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1. A KIVONAT CÉLJA  

 

MVM Mátra Energia ZRt. (székhely: 3271 Visonta Erőmű út 11. továbbiakban: Társaság) 

területén a munkát végző szerződéses partner társaságok munkavállalói, egészségének 

megóvása érdekében, csökkentve ezzel a munkabalesetek és foglalkozással összefüggő 

megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kialakulásának lehetőségét, megismerjék a 

munkavédelmi belső szabályozásra vonatkozó előírásokat. 

A „KIVONAT” nem mentesíti a vonatkozó munkavédelmi jogszabályokban előírt kötelmei 

alól. 

 

2. KÜLSŐ KIVITELEZŐK MUNKAVÉDELMI OKTATÁSA 

 

Ha a Társaság területén szerződés vagy megbízás alapján külső kivitelezők (ide értendő a bérlők 

üzemi területen történő munkavégzése is), munkát végeznek, akkor a munka megkezdése előtt a 

munkát végzőket munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Az elméleti oktatás a 

munkavédelmi menedzser, a gyakorlati oktatás a munkát végeztető osztály műszaki ellenőrének 

(kapcsolattartójának) a feladata. Az oktatást dokumentálni kell (elméleti oktatást oktatási 

naplóban, a gyakorlati oktatást az építési naplóban, ill. a külső kivitelező oktatási naplójában). 

 

3.  MÁS GAZDÁLKODÓ SZERVEZET (KÜLSŐ KIVITELEZŐK) 

MUNKAVÁLLALÓI ÁLTAL VÉGZETT MUNKA  

 

3.1 A külső kivitelezőkre vonatkozó munkabiztonsági előírások túlnyomó részét a SZTÜ1 

Szerződéses kapcsolatok szabályzatának 11. sz. melléklete „Kiegészítő munkabiztonsági 

feltételek címmel” tartalmazza, mely a szerződés melléklete. 

 

3.2  A külső kivitelezőknek további feladatai vannak annak érdekében, hogy a munkavégzés 

alatt minél kevesebb legyen a veszélyeztetés, rendkívüli esemény. 

 

3.3 Értesítés alapján a munkavédelmi menedzsernek részt kell vennie a külső kivitelezők által 

szervezett munkavédelmi szemlén. 

 

3.4. A munkavégzés során tapasztalt munkavédelmi hiányosságokat és annak megszüntetési 

határidejét naplózni kell. A naplózás az illetékes műszaki ellenőr feladata. 

 

3.5 A külső kivitelező értesítése és felkérése alapján a Társaság képviselőjének 

(munkavédelmi menedzsernek) részt kell venni a külső kivitelező munkavállalójának 

tevékenysége által okozott, vagy munkavállalóját ért baleset kivizsgálásában.  

 

3.6 A Társaság által biztosított munkaeszközök (nem emelőgépek) - külső munkavállalók 

által történő - használatát írásban kell engedélyezni. A munkavégzés helye szerint 

területileg illetékes műhelyvezető feladata a munkaeszköz rendeltetésszerű használatára 

vonatkozó elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatás megtartása a munkaeszközt 

használni kívánó külső kivitelező munkavállalója részére.  

 

3.7 A külső kivitelezők engedély nélkül semmilyen Társasági tulajdonú eszközt, anyagot nem 

használhatnak, és írásban kell rögzíteni az ide vonatkozó eljárási szabályokat. A Társaság 

által a vállalkozó részére biztosított emelőgépek vonatkozásában az SZTÜ1 Szerződéses 

kapcsolatok szabályzatának 11. sz. melléklete szerint kell eljárni. 
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3.8 Kölcsönösen tájékoztatni kell, papíron és/vagy elektronikus formában át kell adni azon 

veszélyes anyagok és keverékek biztonsági adatlapjait, melyeket az MVM Mátra Energia 

ZRt. biztosít a külső kivitelező munkavégzéséhez, illetőleg melyekkel munkája során a 

külső kivitelező kapcsolatba kerülhet. 

 

3.9 A külső kivitelező, vállalkozó köteles az általa létesített épület, szerelt gép, eszköz és a 

hozzátartozó védőfelszerelések kialakításánál az érvényben lévő munkavédelmi 

előírásokat betartani. 

 

4. IDEGEN VÁLLALKOZÓK ERŐMŰBELI TEVÉKENYSÉGÉNEK 

MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI 

 

4.1 Kötelesek betartani az átadott munkavédelmi szabályzat és az egyéb szabályozási 

dokumentumok kivonatának előírásait az erőmű egész területén (ha a külső kivitelezőnek 

van a részvénytársaság területén saját kezelésében műhelye, elhatárolt tere vagy területe, ott 

a saját munkavédelmi előírásait kell betartania). 

