződés rögzíti), a munkájukkal kapcsolatos veszélyek, azok elleni védekezés módjainak
megismerését. A munkavállalók kötelesek:
a.)

Részt venni és közreműködni a balesetek, foglalkozási megbetegedések megelőzésében.

b.) Munkakörükhöz szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket elsajátítani,
munkavégzésük során alkalmazni.
c.)

Munkakörökhöz szükséges előzetes és időszakos orvosi vizsgálaton részt venni.
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d.) Munkahelyükön biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni és úgy
munkát végezni.
e.) A rendelkezésükre bocsátott gépet, munkaeszközt, anyagot, egyéni védőeszközt
munkakezdés előtt megvizsgálni és meggyőződni arról hogy azok használata
biztonságos-e.
f.) Az előírt és rendelkezésükre bocsátott egyéni védőeszközöket rendeltetésüknek
megfelelően használni.
g.) Munkaterületükön a fegyelmet, rendet, tisztaságot megtartani.
h.) A munkakezdés előtt, vagy közben észlelt veszélyt, rendellenességet a tőlük elvárható
módon megszüntetni, illetve az ügyvezetőtől erre intézkedést kérni.
i.) Balesetet, sérülést, rosszullétet, üzemzavart az ügyvezetőnek azonnal jelenteni.
6. Munkavédelmi ellenőrzés
6.1. Napi építés vezetői ellenőrzés
Az építés vezető, aki mások munkájának irányításával (legyen az saját, vagy alvállalkozói
munkavállaló) van megbízva és így felel azok teszi épségéért, egészségéért, a munkavégzés
folyamatában napi rendszerességgel köteles meggyőződni arról, hogy:
- a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek,
- a munkavállalók munkavégzésre alkalmas állapotban végzik-e a munkájukat,
- a munkavállalók rendelkeznek-e az előírt egyéni védőeszközökkel, védőfelszerelésekkel, a
biztonságot szolgáló egyéb eszközökkel, és rendeltetésüknek megfelelően használják-e
azokat,
- a szerszámokat, gépeket, berendezéseket a technológiai, műveleti utasításokban leírtak
szerint használják-e, rendelkeznek-e a szükséges jogosítványokkal, bizonyítványokkal.
Az ellenőrzésen tapasztaltak alapján kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket
(figyelemfelhívás, figyelmeztetés, munkától való eltiltás, munkavégzés felfüggesztése,
tevékenység és eszközhasználat megtiltása, stb.) az esetleges hiányosságok megszüntetésére
és ezt írásban dokumentálni (jegyzőkönyv, építési napló, stb.)
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6.2. Rendkívüli munkavédelmi ellenőrzés
Rendkívüli munkavédelmi ellenőrzést kell tartani abban az esetben, ha valamely
munkahelyen, munkaterületen súlyos munkabaleset történik, a munkabiztonság jelentősen
romlott, vagy a megbízó ezt kéri. A rendkívüli ellenőrzést a munkavédelmi vezető végzi
bevonva az ellenőrzésbe az adott terület építés vezetőjét. Az ellenőrzésről eredményét, a
hiányosságok felszámolásának módját, határidejét, felelősét jegyzőkönyvben kell rögzíteni és
az illetékeseknek átadni. A jegyzőkönyv és a munkavédelmi vezető javaslata alapján a projekt
vezető dönt az esetlegesen vétkes munkavállalók, vezetők felelősségre vonásáról.
6.3. Hatósági munkavédelmi, munkaegészségügyi ellenőrzés
A vállalkozó munkaterületén az OMMF illetékes Munkavédelmi Szakigazgatási Szerve
jogosult bármikor bejelentés nélkül ellenőrzést végezni a munkabiztonsági és a
munkaegészségügyi követelmények megvalósulása tárgyában. Ellenőrzésük eredményeképp a
következő esetek lehetségesek:
- Kisebb hiányosságok esetén figyelemfelhívás tárgyú határozatot küldenek azok
felszámolására és erre 30 napon belül a vállalkozó köteles válaszolni.
- Komolyabb, de még a munkavállalók biztonságát jelentősen nem veszélyeztető
hiányosságok fennállása esetén határozatban kötelezik a munkáltatót azok felszámolására a
megadott határidőre.
- Közvetlen élet- és balesetveszély esetén a működést, tevékenységet felfüggesztik és ezt a
helyszínen közlik a munkáltatóval és ezt később határozat formájában megküldik.
A hatóság a vétkes munkavállalókkal, vezetőkkel szemben személyi bírságot is kiszabhat,
s ezen felül élhet az úgynevezett munkavédelmi bírság kiszabásával is, amely a
