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1. A munka megkezdésének biztonságtechnikai feltétele
A Budapesti Erőmű ZRt (továbbiakban: BERT) területén a munka megkezdéséhez a
Vállalkozó/Beszállító/Megbízott (továbbiakban Vállalkozó) munkavezetőjét regisztráltatni kell a
BERT Biztonságtechnikai Munkavezetői Engedély nyilvántartásba.
A Biztonságtechnikai Munkavezetői Engedély regisztrációjával kapcsolatos szabályok:
– Biztonságtechnikai Munkavezetői Engedély (továbbiakban Engedély) nyilvántartás: azon
személyek (felelős- vagy helyi munkavezető) listája, akik a Vállalkozó által kijelölt, önálló
tevékenységet végeznek vagy egy adott munkacsoport tevékenységét összehangolják, a
munkát szervezik, szakmailag irányítják, a tevékenységet illetve biztonságot ellenőrzik.
– Felelős munkavezető: Az a kinevezett vagy megbízott személy, aki egy adott
munkacsoportban dolgozók tevékenységét összehangolja, munkájukat megszervezi,
szakmailag irányítja, és tevékenységüket ellenőrzi, továbbá folyamatosan gondoskodik a
biztonságukról.
– Helyi munkavezető: Az a munkavállaló, akit a vonatkozó jogszabály alapján a felelős
munkavezető megbíz a munka helyszíni irányításával, és aki a biztonságos munkavégzést
garantálja az adott munkaterületen.
– Csak olyan felelős és helyi munkavezető dolgozhat a telephelyeinken, illetve vehet át
munkaterületet, aki sikeres vizsgát tesz és ezáltal szerepel a Biztonságtechnikai Munkavezetői
Engedély nyilvántartásban.
– A vizsgáztatás a telephelyeinken egy tesztlap kitöltésével történik szükség szerinti
gyakorisággal. A vizsga előtt lehetőséget biztosítunk az oktatási anyag (EBK előírások)
áttanulmányozására. A tesztlap azonnal kiértékelésre kerül, sikeres vizsga után azonnal
megtörténik a regisztráció. Sikertelen teszt esetén lehetőség van javításra (az oktatási anyag
elolvasása után újra lehet írni a tesztet).
– A regisztráció megszerzésével a munkavezetők BERT összes telephelyére jogosultságot
szereznek arra, hogy képviseljék cégüket a munkaterület átvételén, a munkaterületen a munka
irányítása során és a munkaterületet visszaadásán.
2. Munkavédelmi kockázatértékelésre vonatkozó szabályok
A BERT-nél dolgozó Vállalkozók felelőssége a konkrét munkára és munkakörnyezetre munkavédelmi
kockázatértékelést készíteni legkésőbb a munkaterület átadásig, és a kockázatértékelés alapján dönteni
a szükséges helyesbítő és megelőző intézkedésekről. Elvárjuk a Vállalkozóinktól, hogy legalább a
munkaterület átadás előtt egy héttel tájékoztassák BERT-et azokról a veszélyekről, amelyek a
munkavégzés során BERT munkatársakat vagy más Vállalkozók munkatársait érinthetik.
A kockázatértékelést a munkavégzés helyszínén kell tárolni, munkatársaink szúrópróba szerűen
ellenőrizhetik.
A munkavédelmi kockázatértékelésben nyilatkozni kell arról, hogy a kockázatértékelés során
figyelembe vették a BERT technológiájából és a technológiai környezetből valamint a
munkafolyamatokból fakadó összes veszélyt és bármilyen változás esetén aktualizálják azt.
A munkavédelmi kockázatértékelések készítésének megkönnyítése érdekében BERT rendelkezésére
bocsát egy minta formanyomtatványt (elérés a BERT honlapján – www.budapestieromu.hu - keresztül
a Beszerzés menüpont alatt). Kérjük, hogy lehetőség szerint ezt a mintát használják, vagy legalább
tartalmában és felépítésében hasonló kockázatértékeléseket készítsenek.
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3. A munkavégzés helyszínén tárolandó dokumentumok:
A munkavégzés során a Vállalkozónak legalább az alábbi dokumentumokat kell a helyszínen tárolnia
(értelemszerűen):
 A szerződéses/végzett munká(k)ra vonatkozó munkavédelmi kockázatértékelés (alvállalkozóknak
is).
 A munkavégzésben részt vevő munkavállalók orvosi alkalmassági minősítése.
 A munká(k)hoz felhasznált veszélyes anyagok, Biztonsági Adatlapja.
 A szerződéses/végzett munká(k)hoz felhasznált munkaeszközök megfelelőségét igazoló
felülvizsgálati jegyzőkönyvek.
 Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok vagy másolataik
 Tűzvédelmi Szabályzatukat, amely tartalmazza az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult
