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I. ALTALANOS RENDELKEZf,SEK

A munkavddelemr<il sz6l6 1993. 6vi XCIII. ttirvdny (tovribbiakban Mvt.) 6s az annak

v6grehajtrisara kiadott 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet, valamint a munkahelyek

munkavddelmi k<ivetelm6nyek minim6lis szintj6r6l sz6l6 312002. SzCsM - EiiM rendelet

alapj6n a tovrlbbiakban hat6rozom meg a Zrt. valamennyi szervezeti egysdgdnek

munkav6delmi kotelezettsdgeit, bels6 munkavddelmi rendjdt, el6irisait 6s elj6,r6si

rendszer6t, melyeket a munkavrillal6k eg6szs6g6nek v6delme, illetve testi 6ps6gdnek

megv6d6se drdek6ben alkalmazni kell.

Jelen Munkav6delmi Szab6lyzat (a tovebbiakban: Szabalyzat) kiadrisanak c6lja" hogy a ztt.
valamennyi szervezeti egysdg6n6l minden munkahely, munkavdgzdsi teriilet, az alkalmazott

targyi 6s szemdlyi feltdtelek megfeleljenek a munkavddelmi jogszabri'lyoknak, a

munkavdgzds biaonsdgos feltdteleinek.

A Szabrilyzat figyelembe veszi 6s tartalmazza az aldbbiakban felsorolt szervezeti egys6gek

6s az ott l6v6 munkater0letek eltdr6 adofisegait:

Beruhriz6 divizi6

SKULT l3.divizi6

SKULT l3.divizi6

SKULT l3.divizi6



A Szabilyzalol jogszabiily, vagy a kdriilmdnyek jelent6s megvdltoziisa esetdn 60 (hatvan)
munkanapon beliil 6t kell dolgozni.
A Zrt. hat6kdr6ben bekdvetkezett viiltoz6sokat a munkavddelmi szakfeladatokat elletasara
kdtdtt vrillalkozisi szerz<idesben meghatarozott, a Zrt. rdsz5rbl kapcsolattart6nak kijel6lt
szem6lynek kell a v6llalkoz6 r6sz6re bejelenteni a viiltozrist k6vetri l5 napon beliil.
A Szabillyzatot 6rint6 jogszabrilyvaltoziisokat a munkavddelmi szakfeladatokat ellAt6
v6llalkoz6nak kell jeleznie a Zrt. ferc a viiltoziist kdvet6 l5 napon beliil. A munkavddelmi
szakfeladatokat elkit6 v6llalkoz6 a valtozesok tudom6srira jutdsrit6l szimitott 60 napon beltil
javaslatot lesz a Szabfilyzat m6dositilsara rigy, hogy a m6dositott szdveg-tervezet megkiildi
a munkavddelmi szakfeladatokat elletds6ra k6tdtt vritlalkozisi szerz6ddsben meghatarozott,
megrendel6i kapcsolattart6nak.

A Szab{lyzat el6ir6sainak megszeg6se az drvdnyben l6v6 munkajogi el6irisok alapjria
felel6ssdgre vonrist, srilyosabb esetben szab6lys6rt6si, vagy btintetdjogi kdvetkezmdnyeke
vonhat maga ut6n.

A Zrt. feliigyeletileg a Budapest F6viros Kormdnyhivatala Foglalkoztatdsi
F6osztrilyfnak Munkav6delmi Ellen6rz6si Osztdlya hatriskdr6be ta(ozik.
Cime: 1036 Budapest, Varadi u. 15.

1 .1 A Szab6lyzat hat6lya

A munkav6delmi jogszabdlyok el6irrisainak megfelel<ien a biaonsrigos munkav6gz6s
felt6teleinek megval6sitrisa - a munkavdllal6k ez irdnyu felel6ss6g6vet tisszhangban - a
munkdltat6 kdtelezettsdge.

A Szab6lvzat tertileti hatAlYA

Kiterjed a Zrt. valamennyi szervezeti egys6g6nek mrikdd6si teriilet6re, kezeldsdben, vagy
brirmilyen jogcimen haszndlanrkban l6v<i valamennyi dpitmdnyre, szabadtdne, valamint a
k6zszolgdltat6i tevdkenys6ggel dsszefiigg6 kiils<i munkateriiletekre is.

A Zrt. valamennyi szervezeti egysdgdn6l munkavdgzds keretdben alkalmazott
munkav6llal6jrir4 vagy egydb, vele munkav6gz6sre ir6nyul6, szerz6d6ses jog-
viszonyban 6ll6 szemdlyekre.
A Zrt. valamennyi szervezeti egysdg6nek teriileten tart6zkod6 egydb szemdlyekre,
kiiltindsen a Zfi-vel szerz6d6sben 6116 v6llalkoz6kra, kivitelez6kre, b6rl<ikre, tov6bb6 a
vend6gekre.

a

A Szabilyzat aZrt. valamennyi szewezeti egys6gdre kiterjed6en, egysdgesen r6gziti:
o a szervezeti egys6gek munkav6delmi feladatait,
o a munkav6delmi eljrirSsok szabalyaiq
o a munkahelyi baleset bekdvetkez6se eset6n k6vetend6 tennival6kat,
o a munkavdgzdsre 6s a Zrt. teriilet6n foly6 egydb tevdkenys6gre vonatkoz6 6ltal6nos

munkavddelmi kdvetelmdnyeket.

A Szab6lyzat szemdlvi hat6lya
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a, A munkavddelmi feladatok ell6tisihoz sztks6ges pdnziigyi fedezetel aZrt. dves iizleti terve

tartalmazzz.
b, A jogszabrilyi kdvetelm6nyek 6rvdnyesiil6s6t teljes kdnien ellen6rimi kell. A

kOvitelm6nyek teljestilds6rt a szdY,hiuban a vezdigazgat6, a telephelyeken az illet6kes

divizi6vezet6 felel.c, A munkairrinyit6 jogktirii vezeto (munkriltat6) ktiteles

gondoskodni an6l, hogy a Szabilyzatban foglaltakat a munkavdllal6k a nijuk vonatkoz6

n 6.tdkb", megismerjdk. Az oktatasok megtdrtdntet a szervezeti egys6gn6l oktatisi

napl6ban, vagy jelenleti iven kell rdgziteni, 6s azt az 6rintettek ali.ir6sukkal kdtelesek

igazolni.
d, Jelen Szabii,lyzatot valamennyi szervezeti egysdg rdszdre el kell juttatni.

e, A Szabilyzat alkalmazrisa sor6.n a mindenkor hat6lyos jogs zabhlyok, szabv:inyok, mtiszaki

ktivetelmdnyek szerint kell eljdmi.
f, A szabiiyzatot sztiksdg eset6n az ene illet6kes, eljar6 szem6ly (pl: hat6s6gi ellenSrz6s)

rendelkez6s6re kell bocsritani.

A Szab6lyzat id6beli hatrilva

A Szzbilyzat a hatalybaldp6s napj6t6l visszavon6sig 6rv6nyes'

1.2 ASabii tv6srehaitdsiinak fel lrendszere

2. A MUN vf,DELMI LADAT ELLAT AK K6TE ETTSEGE

ALATT ALL SZERVFZETI EGYS EK. SZEMELYEK FELADATAI

feladatait.
- Irrinyitja 6s ellen6rzi a munkav6delmi feladatok teljesitds6t-

Intdzkedik a tudomasiira jutott rendellenessdgek megsziintet6sdr<il,

szab6lytalansdgok elharit6sar6l.

a hianyoss6gok,

2.2 A szervezetr e vs6s vezet6ie

2.1 Y ezdisazsati

A Zrt. Y ezdigazgat6ja a megbizisi szerzoddssel munkavddelmi feladatokat ell6t6

(megbizotton keresztiil l6tja el a Zrt. munkabiaonsagi tev6kenys6gdnek elvi ininyitesat 6s

szakmai fel0gyeletdt.
Gondoskodik az eg€szsdget nem vesz6lyezlet6, biaons6gos munkakoriilmdnyek

megteremt6senek szem6lyi 6s uirgyi felt6teleir<il.

Elktszitteti a Zrt. Munkav6delmi Szabrilyzatrit , meghalArozza a munkavddelmi tevdkenys6g

irrinyittisi 6s ellen6rz6si rendszer6t, a munkav6delemmel kapcsolatos dtintdsi hatriskdrdket.

Meghatirozza az irinyitisa al6 tartoz' szervezeti egysdgek vezetSinek a Munkav6delmi

szabrilyzatb6l ered6, a szeryezeti egysdgek egyedi sajritoss6gaib6l ad6d6 munkavddelmi

Gondoskodik - a szeryezeti egysdgre jellemz6 saj6toss6gok figyelembevdtel6vel - a

biztonsagos munkavdgz6st szzbirlyoz6 tdrv6nyi, jogszab6lyi feladatokb6l ered6, valamint a
jelen Szab6lyzatban rdgzitettek szerinti munkakdrtilm6nyek, feltdtelek megteremtdsdrol.