munkáltatót terheli. Ennek maximuma jelenleg munkahelyenként 10 millió Ft.
6.4. Alkohol és kábítószer befolyás ellenőrzés rendje
Ezen ellenőrzés az előző pontokban említett munkavédelmi ellenőrzések része lehet. Alkohol
és kábítószer befolyás ellenőrzést kell végezni a balesetet szenvedett munkavállalónál, ha ezt
az állapota lehetővé teszi, továbbá minden olyan esetben, amikor az ilyen állapot alapos
gyanúja feltételezhető, valamint véletlenszerűen, illetve célellenőrzés keretében.
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Ezen ellenőrzéseket az építésvezető, a munkavédelmi vezető, valamint a rendészeti szervezet
kezdeményezheti és végezheti. A vizsgálat alá vont személlyel a vizsgálati jegyzőkönyvet
minden esetben alá kell íratni.
Azt a munkavállalót, akinél a vizsgálat a legcsekélyebb alkoholos, vagy kábítószer
befolyásoltság állapotát mutatja, a munkavégzéstől el kell tiltani, a munkahelyről el kell
távolítani, vele szemben a munkaügyi szabályok szerint kell eljárni.
Ha a vizsgált személy az alkoholszondás ellenőrzés eredményét vitatja, joga van véralkohol
vizsgálatot kérni. A vért az erre rendszeresített egységcsomagba orvos veszi le, eredményét az
Igazságügyi Orvos-szakértői Intézet állapítja meg.
Ha a munkavállaló az alkohol és kábítószer befolyás ellenőrzést megtagadja, akkor úgy kell
eljárni, mintha a vizsgálat alkohol és kábítószer befolyásoltságot állapított volna meg. Az
alkohol és kábítószer befolyás ellenőrzés technikai (szondák, vizsgálati jegyzőkönyvek, stb.)
felszerelésének biztosítása a projekt vezetés feladata.
7. Egyéni védőeszköz, biztonsági felszerelés, védőital, kézbőr regeneráló szer juttatási
rendje, használatának ellenőrzése
7.1. Védőeszköz, védőfelszerelés munkakörönkénti meghatározása
Azokon a munkahelyeken, munkakörökben, ahol egészséget vagy testi épséget veszélyeztető
hatás áll fenn és ezt műszaki, vagy szervezési intézkedésekkel kiküszöbölni nem lehet, a
munkavállaló védelme, biztonsága érdekében egyéni védőeszközt, védőfelszerelést kell
biztosítani. Az egyéni védőeszközök, védőfelszerelések meghatározása az elvégzett
KOCKÁZATELEMZÉS eredménye, s ezek alapján kell meghatározni a kockázatok nem
veszélyes mértékű csökkentésére szolgáló egyéni védőeszközöket, védőfelszereléseket.
7.2. A védőeszközök, védőfelszerelések kiválasztásának szempontjai
- A védőeszköz rendelkezzék érvényes minősítő bizonyítvánnyal,
- A szükséges védőfunkció ellátására alkalmas legyen,
- Legyen tartós, komfortos, illeszkedjék a használó igényeihez,
- Használata ne jelentsen egyéb egészségi kockázatot,
- Lehetőleg bevált, megbízható referenciával rendelkező legyen.
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7.3. Védőeszközök, védőfelszerelések biztosítása, beszerzése
A munkavállalók előírt védőeszközzel való ellátása az építésvezető feladata. Munkakezdés
előtt minden esetben kötelesek meggyőződni arról, hogy a munkavállalók rendelkeznek e az
előírt védőeszközökkel. Ha nem, akkor a rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével jelzik
a munkáltatójuknak védőeszköz igényüket. A munkáltató e megrendelő alapján:
- raktári készletből biztosítja azonnal,
- ha nincs raktári készlet, akkor intézkedik a beszerzésről és a beérkezést követően az illetékes
anyagraktáros dokumentáltan kiadja.
Azon munkakörökben, illetve munkáknál, ahol védőeszköz elő van írva, annak hiányában
munkát végezni, végeztetni nem szabad.
Védőeszközt, védőfelszerelést csak olyat lehet beszerezni, amelyik rendelkezik minősítő
bizonyítvánnyal. A minősítő bizonyítványt az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Főfelügyelőség adja ki elsőfokú hatósági jogkörében. A minősítő bizonyítvány meglétéről
beszerzéskor minden esetben meg kell győződnie a beszerzést végzőnek. Egyéni védőeszközt,
védőfelszerelést pénzben, vagy egyéb juttatásban megváltani nem lehet. Amennyiben a
védőeszköz elhasználódott (védőfunkcióját nem képes betölteni), akkor annak cseréjéről az
építésvezető