 

4.2 A külső kivitelező munkavállalói az erőmű területén csak a részükre kijelölt területen 

tartózkodhatnak, mozoghatnak. Munkát kizárólag azon a területen, berendezésen 

végezhetnek, amelyet részükre erre a célra átadtak. 

 

4.3 A külső kivitelező munkavezetője a munkavégzés befejezésekor köteles a munkaterületet 

írásban a Társaság által kijelölt személynek átadni. A berendezés letiltásának feloldását a 

külső kivitelező munkavezetője kezdeményezi a műszaki ellenőr felé.   

A külső kivitelező munkavezetője a letiltás feloldását követően köteles a berendezést üzemi 

berendezésnek tekinteni és gondoskodni arról, hogy az általa irányított munkavállalók a 

berendezéstől eltávozzanak és ahhoz a továbbiakban ne nyúljanak. 

 

4.4 A munkaterület átadásának-átvételének dokumentálása történhet SAP rendszerből 

kinyomtatott Munkamegrendelőn, illetve naplózás formájában. 

 

4.5 A külső kivitelezők védősisakját és munkaruháját szöveges felirattal, vagy logóval kell 

megjelölni a foglalkoztató cég azonosítása érdekében. 

 

 

4.6 A külső kivitelező közúton közlekedő (kerékpárral, motorkerékpárral, gyalogosan 

közlekedő) munkavállalóinak éjszaka, illetve rossz látási körülmények között az erőmű 

területén fényvisszaverő, ill. láthatósági mellényt kell viselniük. Nem kötelező a láthatósági 

mellény viselése, ha a munkavállaló fényvisszaverő csíkkal ellátott munkaruhát, védőruhát 

visel. 

5. IDEGEN VÁLLALKOZÓK BÁNYABELI TEVÉKENYSÉGÉNEK 

MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI 

  

5.1 Idegen vállalkozók a bányában csak érvényes vállalkozási szerződés alapján végezhetnek 

munkát, bányászati tevékenységet. 

 

5.2 A vállalkozó tudomásul veszi az alábbiakat: 
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• a vállalkozó bányába telepített (a bányában tartózkodó) valamennyi munkavállalója 

általános magatartási, alkalmassági szabályait, az oktatáson elhangzottak alapján 

köteles betartani, 

• a bánya kijelölt műszaki felügyeletének ellenőrzési, utasítási jogköre van a 

szerződés teljesítésével összefüggésben, 

• a külső kivitelező munkavállalói kötelesek betartani a részükre átadott 

munkaterületen is a tartózkodás szabályait, különös tekintettel a környezet-, a tűz-, 

és a munkavédelmi előírások betartását, 

• a vállalkozónak tevékenysége során gondoskodnia kell az általa megbízottak 

szakmai felügyeletéről és egyéb ellenőrzési feladatairól, 

• a vállalkozó tudomásul veszi, hogy a bánya területén, a bányászati jellegű 

jogszabályok betartása is kötelező, 

• a vállalkozó tudomásul veszi, hogy a súlyos munkabalesetek és súlyos üzemzavarok 

esetén teendő jelentési és helyszínbiztosítási előírásokat betartja, 

 

5.3 Abban az esetben, ha a vállalkozó a bányában önálló (elkülöníthető) bányászati 

tevékenységet folytat (jövesztés, szállítás és hányóképzés), bányabeli tevékenységére 

felelős műszaki vezető helyettest kell kijelölni. A felelős műszaki vezető helyettest a 

vállalkozó jelöli ki, miután a Társaság bányaüzemi felelős műszaki vezetője a kijelöléséhez 

hozzájárulását megadta. A felelős műszaki vezető helyettes szükségességét a vállalkozási 

szerződésben rögzíteni kell. 

 

5.4 A felelős műszaki vezető helyettes felel a vállalkozó bányászati tevékenysége során a 

Bányatörvény rendelkezései, a műszaki előírások és a bányabiztonsági szabályok 

bányaüzemben történő végrehajtásáért, valamint megtartásuk ellenőrzéséért. 

 

A vállalkozó által kijelölt felelős műszaki vezető helyettest a Bányakapitánysághoz be kell 

jelenteni. 

 

Az állami jogszabályok meghatározzák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés alapvető követelményeit. 

 

6. BALESET JELENTÉSE 

 

• Minden balesetet és sérülést jelenteni kell a munkahelyi vezető részére, 

• Szükség esetén elsősegélynyújtás / mentőszolgálat értesítése, 

• Naplózni szükséges a történteket, 

• A balesetet jelenteni kell a Társaság munkavédelmi menedzserének  

• Kiváltó okokat fel kell deríteni 

 

Üzemi mentőszolgálat telefonszáma VISONTA BÁNYA: +36 30/525 85 69. 

Üzemi mentőszolgálat telefonszáma BÜKKÁBRÁNY BÁNYA +36 30/705 35 12. 

 

 

                               

 