munkakörök, beosztások felsorolását.
 A munkavégzéshez használt emelőberendezés emelőgép naplója és az utolsó felülvizsgálatát
igazoló jegyzőkönyv.
 Építési napló.
 Engedélyhez/végzettséghez kötött tevékenységek valamint munkaeszközök, gépek, berendezések
végzése, használata esetén a végzettséget igazoló dokumentum másolata.
 Építőipari munka esetén a végzett munkára vonatkozó Biztonsági és Egészségvédelmi Terv.
A felsorolt dokumentumoknak a Vállalkozónak az alvállalkozóira is vonatkoznia kell, amennyiben
foglalkoztatnak alvállalkozót.
A fent felsorolt dokumentumok meglétét a 13. fejezetben felsorolt munkaköröket betöltő személyek a
munkavégzés során bármikor elkérhetik és ellenőrizhetik. Amennyiben a Vállalkozó a
dokumentumokat egy előre egyeztetett időpontban nem tudja bemutatni, akkor a fent említett
személyek a munkavégzést leállíthatják.
4. Munkaterület átadás-átvétel, visszavétel, négyesbizottsági bejárás
A BERT illetékes műszakvezetője adja át a karbantartási felelős által előkészített munkához tartozó
munkaterületet a Vállalkozó felelős munkavezetőjének, aki felel a munka műszaki és munkabiztonsági
megfelelőségéért a munkavégzés során. A kirendeltségi EBK szakértő a konkrét telephelyre vonatkozó
munka-, tűz-, katasztrófavédelmi oktatást tart munkavégzést megelőzően.
A munka befejezését követően, az erőmű vezető, vagy a kirendeltség vezető-, illetve a Központ
területén az ingatlangazdálkodási vezető döntése alapján sor kerülhet úgynevezett négyesbizottsági
bejárásra. A bejáráson a felelős munkavezető, a karbantartási felelős, a szolgálatos műszakvezető és a
kirendeltségi EBK szakértő vesz részt. A bejárás szükségességét az elvégzett üzemfenntartási munka
műszaki tartalmának a kiterjedtsége, a berendezés megbontottságának és az eredeti üzemi környezetet
ért változtatások mértéke határozza meg. A négyesbizottsági bejárás célja a műszaki biztonság, az
üzemi környezet munkabiztonságának a megfelelősége a karbantartási munkák készre jelentéséhez
kapcsolódva. Amennyiben a négyes bizottsági bejáráson (annak összehívása esetén) minden szempont
szerint megfelelő teljesítés tapasztalható, a munkaterület visszaadása megkezdhető.
Ezt követően a műszakvezető visszaveszi a munkaterületet a felelős munkavezetőtől.
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5. A munkavégzés munkavédelmi feltételei
A Vállalkozók és az alvállalkozóik munkavállalói a munkaterületen kötelesek öltözékükön
(sisakon vagy munkaruhán) egyértelműen megjelölni, hogy melyik Vállalkozó
alkalmazottai/alvállalkozói.
5.2. Az átadott munkaterületet a Vállalkozónak a lehetőségekhez mérten el kell keríteni az üzemi
területektől.
5.3. A munkaterületen a munkavégzés teljes ideje alatt rendet és tisztaságot kell tartani.
5.4. Amennyiben egy munkaterületen a BERT-el szerződésben álló Vállalkozó egy vagy több
alvállalkozót is foglalkoztat, akkor a munkavédelmi, tűzvédelmi organizáció a Vállalkozó
feladata, amelyért jogi felelősséget vállal.
5.5. Amennyiben egy munkaterületen több Vállalkozó is dolgozik, azaz párhuzamos munkavégzés
folyik, vagy a különböző munkaterületek nem választhatók el egymástól egyértelműen, akkor
a munkavédelmi, tűzvédelmi organizáció a Vállalkozók és a velük kapcsolatban lévő BERT
karbantartási felelős közös feladata, amelyért egyenként is felelősek.
5.6. A Vállalkozó felelős az általa foglalkoztatott valamennyi alvállalkozója teljes munkavédelmi,
tűzvédelmi és környezetvédelmi tevékenységéért.
5.7. A Vállalkozónak a munkavégzés teljes idejére munkavezető(ke)t kell kijelölnie. Ha a
munkaterület olyan mértékben kiterjedt, hogy a felelős munkavezető nem tudja a teljes
munkaterületen belül ellátni (egy időben és több helyszínen egyszerre) a munkavezetői
szerepkört, akkor helyi munkavezető(ke)t kell kinevezni. A helyi munkavezetőnek
folyamatosan a munkaterületen kell tartózkodnia, távollétében le kell állítani a munkát, illetve
másik munkavezetőt kell megbízni a feladattal.
5.8. A felelős munkavezetőnek az adott telephelyen kell tartózkodnia a munkavégzés ideje alatt.
