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Budapesti Erőmű Zrt. EBKM irányelvek 

 

Stratégiából következő fő irányelv 

Budapesti Erőmű ZRt. (BERT) a főváros legjelentősebb energiatermelőjeként a piaci 
pozícióinak megtartását és a tovább fejlődést tűzte ki célul, biztonságos és környezetkímélő 
energiatermelési technológiák alkalmazásával. 

Teljesíti az EBKM (munkabiztonság, munkaegészségügy, tűzvédelem, katasztrófavédelem, 
környezetvédelem, minőségügy) szakterület jogszabályi kötelezettségeit, valamint a szabvány 
és szerződéses követelményeit.  

Egységes minőség-, környezeti, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszert 
üzemeltet, és az energia termelési engedélyekből eredően a minőségirányítási rendszert külső 
féllel tanúsíttatja.  

 

Szervezeti, működési, hatásköri irányelv 

Az EBKM szaktevékenységek ellátásához az előírt végzettségű szakembereket biztosítjuk.   
 
Az EBKM tevékenységi kört mátrix jellegű struktúrában működtetjük a különböző 
szervezeti egységek bevonásával. Azonban a fő felelősségek az EBKM referensnél és az 
erőmű vezetőknél koncentrálódik az alábbiak szerint:  
EBKM referens felel a jogszabályi megfelelésért, irányítja a hatósági kötelezettségek 
lebonyolítását, ő a hatóságok cégszintű kapcsolattartója és felel az ISO 9001 tanúsítvány 
fenntartásáért.  
Erőmű vezető az erőművek EBKM felelősség viselője. 
  
 
Vállat- és minőségirányításhoz köthető irányelvek 

 A Társaság tevékenységére hatással lévő felelősségi köröket és feladatokat 
meghatározzuk.  

 Belső szabályozásainkat egyszerű, jól felépített szerkezetbe foglaljuk, kerüljük 
a túlszabályozottságot. 

 Folyamatainknál figyelembe vesszük a külső és belső tényezőket, 
eredményességüket mérjük és értékeljük a teljesítményünk folyamatos 
fejlesztése érdekében. 

 Törekszünk olyan mutatószámok kidolgozására és alkalmazására, melyek 
elősegítik a mérhető célok kitűzését.  

 Vevőinkkel rugalmasan együttműködünk. Rendszeres, ütemezett és célirányos 
vevői elégedettség méréssel, szükség esetén javító, helyesbítő 
intézkedéseinkkel elégedettségük növelésére törekszünk. 
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 Olyan beszállítókat alkalmazunk, akik eleget tesznek minőség irányítási 
rendszerünk szakmai követelményeinek, tevékenységüket rendszeresen 
ellenőrizzük, értékeljük.  

 Gondoskodunk munkatársaink szakmai ismereteinek, képességeinek 
fejlesztéséről, szinten tartásáról. 

 Vezetőink munkáját és a döntés előkészítő folyamatokat szakértők 
bevonásával támogatjuk.  

 Rendszeres vezetőségi átvizsgálás során tekintjük át a programok és célok 
teljesülését, valamint határozunk meg új minőségi célokat.  

 A változtatásokat a minőségirányítási rendszerben tervezetten és 
módszeresen hajtjuk végre. 

 

EBKM szaktevékenységhez köthető általános irányelvek 

 Társaságunknál elsőbbséget élvez a munkavállalók, az alvállalkozók és a 
látogatóink biztonsága és egészsége. Ezt követi a környezetünk védelme, a 
vagyonbiztonság, majd az üzleti érdekek.  

 Erősítjük munkatársaink gondolkodásában a minőség-, és 
környezettudatosságot, valamint a biztonságos munkavégzés 
szemléletmódját.  

 Mindennapi működésünk során a megelőzés fontosságára építve, 
rendszeresen felmérjük, értékeljük kockázatainkat és törekszünk azok 
elfogadható szintre történő csökkentésére, felszámolására vagy a lehetőségek 
megvalósítására az érdekelt felek bevonásával. 

 Minden rendkívüli eseményt kivizsgálunk és meghozzuk a szükséges 
intézkedéseket. 