köteles

gondoskodni

a

munkavállalók

jelzése

alapján.

Az

egyéni

védőeszközöknek, védőfelszereléseknek nincs kihordási ideje!
Az építésvezető az előírt egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatát kötelesek
megkövetelni és ellenőrizni. Ha a munkavállaló a részére kiadott egyéni védőeszközt
figyelmeztetés ellenére sem használja, akkor őt a munkavégzéstől el kell tiltani és felelősségre
kell vonni.
7.4. A munkavállalók egyéni védőeszközzel kapcsolatos feladatai
Kötelesek a számukra kiadott egyéni védőeszközöket a rendeltetésüknek megfelelően
használni, napi karbantartásukról és tisztításukról, állagmegóvásukról gondoskodni.
Kötelesek az egyéni védőeszközöket megőrizni. Azokat a munkahelyről nem vihetik el
kivéve, ha más helyen történő munka elrendelés során a védőeszközre ott szükség van.
Kötelesek a védőeszköz elhasználódását a munkahelyi vezetőjüknek jelezni, az elhasznált
védőeszközt leadni.
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7.5. Védőital juttatása
A 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet 7. § 10., 11., 12. bekezdése írja elő az
alábbiakat: „(70) Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyeken a 24 celsius
fok effektív hőmérsékletet meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább
félóránként védőitalt kell biztosítani A folyadékvesztést általában 14-16 celsius fok
hőmérsékletű, egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvízzel kell pótolni. Erre a
célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az
ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges édesítőszerrel ízesített",
valamint szénsavas vagy szénsavmentes ásványvíz, illetve szódavíz.
„(11) Hidegnek minősülő munkahelyen (hidegnek minősül a munkahely, ha a várható napi
középhőmérséklet a munkaidő 50 %-nál hosszabb időtartamban szabadtéren a + 4 celsius
fokot, zárttéren a + 10 celsius fokot nem éri el) a munkavállalók részére + 50 celsius
hőmérsékletű teát kell kiszolgálni A tea ízesítéséhez az ital 4 súlyszázalékát meg nem haladó
cukrot, illetve mesterséges édesítőszert kell biztosítani. "
„(12) A védőital elfogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérő mennyiségben,
személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital
készítése, tárolása, kiszolgálása (biztosítása) a közegészségügyi követelmények betartása
mellett történhet. " A védőital biztosítása az építés vezető feladata. A védőitalt pénzben, vagy
egyéb juttatásban megváltani nem lehet. A védőital és a poharak költségeit a munkáltatónak
kell állnia.
7.6. Kézbőr-regeneráló készítmény
A munkáltató a fizikai munkakörökben foglalkoztatott munkavállalóknak kézbőr-regeneráló
krémet biztosít térítés nélkül 1 tubus/negyedév mennyiségben:
A biztosítandó kézbőr regeneráló krém milyensége (típus, összetétel, stb.) a foglalkozásegészségügyi orvos véleménye alapján került meghatározásra.
A készítmény biztosítása, kiadása az érintett munkavállalóknak az építésvezető feladata.
7.7. Munkaruha, lábbeli juttatása
A vállalkozó a munkavállalónak köteles munkaruházatot és lábbelit biztosítani.
A biztosítás és beszerzés rendje megegyezik az egyéni védőeszközök juttatási és beszerzési
rendjével azzal a kiegészítéssel, hogy:
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- A ruházat tartalmazza a vállalkozó emblémáját (lógóját) mind a zubbonyon (hátul), mind a
nadrágon (elől a melles részen).
- A munkaruházatot kihordási időre kapják a munkavállalók, annak javításáról, tisztántartásáról
ők kötelesek gondoskodni.
- A ruházat és a lábbeli feleljen meg a vele szemben támasztott követelményeknek (kényelem,
kezelhetőség, tartósság, egységes szín, külső hatásokkal szembeni védelem).
Munkaruházat, egyéni védőeszköz és védőfelszerelés, védőital
Az építésvezető köteles biztosítani munkavállalói részére az előírt munkaruházatot, lábbelit,
védőeszközt, védőfelszerelést, védőitalt. Munkaruházat:
zubbony, melles nadrág, vattakabát (hidegben) emblémával, orrmerevítős bakancs vagy
félcipő, gumicsizma azonos színű rövid ujjú póló 2db/2 hónap kihordási időre Védőeszköz,
védőfelszerelés, védőital:
- védősisak
- biztonsági mellény, ha az úttest közelében történik a munkavégzés - 5 ujjas ipari bőr
védőkesztyű: éles, sorjás, szálkás, durva felületű tárgyak megfogása, mozgatása esetén
- hőálló kesztyű: meleg, forró felületek mellett végzett munkáknál
- védőszemüveg, plexi arc védő: szikra és forgácsképződéses munkáknál
- hegesztőpajzs, hegesztő szemüveg, bőrkötény, bőr lábszárvédő, hegesztő kesztyű: hegesztési
munkáknál - munkaöv, biztonsági hevederzet, zuhanásgátló: magasban, nem biztonságos
helyzetben és helyen végzett munkáknál
- füldugó, fiiltok: zajos munkahelyeken, zajos munkaeszközökkel (légkalapács, flex, stb.)
használata esetén
- védőital: szódavíz (ásványvíz), illetve hidegben meleg tea
Az építési területen munkát végző, tartózkodó, látogató minden személy részére a
VÉDŐSISAK viselése állandóan kötelező.
A felelős műszaki vezető, az építésvezető köteles megkövetelni és folyamatosan ellenőrizni
az előírt és biztosított ruházat, védőeszköz és védőfelszerelés rendeltetésszerű használatát
mind a saját, mind az alvállalkozói munkavállalók tekintetében. A vétkes munkavállalókkal
szemben felelősségre vonást kell alkalmazniuk.
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8. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
8.1. Munkabalesetek belső, illetve külső jelentése
Minden balesetet, sérülést a sérült, vagy az azt észlelő munkavállaló köteles haladéktalanul
jelenteni a munkahelyi vezetőjének, aki gondoskodik a sérült ellátásáról, majd értesíteni
köteles a munkavédelmi vezetőt.
A súlyos munkabalesetet azonnal jelenteni kell a baleset helyszíne szerint illetékes
Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőségnek telefonon, távirati úton, telefaxon. Halálos
kimenetelű balesetről a területileg illetékes Rendőrkapitányságot is tájékoztatni kell. A
bejelentéseket az érintett munkahelyi vezető köteles megtenni.
Minden balesetet („kicsit" is) be kell jegyezni az építés vezetői irodában található munkahelyi
munkabaleseti naplóba a kitöltési utasítás szerint.
8.2. Munkabaleset kivizsgálása
Minden bekövetkezett balesetről meg kell állapítani, hogy az munkabaleset-e vagy sem. Ez
munkavédelmi szakember feladata. Az ő megállapítása alapján a vállalkozó TB. ügyintézője
társadalombiztosítási szempontból minősíti a munkabalesetet, miszerint üzemi baleset, avagy