Abban az esetben hagyhatja el a telephelyet, ha (az építési naplóban írásban) átveszi tőle
valaki ezt a szerepkört (a BERT részéről a karbantartási felelős ellenjegyzésével).
5.9. BERT nem biztosít felügyeletet a Vállalkozó munkatársai részére, akkor sem, ha egyedül
végez munkát (kivétel ez alól az elzárt villamos kapcsolóterek). Az egyedül végzett munka
munkavédelmi feltételeinek meghatározása és biztosítása a Vállalkozó feladata. Amennyiben a
Vállalkozó részéről egyetlen munkatárs érkezik a munka elvégzésére, akkor a munkát végző
egyben a felelős munkavezető is.
5.10. A munkavégzés során a Vállalkozónak építési naplót kell vezetnie. Az építési naplóban
dokumentálni kell a felelős munkavezető, helyi munkavezető(k) /értelemszerűen/, a
karbantartási felelős valamint a műszaki ellenőr(ök) neveit. A napi munkakezdés előtt, és a
törzsidőn kívül (15 óra után) végzett munka megkezdése előtt dokumentálni kell az elvégezni
tervezett munkák műszaki tartalmát, időtartamát, valamint a műszaki- és biztonságtechnikai
szempontból magas kockázatú munkafázisokat, mint ellenőrzési pontokat (pl. check lista) és
ezt a karbantartási felelősnek vagy a műszaki ellenőrnek a naplóbejegyzés aláírásával
engedélyezni kell.
5.1.
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5.11. A BERT területén történő munkavégzés során az alábbi munkák számítanak Magas Kockázatú
Munkavégzésnek:
 Magasban (1 m felett) végzett munka.
 Emelési munka (bármilyen emelőgép, emelőeszköz használatával).
 Állványon vagy létrán végzett munka.
 Zárt térben, talajszint alatti helyszínen valamint beszállással végzett munka.
 Villamos szerelési munka.
 Jogszabály által veszélyesnek minősülő gép, berendezés, munkaeszközzel végzett
munka.
 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységek (hegesztés, lángvágás, flexelés).
 Nyomás alatti berendezésen vagy közelében végzett munka.
 Veszélyes anyaggal végzett munka.
 Robbanásveszélyes környezetben végzett tevékenység.
Magas kockázatú munkafázisok megkezdése előtt a munkát végző köteles megállni és csak a
BERT karbantartási felelős jóváhagyásával folytatható a munka.
5.12. A munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközöket a Vállalkozónak kell meghatároznia és
a munkavállalói részére biztosítani, használatát megkövetelni. A szükséges egyéni
védőeszközöket a Vállalkozónak az általa foglalkoztatott alvállalkozótól is meg kell
követelnie.
5.13. A BERT teljes területén, a védősisak használata kötelező munkakezdettől a munka
befejezéséig.
Kivétel:
 a Központ területén,
 Erőművi irodaépületekben, lépcsőházakban, vezénylőkben, szociális helyiségekben.
5.14. A BERT területén kötelező a védőcipő használata.
Kivétel:
 Erőművi szabadtéri közlekedési utak,
 A Központ teljes területe,
 Erőművi irodaépületek, lépcsőházak, vezénylők, szociális helyiségek, kivéve üzemviteli
dolgozók
 Nem kell védőcipőt viselniük a társaság területére érkező látogatóknak.
Amennyiben a szabadtéri közlekedési út munkaterületen vezet keresztül, abban az esetben
vagy gondoskodni kell ideiglenes, veszélyektől mentes elkerülő út kijelöléséről, vagy az adott
területen is kötelező a védőcipő használata.
Amennyiben a szabadtéri közlekedési úton építőipari munkavégzés történik, akkor a
munkaterületet le kell keríteni és a területen a védőcipő használata kötelező.
5.15. Üzemi területen, üzemelő berendezések környezetében végzett munka esetén a munkavégzés
ideje alatt zajvédő fültok vagy füldugó használata kötelező. A hallásvédő eszköz
zajcsillapítása legalább 23 dB legyen.
5.16. A Vállalkozó a BERT területén köteles munkavállalói munkavégzéséhez olyan munkaeszközt
rendelkezésre bocsátani, amely kialakításában, felépítésében és az alkalmazott védelmi
megoldások tekintetében megfelel a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, és alkalmas az
adott munkahelyi körülmények közötti – biztonságot és egészséget nem veszélyeztető –
használatra. A Vállalkozónak a munkaeszközök kiválasztásánál figyelembe kell vennie a
munkavégzés jellemzőit, lehetséges veszélyeit, a munkakörülményeket és a munkaeszköz
használatának kockázatait.