Figyelemmel kis6ri a szervezeti egysdg tertilet6n iizemel6 berendez6sek, felszerel6sek

miikdd5kdpessdgdt, a munkavddelmi el<iirrisoknak megfelel6 dllapot6t. Gondoskodik a

berendezdsek, 6s felszereldsek fizemkdpess6g6nek folyamatos fenntartrisair6l, id6szakos

feliilvizsg6latuk, ellen6rz6siik, javittatrisuk elv6geztetds6r6l.
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Biaositja az irinyitisa alatt 6116 szervezeti egysdg teriilet6n tartand6 munkav6delmi
ellen<irz6sek, szeml6k megtartrisdLnak feltdteleit, akad6lyoztatrisa eseten intezkeddsi
jogkdnel felruhdzott szem6llyel mag6t k6pviselteti.
Gondoskodik a szervezeti egysdgndl a meghatarozott munkav6delmi nyilvantart6sok
naprak6sz vezet6s6r6l. Szervezeti, vagy technol6giai vdltoaatisok sonin adatokat szolgdltat
a Munkav6delmi Szaktevdkenysdget ell6t6 szem6ly (megbizott) resz€re.
Gondoskodik arr6l, hogy a Szabrilyzatban foglaltakat kdzvetlen munkatirsai, ill. a szewezeti
egys6g munlevfl lal6i megismerj6k.
Gondoskodik arr6l, hogy a szervezeti egys6ggel kapcsolatba kertil6k (kiils6 munkav6llal6k,
szerz6d6ses partnerek stb.) - a rajuk vonatkoz6 mdrtdkben - a Szabillyzat ds a munkavddelmi
jogszab6lyokb6l ad6d6 egydb ktitelezettsdgek tartalmdt megismerjdk 6s en a ten).t, hitelt
6rdeml6en igazoljdk.
Felel6ssdge drintetleniil hagyiisa mellett a munkavddelemmel kapcsolatos feladatait
6tadhatja ene kijeldlt, irdsban (munkakdri leir6sban) megbizott, int6zkeddsi jogkdrrel
felruhazou munkatarsiinak (pl: mtiszaki vezetS).

A feladatot kiils6 vrillalkoz6 megbizesi szerz6d6ssel liltja el.
Figyelemmel kis6ri a munkavddelemmel kapcsolatosjogszabdlyokat, javaslatot tesz az ezzel
kapcsolatos intdzked6sek megt6tel6re.
Elk6sziti (ogszab6lyv6ltozirs, vagy felhiv6s eset6n) a Munkav6delmi Szabalyzat
m6dosit6srlt, 6s el6terjesai j6vdhagy6sra a Vezdigazgato fel€.
El6zetes egyeztetds alapj6n, de legal6bb f6l6venk6nt munkabiztons6gi szeml6t tart a

szervezeti egysdgek tertiletdn, ellen6rzi a munkakdriilmdnyek biztons6gi felt6teleit.
Evente minden szervezeti egyseg terUlet6n megtartja a munkav6delmi oktata$. Az rijonnan
beldp6 dolgoz6k elSzetes oklat6sdhoz ir6sos t6j6koztat6t kdszit.
ElSzetes 6rtesitds alapjin v6gzi a munkabalesetek kivizsg6l6s6t, jegyz<ik6,n1vez6s6t.

Rendszeresen ellen6rzi az egydni v6d6felszerel6sek haszniilatara vonatkoz6 el6ir6sok
betafleset a veszdlyezetett munkak6r6kben.
A haszntilatbav6tel, illet6leg iizembe helyez6s ekitt (6rtesit6s alapj6n) v6lem6nyezi, taniicsot
ad a munkavddelmi feliilvizsgrilat ds enged6lyek kiadrisiihoz.
Felk6r6sre k0ldn bejrlLr6st tart 6s tanecsot nyujt a szervezeti egysdgek munkav6delmi
feladatainak ell6trisrihoz, vdgrehajt6s6hoz.

2.5 Munkav6delmi Kdpvisel6

A Zrt. munkavtilal6i az eg6szs6get nem veszdlyeztet6 6s biztons6gos munkav6gzdssel
6sszeffigg6 jogaik 6s 6rdekeik k6pviselet6re jogosultak maguk kdziil k6pvisel<it v6lasztani.

Munkav6delmi k6pviselo v6lasztrist kell tartani a munkavddelemr6l sz6l6 1993. XCIII. tv.
70lA $ (l) bekezd6se 6rtelmdben, ha a Munka Tdrv6nykdnlve hat|lya al6 tartoz6
munkaviillal6k lllszttma legalibb 50 (6tven) fii. A vrilasztiis megtart6sa, lebonyolitasa, a

feltdtelek biztositasa a munk6ltat6 kdtelezetts6ge. A Munkavddelmi Kdpvisel6 jogait,
feladatait ene vonatkoz6 jogszab6lyi rendelkez6sek szabiiyozzik.
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3. AZ ALKALMAZAS MUNKAVEDELMI FELTETELEI

Az egyes munkakdrdkben az alkalmaz s feltdteleit - a munkakdri szakmai, illetve szem6lyi

higi6n6s alkalmass6g orvosi vizsg6latr6l ds v6lem6nyez6sr6l s2616

3311998. (VI. 24.) NM rendelet tartalmazza.

3.1 Az alkalmas orvosl vlzss:i{atokra vonatkoz6 el6iriisok

Ha az eloirt alkalmass6gi orvosi vizsg6latokon r6szv6telre kdtelezett a munkav6llal6, a

vizsgrilatokon val6 r6szvdtelt a munk6ltat6nak munkaid6ben kell biaositania.
Az munkavrillal6, aki az el6irt eltizetes, id6szakos, soron kiviili munkakdri, szakmai 6s

szem6lyi higidnds vizsg6laton nem vesz r6szt, vagy ,,IDEIGLENESEN NEM
ALKALMAS", illetve ,,NEM ALKALMAS" min6sitdst kapott, akkor az adotl
munkakdrben, munkatertileten nem foglalkoztathat6.
Az el6irt alkalmass6gi, orvosi vizsgiilatokon val6 r6szv6telr6l a szewezeli egysdgekn6l ds a

Bdr- 6s Munkaiigyi Csoportn6l nyilv6ntarulst kell vezetni, melyet esetenk6nt a kiil6nbdz6
ellen5rz6sek alkalmdval az ellen<irz6sre jogosultaknak be kell mutatni.
A Bdr- 6s Munkaiigyi Csoport ndv sze nti nyilvintarti$t vezer a vizsg6latra kdtelezettr6l, 6s

az eg6szsdgtigyi alkalmass6gi igazokisok erv6nyess6g idej6r6l. A nyilvrintart6sban
szerepeltetni kell a vizsgrilati kdtelezettsdg k6roki t6nyez6j6t, a vizsgalatok gyakorisdgit 6s

a megtiirt6nt vizsg6latok eredmdny6t.
A 86r- 6s Munkaiigyi Csoport figyelemmel kisdri az alkalmass6gi igazol6sok 6rv6nyess6gi

idej6t, azok lejrirta el6tt a munkav6llal6nak rij foglalkoziis-egdszs6g0gyi vizsgrilatot szervez.

Az alkalmazlsnril figyelembe kell venni a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 9. szdrnri
(pl: terhes n<ik, nemr6gen sztilt n6k, szoptat6 anydk) 6s a 9/A. szrimf
(pl: fiatalkoru, id6skoruak) mell6klete szerinti munkakdriilm6nyek kdzdtt foglalkoztatott
esetdben.

A munkakdri alkalmassrig vizsglatAt 6s v6lemdnyezds6t els6 fokon a foglalkozris-
egdszsdgiigyi alapszolg6ltatis nyirjtasrira jogosult orvos, a szemdlyi higidn6s vizsgAlatot a

hriziorvos vdgzi.
A munkakdri alkalmass6got vizsg6l6 6s vdlemdnyez6 szerv(ek) - els<i fokon a Foglalkozis-
eg6szsdgtigyi Szolgalat, mdsodfokon az ANTSZ vagy egy6b hat6stig - rdszdre a szervezeti
egys6g kdteles kdz6lni mindazokat a munkakdri ds munkahelyi adatokat, amelyeket a

v6lem6nyez6shez a v6lemdnyez6 sztiksdgesnek tart, illetve k6r. A v6lem6nyezo r|szdte
lehet<iv6 kell tenni a munkahelyi helyszini t6j6koz6ddst is.

3.2 Elozetes orvosi vizse6latok rendie

Uj munkaviszony l6tesitdse eset6n a Munk6ltat6 vagy az fltala kijeldlt szem6ly, a
munkav6gz6s megkezd6s6t megeloz6en, a munkavdllal6t kdteles munkakdri alkalmass6gi,
orvosi vizsg6latra kiildeni. A beutal6nak a munkaviszony l6tesit6se el6tti, de legk6s6bb a
munkaviszony l6tesit6se ut6ni 15 napon beltilre kell sz6lnia. (L6sd: ,,Beutalis munkak6ri
orvosi alkalmass itgi vizsgtialrt' .)
A munkav6llal6 csak olyan munkakdrben foglalkoztathat6, illetve csak olyan munkilval
bizhat6 meg, amelynek elkitrisrira az illet6kes foglalkoz6,s-eg6szs6giigyi szakorvos testileg
6s szellemileg alkalmasnak nyilvdnitotta.
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Azt a munkavrillal6t, aki az ellzetes alkalmass6gi vizsg6latn6l eltitkolja esetleges szervi,
illetve 6lland6 betegsdg6t, de az k6s6bb megdllapitist nyer, a tov6bbi munkavdgzdstdl el kell
tiltani.