nem. A baleset kivizsgálását a munkavédelmi szakember végzi, amibe bevonja az érintett
munkahelyi vezetőt.
A munkabaleset vizsgálatakor az esemény térbeni és időbeni környezetében fel kell tárni a
veszélyes körülményeket és veszélyes cselekedeteket, valamint azokat a tényezőket
amelyeknek szerepük lehetett a sérülést eredményező mozzanat vagy folyamat beindulásában.
A munkabaleset kivizsgálása során helyszíni szemlét kell tartani, a szemle eredményét
szükség szerint jegyzőkönyvben, rajzon, fényképen, videofelvételen rögzíteni kell. A
munkabalesetről információval rendelkező személyeket - ha szükséges jegyzőkönyvileg- meg
kell hallgatni. A vizsgálatnak minimum az alábbi szempontokra kell kiterjednie: létesítmény,
gép, berendezés biztonságtechnikai állapota, az egyéni és kollektív védőeszközök, a sérült
öltözete, védőberendezések, jelzőberendezések, védőburkolatok megléte, megfelelősége,
környezeti tényezők, ezek jelenléte, mértéke, hatása, munkaszervezés, a belső ellenőrzés
irányítási rendszere, munkavégzés üteme, munkatér nagysága, jelző, figyelmeztető, tiltó
táblák és feliratok megléte, az anyagtárolás, közlekedési szabályok érvényesülése,
munkáltatás egyéb körülményei, a sérült munkavállaló (balesetet okozó személy) és társak
baleset előtti feladata, szándéka, cselekedete, környezeti tényezők baleset előtti állapota, az
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érintett munkaeszközre, munkafolyamatra, a sérülti és társi cselekedetre vonatkozó előírások
érvényesülése, az előírástól való eltérés mértéke, a balesetet kiváltó ok a közrehatás
valószínűsíthető arányának megállapításával, hogyan lett volna elkerülhető a baleset, az
összes lehetséges javítóintézkedés és ezek függvényében az, hogy mit kell tenni hasonló
balesetek elkerülése érdekében.
Súlyos baleset helyszínét - életmentés és jelentős anyagi javak mentése kivételével megváltoztatni a kivizsgálás elvégzéséig nem szabad.
A kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzíteni a kitöltési útmutató
alapján. A három napot meghaladó keresőképtelenséget okozó balesetről felvett
munkabaleseti jegyzőkönyvet a munkáltató köteles a tárgyhót követő 8-ig megküldeni:
- a sérültnek, halála esetén a közvetlen hozzátartozójának,
- az OMMF illetékes megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Szakigazgatási Szervének,
- az illetékes megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak,
- a sérült munkahelyi vezetőjének,
- saját irattárnak.
A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltése, aláírása, a fentieknek való megküldése a
munkavédelmi szakember és a munkáltató együttes feladata.
8.3. Munkabalesetek nyilvántartása
A szervezeti egységeknél rendszeresíteni kell az ún. „Munkahelyi munkabaleseti naplót",
amelybe minden sérülést - a jelentéktelennek tűnőt is - be kell jegyezni. A naplóban a
következő adatokat kell kitölteni:
- a sérült személyi adatai (név, születés helye, ideje, anyja neve, munkaköre),
- a sérülés időpontja, helyszíne, jellege,
- az esemény leírása,
- a sérült ellátására tett intézkedések,
- a sérült folytatta-e a munkáját,
- esetleges tanúk neve, címe,
- a bejegyzést tevő neve, munkaköre.
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A munkabaleseti napló vezetéséért, hozzáférhető tárolásáért az érintett munkahely építés
vezetője a felelős. A munkahelyi munkabaleseti napló a kivizsgálás alapdokumentuma, 5 évig
nem selejtezhető!
Valamennyi keresőképtelenséget okozó munkabalesetről nyilvántartást kell vezetni, azt
évente összesíteni kell és egyeztetni a TB. ügyintézővel. Ezen nyilvántartás vezetése,
valamint a munkabaleseti jegyzőkönyvek megőrzése a munkavédelmi vezető feladata. A
nyilvántartást és a munkabaleseti jegyzőkönyveket az iratkezelés szabályai szerint 5 évig meg
kell őrizni.
8.4 Jogorvoslat
Ha a munkáltató a bekövetkezett balesetet nem tekinti munkabalesetnek, akkor erről a sérültet
(halála esetén a közvetlen hozzátartozóját) írásban tájékoztatni köteles megjelölve benne a
jogorvoslati lehetőséget is. A sérült első fokon az OMMF területileg illetékes
Munkabiztonsági Felügyelőségétől kérheti balesetének munkabalesetként való megítélését és
újbóli kivizsgálását. Az esetleges elutasító levél megírása a munkavédelmi vezető feladata, de
ezt egyeztetnie kell a vállalat jogászával.
8.5. Foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok
A foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos feladatokat a munkáltatóval szerződésben álló
foglalkozás-egészségügyi szolgálat látja el. A vállalkozó működési területén észlelt
foglalkozási megbetegedéseket haladéktalanul köteles bejelenteni az ÁNTSZ illetékes
szervének. A foglalkozási megbetegedés körülményeit az ÁNTSZ, illetve a jogszabályban
meghatározott esetekben a foglalkozás-egészségügyi szolgálat vizsgálja ki és tartja nyilván. A
vizsgálat eredményéről tájékoztatják a vállalkozás vezetőjét, aki a szükséges intézkedések
megtételére utasítást ad a felelős személyek felé.
9. Veszélyes vegyi anyagok felhasználásának szabályozása
9.1. Veszélyes anyagok és veszélyes készítmények tárolása, kiadása
- Veszélyes anyagok és készítmények tárolása a kivitelezési területeken elkülönítetten
történik. Tárolásukért az építésvezetők a felelősek.
- Veszélyes anyagokat és készítményeket más anyagokkal együtt tárolni , valamint ezen
tároló helyeken dohányozni, étkezni tilos.
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- A veszélyes anyag raktárakban, tárolókban a veszélyes anyagot és készítményt csak az
eredeti, a kereskedelmi forgalomban használt csomagolásban, illetve kiszerelésben zártan,
magyar nyelvű megnevezés mellett szabad tárolni. Ha valamilyen okból ezen kiszerelések
átcsomagolása válik szükségessé, akkor csak olyan csomagoló anyagban, vagy
edényzetben szabad tárolni, amelyek anyagával a veszélyes anyag és készítmény nem lép
fizikai, kémiai reakcióba, illetve annak szétszóródását megakadályozza. Áttöltés,
átcsomagolás esetén az új csomagoló anyagot, göngyöleget a hivatkozott rendelet
mellékletében foglalt azonosítással kell ellátni.
- A raktári készlet kezelését csak a veszélyes anyag és készítmény kezelésére feljogosító
szakvizsgával, vagy megfelelő iskolai végzettséggel (bármilyen szintű vegyészképesítés)
rendelkező munkavállaló végezheti. A veszélyes anyag és készítmény kezelését végző
raktárosokat írásban meg kell bíznia a vállalkozónak.
- A veszélyes anyag és készítmény forgalomról naprakész nyilvántartást kell vezetnie a
raktárosnak.
-