Oldal: 4/11

Jelen dokumentum a Budapesti Erőmű ZRt,. területén fizikai munkát végző vállalkozásokra vonatkozik.
Jelen dokumentum aktuális példánya megtalálható a https://budapestieromu.hu/page/beszerzes/ oldalon.
2019. október 10.

Budapesti Erőmű ZRt.

VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ EBK
ELŐÍRÁSOK

FSZ_015_M13 EBK_A
Verzió: v5.

5.17. Amennyiben a Vállalkozó veszélyes anyagot használ fel a BERT területén, akkor rendelkeznie
kell az anyagra vonatkozó Biztonsági Adatlappal és azt a felhasználás helyszínén kell tárolnia.
A Vállalkozó feladata megteremteni a veszélyes anyaggal végzett tevékenységéhez szükséges
munkavédelmi és környezetvédelmi feltételeket. A Vállalkozó a BERT területén használt
veszélyes anyag maradékokat nem hagyhatja a BERT területén még úgy sem, hogy az anyag
biztonsági adatlapját is átadja, hacsak azt a vonatkozó szerződés másképpen nem szabályozza.
5.18. Veszélyes agyag, készítmény vagy veszélyes áru rakodása esetén a lezárt munkaterület
határára figyelő személyt kell állítani. A rakodási műveletben részt vevő személyeknek a
lezárt területen belül, a veszélyes anyag biztonsági adatlapján előírt egyéni védőeszközöket
viselnie kell.
5.19. A munkavégzés során felhasználásra kerülő anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell
választani, biztosítani kell a szabályos tárolást.
5.20. Vállalkozó köteles haladéktalanul jelenteni munkabalesetet, sérülést az illetékes kirendeltségi
EBK szakértőnek (Központ területén az ingatlangazdálkodási vezetőnek). A baleseteket a
Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok szerint köteles bejelenteni, kivizsgálni, és nyilvántartani.
A kivizsgálási jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni az adott telephely EBK
szakértőjének a baleset időpontját követő hónap 8. napjáig. Munkabaleset esetén - vezetői
döntés alapján - az EBK szakértő belső kivizsgálást végez, melynek során a Vállalkozó
együttműködési kötelezettséggel tartozik.
5.21. Vállalkozó köteles jelenteni a munkavégzésével összefüggő veszélyt jelentő rendellenességet
a karbantartási felelősnek, Központ területén az ingatlangazdálkodási vezetőnek.
5.22. A Vállalkozó felelőssége a munkavégzés helyszínén a megfelelő számú képzett
elsősegélynyújtó személy jelenlétének-, valamint a munkavégzés létszámához igazodó
tartalmú elsősegélynyújtó felszerelés biztosítása. A BERT szükség esetén képzett
elsősegélynyújtó munkatársainak rendelkezésre állásával és elsősegélynyújtó felszereléséinek
biztosításával segítséget tud nyújtani a Vállalkozó munkatársának. Az elsősegélynyújtás
hatékonyságának növelésére a BERT minden telephelyére vonatkozóan rendelkezik automata
defibrillátor készülékkel. A készülékek Kispesten és Újpesten a vezénylőkben, Kelenföldön a
vezénylő melletti tartózkodóban, a Központban pedig a főportán találhatók.
5.23. A BERT területén a dohányzás kizárólag a táblával jelölt szabadtéri dohányzó helyeken
engedélyezett.
5.24. A BERT teljes területén a KRESZ szabályai az érvényesek, a gépjárművel, targoncával (teher
nélkül is) történő közlekedés esetén a megengedett legnagyobb sebesség 20 km/h.
5.25. A BERT területén közlekedő emelőtargoncát gépjárművel előzni TILOS.
5.26. A BERT területén rakodási műveletet végző targonca gépjárművel történő megközelítése
előtt, a gépjármű vezetőnek jeleznie (hangjelzéssel) kell a targonca vezetőnek, hogy el kíván
haladni előtte, mellette, mögötte.
5.27. Az erőmű területére csak egészséges, munkaképes, alkohol és drogmentes állapotban lehet
belépni, tartózkodni.
5.28. A BERT területére alkoholt, kábító hatású anyagot behozni tilos.
5.29. A Vállalkozó munkavállalóinál belépéskor és az erőmű területén a BERT megbízottja
alkoholszondás ellenőrzést végezhet. A vizsgálat eredményétől függően a BERT jogosult
megtiltani a belépést, illetve a BERT területéről eltávolíthatja az ittas személy(eke)t.
Amennyiben a Vállalkozó személyzete ittas vagy alkoholt, illetve kábító hatású anyagot
hoznak be a BERT területére, ez a Vállalkozó lényeges szerződésszegésének minősül (kivéve,
ha szerződés szerinti tevékenységében szerepel) és nem mentesíti a Vállalkozót a munkák
szerződésszerű elvégzésének kötelezettsége alól.
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A munkavégzés tűzvédelmi feltételei