A jogviszony fenn6llasa alatt a munkavrillal6knak a munkaktiri alkalmass6g fenntart6sinak
elbir6lasa cdlj6b6l id6szakos orvosi vizsgrllaton kell r6szt venni.
Az id6szakos orvosi vizsgilatok rendjdt (munkakdr, vizsgdlat ir6nya, gyakoris6ga) a

foglalkozis-egdszsdgiigyi szolg6lat hatitozza meg, a Bdr- 6s Munkaiigyi Csoport

bevoniis6val.

Indokolt esetben soron kiviili orvosi alkalmass6gi vizsg6latra kdtelezett a munkav6llal6, ha

azl a szervezeli egys€g vezet6je, a kdzvetlen munkahelyi vezelo, vagy a munkav6delmi
szakfeladatot ell 6t6 javaslata aa sziiksdgesnek min6siti.

Ilyen indokolt eset, ha
- a munkavallal6 6llapot6ban olyan v6[toz6s kdvetkezett be, amely feltehet6en

alkalmatlannri teszi az adott munkakdr eg6szs6get nem vesz6lyeztet6 6s biaons6gos
ell6t6sra,

- a munkav6llal6 munkavdgz6se - nem eg6szs6gtigyi ok miatt - 6 (hat) h6napot

meghalad6an sziinetelt,
- a j6rvanytgyi 6rdekb6l kiemelt munkak6rben foglalkoztatott, ,,Eg6szsdgtigyi

Nyilatkozat" tdtelre kdtelezett munkavdllal6 a nyilatkozatban felsorolt tunetek

brirmelyik6t 6szleli magdn, vagy a vele k6zds h6aa(asban 6l<ik6n.

A soron kiviili munkakdri alkalmass6gi vizsgrilatot a munkav6llal6 is kezdem6nyezheti

4. MUNKAVEDELMI OKTATAS

A munkavddelmi oktatas c6lja, hogy a munkav6llal6 elsajatitsa 6s bovitse a munkaktirdben,

a munkavdgz6s tertiletdhez, kdvetelm6nyeihez sziiks6ges munkav6delmi ismereteket'

A munkavddelmi oktatas formrir:

4 el6zetes - munkdba ldp6s el6tti,
b, ismdtl6d6 - 6ves,

c, rendkivtili.

4.1 El6zetes m elmi oktat5s
Az el6zetes, munk6ba 6llas el6tti oktatast a kdzvetlen munkahelyi vezeli5, vagy a szewezeti

egyseg vezet<ije 6ltal kijeldlt munkatiirs t tia. Az oktat6s elmdleti rdszdt a kiadott

,,Munkavddelmi alapismeretek" c. irdLsos t j€koaatb kdpezi, a gyakorlati r€sz a munkahely

bemutat6s6b6l, helyi sajritossrigainak, valamint az alkalmazand6 techno16gia ismertet6sdb6l
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kelt, hogy 6lljon. Az oktatdsnak olyan mdrt6krinek kell lenni, hogy az rijonnan alkalmazand6
munkav6llal6 a biztonsdgos munkav6gzdshez sztiks6ges jiirtassegot megszerezze.

4.2 Ism6tltid6 oktat6s e16ir6sai

Ism6tl6d6 munkav6delmi oktatrist kell tartani 6vente egyszer minden munkavri,llal6 r6sz6re.
Az ismdtl6d6 oktatiist a szervezeti egys6gekn6l kiilttn-ktildn a Munkavddelmi Szakc6g
szakel6ad6ja tartja meghauirozott, 6s a szervezeti egys6g tev6kenys6gdre szabou tematika
alapjdn.
Azt a munkav6llal6t, aki az ism6tl6d6 oktatrison nem vett rdszt, vagy az oktatott anyagot
nem sajdtitotta el, p6toktatason kell r6szesiteni. Aki a figyelmeztetds ellen6re sem tesz ennek
eleget, a munkav6gz6st6l et kell tiltani.

Rendkiviili oktauist sziiks6ges tartani a szervezeti egysdgekndl, ha azonnali bejelent6sre
kdtelezett, vagy stilyos sdriil6ssel jrir6, a munkavdllal6 6letdt, testi 6ps6gdt, vagy eg6szs6gdt
veszdlyeztet6 esem6ny, baleset tdrt6nt, amely a dolgoz6k meghatiirozott kdrdnek
tev6kenysdge alapjrin tanuls6gul szolg6lhat.
Az eg6szs6get nem veszdlyeztet6 6s biaonsdgos munkavdgzds kdvetelm6nyeinek
megvdltozasa eset6n.
Rendkiviili oktatast kell elrendelni abbat az esetben is, amikor a teriileti munkabiaonsigi
feliigyel6 a munkavddelmi ellen6rzds tapasnalata alapjin aa sziiks6gesnek it6li.

4.4 A munlavddelmi oktatdsok szervezdsdvel kaocsolatos feladatok

A munkav6delmi oktauisok megszervezdsddrt felel6s szemdlyek:
- A szdkhrizban miikdd6 szervezeti egysdgek munkatrirsainak tekintet6ben a Gondnok,
- b, A telephelyeken miik<id<i szervezeti egys6gek munkatiirsainak tekintetdben a telephelyet

tizemeltet6 divizi6 iizemeltet6si vezet6je.
- Az oktatrisok megtaruisanak t6ny6t minden esetben dokumentahi kell 6s aza a

munkavrillal6val ali kell iratni. A feladat elv6gzds66rt a Sz6khdzban a gondnok felel, a
telephelyek esetdben a telephelyet iizemeltet6 divizi6 iizemeltet6si vezet6je felel.

- Az oktatiisokon kdsziilt jelenldti ivek miisolatait az iizemeltet6si vezet6k megkiildik a
Gondnoknak, aki a m6solatokat - elektronikus ds papir alapir formrinban is - dsszegyiijtve
orzi.

- Az oktauis nyilvrintartrisrira a Munkav6delmi Oktat6si Napl6", vagy az ezzal egyendrtdkii,
tartalmilag megegyez6 oktat6si iv 6s tematika egyiittese szolgel. A nyilvfuitartas vezetds66rt,
meg6rz6s6drt Bdr- 6s Munkatigyi Csoport felel. A Munkavedelmi Oktatisi Napl6 mrisolatrit
a Bdr- 6s Munkatigyi Csoport megkiildi a Gondnoknak, aki azokat 6sszegyr.ijwe <irzi.

5. MUNKAHELYRE 65 A MUNKAVf,GZESRE VONATKOZ6 RENDELKEZESEK

5 .1 Munka 87_eve sre alkalmas rillaoot

A munkavrillal6 kdteles a munkahely6n egdszsdgesen, kipihenten meglelenni. A dolgoz6 a
munkav6gz6s ideje alatt nem rillhat alkohol vagy egy6b szer hatrisa alatt, amely a
munkavdgzds biaonsrigrit veszdlyezteti. A munkavrillal6nak megbizhat6, szabiilykdvet6
szemdlynek kell lennie.
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A munkav6llal6t csak olyan munk6val szabad megbizni, amelynek elvdgzdsdhez a sziiks6ges
szakmai, munkav6delmi ismereteket elsaj6titotta 6s a munkav6gzds soriln alkalmazni tudja.
Amennyiben a munkavrillal6 a fenti pontokban leirtaknak nem felel meg, nem 6llithat6
munk6ba.
Magasban nem dolgozhatnak, gdpjrirmiivet nem vezethetnek, g6pet nem kezelhetnek azok a
dolgoz6k, akik olyan gy6gyszert szednek, amelyek haszn6lati utasitrisban erre utalds van,

illetve a gy6gyszer szed6se alatt iv orvos eltiltotta. A dolgoz6 kdteles ea a tdnyt a

munkahelyi vezet6j6nek bejelenteni.

A munkavrillal6 kdteles a r6szdre el6irt es juttatott munkaruh6ban 6s munkacip<iben, illetve
a Szab6lyzatban el6irt vdd6felszerel6sben meglelenni 6s munk6t vdgezni. Mozg6 gdpr6szek

k6zel6ben v6gzeft munkrikn6l a hajat le kell rdgziteni, illetve, be kell fedni.
Ennek ellen6rz6se a munkahelyi vezet6 kdtelezetts6ge. Ha a munkavrlllal6 a fentieknek nem

tesz eleget, munkiiba nem rillithat6, rdszdre munkaMr nem fizethet6.
Fizikai munkav6gz6sek soran nyitott szanddl, papucs, t0sarkt cip6 viseldse tilosl A
munkahelyi vezet<i utasit-rlsa szerinti, a munkatev6kenysdgnek megfelel6 munka-, vdd<i-

ruhrizat, Libbeli visel6se ktitelez6. Fizikai munkavdgz6s kdzben - ahol az vesz6lyt okozhat -
a munkahelyi vezet6 utasitAsa alapjrin dkszerek (nyaklinc, gyrini, kar6ra" karkdtd, ffilbeval6
stb.) visel6se tilos!

5.3 A munkahel vre vonatkoz6 6ltal6nos szabdlvok

A 3l2OO2. (ll. 20.) SzCsM - MiiM rendelet - a munkahelyek munkavddelmi
kdvetelm6nyeinek minim6lis szintj616l - rendelkez6seit sziiks6ges betartani.

A munkahelyeken a munkav6llal6knak rendet, tisztasegot kell tartani. A felesleges

eszkdzdket a munkateriiletr6l el kell trlvolitani.
A munkahelyi rend 6s tisztas6g erdekdben:
. a munkahelyen a rovarok, €s nigcs6l6k irtlsar6l sziiks6g szerint gondoskodni kell,
c zirt tdi munkahelyeken rendszeresen, a haszn6latnak megfelel<i gyakoristigban, ahol a

munkavrillal6 veszdlyes anyaggal keriilhet 6rintkez6sbe, miiszakonkdnt legalibb
egyszer takaritani kell,

. ahol vesz6lyes anyagok pora szennyezheti a munkakdmyezetet, a takaritast oly m6don

kell elvdgezni, hogy az a takaritdst vdgz6re rijabb vesz6lyfon6st ne jelentsen.