 Biztosítjuk munkavállalóink, alvállalkozóink és látogatóink szakterületet érintő 
oktatását, tájékoztatását.  

 Kiemelt figyelmet fordítunk munkavállalóink pszichoszociális állapotára. 
 
Környezetvédelmi terület irányelvei 

 Termelési tevékenységünk minden egyes szakterületén alkalmazzuk az 
elővigyázatosság elvét a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása 
érdekében. 

 Energiatermelő tevékenységünk során fellépő környezeti tényezőket 
meghatározzuk, kibocsátásainkat folyamatosan ellenőrizzük és nyilvántartjuk.  

 A hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységek működtetése, 
erőforrások biztosítása minden egyes szervezeti egységvezető feladata és 
felelőssége. BERT telephelyein keletkező hulladékok kezelése során törekedni 
kell azok újrahasznosítására.  



Budapesti Erőmű ZRt. Irányelv IR_13 
 EBKM IRÁNYELV Verzió: v1 
  Oldal: 4/5 

 

 
 

 A Társaság erőműveinek technológiájára jellemző a használt vizek 
visszaforgatása és újrahasznosítása a vízfelhasználás csökkentése és alacsony 
szinten tartása érdekében.  

 Telephelyeinket rendezett állapotban tartjuk, ezzel biztosítva a megfelelő 
életteret a növény- és állatvilág számára. 

 
Munka és egészségvédelem területének irányelvei 

 Társaságunk minden munkavállalója saját és munkatársai egészségének és 
biztonságának teljes jogú képviselője. 

 Rendszeres orvosi vizsgálatokkal biztosítjuk munkatársaink megfelelő 
egészségi állapotát a munkakörük megfelelő szintű ellátása érdekében.  

 Rendszeresen elkészítjük munkatársaink munkavégzésére és teljes körű 
munkakörnyezetére vonatkozó munkavédelmi kockázatértékeléseket az 
érdekelt felek bevonásával. 

 A balesetek megelőzésére törekszünk. A munkavégzés közben balesetet 
szenvedő munkavállalók ellátását képzett elsősegélynyújtó személyek 
közreműködésével biztosítjuk. Az esetlegesen bekövetkező baleseteket 
kivizsgáljuk, a javító intézkedéseket meghatározzuk és végrehajtjuk.  

 Gyűjtjük és kivizsgáljuk a majdnem eseményeket és baleseteket, ezek 
jelentésére ösztönözzük a munkatársainkat.  

 Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a 
kollektív védelem alkalmazásával, valamint egyéni védőeszközök 
meghatározásával és juttatásával biztosítjuk mind a munkavállalóink, mind 
pedig a látogatóink részére. 

 Munkavállalóink egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzése 
érdekében előzetes és időszakos felülvizsgálatokat végzünk az erőművekben 
lévő technológiák, munkahelyek, és munkaeszközök esetében. 

 Folyamatos ellenőrzésekkel felügyeljük az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés megvalósulását. 

 Tudatos egészségmegőrző és szűrő programokat szervezünk munkatársaink 
részére. Csökkentjük a munkahelyi stressz mértékét, illetve kiemelt figyelmet 
fordítunk a stressz kezelésére.  

 
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos irányelvek  

 Társaságunk gondoskodik a tűzvédelmi követelmények betartásáról, valamint a 
tevékenységi körével kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és 
elhárításának feltételeiről. 

 Szabályozás rendszerünkkel és rendszeres telephelyi ellenőrzéseinkkel gondot 
fordítunk a tűzesetek megelőzésére. 

 Az előírások és a veszélyeztetettség alapján biztosítjuk a szükséges tűzvédelmi 
eszközöket és berendezéseket, amelyeket felülvizsgált és üzemképes 
állapotban tartjuk. 
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 Vészhelyzeti terveinkkel és gyakorlatainkkal felkészülünk a rendkívüli 
események hatékony, biztonságos kezelésére. 

 Minden esetben kivizsgáljuk az esetlegesen bekövetkező tűzeseteket és a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteket és eleget teszünk a 
hatóságok felé történő jelentési kötelezettségeknek.  

 