Veszélyes

anyag

és

készítmény csak

a

belső

bizonylati

rendnek

megfelelő

dokumentumokkal jelentkező felhasználónak adható ki. A biztonsági adatlap egy másolati
példányát a vállalkozó raktárosa köteles a tevékenységet végző szervezeti egység részére
dokumentáltan átadni, valamint naprakészen vezetni a biztonsági adatlap nyilvántartást.
9.2. Veszélyes anyagok és készítmények felhasználása
- A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények felhasználása csak azok veszélyességének
és veszélymentes kezelésének ismeretében történhet. Ennek érdekében a projekt építés
vezetője köteles a veszélyes anyag és veszélyes készítmény biztonsági adatlapjának egy
másolati példányát a raktárostól megkérni, s az abban foglaltak figyelembe vételével a
veszélyes anyag és veszélyes készítmény felhasználását a technológiai (felhasználási)
utasításba beépíteni, s ezen utasítást a közvetlen felhasználó munkavállalók rendelkezésére
bocsátani és részükre oktatást tartani felhasználás előtt.
- A projekt építésvezetője köteles gondoskodni a biztonsági adatlapon előírt - a kockázatok,
veszélyek csökkentését, megszüntetését szolgáló - egyéni védőeszközök biztosításáról,
rendeltetésszerű használatuk megköveteléséről.
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9.3. A veszélyes anyag és veszélyes készítmény felhasználása során keletkező hulladék
kezelése
- A technológiai folyamatból kikerülő, valamint kimaradó veszélyes anyag és veszélyes
készítmény, azok csomagoló anyagai és göngyölegei, szavatosságukat vesztett veszélyes
anyagok és veszélyes készítmények veszélyes hulladéknak minősülnek, ezért azokat a
többszörösen módosított 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell
kezelni.
- A veszélyes hulladék keletkezési helyéről, mennyiségéről, fajtáiról naprakész nyilvántartást
köteles vezetni az illetékes építésvezető.
- A veszélyes hulladék elszállíttatását az átvevőhöz előzetesen megkötött szerződés alapján
az építésvezető és a munkáltató környezetvédelmi felelőse intézi az előírt „SZ" kísérőjegy
kiállítása mellett. A veszélyes hulladék szállítását, begyűjtését, átvételét csak a
környezetvédelmi

hatóság

engedélyével

rendelkező

szervezet

végezheti.

Erről

szerződéskötéskor meg kell győződni. A partner kiválasztása, szerződéskötés előkészítése,
jóváhagyatása a környezetvédelmi felelős és az építésvezető együttes feladata.
10. Általános munkavédelmi előírások
A munkavégzésre vonatkozó előírásokat technológiai, műveleti, gépkezelési és karbantartási
utasításokban szabályozza a munkáltató. A munkavállaló köteles ezen utasításoknak
megfelelően végezni a munkát, valamint biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban
(kipihenve, alkoholmentes állapotban, gyógyszer és kábítószer hatásától mentesen)
megjelenni a munkahelyén.
A munkavállalót csak olyan munkával szabad megbízni, amelynek végzéséhez rendelkezik a
szükséges szakmai, munkavédelmi ismeretekkel, egészségügyi alkalmassággal.
Munkát csak biztonságos munkakörülmények között, biztonságos állapotú géppel,
berendezéssel, eszközzel szabad végezni, végeztetni a munkáltató által rendszeresített
munkaruházatban, az adott feladat elvégzéséhez meghatározott egyéni védőeszközök,
védőfelszerelések használatával. A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem
távolíthatja el és nem alakíthatja át a védő- és biztonsági berendezéseket, szerelvényeket.
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A munkavállaló köteles a munkahelyén fegyelmet, rendet és tisztaságot megtartani. A
munkahelyét csak indokolt esetben hagyhatja el, de ilyenkor köteles a munkaterületét,
munkahelyét olyan állapotban hagyni (feszültségmentesítés, kikapcsolt állapot, be -, illetve
leesés elleni biztosítás, stb.), hogy az távolléte alatt más személyre, a munka környezetére
veszélyt ne jelentsen, kárt ne okozzon.
Rendkívüli helyzet, veszély, üzemzavar észlelése esetén a munkát azonnal abba kell hagynia,
meg kell kísérelnie a veszély elhárítását, illetve arra intézkedést kell kérnie felettesétől. A
munkavállaló felelős azért, hogy a kezelésére, felügyeletére bízott gép. gépcsoport,
berendezés, eszköz közelében illetéktelen személy ne tartózkodjék, azokat ne indíthassa be.
Minden olyan munkakörben, ahol gyűrű, nyaklánc karóra viselése munkavégzés közben
baleseti veszélyt jelent, azokat nem szabad használni (anyagmozgatás, gépkezelés, beakadás
veszély, stb.).
Hosszú haj esetén sapka, vagy hajháló viselése kötelező, ha forgó, összehúzó, mozgó
alkatrészek becsavarási veszélye fennáll. A védő-, illetve a munkaruha zsebeiben,
derékszíjban éles, hegyes, szúró, vagy vágó szerszámot tilos tartani.
Étkezni, dohányozni csak a kijelölt helyen lehet.
Anyagot, terméket mozgatni csak az anyag-, illetve a termék tulajdonságainak, alakjának és
méretének megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a tömeg és méretkorlátozás figyelembe
vételével szabad.
Szemetet, hulladékot csak az erre a célra biztosított és megjelölt edényben szabad tárolni. A
termelési, a kommunális és a veszélyes hulladékokat külön kell gyűjteni betartva a
környezetvédelmi előírásokat.
Látogatók a munkaterületen csak kísérővel tartózkodhatnak. A kísérő személyzet biztosítása
az építésvezető feladata.
11. Speciális munkavédelmi előírások
Földmunkák, bontási munkák, mélyépítési munkák
1.

