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TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI, TŰZVÉDELMI, és
KÖRNYEZETVÉDELMI TERVFEJEZET
Szarvaskő. Állomáskert 173/2 hrsz Rendezvénytér
kiszolgáló épület vízellátás kiviteli terve
Általános követelmények:
Betartandók a vonatkozó tervezői nyilatkozatban felsorolt rendeletek, utasítások.
A vízvezeték bontásánál munkafázisonként az alábbiakat kell betartani:
- A munkavégzés során az MVSZ-ben meghatározott munkaruházatot, és
védőruházatot kell viselni
- A munkavégzés csak érvényes engedélyek birtokában indítható.
-A munkaterületet el kell határolni, meg kell jelölni látható módon. Fel kell tüntetni
táblán a beruházó kivitelező nevét, címét, telefonszámát, a felelős irányító nevét,
címét, felelős műszaki vezető nevét címét. A munkaterületre idegen személyek és
járművek nem mehetnek be. A munkaterületen csak az ott dolgozók, illetve az
ellenőrzést végző személyek tartózkodhatnak.
- Az alkalmazott gépek, és eszközök használatára a dolgozót ki kell oktatni. Csak
olyan elektromos üzemű gépet szabad üzemeltetni, amelyik a vonatkozó
biztonságtechnikai követelményeknek megfelel, az előírt érintésvédelem biztosított.
Ezeket a vonatkozó technológiai utasítások szerint kell dokumentálni.
- Anyagmozgatás, tárolás során a Közlekedési BEO 4.11, 4.16.1-től 9-ig és a 4.25.
pontokban foglaltakat be kell tartani.
-Emelőgépek használatánál be kell tartani az Emelőgép Biztonsági Szabályzat
követelményeit.( 47/1999.(VIII.4.)GM rendelet.
- A munkaterületen dolgozók kötelesek maguknál tartani és az ellenőrzést végző
személy részére bemutatni érvényes szakmai és biztonságtechnikai igazolványaikat.
A munkálatok megkezdése előtt a dolgozókat baleseti és tűzvédelmi oktatásban kell
részesíteni különös tekintettel az Ózdi Ipari Park Kft területén történő
munkavégzésre.
- A munkavégzés során előforduló balesetek kivizsgálását és jelentését a VMSZ
vonatkozó pontjai szerint kell végezni.
- A hegesztési munkákat csak érvényes minősítő vizsgával rendelkező személy
végezheti.
- Áramfejlesztő alkalmazása esetén a gép kezelésére kioktatott személy állandó
jelenléte szükséges.
- A magasban végzett munkák során, főleg a rácsos tartónál biztonsági kötél
használata kötelező. A rácsos tartókat még ideiglenesen sem szabad megbontani.
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- A gépi berendezések kezelője felelős a kezelési és karbantartási utasításokban
előírt követelmények megtartásáért. A gépkezelőnek az MVSZ –ben előírt
biztonságtechnikai és munkavédelmi előírásokat be kell tartani.
Hiba esetén felelős a készülék üzemen kívül helyezéséért, a feszültség alatti
készülék felügyeletéért, és annak illetéktelen személyektől való megóvásáért.
- A hegesztőknek az MVSZ-ben előírt
munkavédelmi előírásokat be kell tartani.

biztonságtechnikai,

tűzvédelmi
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- A hegesztések ellenőrzésére vonatkozó előírásokat be kell tartani.
- A kivitelezés alatt betartandók és biztosítandók a munkahelyi higiéniai elvárások.
Környezetvédelem:
A munkálatok során csak megfelelő műszaki állapotú környezetet nem szennyező
gépeket lehet alkalmazni.
Kivitelezési munka során csak olyan gépekkel szabad dolgozni amik a
jogszabályokban előírt zajszintet nem lépik túl. Amennyiben ilyen gépek használata
szükséges úgy előzetes munkavégzési engedélyt kell kérni a Környezetvédelmi
Hatóságtól.
A bontás során a különböző bontott anyagokat egymástó elkülönülten kell kezelni.
Külön vonatkozik ez a veszélyes hulladékként minősülő ásványgyapot matrac
hőszigetelő anyagra.
A hőszigetelő anyagok bontását gondosan kell elvégezni, hogy a környezete minél
kisebb porhatás érje. Ezen munkálatok során egyéni védőeszközként arcvédő
maszkot kell alkalmazni, valamint a nyaknál jól illeszkedő öltözetet..
A kivitelezési munkák befejezésekor a műszaki átadás-átvételi eljáráskor a
kivitelezőnek nyilatkozni kell arra, hogy milyen és mennyi veszélyes hulladék
keletkezett és azok további rendezése hogyan történt. Bizonylatolni kell a veszélyes
hulladék elszállítását és átvételét. Tervező felhívja Kivitelező figyelmét arra, hogy a
veszélyes hulladék átvételét csak olyan céghez szállítsa mely engedéllyel
rendelkezik ezek ártalmatlanításáról vagy újra felhasználásáról.
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