A munkahelyeken a termeldsi ds kommun6lis hullad6kot elktildnitve kell gytijteni 6s trlrolni.

A nem veszdlyes, de boml6 szerves anyagot lartalfiaz6, valamint a brizds termel6si

hulladdkot federt, r6smentes, fert6tlenithet6 tart6lyban kell gyiijteni. Az ilyen hullad6kokat

a munkahelyrol az ene kijel6lt tarol6 helyre kell szillitani. Ezeket a tartalyokat naponk6nt,

a tarol6 helyeiket illetve k6rnyezetiiket sziiks6g szerint, de legalibb hetente k6t alkalommal

tisztitani ds fert6tleniteni kell.
A munkahelyeken keletkezett vesz6lyes hullad6kokat a vonatkoz6 jogszabdly szerint kell

kezelni.
MunkAt v6gezni, illetve vegeztetni csak olyan biaons6gos mtiszaki 6llapotri g6ppel,

berendez6ssil, munkaeszkdzzel szabad, amelyik eleget tesz a 16 vonatkoz6 biztonsigi

el6inisoknak 6s rendelkezik a biaons6got szolgal6 eszktizdkkel (szerelv6nyekkel,

v6d6burkolattal, vdg6ll6s kapcsol6val stb.).

Munkdt v6gezni, illetve vdgeztetni csak olyan g6ppel, berendezdssel, munkaeszkdzzel

szabad, amelyiknek rendelkezdsre 6ll a magyar nyelvii munkavedelmi-, balesetvddelmi,
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6rint6sv6delmi jegyz6k<inyve, illetve g6pkezel6i utasitasa. Tov6bbri legalabb egy fii, mint

g6pkezel<i u gy,a.t-otor, vagy forgalmaz6t6l a gdp, berendez6s, munkaeszkdz kezel6s6re

6.L"ite"t kipott. Tovabb6 munkrit v6gemi csak el6irt 6s megfelel6 ri,llapotu

v6d6felszerel6iben lehet. Targoncdt csak az vezethet, akinek a'a jogosultsdga van.

Bri.rrnilyen berendezdst csak a megfelel6 szakkdpzettsdggel rendelkez6, vagy arra minden

szempontb6l, igy elektromos szempontb6l is kioktatott szem6ly kezelhet. A g6pek csak

rendeltet6sszeriien haszniilhat6ak.
A munkahelyen alkalmazand6 biztons6gi ds egdszs6gvddelmi jelzdseket (a tov6bbiakban

egyiitt: biztons6gi jelzdsek) kell alkalmazni annak 6rdek6ben, hogy a munkahelyeken

riu*at vegzOt< 
-6s a munkav6gz6s hat6ktirdben tart6zkod6k, id6ben felismerhessdk a

kollektiv miiszaki v6delemmel vagy munkaszervezesi intdzked6ssel teljes m6rtdkben ki nem

kiisztibdlhet<i vesz6lyfornisokat (kock6zatokat).

A szervezeti egysdg vezet6je yagy az altala megbizott szemdly kdteles a biaons6gi

jelzdsekr6l, t artuntarta"o*rOl, elhaszn6l6disuk vagy a munkakdrtilmdnyek valtozisa miatti

cser6j iikr6l gondoskodni.

A munkahelyen alkalmazand6 biztonsrigi 6s egdszs6gvddelmi j elzesekre vonatkoz6 rdszletes

kdvetelmdnyeket a211998. (1. 16.) MiiM ren delel lartalmazza-

5.4 Szdlli raktaroz6s 6s t6rokis

5.5 Ktizleked6si szabiilyok

A Zrt. szervezeti egys6gei altal hasm6lt belsri teriileteken (szabadtereken) a ktizuti

kdzleked6s szabrilyait kell alkalmazni (KRESZ).
A k6zleked6si, menekiil6si utakat, villamos berendez6s kapcsol6tereit (kapcsol6it, biaosit6
t6bl6it, eloszt6szekrenyeit), a tiizolt6 felszerel6seket hozzifdrhet6en szabadon kell hagyni,

mdg rltmenetileg sem szabad eltorlaszolni.
A munkateriilethez tartoz6 nyitott teret, kdzleked6si utat, jrirddt a t6li idtiszakban h6-, 6s

cstszds mentesiteni kell.

Szallitani csak a szillitand6 anyag tulajdonsrigrinak megfelel6, arra alkalmas esz*dzzel

szabad rigy, hogy az sem a szrillitrist vlgzoket, sem a szi'llitds hat6kdrzet6ben tart6zkod6kat

ne vesz6lyeztesse.
Az anyagokat tulajdonsrigai figyelembevdtel6vel kell rakt6rozni, tri.rolni. A trirol6

6llvanyokat a szallit6eszktizzel biztons6gosan kell es lehet megktizeliteni. A be- 6s kirakod6s

csak biaons6gosan v6gezhet6.
Anyagokat csak egyenletes feltiletri ds megfelel6en szikird talajra" padozat4 illvtnyzatra
szabad leraktti. Az iilvinyt csak a megengedett teherbirdsra szabad ig6nybe venni. A

megengedett teherbirrist az 6llvrinyokon jel6lni kell.
Vegyi 6s mdrgezb hatrisri anyagokat, rigy kell trlrolni, hogy az egydb anyagokat ne

szennyezhessen, ne legyen 6sszet6veszthet6 m6s vegyi anyagokkal, azokkal dssze ne

keveredhessen, tovdbb6 ahhoz illetdktelen szemdly hozzA ne fdrhessen.

Elelmiszenel (dtellel, itallal ds 6lvezeti cikkel) egytitt a vegyi anyag (m6rgez6 hatristi anyag)

nem tiirolhat6.

5.6 Epit6si munkahelvek
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A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EtiM rendelet - az dpitdsi munkahelyeken 6s az 6pit6si
folyamatok soriin megval6sitand6 minim6lis munkav6delmi kdvetelmdnyekr6l - al6bbi
el6inisait be kell tartani:
Epitdsi munkahely hatrirain ,,ldegeneknek beldpni tilos" feliratri t6bl6t kell elhelyezni.
Olyan teriileten, ahol az 6pit6si munkahely mellett rendszeres kdzlekedds folyik, a

munkahelyeket korl6ttal el kell keriteni.

A Zrt. drdekdben, de a tevdkenysdgeinek helyszinein (idegen munkatertileten) v6gzett
(kirendelt) tev6kenys6g eset6n ismertetni kell 6s be kell tartatni a munkav6llal6kkal a

vonatkoz6 munkavddelmi kdvetelmdnyeket. (Szab6lyokat, el<iir6sokat.)
Ilyen esetben a szervezeti egysdg vezet6je (munk'i'ltat6) egyszem6lyi felel6st k6teles

kijel6lni a munkrik iranyit6srira.
A kijeldlt szem6ly kdteles egyeztetni a mrisik gazd6lkod6 szervezettel - akinek a tertilet6n a

munkav6gz6s folyik - az oktatdsi, ellen6rz6si kdtelezetts6geket, a v6d6eszkdzdk,

felszerel6sek biztositr{sanak felt6teleit.
Amennyiben a munkav6gzdsre szerz6ddses megillapodris alapjrin kertil sor, a szerz<id6sben

rdgziteni kell:
o a munkatertilet elhatarol6srit ds m6djdt,
o amunkatevdkenys6g iranyit6si, ellen6rz6si kdtelezetts6gdt,
r az oktatas biztositds6t,
o az egyeni v6dSeszk6zdk biaositrisrinak m6dj6t,
. a baleset esetdn tdrten6 int6zked6s szabriLlyait,

. az els6seg€lynfijtas bizositasanak m6dj6t.

A munka iftinyitasrival megbizott szem6ly a felekls a szerz6ddsben foglaltak betart6s66rt.

5.8 Kiils6 szervezetek munkav6szdse a Zrt. teriiletdn

Szerz6d6ses meg6llapod6s alapjdn folytatott ktils6s munkav6gz6s eset6n a szerz6ddsben kell

rdgziteni a helyi munkav6delmi kdvetelmdnyeket a jelen Szab6lyzatban foglaltak

figyelembe v6tel6vel. (l6sd m6g: 5.7 pont 3. bekezd6s)

Rendkivtili kiils6s munkavdgzds (pl: hibaelhriritris) eseten a fogadb szervezeti egys6g

vezetbje kdteles egy intdzked6sre jogosult helyi ,,iisszekdt6t" kijeldlni, aki a munkav6gz6s

sonin koordindlja a biaons6gi el6irrisok, kdvetelmdnyek, betart6s6t.

EGESZS6G T EM VESZfL
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5.7 A kiilsti (ideiglenes) munkav6ezdsre vonatkoz6 rendelkezdsek

5.9 Szervezett tiirsadalmi munka

Szervezett tiirsadalmi munka esetdn a szervez6nek gondoskodni kell a munkav6delmi

felt6telek biztositasfu6l, a munkav6delmi oktat6sr6l ds a vddrieszk<izdk biaositrisar6l. A
feltdtelek biztositasa minden esetben a tarsadalmi munk6t szervez6 szervezeti egys6g

vezet6j6nek a feladata. Fokozott vesz6llyel jrlr6 tevdkenysdgre tarsadalmi munka nem

szervezhet6 !