Ezen munkák során a munkáltató köteles betartani a 4/2002. (11.20.) SZCSM-EüM
rendelet 4. sz. mellékletének vonatkozó előírásait (III/8-11 pontok).

2.

Különös figyelmet kell fordítani a: megfelelő dúcolás kialakítására, munkaterület
elhatárolására, jelző- és védőkorlát, átjáró, áthidaló megfelelő kiépítésére, megfelelő
támasztólétra használatára.
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Ezen biztonsági munka- és segédeszközöket az építésvezető köteles biztosítani. Hiányuk,
vagy nem használatuk esetén a munkavégzést köteles felfüggeszteni és a vétkes
munkavállalókkal szemben felelősségre vonást alkalmazni.
3. Bontás területén idegen, illetéktelen személy nem tartózkodhat. A bontási munkákhoz
tervet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét, technológiáját, a
szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezeteket. A bontás megkezdése előtt
a bontásban részt vevő munkavállalókat tájékoztatni kell a bontási művelet kockázatairól,
veszélyeiről, biztosítani kell a megfelelő védelmet. Bontás csak felelős műszaki vezető
irányításával végezhető!
4. A kibontott anyagféleségeket a helyszínen szakszerűen kell tárolni és gondoskodni kell az
elszállításukról. A kibontott anyagokat úgy kell eltávolítani, hogy se porhatást, se egyéb
olyan hatást ne okozzon, amely a környezetre, illetve annak közelében tartózkodókra
káros vagy kellemetlen lehet.
5. Bontás során észlelt közművezetékek fajtáját, helyzetét meg kell állapítani, majd meg kell
győződni arról, hogy azok leválasztásra kerültek-e.
6. A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú
közművezetékeket fel kell kutatni, azokat azonosítani kell műseres vizsgálattal, vagy
kutatóárok, kutató akna alkalmazásával.
7. Munkaárok, munkagödör szélét a szakadó peremen belül megterhelni tilos, a kitermelt
anyag visszapergetését meg kell akadályozni. A talajt alávágással kitermelni nem szabad.
8. Az 1 m-nél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5 m
mélységig elmozdulás ellen rögzített szabványos támasztó létrával, ezt meghaladó méret
esetén lépcső kialakítással kell megoldani. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni.
9. A dúcolási a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége szerint kell kialakítani.
Amennyiben a munkagödör 5 m-nél mélyebb, akkor a dúcolás biztonságát számítással
kell igazolni. A kidúcolt munkagödör fenékszélessége 0,8 m-nél keskenyebb nem lehet.
A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni. A
dúcolt munkagödör mélyítését a talaj minőségétől függően tömör talaj esetébem 1 mként, nem állékony talaj esetében 0,5 m-ként a dúcolással követni kell.
10. A dúcokon átjárni, azokat munkaállásként használni tilos.
11. Földmunkák végzésekor 0,25 - 1.25 m mélység között jelzőkorlátot, 1,25 m -t meghaladó
mélységnél védőkorlátot kell kiépíteni.

A le- illetve beesés ellen kiépítendő
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védőkorlátnak 3sorosnak kell lennie, 30 cm-es függőleges osztásközű megerősítéssel. A
le- illetve beesés elleni védelem megoldható méretezett és megfelelően rögzített
lefedéssel is.
Munkavégzés gépi eszközökkel
1. Minden vállalkozó, kivitelező az építési munkaterületre csak olyan gépet, berendezést
vihet be, amely megfelel a szabvány előírásainak és a vele történő munkavégzés
biztonságos.
2. A gépek és berendezések kezelői, vezetői munkakezdés előtt kötelesek meggyőződni arról,
hogy az általuk használt gép, berendezés jelző- és biztonsági berendezései,
védőburkolatai megfelelőek-e, a helyi körülmények biztonságosak-e, tevékenységével
mást nem veszélyeztet-e, rendelkezésére áll-e a szükséges képesítésű személyzet (pl.:
darukötözői bizonyítvánnyal rendelkező személy).
3. A munkaterületet elektromos energiával ellátó kapcsoló szekrényt a vállalkozó köteles
zárva tartani, építésvezető engedélye nélkül más vállalkozó nem csatlakozhat rá. A
kapcsolószekrény használatba vételét az építési naplóba be kell jegyezni. A használatba
vételt villanyszerelői vizsgálat után az építésvezető engedélyezheti.
4. Minden irányítással megbízott személy felelős azért, hogy a kapcsoló szekrényből elvitt
energia vezetékei, az alkalmazott villamos készülékek szabványosak és biztonságosak
legyenek (pl.: a vezetékek elhelyezése közlekedési úton csak mechanikai védelem mellett
lehetséges, a hosszabbítók dugvilla és dugalj bekötésénél ne látszódjon ki a külső
védőburkolatból a vezeték).
Csoportos munkavégzés: Ha egy munkát egyszerre, egy időben kettő, vagy több
munkavállalónak kell végeznie, akkor az utasítást kiadó munkahelyi vezető köteles az egyik
munkavállalót írásban megbízni a munka irányításával és ezt a többiek tudomására hozni.
Ilyen esetekben minden szükséges információt meg kell adnia az irányítással megbízott
munkavállalónak, hogy az a feladatát megbízhatóan és biztonságosan el tudja látni.
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Egyedül nem végezhető, fokozott veszéllyel járó munkák
Az olyan munkahelyeken, ahol fokozott baleseti veszély és egészségi ártalom áll fenn
egyedül munkát végezni nem szabad. Ezek lehetnek:
- csatorna, vízmű, szennyvíztelep építés, karbantartás,
- magas- és mélyépítés azon munkafázisai, ahol külön munkairányítás szükséges
(teheremelés, nehézgépek és feszültség alatti vezetékek hatósugarában végzett munkák, stb.)
- feszültség alatti villanyszerelési munkák,
- veszélyes vegyi anyag kezelés, raktározás
- gépi földmunkák, daruzás,
- tartály, akna, gödör, árok belsejében végzett munkák,
- tűz- és robbanásveszély fennállása mellett végzett munkák.
Ezen veszélyes munkafolyamatokat csak felügyelet mellett szabad végezni. A munkahelyeken
a munkát úgy kell megszervezni, hogy a munkát végző közelében látható és hallható
távolságban a munkafolyamatot ismerő, beavatkozásra képes munkavállaló személy
tartózkodjon a munkavégzés teljes időtartama alatt. Az ilyen munkák megszervezése, a
felügyelet kirendelése, a mentéshez, valamint a beavatkozáshoz szükséges megfelelő
felszerelések, egyéni védőeszközök biztosítása a munkahelyi vezető feladata. Tartályba,
aknába beszállással végzendő munka, továbbá alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység csak
írásbeli engedély alapján elrendelt módon végezhető.
12. Munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendje
12.1. Előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat Előzetes orvosi alkalmassági
vizsgálatot kell végezni
- a vállalkozó által foglalkoztatni kívánt minden személynél a munkavégzés megkezdését
megelőzően,- a munkakör - munkahely megváltozása előtt, ha:
- fizikai munkát végez,
- fiatalkorú,
- a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtója azt szükségesnek tartja.
- más munkáltatóhoz való kirendeléskor (ebben az esetben az új munkahely foglalkozásegészségügyi orvosa végzi.

