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A Budapesti Erőmű ZRt. (továbbiakban BERT) területén fizikai munkát nem végző vállalkozásoknak
be kell tartaniuk az érvényes és vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi,
vagyonvédelmi jogszabályi előírásokat.
A munkavégzés vagyonvédelmi feltételei
1. A BERT telephelyekre csak engedéllyel, regisztráció alapján, egészséges, munkaképes, alkohol és
drogmentes állapotban lehet belépni, illetve ott tartózkodni.
2. Be- és kilépésnél a csomagokat és gépjárműveket a Biztonsági szolgálat ellenőrizheti.
3. A Vállalkozás munkavállalói csak a szerződésben meghatározott módon és területen végezhetnek
munkát, és csak az engedélyezett helyiségeket, eszközöket használhatják.
4. A BERT területére alkoholt, kábító hatású anyagot behozni tilos.
A munkavégzés munkavédelmi feltételei
5. Amennyiben a Vállalkozás alvállalkozót is foglalkoztat, akkor teljes körűen felel annak
munkavégzéséért valamint a munkavégzés koordinálásáért.
6. Az erőművek területén a védősisak, üzemelő technológiai területeken a hallásvédő eszköz
használata is kötelező (igény esetén ezeket a BERT biztosítja). Üzemi területre csak zárt, lapos
sarkú, gumitalpú cipőben lehet belépni.
7. A Vállalkozó köteles munkavállalói részére a BERT területén történő munkavégzéshez megfelelő
állapotú, biztonságos és időszakosan felülvizsgált munkaeszközt biztosítani.
A munkavégzés tűzvédelmi feltételei
8. Amennyiben a Vállalkozás valamely munkavállalója tüzet észlel, akkor jeleznie kell telefonon
vagy a kézi jelzésadók működtetésével.
9. Tűz esetén a készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel lehet beavatkozni.
10. A tűzjelző szirénák vagy a vészhelyzeti kihangosító rendszer megszólalása esetén a Vállalkozás
valamennyi munkavállalójának, alvállalkozójának menekülni kell, és a kijelölt gyülekező
helyeken kell gyülekezni.
11. A menekülésre igénybe vehető kijárati ajtók biztonsági jellel vannak megjelölve. A menekülési
utakon anyagot tárolni, eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenesen is tilos. Menekülés során tilos a
BERT területén lévő lifteket használni.
12. Gyülekezési helyek a BERT területén:
 Kispesti Erőmű: a műhely előtti parkoló.
 Újpesti Erőmű: az irodaépület belső sarka a bejáratnál
 Kelenföldi Erőmű: a Hengermalom utcai porta előtti belső terület,
 Központi irodaépület: az irodaépületben keletkezett tűz esetén az orvosi rendelő melletti
területen, míg a Kelenföldi Erőműben bekövetkezett vészhelyzet esetén a Budafoki úti bejárat
előtt.
13. A BERT területén található tűzgátló ajtókat kitámasztani, önműködő csukódásukat
megakadályozni Tilos.
14. A BERT területén a dohányzás kizárólag a táblával jelölt szabadtéri dohányzó helyeken
engedélyezett
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A munkavégzés iparbiztonsági feltételei
15. A BERT erőművei alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzemek. A vészhelyzet bekövetkeztét az
erőművek területén a vészhelyzeti kihangosító rendszer jelzi. (A hangjelzés mellett elhangzanak a
szükséges és kötelezően követendő információk és utasítások). A telephelyen lévő Vállalkozók
feladata a munkavégzés haladéktalan megszakítása, a gyülekezési helyen való gyülekezés, saját
létszám teljességének ellenőrzése.
16. A menekülésre-, gyülekezésre vonatkozó szabályok a tűzvédelmi feltételek között kerültek
felsorolásra.
A munkavégzés egyéb feltételei
17. Vállalkozónak a konkrét telephelyre vonatkozó munka-, tűz-, katasztrófavédelmi oktatáson kell
részt vennie a munkavégzést megelőzően. (Anyagszállítást végző vállalkozások munkavállalóinak
nem kell részt venni oktatáson.)
18. A munkavégzés során keletkező hulladékokat a BERT által rendszeresített gyűjtőedényben, a
környezet szennyezését megakadályozó módon, szelektíven kell gyűjteni.
19. BERT vizsgálatot végezhet rendzavarás, bűncselekmény elkövetése esetén, a Társaság területéről
a gyanúsítható személyeket eltávolíttathatja.
20. A BERT által időszakosan hozott rendkívüli, rezsim intézkedések a BERT területén lévő
Vállalkozásokra is vonatkoznak.
21. A BERT teljes területén a KRESZ szabályai az érvényesek, a gépjárművel, történő közlekedés
esetén a megengedett legnagyobb sebesség 20 km/h.
22. A BERT területén közlekedő emelőtargoncát gépjárművel előzni TILOS.
23. 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.
24. A BERT területén fényképezni, filmezni, videó felvételt készíteni, a médiának tájékoztatást,
riportot adni csak a társaság menedzsmentjének külön engedélyével szabad.
25. A BERT területén videokamerás megfigyelő rendszer működik.
26. A Vállalkozás képviselőjének haladéktalanul tájékoztatnia kell a BERT kapcsolattartóját az
esetlegesen bekövetkező balesetről, majdnem balesetről, tűzesetről, környezetszennyezésről,
vagyonvédelmi eseményről.
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