6.1

A munkaegdszsdget nem veszelyedeto 6s biaons6gos elvdgzdsdhez megfelel6

szakk6pzetts6gii 6s szirni munkavallal6t kell a munkriltat6nak biaositani'
Ahol a technol6gi6b6l ad6d6an vesz6ly fenyeget, egyediil munk6t vdgezni nem szabad, ilyen
helyeken, ilyen tevdkenysdgekben minimum 2 (kett6) fii, erre a munkiira kiterjed6
oktatiisban r6szesiilt munkavdllal6t szabad csak foglalkoztatni:
o pl: villanyszereldsi munkakdrben - fesztiltsdg alatt v6gzett munkriLkn6l,

o olyan g6pek, berendezdsek, mtiszerek stb. kdmyezetdben v6gzeu munkdk sorifur,

melyekndl el<iinls, hogy egyediil nem v6gezhet6 munkafolyamat,
o veszdlyes kdrUlmdnyek kdzdtt vdgzett hegesxdsekn6l (Hegesa6si Biztonsdgi

Szabtiyzat),
o vegyi anyagokkal - mar6, mdrgez6 vegyszerekkel v6gzett munkrikndl.

uz eml b6k rend

A pr6batizemelds felt6telei alapvetoen megegyeznek a vegleges tizembe helyez6s

feltdteleivel. A pr6batizemelds soriin csak az oda beosaott 6s kikdpzett szem|lyzel
tart6zkodhat a g6p kdmyezet6ben. Az illetdkteleneket az iizemelds sor6n el kell t ivolitani.
Az tizemel6s idej6re a a vezdigazgat6nak vagy az iitala e feladaual megbizott
munkavrillal6nak a munka ininyitlsrival felel6st kell kijeliilni, aki az tizemel6ssel
kapcsolatos utasitrisok adrisrira jogosult. Az iizemel6s alatt a v6d<iberendez6seket fel kell
szerelni a hely6re, amennyiben ez nem biaosithat6, tgy vdd6tivolsdgot kell kijeldlni 6s

elkeriteni. A sziiks6ges egydni vdd6eszkdzdk haszndlata kdtelez6. Az pr6baiizemet folyat6
szervezeti egysdg vezet6je a pr6baiizem idejdre gondoskodik a megfelel6 karbantart6
szem6lyzetr6l 6s k6pzett els6segdlynytjt6 rendelkezdsre 6lLis6r61..

A munkakdri, szakmai, illetve szem6lyi higidnds alkalmassrlgi orvosi vizsgriLlauir6l 6s

ellen6rzdsdr6l sz6l6 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapjrin tdrtdnik.

N5 ds fiatalkoru nem foglalkoztathat6 olyan eg6szsdgre iirtalmas munkakdrben, illetve
munkakdrtlmdnyek kdzdtt, amelyben a munkav6gzds az egeszsdg|l, testi dpsdg6t, illetve a
fiatalkoru egdszsdges fejl<iddsdt krirosan befolyasolhatj4 vagy az ut6dokra fokozott veszdllt
jelenthet, illetve amelyben mdsodik mrisok eg6szs6gdt, vagy testi 6ps6gdt fokozottan
vesz6lyezteti (fiatalkoru a 18. 6letdv6t be nem tdltdtt f6rfi ds n6).
A 18. 6letdv6t m6g be nem tdltdtt dolgoz6t 6jszakai munkrit4 a 16. 6ven alulit trilmunkara
6s k6szenl6ti munkdra beosztani mdg abban az esetben sem szabad, ha 6nk6nt jelentkezik.

A helyisdgek, munkater0letek kialakitrisa meg kell, hogy feleljenek a benniik folytatott
tevdkenys6gnek. A helyisegek kapcsolata biztositsa a tiszta 6s szennyezett mriveletek
elkii16ntil6s6t.
Szennyez6snek kitett munkatertileteken megfelel6 felszerel6st, tisait6szereket kell
biaositania munkaeszkdz6k ds berendez6sek tisztit6siihoz, sztiks6g eset6n a
fert6tlenit6s6hez.
A dolgoz6k szirn6ra megfelel6 szoci6lis helyisdgeket, - sziiksdg szerint 6ltiiz6t - mosd6 6s

WC hasznrilati lehet6s6get kell biaositani.
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6.3 Szem6lvi hiei6n6. eey6ni v6delem



6.3 Szemdlyi hiei6n6. esyeni v6delem

- A helyis6gek, munkatertiletek kialakitrisa meg kell, hogy feleljenek a benniik folytatott
tev6kenysdgnek. A helyisdgek kapcsolata biaositsa a tiszta 6s szennyezett miiveletek
elkiil6ntil6set.

- Szennyez6snek kitett munkateriileteken megfelel6 felszerel6st, tisztit6szereket kell
biztositania munkaeszk6zdk 6s berendez6sek tisait6siihoz, sziiks6g esetdn a

fert6tlenit6sdhez.
- A dolgoz6k sz6miira megfelel6 szocirilis helyisdgeket, - sztiksdg szerint 6ltdz6t - mosd6 6s

WC haszndlati lehet6s6get kell biaositani.
- Megfelelo eszkdzdket kell biztositani a kiel6git5 szemdlyi higidnia fenntartris6hoz, bele6rtve

a kdzmosrishoz, kdzszitritishoz sziiks6ges eszk6z6ket is.

A 6.3. pontban foglalt feltdtelek biaositdsddrt a sz6khazban a gondnok, a telephelyeken az

tizemeltet6si vezet<i felel.

A k6pemy6s munkafolyamatokat, a sz6mit6gdphez kdt6tt tevekenys6get fgy ketl
megszervezni, hogy 6rinkdnt legal6bb tiz perces - 6ssze nem vonhat6 - sziinetek szakitsrik
meg. A kdpemy6 el6tti tdnyleges munkav6gz6s, dsszes napi ideje a 6 (hat) 6rAt ne haladja
meg.
K6pemy6 el6tti munkavdgzds eset6n a l6tas-vizsgilatot a foglalkozis-eg6szs6giigyi orvos

v€,gzi el, aki indokott esetben a munkaviillal6t szemdszeti szakvizsgrilatra kiildi. Ha a

szem6szeti szakvizsgtiat eredmdnyekdnt indokolt, illewe a munkavrillal6 6ltal haszndlt

szemiiveg vagy kontaktlencse a kdpemy6 el6tti munkav6gzdshez nem megfelel6 a

munkiltat6 ellitja a sztikseges, a k6pemy6 el6tti munkav6gz6shez 6leslAtast biaosit6
szemiiveggel.

7.1 Kockrizatdrt6kel es

A Zrt. miikdddsi teriiletdn tv egyes szervezeti egysdgekre vonatkoz6an min6sdgileg es

mennyis6gileg 6rtdkelni kell a munkav6llal6k eg6szs6gdt, biaonsrigdt veszdlyeztetb

kockiizatokat. Ennek elrendeldse a a vezdrigazgat6nak vagy az 6lta1a kijel<ilt szemdlynek a

feladata. A kockazat6rtekelds elv6gz6se munkabiaonsiigi szaktev6kenysdg.

Az 6rt6kel6sn6l kiiliintis tekintettel kell lenni az alkalmazott munkaeszkoz<ikre, veszdlyes

anyagokra 6s keszitmdnyekre, a munkavdllal6kat dr6 terheldsekre, valamint a munkahelyek

kialakit6sdra.

Az €rt6kel6s alapj6n a wzdigazgatlnak vagy az 6ltala kijeliilt szem6lynek, megel6z-<i

int6zked6seket kell tenni.

A kockazatert6keldst 6s a megel6z6 intezked6seket a tev6kenys6g megkezd6s6tSl szdmitott
egy 6ven beliil kell elkdsziteni. A tov6bbiakban azt harom 6venk6nt feliil kell vizsgdtni.
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6.4 K6pemvris munkafolvamatok

7. A MUNKAVEDELMI ELJARASOK RENDJE



A kock6zatok ldnyeges megvrlltozis6t, illet6leg rij technol6gia, veszdlyes anyag,
munkaeszk6,z, munkav6gzds bevezet6s6t, alkalmazds6t megel6z<ien ism6telt
kockiizatbecsl6st kell v6gezni, 6s mege16z6 int6zkeddseket kell hozni.
Soron kiWl el kell v6gezni, illewe feltil kell vizsgrilni a kock6zatbecsl6st, ha a kockrizatok
ldnyeges megvriltozisdval munkabaleset, fokozott expolci6, illewe foglalkozasi
megbetegedds hozhat6 6sszeffigg6sbe. A soron kivtili kock6zatbecsl6st a munkavddelmi
k6pviselo kezdem6nyezheti
A munkahelyi kockriz-atbecsl6s elk6szitdse 6s feliilvizsgdlata a Munkav6delmi Szakel6ad6
6s a Foglalkoziis-egdszsdgiigyi Szolgrilat k<iztis feladata, az adalszolgiilalAs a szervezeti
egys6g vezet6jdnek kdtelessdge.

7.2 Ldtesitdssel kapcsolatos elirirdsok

A ldtesitds az a folyamat, melynek eredmdnyekdnt [rj iizem, munkahely j6n ldtre, vagy megl6v6
felnjitrisa, b6vit6se, dtalakiuisa, illewe gdp telepit6se t6rtdnik, fiiggetlentil att6l, hogy l6trejdtte
utAn termel6 vagy nem termel<i cdlra haszn6ljrik.