A menekülésre igénybe vehető kijárati ajtók biztonsági jellel vannak megjelölve. A
kiürítésre számításba vett, beléptető rendszerrel rendelkező ajtók esetében a kézi nyithatóság
minden esetben biztosított. A menekülési utakon anyagot tárolni, eltorlaszolni, leszűkíteni
még ideiglenesen is tilos. Menekülés során tilos a BERT területén lévő lifteket használni.
6.2. A tűzjelző rendszer téves tűzjelzését okozhatják a következő események: dohányzás,
gőzképződés, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, kiporzással járó munkavégzés, flex
használata.
A fenti hatásokkal járó tevékenységek megkezdése előtt Vállalkozónak intézkednie kell
(műszakvezető felé/központban az ingatlangazdálkodási vezető felé) a tűzjelző rendszer adott
érzékelőjének dokumentált béníttatása érdekében.
6.3. A tűzjelző szirénák megszólalása esetén a Vállalkozó valamennyi munkavállalójának,
alvállalkozójának menekülni kell, és a kijelölt gyülekező helyeken kell gyülekezni.
Gyülekezési helyek a BERT területén:
 Kispesti Erőmű: a műhely előtti parkolónál.
 Újpesti Erőmű: az irodaépület belső sarka a bejáratnál.
 Kelenföldi Erőmű: a Hengermalom utcai porta előtti belső területen.
 Központi irodaépület: az irodaépületben keletkezett tűz esetén az orvosi rendelő melletti
területen, míg a Kelenföldi Erőműben bekövetkezett vészhelyzet esetén a Budafoki úti
bejárat előtt.
6.4. Amennyiben a Vállalkozó valamely munkavállalója tüzet észlel köteles azt haladéktalanul
jelezni a legközelebbi kézi tűzjelző készülék működtetésével és a műszakvezető telefonon
történő értesítésével.
6.5. A BERT területén található tűzgátló ajtókat kitámasztani, önműködő csukódásukat
megakadályozni Tilos.
6.6. Amennyiben a Vállalkozók alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet-, vagy olyan
tevékenységet végeznek, amely megváltoztatja (ideiglenesen) a terület rendeltetését (pl.
konténertelepítés, anyagtárolás), akkor az előírt oltóanyag-egységű felülvizsgált tűzoltó
készüléket biztosítaniuk kell.
6.7. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak előzetesen írásban, a helyszín adottságainak
ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a
munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét
közvetlenül irányító személy (Vállalkozó írásban megbízott munkavállalójának) feladata.
6.8. Érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie a hegesztőknek és az építőipari
tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzőknek, valamint munkájukat közvetlenül
irányító személynek. A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatát a munkaterületen kell
tartani.
6.9. A fenti tevékenységen kívüli tűzveszélyes tevékenységek (pl. sarokcsiszolóval végzett munka,
gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással járó munka)
végzéséhez is szükséges a feltételek előzetesen írásban történő meghatározása, de ezek a
tevékenységek nem szakvizsgakötelesek.
6.10. A tűzgyújtási engedélyt a BERT megbízottjaival alá kell íratni, akik a helyi sajátosságoknak
megfelelően kiegészíthetik. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez szükséges
nyomtatványt a BERT biztosítja a Vállalkozó számára.
6.1.
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6.11. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak
befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek
tevékenységét közvetlenül irányító személy, szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles
biztosítani.
6.12. Gázpalackot csak megfelelő tárolóban szabad tárolni. Főbb előírások:
 a palackokat éghető anyagokkal együtt tárolni tilos,
 a töltött és üres palackokat egymástól elkülönítve kell tárolni,
 a tárolók 5 m-es körzetében dohányozni és nyílt lángot használni tilos,
 a palacktároló illetéktelen behatolás ellen védett legyen
A palackok tárolásánál a veszélyességi övezetet meg kell határozni és biztosítani kell
A gázok felhasználásának helyén csak az egyszeri cserét biztosító gázmennyiséget tartalmazó
palackokat szabad tárolni, arra kialakított eszközben (kézikocsi, szállítókeret), mely biztosítja
veszély esetén a készenléti palackok gyors eltávolítását a munkahelyről.
A palackokat a káros mechanikai és vegyi hatások ellen védeni kell, és úgy kell tárolni, hogy
hőmérséklete ne emelkedjen 50 oC fölé.
A palackokat üzemeltetésekor eldőlés ellen biztosítani kell.
7.