Készítette: AQUA-K KFT. 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 17.

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése
KIVITELI TERV

TSZ: AK-K-12/17

12.2. Időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat Időszakos orvosi alkalmassági
vizsgálatot kell végezni
- A 18. életévet be nem töltött munkavállalóknál évente,
- Idősödő munkavállalóknál évente,
- A vonatkozó jogszabály mellékletében felsorolt munkakörökben foglalkoztatottaknál az ott
meghatározott gyakorisággal.
12.3. Soron kívüli munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat Soron kívüli vizsgálatot kell
végezni
-

Ha a munkavállaló egészségügyi állapotában olyan változás következik be, amely
feltehetően alkalmatlanná teszi a munkakör ellátására.

- Foglalkozási megbetegedés, vagy fokozott expozíció esetén.
- Ha a munkavállaló egy éven belül ismételten balesetet szenved. -30 napot meghaladó
keresőképtelenséget okozó betegség esetén.
- Ha a munkavállaló vállalkozónál végzett munkatevékenysége - nem egészségügyi ok miatt 6 hónapot szünetel.
12.4. Vizsgálatot végző személyek, szervek
Az alkalmassági vizsgálatokat első fokon a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó
orvos végzi, aki saját nyilvántartása alapján értesíti a vállalkozót a vizsgálat esedékessége
előtt a kötelezettek nevének, munkakörének felsorolásával. A munkáltató a kitöltött „Beutalás
időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra" nyomtatvánnyal biztosítja a munkavállaló
megjelenését. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az eredményről írásban tájékoztatja a
vállalkozót. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa alkalmatlan minősítés esetén a
munkavállalóval ismerteti az alkalmatlanság okát, a vállalkozóval csak a vizsgált személy
írásbeli hozzájárulása mellett közölheti.
12.5. Jogorvoslat
Ha a munkavállaló, vagy a munkáltató az elsőfokú alkalmassági véleménnyel nem ért egyet ,
az orvosi vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül kérheti a munkaköri alkalmasság
másodfokon történő újbóli elbírálását az első fokon eljáró foglalkozás-egészségügyi
szolgálatnál, amely köteles a további intézkedéseket megtenni.
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12.6. Egészségügyi dokumentáció
A munkavállaló „Egészségügyi törzslapja" nyomtatványt a foglalkozás-egészségügyi
szolgálat tölti ki és őrzi meg legalább 30 évig a kapcsolódó egészségügyi dokumentumokkal
együtt. Munkaviszony megszűnésekor a szolgálat kiállítja a törzslap kivonatát és aláírás
ellenében átadja a munkavállalónak, amelyet a következő munka alkalmassági vizsgálatnál
bemutat.
12.7. A vállalkozó feladatai
Az előzetes orvosi vizsgálat lebonyolítására a vállalkozó vezetője ad beutalót, a vizsgálatot a
foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvos végzi el és ad tájékoztatót
a munkavállaló alkalmasságáról. A munkaköri orvosi alkalmassági véleményt a vállalkozás
vezetése köteles megőrizni a munkavállaló egyéb okmányaival együtt. Az előzetes orvosi
vizsgálatra küldést úgy kell elvégezni, illetve a beutalót úgy kell kitölteni, hogy az érintett
dolgozó a sérülékeny csoportok szerinti tiltott munkakörbe ne kerülhessen.
A munkáltatónak a munkaköri alkalmasságot vizsgáló és véleményező szerv kérésére
mindazokat a munkahelyi és munkaköri adatokat közölni kell, amelyek a véleményezéshez
szükségesek. Ha a munkavállaló az előírt vizsgálatokon nem vett részt, vagy alkalmatlan
minősítést kapott, akkor az adott munkakörben nem foglalkoztatható, tevékenységet a projekt
területén nem végezhet.
13. Elsősegélynyújtással kapcsolatos feladatok
Az elsősegélynyújtás célja az, hogy a baleset, rosszullét következtében egészségügyi ellátásra
szoruló munkavállaló az orvos, illetve a mentőszolgálat megérkezéséig egészségi állapotának
stabilizálására irányuló szakszerű ellátásban részesüljön.
A kivitelezési területet a végzett munka jellegétől és a létszámtól függően el kell látni
feltöltött mentődobozzal, mentőládával (1 doboz/20 fő).
A felszerelés biztosítását, folyamatos ellenőrzését, pótlását (foglalkozás-egészségügyi
szolgálat bevonásával) az illetékes építés vezetőnek kell elvégezni.
Minden mentődobozhoz (mentőládához) legalább egy fő képzett elsősegélynyújtó szükséges.
Elsősegélynyújtónak olyan munkavállalót kell kijelölni, aki a munkaidő legnagyobb részében
az

adott

munkahelyen,

vagy

annak

környezetében

tartózkodik

és

alkalmas

az

elsősegélynyújtói feladatok ellátására. Minden kijelölt elsősegélynyújtót szakoktatásban kell
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részesíteni és le kell vizsgáztatni. Ez a foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata a
vállalkozó

szervezet

munkavédelmi

vezetőjének

megrendelése

alapján.