Ldtesitds soriin a munkav6delmi kdvetelmdnyek
kt zremr.ikdd6k k6z6s feladata a kdvetelmdnyek
miikddniiik.

6rvdnyre juttatasa a

teljesitdse drdekdben
l6tesitdsben
egytitt kell

A l6tesitdssel kapcsolatos szerz<id6sben rdgziteni kell:
o az adatszolg6ltatrisi kdtelezeusdgeket,a ldtesitdsben kdzremiik<id6k tev6kenysdg6nek

6sszehangoliiLs6t.

A ldtesit6sben kdzremiikdd6 tervez6, kivitelezo iriisban kdteles nyilatkozni an6l, hogy a
munkavddelemre vonatkoz6 szabrllyokat betartj6Lk 6s betartatjdk.
A munkavddelmi kdvetelm6nyek drvdnyre juttat6sa 6rdekdben a terveket, a Munkavddelmi
Szaktev6kenys6get v6gz6vel vdlem6nyeztetni kell.
A miiszaki 6tadA6-etv6teli elj6nisoka a munkavddelmi kdpvisel6t meg kell hivni, javaslatait
figyelembe kell venni.

7.1 Uzembe helvez6s vagy hasznrilatbav6tel

A szervezeti egysdg vezet6je felel6s, hogy a vesz6lyes ldtesitm6ny, munkahely,
munkaeszk<iz, technol6gia munkavddelmi iizembe helyez6se megt6rt6njen.

Uzembe helyez6si eljdrast kell lefolytatni a veszdlyesnek min<istil<i munkaeszktizdk eset6ben
az 511993. (XIL 26.) MiiM rendelet alapjrin a veszdlyesnek min6siil6 munkaeszkdzt iizembe
helyezo divizio vezet6jdnek (a Y ezeigazgat6s gon a vezdrigazgat6nak) a kezdemdnyezdse
alapj ri.Ln.

Az tizembe helyez6s feltdtele a munkavddelmi szempontt el6zetes vizsgriLlat. A vizsg6lat
munkavddelmi szaktev6kenysdg.
Az izembe helyez6si enged6lyt az illetdkes szewezeti egysdg vezet6je adja ki, a
munkavddelmi kdpviseletet ell6t6 ellenjegyzesdvel.
Az iizembe helyezdsi vizsgiiathoz biaositani kell:

. a megfelel6 tanfsiwanyt,
o a tervdokument6ci6 dsszeriLllitrisi mjzait,
o az iizemeltet6si dokumentrlc i6t,
o a tervezbi, kivitelez6i nyilatkozatokat,

16



Erint6sv6delmi feltilvizsg6latot kell v6gezni a hrt. szervezeti egysdgeinek minden
munkateriilet6n 6s helyisdg6ben, melyet az 6ptilet iizemeltetdsd6rt felel<is munkav6llal6nak
kell koordinrilnia.
o elektromos hril6zat l6tesit6se, b6vitdse, 6talakitasa utin,
o hri.rom dvenk6nt:

- a raktriri teriileteken,
- karbantart6mrihelyben,
- kommun6lisldtesitm6nyekben,
- az egydb ipari, irodai, kereskedelmi stb. fogyaszt6i helyeken.

o A kdzi szerszdmokon 6s hordozhat6 biaons6gi transzformdtorokon dvenk6nt szerel6i
ellen6rz6ssel.

7.5 Haszn6lati utasit6sok

A munkaeszkdzdkhdz magyar nyelvii haszn6lati utasitrist kell biztositani.
Az lij munkaeszkdz hasmrilati utasitrisrinak az al bbi adatokat kell tartalmazni (MSZ EN

ISO 12100-1:2004, MSZ EN ISO 12100-2:2004):
o munkaeszk6zre vonatkoz6 adatok,
o haszn6lata, karbantaruisa,
o szallitris4 kezeldse, trirol6sa,
o iizembe helyezdse, iizemen kiviil helyez6se,

o v6szhelyzetre vonatkoz6 adatok.
A haszn6lati utasitasokat a helyi saj6tossagoknak megfelel6en (pl: szem6lyi feltdtelekkel)

sziiksdg szerint ki kell eg6sziteni. A hasm6lati utasitris biaositrlsa a kdzvetlen munkahelyi

vezet6 feladata.

8. EGYENI VEDOES ZK6Z. V 0D0ITAL JUTTATAS

8.1 E vdd6eszkdz

Amennyiben az egdszs6get nem vesz6lyeztet6 6s biztonsdgos munkavdgz6s megel6z<i

miiszaki, illewe szervez6si eszkdzdkkel nem val6sithat6 meg, a divizi6vezetSknek vagy az

eltaluk megbizott szemdlyeknek a munkav6llal6ikat a kockSzatokkal szemben v6delmet

ny0jt6 v6d6eszk6 zzel kell ell6tni. A vdd6eszkdz sziiksdgessdg6t a kockrizatelemz6s sor6n

kell meg6llapitani.

A vdd6eszkdz sztiksdgess6gdnek meg6llapitasa munkabiaonsdgi szaktev6kenysdgnek

min6siil, melyet a munkav6delmi szolgdltatiissal megbizott kiils6s v6llalkozis szakembere

illapit meg. A diint6sbe sziiks6g szerint be kell vonni a Foglalkozas-eg6szsdgiigyi

Szolgelatot ellat6t, valamint a munkavddelmi kdpvisel6t is'
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Az elv€,gzetldrintdsvddelmi m6r6s eredmdnydrol jegyzSkdnyvet kell felvenni, a kdzvetlen

dletveszdlyt jelent6 hib6k megsziintet6sdre a szewezeti egysdgek vezet6inek azonnal

intdzkednitik kell. A tobbi hiba elhriritrisrira titemtervet kell k6sziteni. A hiba'k

megsztintetds6t dokumentrilni kell, amit a kdvetkezd feliilvizsg6latig meg kell <irizni.

A jegyz6kdnyvet az 6piiletek Uzemeltet6si vezet6i 6rzik. A jegyz<lk6nyv egy m6solatat a

telephelyek tizemeltetdsi vezetrii megkiildik a Gondnoknak, aki a mrisolatokat - elektronikus
ds papir alapri form6tumban is - egy helyen 6rzi.



Az egydni vdd6eszkriztikkel kapcsolatos el6inisokat kiildn szakanyagban, szervezeti

egys6genkdnt, a tev6kenysdg fi gyelembev6teldvel kell szabAlyozni.

A v6d<ieszktiz6k meghatriroziisdra szolg6l6, valamint juftatrisokkal kapcsolatos

dokument6ci6kat a szewezeli egysdgekndl napra k6szen kell nyilvrhtartani, mely
nyilviintartiis vezet6s6t, a divizi6vezeto (aY ez€igazgat6s6g tekintet6ben a f6k6nyvel6) l6tja
el.

Ha a munkahelyi klima zirtt6ri 6s szabadt6ri munkahelyeken a 24 oC drtdket meghaladja, a
munkav6llal6k rdszere ig6ny szerint vdd6italt kell bizositani. Ennek biaositasa a

gondnoksrig feladata.
A folyad6kvesztesdget 6ltaliban 14-16 oC h6mdrsdkletri iv6vizzel kell p6tolni. E cdlra
alkalmas azonos h6mdrsdkletii izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az
ital 4 srilyszizaldkrit nem haladja meg, vagy mesters6ges izesit6szenel izesitett.
A hidegnek mindsiiki munkahelyeken a munkavallal6k r6szdre +50 oC h6m6rsdkletfl terit
kell szolg6ltatni. A tea izesit6sdhez az el6irtak szerint cukrot, illewe 6desit5szert kell
biztositani.
Hidegnek min6siil a munkahely, ha a varhat6 napi kdzdph6mdrs6klet szabadtdri
munkahelyeken a +4 oC-ot, illetve zrirtt6ri munkahelyeken a +10 oC-ot a munkaid<i 50%-n6l
hosszabb id6tartamban 6ri el.
A v6d6ital 6s a tea fogyasaastihoz legal6bb a munkavrillal6k l6tszrirnrit eldr6 mennyis6gben,
szemdlyenk6nt 6s egydni hasznelatra kiadott iv6pohrirr6l kell gondoskodni. A vdd6ital 6s a

tea k6szit6se, tarol6sa, kiszolg6kisa a kdzegdszs6giigyi kdvetelmdnyek betartrisa mellett
tdrtdnhet.
A v6doitalt ajogosultak r6szdre termdszetben kell biaositani, az p6nzben nem v6lthat6 meg.
A v6d5italokat ds a kieg6szit6 felszereldseket (pl. poh6r, izesit<iszerek) az adott szervezeti
egysdg vezet6je jogosult a gondoksrl$6l igdnyelni.

9. MUNKABALESETE FOGLALKOZAST UrCrErnCen EK
B L AK V RT
ALTALANOS S YAI

Munkabaleset az a baleset, amely a munkavrlllal6t szervezett munkavigzds soran, vagy az"al
dsszefiigg6sben 6ri, annak hely6t6l, id6ponddt6l 6s a munkavdllal6 (s6riilt) kdzrehatrisinak
m6rt6kdtSl fiiggetleniil.