A munkavégzés környezetvédelmi feltételei

A BERT területén végzett munkák során a környezetvédelemről szóló törvény előírásait kell
figyelembe venni, kiemelve az alábbiakat:
7.1. A kivitelezés során keletkező hulladékokat megfelelő méretű gyűjtőedényben, a környezet
szennyezését megakadályozó módon, szelektíven kell gyűjteni. A gyűjtőedények biztosítása a
Vállalkozó felelőssége, feladata és költsége.
7.2. Amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik, akkor a Vállalkozó köteles
 a hulladékokat érvényes engedéllyel rendelkező szállítóval elszállíttatni, és érvényes
engedéllyel rendelkező ártalmatlanítónak átadni. Az engedélyek másolati példányait a
BERT részére át kell adni.
 az összegyűjtött és ártalmatlanításra elszállított hulladékok pontos mennyiségét
nyilvántartani, szállítási (kommunális hulladék) és „SZ” (veszélyes hulladék)
kísérőjegyeit a szerződéses teljesítés lezárását megelőzően átadni.
7.3. Tilos bármilyen anyagot, technológiai szennyvizet az erőmű csatornáiba, víznyelőibe vezetni,
ha ezt a BERT külön, írott megállapodásban nem hagyja jóvá.
7.4. A zajjal járó mind nappali, mind éjszakai munkavégzést a Vállalkozónak előzetesen
egyeztetnie kell a BERT képviselőjével. A kivitelezésre vonatkozó, jogszabályban
meghatározott zajvédelmi követelményeket a Vállalkozó köteles betartani.
7.5. A munka során bekövetkező környezetterheléssel, szennyezéssel járó eseményeket a
Vállalkozó köteles jelenteni a BERT környezetvédelmi megbízottjának.
7.6. Vállalkozó hatósági egyeztetést csak a BERT tudtával és beleegyezésével folytathat, kivéve,
ha ettől eltérően, írásban külön meg nem állapodnak.
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8. A munkavégzés vagyonvédelmi feltételei
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.

8.12.
8.13.
8.14.

8.15.
8.16.
8.17.
8.18.