Képzett

elsősegélynyújtókról nyilvántartást kell vezetni, amelynek egy példányát a munkavédelmi
vezető, egy példányát a foglalkozás-egészségügyi szolgálat őrzi.
Az elsősegélynyújtó helyet, ahol a mentődoboz elhelyezésre került (építés vezetői konténer)
jól láthatóan szabványos felirattal, piktogrammal meg kell jelölni, azt valamennyi
munkavállalóval meg kell ismertetni.
Az elsősegély nyújtó helyen a piktogramon, vagy annak közelében fel kell tüntetni a kijelölt és képzett - elsősegélynyújtó (k) nevét.
Munkavédelmi oktatás keretében minden munkavállalóval meg kell ismertetni az alapvető
elsősegély-nyújtási szabályokat.
14. Munkavállalók alkalmassága
A munkaterületeken csak olyan munkavállalókat szabad foglalkoztatni, akik érvényes orvosi
alkalmassági vizsgával, munka- és tűzvédelmi oktatással, megfelelő szakképzettséggel,
szakképesítéssel rendelkeznek, valamint biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban
(alkoholmentesség, kipihent állapot, stb.) vannak.
Járművet, munkagépet, kisgépet, segédeszközt csak az a munkavállaló kezelhet, akinek erre
érvényes engedélye, szakvizsgája, típusvizsgája van.
— nehézgépkezelői jogosítvány,
— kisgépkezelői bizonyítvány,
— teherkötözői bizonyítvány,
— tűzvédelmi vizsgabizonyítvány. Ezeknek a jogosítványoknak, bizonyítványoknak a
helyszínen kell lenniük.
15. Szociális ellátottság biztosítása
Az illetékes építésvezető köteles gondoskodni a megfelelő szociális ellátottságról.
Ezek:
-

öltöző, mosdó helyiség

-

pihenő, étkező, melegedő helyiség

-

WC helyiség (mobil WC-k)

-

ivó- és mosdóvíz
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A fentieknek a kivitelezési területen való elhelyezésüket az organizációs terven szerepeltetni
kell, ez felelős műszaki vezetők feladata.
16. Előre gyártott elemek összeszerelése
1.) Ezen munkák során a munkáltató köteles betartani a 4/2002. (11.20.) SZCSM-EüM
rendelet 4. sz. mellékletének vonatkozó előírásait (111/12. pont).
2.) Az összeszerelést végző munkavállalókkal meg kell ismertetni a szerelési utasítást, a
munka
irányítására felelős munkahelyi vezetőt kell kijelölni.
3.) A szerelési helyszint jelzőszalaggal körbe kell keríteni.
17. Építőipari állványok
1.) Az állványokkal kapcsolatban a munkáltató köteles betartani a 4/2002. (11.20.) SZCSMEüM rendelet 4. sz. mellékletének vonatkozó előírásait (III/6. pont).
2.) Minden munkáltató köteles a saját építésű állványát a használatbavétel előtt vizsgálatnak
alávetni, a vizsgálat idejét, helyét, eredményét írásban rögzíteni.
Az állványt csak megfelelő vizsgálati eredmény és a felelős vezető írásbeli engedélye után
lehet használatba venni.
3.) Más munkáltató által épített állványt használatba venni csak a használó és az építő
munkahelyi vezetőjének közös felülvizsgálata és írásban rögzített engedélye alapján lehet.
4.) Amennyiben az ellenőrzési kötelezettséggel rendelkező személyek nem megfelelőséget
tapasztalnak, akkor az állványokon való munkavégzést kötelesek megtiltani, a tiltást az
építési naplóba beírni.
18. Munkavégzés gépi eszközökkel
1.) Minden vállalkozó, kivitelező az építési munkaterületre csak olyan gépet, berendezést
vihet be, amely megfelel a szabvány előírásainak és a vele történő munkavégzés
biztonságos.
2.) A gépek és berendezések kezelői, vezetői munkakezdés előtt kötelesek meggyőződni arról,
hogy az általuk használt gép, berendezés jelző- és biztonsági berendezései, védőburkolatai
megfelelőek-e, a helyi körülmények biztonságosak-e, tevékenységével mást nem
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veszélyeztet-e, rendelkezésére áll-e a szükséges képesítésű személyzet (pl: darukötözői
bizonyítvánnyal rendelkező személy).
3.) A munkaterületet elektromos energiával ellátó kapcsoló szekrényt a munkáltató köteles
zárva tartani, felelős vezető engedélye nélkül más vállalkozó nem csatlakozhat rá. A
kapcsolószekrény használatba vételét az építési naplóba be kell jegyezni. A használatba
vételt villanyszerelői vizsgálat után a felelős vezető engedélyezheti.
4.) Minden irányítással megbízott személy felelős azért, hogy a kapcsoló szekrényből elvitt
energetikai vezetékei, az alkalmazott villamos készülékek szabványosak és biztonságosak
legyenek (pl. vezetékek elhelyezése közlekedési úton csak mechanikai védelem mellett
lehetséges, hosszabbítók dugvilla és dugalj bekötésénél ne látszódjon ki a külső
védőburkolatból a vezeték).

Nyíregyháza, 2017. július hó
………………………….
Németh Nagy Mariann
munkavédelmi koordinátor
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