Minden munkabalesetet a s6riilt, vagy a balesetet dszlel6 munkauirs kdteles az onnal j elenteni
a ktizvetlen munkahelyi vezet6nek.

o gondoskodni a sdrtilt(ek) sztiksdges orvosi ell6trisrir6l, az els6segdlynyrijtris
megszervez6s6r6l, sztiksdg eset6n a ment6szolgelat drtesitdsdr6l (elefon: 104),

o gondoskodni a baleset helyszin6nek biztositrisrir6l, - lehet<isdg szerint - v6ltozatlanul
hagy6sfu6l a kivizsgrikisig,
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8.2 V6d<iital

9.1 A s6riilt kdzvetlen munkahelyi vezet6j6nek a feladata:



o drtesiteni a szervezeti egysdg vezet6j6t, a Zrt. titk6rs6g6t 6s azon kereszttil a

munkabiztons6gi szaktevdkenys6get ell6t6t.

A szewezeti egys6g vezet6je kdteles a munkabalesetet nyilvantartrisba venni 6s int6zkedni
annak a szervez.eli egys6gekn6l rendszeresitett ,,Munkabaleseti Napl6"-ba tdrtdnti
bejegyz6sdre. A munkabalesetekr6l kdsziilt jegyz6kdnlw egy miisolat6t a szervezeti egysdg
vezetri,je eljuuatja a Bdr- 6s Munkatigyi Csoporthoz. A 861 6s Munkaiigyi Csoport a
jegyz6ktinyv mrisolatokat egy helyen tirzi.

Srilyos munkabalesetet (csonkol6ssal, hal6llal v6gz6d<i) munkaidon kivtil, vagy
munkasztineti napon is - halad6ktalanul jelenteni kell a Zrt. Y ez€igazgat6jinak is, aki
6rtesiti:
o a munkav6delmi szakembert
o a teriileti munkabiaons6gi ds munkaiigyi feliigyel<isdgnek a baleset helyszine szerinti

illet6kes teriileti szervdt,
o a teriiletileg illet6kes rend6rkapit6nys6got,
o a Miiszaki Biaons6gi feltigyeletet (ha hataskdrdbe tartozik az eset).

A srilyos munkabalesetet telefonon, vagy szemdlyesen a rendelkezdsre rill6 adatok

kdzldsdvel kell bejelenteni.

Munkabaleset bekdvetkezdse eset6n, a szervezeli egysdg vezetcije az esemdn)'t

halad6ktalanut a munkahelyen rendelkezdsre 6116 ,,Munkabaleseti Napl6ba" rdgziti, majd

6rtesiti a munkavedelmi szolg6ltatrist v6gz<i munkav6delmi szakembert.
Minden munkakdptelens6ggel jrir6 munkabalesetet ki kell vizsg6lni, ds a kivizsgdlas
eredm6nydt,,munkabaleseti jegyz<ikdnyvbe" kell rdgziteni.
3 napon tuli munkak6ptelenseg eset6n: a jegyz6k6nyv I pdldriny6t a ter[letileg illetdkes

Korm6nyhivatal FoglalkoZat6si F6osarilyanak Munkavddelmi Ellen<irz6si Oszt6lya

szti.rniira meg kell ktildeni a balesetet k6vet6 h6nap 8. napj6ig.

A munkabaleset kivizsg6l6sa munkavddelmi szakfeladat, kivizsg6lisdt a szerz6ddtt

munkabiztons6gi szakember v€gzi az el6zetes bejelent6s alapjan. A s6rtilt munkav6llal6
szervezeti egys6gdnek a vezetdje telefonon vagy e-mailben 6rtesiti a munkabiaons6gi
szakembert. Srilyos vagy hal6los balesetn€l ez azornali halasztiist nem tiir6 kdtelezetts6g.

A szerz6d6tt munkabiaons6gi szakember az titala elk6szitett jegyz6kdnyvet 6s begyiijtdtt
dokument6ci6t a munkav6delmi kdpviselS 6s a Zrt. Y ezdrigazgato fel6 tov6bbitja al6ir6sra,

majd a 86r- 6s Munkaiigyi csoporthoz a tovribbi int6zkedesek megl6tele ds nyilvintartiisba
vdtele 6rdekdben.

9.3 Foslalkozasi me betesed6sek beielent6se. kivizss6l nvilv6ntart6sa

A foglalkozisi betegsdgek ds fokozott expozici6s esetek bejelent6sdr6l es kivizsg6l6sar6l
sz6l6 haullyos jogszab6lyi rendelkez6s 6rtelm6ben, brirmely owosi gyakorlatot folltat6
orvos, aki a foglalkozisi megbetegeddst meg6llapitott4 kdteles az az OMMF illetdkes

kdzpontjahoz bejelenteni (fokozott expozici6: a munkav6llal6 szervezetdben a munkav6gzes

sor6n, a foglalkozas gyakorkisa kdzben vagy azzal Osszeftiggdsben a kiil6n jogszabilyban
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9.2 Munkabalesetek kivizse6l6sa



meghatiirozott biol6giai hatrirdrtdkeket meghalad6 koncentr6ci6ja vagy mdrt6ke, illetve zaj

esei6ben 4000 Hz-en a 30 dB halldscstikkends brirmely ftilon).

A Y ez6igazgat6 kriteles a munkahelyen t6rt6nt hal6los kimenetelii, vagy tomeges

foglalkozriii riegbeteged6st - az €szlell orvos bejelent6si kotelezettsdgdt6l fiiggetlentil -
azonnal jelenteni.

A kivizsgrilisban a hat6s6g, a foglalkozas-egdszsegiigyi orvos, a \ ez€igazgat' 6s a

munkavddelmi szakember vesz r6szt.

10. NKAVALLALoK E ESZSEG TESTI EPSEGf RELMTB6L
ERED KAR K MEGTE EK RENDJE

A Zrt. a mindenkor halilyos jogszab6lyi rendelkez6sek alapjrin megldriti a munkavallal6k

egdszsdg6nek, testi dpsdgdnek sdrelm6kil ered6 karokat'

A k6rig6ny ut6lagos drvdnyesithettisdgenek megkdnnyitdse, tov6bb6 a kiireset

bizonyithat6stiga 6rdekdben:
A Zrt. munkavdllal6i, ha munkavdgz6s, vagy a munkaltat6 miiLkdddsi kdr6be tartoz6 egy6b

tevdkenysdg k<ivetkeztdben sdriil6ssel jrir6 munkabalesetet, ds/vagy foglalkozisi betegsdget,

illetve fokozott expozici6t szenvedtek, ilyen esetr6l tudomast szereztek, akkor k<itelesek ea
azonnal aY ezlrigazgat6nak jelenteni, aki kdteles haladdktalanul 6rtesiteni a munkav6delmi

szakembert a baleseti jegyz6kdnyv felvdtele ds az esem6ny kivizsgdl6sa c6lj6b6l'

A munkavddelmi szakember 6ltal elSk6szitetett ,,Kareseti ig6nyre val6 felhivrls"-ban a

munk6ltat6 kdteles felhivni a kiirosult munkavilllal6 figyelmdt a kert6rit6si ig6ny

beterjesztdsenek lehet6s6g6re 6s m6dj6ra, a kirokozisr6l val6 tudomiisszerzdst6l sz6rnitott

l5 (tizen6t) napon beliil.

A munkavrillal6nak a munkabalesettel 6s/vagy foglalkozasi betegseggel, illetve fokozott

expozici6val <isszefiiggdsben felmeriilt krfutival kapcsolatos ig6ny 6rv6nyesit6se c6ljdt6l a

munkav6delmi szakember 6ltal bizositott kririg6ny-bejelent6 lapot kell - a kririgdny

megadrisiival egyiitt - k itdltenie.

20

9.4 Az els6segdlvnvriit6s rendje

- A szervezeti egys6gekn6l, illetve a tertiletileg elktiloniilt szewezeti egysdgekben a

munkav6gzds vesz6lyess6gdnek figyelembevdtel6vel meghatiirozott szamir (50 fti vagy

mriszakonkdnt) legalabb 1-1 fo kik6pzett els6segdlynyrijt6t kell biaositani. A kik6pzett

els6seg€lynyrijt6 munkavdllal6 kijeltllds6r6l a szervezeti egys6g vezet6je, Sz6kh6z eset6n a

F5kdnyvel6 felel.
- A munkahelyeken a munkav6llal6i vagy l6togat6i l6tszim arinydban meghat6rozott

mennyis6gri is min<isdgri elsriseg6lynyrijt6 felszerel6st kell 6lland6an k6szenl6tben tartani.

Az eg€szsegiigyi felszereldsek rendelkezdsre 6lkis66rt az dpiilet iizemeltetdsi vezetoje felel.

- A munkav6llal6k trijdkoztatasrlra az els6seg6lynyujtasra kijeldlt helyeken - amelyeket

megfelel6 szabv6nyos piktogrammal is jeldlni kell - ki kell ftiggeszteni a koriibban kiadott

,,Az els6segdlynyirjt6s alapismeretei" cimii brosrinit is.



A kririg6ny ut6lagos drvenyesithet6s6g6nek megk<innyitdse, tovribbri a kiireset
bizonyithat6s6ga 6rdekdben:
A Zrt. munkavrillal6i, ha munkav6gzds, vagy a munk6ltat6 miikdd6si kdrdbe tartoz6 egy6b
tevdkenys6g kdvetkezdben sdrtil6ssel jrir6 munkabalesetet, 6s/vagy foglalkoz6si betegs6get,
illetve fokozott expozici6t szenvedtek, ilyen esetr6l tudomiist szereztek, akkor kdtelesek ezt
azonnal a Vez6rigazgat6nak jelenteni. aki kdteles halad6ktalanul ertesiteni a munkav6delmi
szakembert a baleseti jegyz6k6nyv felvdtele 6s az esemdny kivizsgdldsa cdlj6b6t.