A BERT területére csak engedéllyel lehet belépni. A BERT területére történő belépés azonban
még nem jogosítja fel a Vállalkozó munkatársait arra, hogy a munkaterületre menjenek és
munkát végezzenek.
A Belépési Engedélyeken csoportos belépés esetén minden esetben meg kell jelölni a felelős
munkavezetőt.
A belépési engedély nyomtatványt a karbantartási felelős adja át a Vállalkozó számára, aki
kitöltés után visszajuttatja a részére.
A Vállalkozók munkavállalói csak az átadott munkaterületen végezhetnek munkát, egyéb
BERT létesítményeket és eszközöket csak engedéllyel használhatnak.
A rendzavarás, ittasság, bűncselekmény elkövetése esetén a BERT vizsgálatot végezhet, a
Társaság területéről a gyanúsítható személyeket eltávolíttathatja, illetve kitiltásukat
dokumentáltan kezdeményezheti.
A BERT területén fényképezni, filmezni, videó felvételt készíteni, a médiának tájékoztatást,
riportot adni csak a társaság menedzsmentjének külön engedélyével szabad.
A BERT által időszakosan hozott rendkívüli, rezsim intézkedések a BERT területén lévő
Vállalkozókra is vonatkoznak.
A Vállalkozó tárolásra csak a BERT által biztosított, kijelölt helyiségeket, területeket
használhatja.
A tárolt, raktározott anyagok, tárgyak és a helyiségek biztonságáért a Vállalkozó felel.
A Vállalkozónak a kijelölt portára állandó tartalék kulcsot kell leadni a helyiség
vészhelyzetben történő nyitása érdekében.
A Vállalkozó a BERT területén lévő bérleményének, tárolt anyagának, stb. védelmére, saját
költségére élő-erős őrzés-védelmet biztosíthat, de csak a BERT-el szerződésben lévő
biztonsági Vállalkozással köthet megállapodást.
Az erőmű területére történő beszállítás, kiszállítás csak hivatalos dokumentumokkal történhet.
Kiszállítás esetében a szállítási dokumentumokat a szerződés vagy megrendelés szerint
felhatalmazott BERT munkavállalónak alá kell írnia, és le kell bélyegeznie.
Az erőmű területére a Vállalkozó csak a munkavégzéshez szükséges anyagokat, eszközöket,
szerszámokat hozhatja be, szállítólevéllel, vagy egyéb egyértelmű nyilvántartással, illetve a
szerződés szerinti feltételekkel tárolhatja.
A szállítási dokumentum egy példányát a portán le kell adni.
A ki- és beszállítás előzetes bejelentés nélkül csak munkanapokon 7 és 15 óra között
biztosított.
Be- és kilépésnél a szállítmányokat, csomagokat a Biztonsági szolgálat ellenőrzi.
A BERT a területére illetve telephelyeire behozott dolgokban esett károkért való felelősségét
teljes mértékben kizárja (beleértve a BERT területén munkaidőben vagy azon kívül parkoló
személy- és tehergépkocsikban keletkező károkért való felelősséget is), kivéve az azon
dolgokért való felelősséget, amelyeket a BERT tárgyak megőrzésére szolgáló egységénél
kifejezetten elhelyeztek. A jelen felelősségkorlátozás nem alkalmazandó abban az esetben, ha
a kárt a BERT vagy annak alkalmazottja szándékosan, továbbá emberi életet, testi épséget
vagy egészséget megkárosítva okozta.
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9. Emelőgépek használatára vonatkozó követelmények a munkavégzés során
Annak a Vállalkozónak, aki a BERT tulajdonában lévő emelőgépet kívánja használni, egy
listát kell készítenie azon munkavállalóiról, akik végzettségük alapján jogosultak a használni
kívánt emelőberendezés kezelésére. A lista mellé csatolni kell a végzettséget igazoló
dokumentumok és orvosi alkalmassági igazolások másolatát. A kezelői listát a csatolt
dokumentumokkal együtt az adott telephely EBK szakértője, ellenőrzi. Amennyiben nem
megfelelőség kerül megállapításra, a felek azt a munkavégzési engedélyben rögzítik.
Megfelelőség esetén a listát át kell adni a műszakvezetőnek, aki csak a listán szereplő
darukezelők részére adhat ki emelőberendezést. Az emelőgép kezelés megkezdése előtt a
Vállalkozó emelőgép kezelőjét az EBK szakértőnek a kezelni kívánt emelőberendezéssel
kapcsolatos helyismereti oktatásban kell részesítenie (híddaruk esetén az oktatást a BERT
emelőgép szakértője végzi). A darukezelőnek az emelőberendezés átvétele előtt igazolnia kell
magát (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél). Az emelőgéppel okozott kárért,
balesetért a Vállalkozó a felelős.
9.2. Az emelőberendezés, emelőszerkezet használata során a berendezés emelőgép naplóját az
emelőgép kezelőjének a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon vezetni kell. Az emelőgép
naplóba történt bejegyzést követően az aláírás alatt az olvasható nevet, cég nevet is
szerepeltetni kell.
9.3. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a saját tulajdonában lévő emelőgépét kívánja használni a
BERT területén, akkor az emelőgépet és dokumentációját a használat előtt be kell mutatni az
adott telephely EBK szakértőjének Az emelőgépet csak a Vállalkozó jogosultsággal
rendelkező munkavállalója használhatja. Az emelőgép kezelői engedély egy másolati
példányát a kezelőnek, mindig magánál kell tartania. A Vállalkozó csak kifogástalan állapotú,
felülvizsgált emelőberendezést használhat. BERT munkavállaló a Vállalkozó emelőgépét nem
használhatja. Az emelőgéppel okozott kárért, balesetért a Vállalkozó a felelős.
9.4. Ha a vezető nem tartózkodik a targoncán, a tehermegfogó szerkezetnek teljesen leeresztett