A munkav6delmi szakember 6ltal el6kdszitetett ,,Kareseti igdnyre val6 felhivils"-ban a

munkAltat6 kdteles felhivni a kirosult munkav6llal6 figyelm6t a kdrtdritdsi ig6ny
beterjeszt6s6nek lehet6s6gdre ds m6djara a krirokozrisr6l val6 tudomasszerzdst6l sz6mitott
l5 (tizendt) napon beltil.

A munkav6llal6nak a munkabalesettel 6s/vagy foglalkozisi betegsdggel, illetve fokozott
expozici6val dsszefiigg6sben felmeriilt kririival kapcsolatos igdny drvdnyesitdse c61jdb6l a
munkavddelmi szakember Altal biztositott kririg6ny-bejelent<i lapot kell - a k6rig6ny
megad6s6val egyun - kitdltenie.

Amennyiben a tapperz 6s a munkab6r kdzdtti ktildnbdzeten ttli k6rig6nyt kivrinnak
6rv6nyesiteni, akkor azt dsszegszeriien 6s a kirtdritds jogcimdvel egyiitt (t6nkrement

ruhrlzat, felmeriilt kdltsdgek stb.) kell megadni.

A kririgdnyhez csatolni kell a felmertilt kdltsdgeket igazol6 bizonylatokat, sziirnliikat ds m6s

iratokat.

A munkabalesetet szenved6 6s/vagy a kialakult foglalkoz6si betegsdgben szenved6

munkavilllal6val szemben - amennyiben a baleset bekdvetkezdse 6s/vagy loglalkoz6si
betegsdg kialakukisa- tov6bbd az abb6l szirmazl kiirosodiis a munkav6llal6nak felr6hat6 -
a Y ezdigazgati kii,rmegosztrist alkalmazhat, vagy a kririgdnyt elutasithatja.

A kdrtdritdsi eljrir6s sorrin a hat6lyos jogszab6lyokban elSirtakat kell alkalmazni.

1l . zAR6 RENDELKEZESEK

Jelen Utasites 2016. jrilius nO .'{l napjen l6p hatdlyba. egyidejtileg hatAlyit veszti az e
trirgykcirben konibban hat6lyban l6vo 2012012-es vezdrigazgal6i utasittis.

Budapest, 2016. jtlius ,,(9.."
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K6szitette:
Perennius Kft.
Rieder Gabriella munkavddelmi szaktaniicsad6
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l. szdmilfiiggeldka 23/2016. szdm utasitdshoz

H6s6griad6 idej6re vonatkozri speci6lis szabilyok

1. Ertesit6si rend

1.1. Az orszigos tisaif6orvosi feladatokat ell6t6 kormanyzati szerv hivatalos, a h6s6griad6t
elrendel6 €rtesit6se alapjdn a Polgrlrmesteri Hivatal Jegyz6i 6s Jogi Osa6lya a)C{lIlT-
l8/2013.(VI.l8.) Polg6rmesteri-Jegyz6i egyiittes utasitrlsban foglalt 6rtesit6si rend szerint
megktildi a h6s6griad6r6l sz6l6 Lijdkoztat6 levelet a Zrt-hez.

1.2. A vezligazgat6i titk6rsrig a figyelmeztet6 t6jekozlatit e-mailben tovlbb kiildi a

divizi6vezet6knek 6s a Jogi 6s Koordin6ci6s Osztrily vezet6j6nek.
1.3. A divizi6vezet6k 6s a JKO vezet6je gondoskodnak arr6l, hogy a jelen elj 6r'asrendben

foglalt feladatok felel6seit 6rtesits6k a h6s6griad6 elrendel6s6r5l.

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

a

a

a

A munkavillal6k tinv6delmi k6pess6gek n0vel6se 6rdek6ben tett int6zked6sek

Mind a z6rt t6rben dolgoz6, mint a szabadt6ri munk6t v6gz6 munkavdllal6knak a Zrt.
vdd6italt biztosit az al6bbiak szerint:

A Gondnoks6g gondoskodik an6l, hogy kell6 mennys6gii palackozott ds ballonos viz
6lljon minden telephelyen a rendelkez6sre.

A ballonok cserdj6r6l az 6ptiletek iizemeltetdsi vezet6i gondoskodnak.

Az rij ballonokat 6s a miianyag poharakat minden 6piilet rdszdre a sz6khaz gondnoka
rendeli meg, biaositja" hogy a rendel6s ds a szl,llitr4s folyamatos legyen.

Az i5rszolgiiatlal rendelkezti 6piiletek irod6it reggel 5t 6s het 6ra kdz6tt rit kell
szell6ztetni. A feladat v6grehajtis6ba az <irszolg6latok bevonhat6k, a feladat felel6se az

adott 6piilet iizemeltetdsi vezet6je.
A szdkh6zban a ftildszint6l 6s az els6 emeletr<il igdny eset6n ideiglenesen a legmelegebb
szobiikban dolgoz6 kolldgrikat fel kell kdltdztetni a mrisodik emeleti nagyiirgyal6ba,
ideiglenesen kialakitott munkaallomrisokhoz. A kdlttiztetdsek lebonyolitrisridrt a

Gondnoks6g felel az ISZO egytttmiikdd6s6vel.
Az dptiletek tizemeltet6si vezet6i h6s6griad6 eset6n folyamatosan ellen6rzik az
tizemeltet6si kttrtikben l6v6 6ptiletek ldgtechnikai berendezdseinek miikdd6s6t,
meghibasodris eset6n halad6ktalanul 6rtesitik a karbantart6 partnereket, 6s gondoskodnak
a hiba elh6rit6sar6l.

1
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3. A szabadt6ren dolgoz6 munkavr lal6kra 6rv6nyes speci6lis szabilyok

3.1. A parkol6ellen6rdket ds a tertileti ellen6rdket minden reggel 6s este palackozott
isvtny.vizzel kell ellitni. Ezen kivtil a parkol6ellen6mek a miiszer6szek naponta kdtszer
vismek httiitt, palackozott vizet.

3.2. A szabadtdren dolgoz6 munkaviillal6knak a Zrt. naptejet biztosit. A napvdd6 kr6meket a

Gondnoks6g minden 6v miijus l5-ig beszerezi.
3.3. A parkol6ellen6rdknek k6telez6 jelleggel a rendes munkakiizi sziineten kiviil 6link6nt 10

perc sztinetet kell tartaniuk, lehetdleg hiit6tt helyis6gben - erre a h6s6griad6 napjaiban a

reggeli eligazittison az ellen6rz6si vezet6 figyelmeZeti a munkav6llal6kat.



4.

4.1.

3.4. A parkol6ellen6rdknek a h6s6griad6 idejdn a napv6d6 sapka visel6se ktitelez6.

Az eryes szervezeti egrs6gek h6s6griad6hoz kapcsol6d6 feladatainak meghatrirozisa

JKO - Gondnoksrlg
. A h6s€griad6 alatti feladtok vdgrehajtas6t koordinrilja.
. Utemezetten 6s id6ben beszerezi a megfelel6 v6d6eszkdzdket (v6d6ital, naptei).
o Gondoskodikaszdkhrizmunkaszobiinak szell6aetdsr<il.
o Sziiks6g esetdn ideiglenes munkaallom6sokat alakit ki a sz6khriz klimatizalt

ter0letein.
o A sz6kh6zban az 6rszolgdlatot drtesiti a h6s6griad6r6l, arr6l, hogy az 6piiletbe

betdr6 iigyfelek fogyaszthatnak a hritdtt vizb6l, illetve az utc6r6l btiLrki bejtihet az
dptiletbe hiis6lni 6s vizet inni. Ha valaki rosszul lenne, az orszolg{lat ment6t hiv.

4.2. SKULT divizi6:
A divizi6 iizemeltetdsi ktirdbe tartoz6 dptiletek esetdn az iizemeltetdsi vezet' a

h6s6griad6 elrendeldsekor kdrlevdlben hivja fel a klim6val rendelkez6 6piiletekben

dolgoz6 kolleg6k figyelmet arra hogy a ldgtechnikai eszkdzdket folyamatosan

miikddtetni kell, a helyisdgek bejaratrlra ki kell helyezni a ,,klimatizllt
kdzint6zrndny'' feliratu triblikat, 6s mint k6zintdzndnyek, biztositani kell az utcrir6l

bet6r<ik r6szdre a pihen6si, hiisdldsi lehet6sdget.

4.3. A Kdzteriileti divizi6 vezet6je:
. Gondoskodik a szabadt6rben munkdt v6gz6 kolldgri.k megfelel6 v6d6ital

ell6t666r6l.
o Megszervezi a szabadtdrben munk6t v6gz6 koll6g6k szitrnira a napkdzbeni

vizell6trlst.
o Bizositja a szabadtdrben munk6t vdgz6 koll6g6k szimira az 6nlnk6nti 10 perc

pihen6s lehet6s6g6t.
. Felhivja a figyelmet 6s betartatja a h<is6griad6 soni.n alkalmazand6 speci6lis

szab6lyokat.

6tzszori, ,

Budapest, ZOf Z. j,frfius ..(l
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