állapotban kell lennie és gondoskodni kell, hogy illetéktelen személyek a targoncát ne
használhassák (az indító kulcsot ki kell venni.)
9.5. Homlokvillás emelőtargonca terhelt állapotban lejtőn lefelé csak hátramenetben haladhat.
9.6. A targoncával más járművet tolni, vontatni és dönteni tilos.
9.7. Emelőtargoncával szállítani vagy terheletlenül haladni, csak a tehertartó szerkezet szállítási
helyzetében és magasságában szabad.
9.8. Rakodás esetén a rakodási területet el kell keríteni, le kell zárni (a targoncán elhelyezett 4 db
bója használatával).
9.9. Járműre történő rakodás esetén a járművet elmozdulás ellen rögzíteni kell.
9.10. A rakodási tevékenység során a targonca vezetőnek figyelemmel kell lennie a környezetére is.
Minden haladó mozgás megkezdése előtt körül kell tekintenie a targonca közvetlen
környezetében.
9.11. A targoncán található biztonsági övet a kezelőnek minden használat során be kell csatolnia.
9.1.
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10. Veszélyes áruk szállítására vonatkozó (ADR és RID) követelmények
A veszélyes áruk fuvarozása vagy szállítása (beleértve az ehhez kapcsolódó csomagolást, berakást,
töltést vagy kirakást) során, a Vállalkozónak be kell tartania az ADR (A Veszélyes Áruk Nemzetközi
Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás) és/vagy a RID (A Veszélyes Áruk Nemzetközi
Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat) előírásait.
Annak a Vállalkozónak, aki a BERT területére vagy területéről, a BERT vagy önmaga érdekében
veszélyes árut fuvaroz/tat vagy szállít/tat (vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy
kirakást végez/tet), veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval kell rendelkeznie, aki felelős azért,
hogy az említett tevékenységek ne veszélyeztessék a személyeket, anyagi javakat illetve az élő és
élettelen környezetet.
11. Iparbiztonsági követelmények
A BERT erőművei alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzemek.
A vészhelyzet bekövetkeztét az erőművek területén a vészhelyzeti riasztó rendszer jelzi. (A hangjelzés
mellett elhangzanak a szükséges és kötelezően követendő információk és utasítások).
A telephelyen időszakosan munkát végző külső munkavállalók a BERT irányítási rendszerébe
bevonásra kerülnek, munkavégzésük előtt dokumentált oktatást, felkészítést kapnak a Belső védelmi
terv rájuk vonatkozó részeiről, illetve megismerik a külső Vállalkozókra vonatkozó feladatok
végrehajtására, és az együttműködési kötelezettségre vonatkozó felelősségüket.
A telephelyen lévő Vállalkozók feladata az oktatott Belső védelmi terv rájuk vonatkozó előírások
követése, ebben a vészhelyzeti riadó bejelentése esetén a munkavégzés haladéktalan megszakítása, a
munkavállalók összességének késlekedés nélkül a gyülekezési helyen való gyülekezés, saját létszám
teljességének ellenőrzése.
A Vállalkozók helyszínen tartózkodó vezetőjének/munkavezetőjének mindig tisztában kell lennie az
erőmű területén dolgozó saját létszámmal. Amennyiben a Vállalkozók létszáma bővül nem BVT
oktatott munkatársakkal, akkor a Vállalkozó munkavezetőjének feladata intézkedni az újonnan érkező
beosztottak BVT kioktatása érdekében. Az erőmű biztonsági szolgálat követi a napközbeni be- és
kilépéseket nyilvántartja az aktuális létszámot, melyről a műszakvezetőt az előírt eljárásrendben
informálja.
12. EBK szabályok megsértésének szankcionálása
A 13. pontban említett személyek jogosultak a munkaterületeket ellenőrizni. Munka-, tűz- és egyéb
biztonságtechnikai vagy környezetvédelmi szabály, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt
szabály megsértése esetén a munkát le kell állítani. A szabálytalanságot és a meghozott intézkedéseket
az építési naplóban dokumentálni kell. A szabálytalan munkavégzés felelősének a helyi munkavezetőt
tekintjük. A szabálytalanság megszüntetése után a munka folytatható. Ismételt szabálytalanság esetén
(vagy súlyos szabályszegés esetén) a helyi munkavezető Engedélyét visszavonjuk, és a felelős
munkavezetőt vagy a Vállalkozó vezetőjét értesítjük. A helyi munkavezető ismételt oktatás után újra
vizsgázhat és sikeres vizsga esetén visszakaphatja az Engedélyét.
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Kapcsolattartók

Az erőművek területén folyó munkák munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, vagyonvédelmi,
munkaterületi rendre vonatkozó és egyéb ügyeivel kapcsolatban a BERT alábbi képviselői jogosultak
eljárni:
Terület

BERT teljes területén

Kelenföldi Erőmű

Dél-pesti Erőmű

Észak-pesti Erőmű

Elérhetőség
mobil

Név

Beosztás

Szakay László

tűzvédelmi mérnök

+36-30/921-8506

Tóth Pál

EBK szakértő

+36-20/364-4257

Major Balázs

EBK referens

+36-20/914-7911

Fodor János

EBK szakértő

+36-30/428-3889

műszakvezető

+36-20/364-4218

EBK szakértő

+36-20/472-5498

műszakvezető

+36-20/326-9199

EBK szakértő

+36-20/364-4257

műszakvezető

+36-20/326-9188

Horváth Balázs

Tóth Pál

Vállalkozó feladata megismertetni az EBK előírásokban szereplő követelményeket a munkavállalóival
és alvállalkozóival, illetve azok betartását megkövetelni.
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