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ČESKÁ VERZE – SOUDNÍ PŘEKLAD DO MAĎARŠTINY

Vítám vás na vstupním školení bezpečnosti práce. Toto školení je 
určeno pro zaměstnance externích společností, které budou pracovat v areálu 
elektrárny. Účelem tohoto školení je seznámit vás se základními podmínkami, 
které budete muset v elektrárně dodržovat, aby případná rizika byla 
eliminována na co nejnižší mez. Nebudu proto hovořit o povinnostech, které 
vyplývají za Zákoníku práce nebo jiných obecně platných právních předpisů, 
protože předpokládám, že tyto povinnosti znáte z pravidelných školení, které 
provádějí vaše firmy a jejich dodržování proto považuji za samozřejmé. 

Naše společnost věnuje problematice bezpečnosti práce maximální 
pozornost. Je zpracován vlastní systém bezpečnosti práce, jehož cílem je 
vytvořit bezpečné prostředí pro všechny, kteří v elektrárně pracují, a tím 
dosáhnout nulového počtu pracovních úrazů jak našich zaměstnanců, tak i 
zaměstnanců dodavatelských firem a návštěv.

 Tento bezpečnostní systém je zpracován v souladu s požadavky 
platných právních předpisů a aktuálně platných ISO norem pro oblast 
bezpečnosti práce. Tento systém stanoví, že bezpečnost práce je vždy prvořadá. 
I vy svou prací můžete podstatně ovlivnit úroveň bezpečnosti práce na našich 
pracovištích. 

Rizika, která působí v naší společnosti, jsou identifikována a 
vyhodnocena a vedení Vaší společnosti je má k dispozici. Základní rizika ve 
společnosti jsou:

 Rizika mechanická – pády osob, pády materiálu, zachycení 
pohyblivou součástí zař ízení, pořezání, zavalení sypkým materiálem, 
destrukce tlakových celků;

 Rizika elektrická – úraz elektrickým proudem nízkého nebo vysokého 
napě tí, vznik el.oblouku, poškození zař ízení působením elektrického 
proudu, apod.;

 Riziko požáru a výbuchu – iniciace požáru nebo výbuchu uhelného 
prachu, hořlavých kapalin nebo plynů;

 Rizika chemická – zasa ž ení toxickou, drá ž divou nebo ž íravou 
chemickou látkou;
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 Rizika tepelná – opa ření horkou vodou nebo párou, popálení o horké 
části kotlů a potrubí;

 Riziko hluku – ve výrobních prostorách ozna č ených výstra ž nou 
tabulkou, kde hladina hluku přesahuje 85 dB.

 Rizika spojená s vnitropodnikovou dopravou – zachycení, přiražení, 
náraz, přejetí, sražení dopravním nebo manipulačním prostředkem. 

  Naše společnost se rovněž zavázala dodržovat stanovené zásady a 
kritéria normy ČSN EN ISO 14001 - Environmentální systém řízení 
(Environment = užší vymezení pojmu životní prostředí). V rámci vytvořeného 
systému řízení ochrany životního prostředí požadujeme i po zaměstnancích 
našich dodavatelů, aby dodržovali v celém areálu stanovené zásady a kritéria. 

Při používání nesprávných nebo nebezpečných pracovních postupů 
budete ohrožovat nejen sebe, ale i zdraví a životy našich zaměstnanců a 
majetek naší společnosti. Vaší povinností je dodržovat právní a ostatní 
předpisy k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení, dále 
dodržovat pokyny a stanovené pracovní postupy, zásady bezpečného chování 
na pracovištích a stanovené zásady a postupy ochrany životního prostředí.  
Zejména je nutné dodržovat následující pravidla:  

1. Vstup do areálu je povolen pouze určenými vrátnicemi. Pro chodce je 
určena vrátnice u administrativní budovy, dále potom vrátnice u nových 
bloků. Vstupovat můžete po předložení průkazu, který obdržíte po tomto 
školení. Průkaz je nutné nosit viditelně po celou dobu pobytu v areálu 
elektrárny. Průkaz je nepřenosný. V areálu se pohybujte pouze po 
vyhrazených komunikacích. Nevstupujte do prostorů a objektů, kde není 
vaše pracoviště. 

2. Vjíždění do areálu vozidly je možné pouze na základě povolení k vjezdu 
vydaného personálním úsekem společnosti nebo na základě jednorázového 
povolení, které vydává ostraha. V tomto případě osádku vozidla do areálu 
musí doprovázet zaměstnanec naší společnosti. Při jízdě v areálu elektrárny 
dodržujte pravidla silničního provozu, zejména rychlostní limity 
předepsané dopravním značením. V celém areálu je povolena maximální 
rychlost 15km v hodině. Samozřejmě předpokládáme, že Vaše vozidla a 
technika jsou v požadovaném technickém stavu. 
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3. Práce, které bude vaše firma provádět, musí být v souladu s právními a 
ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a dále s 
předpisy hygienickými, předpisy o bezpečnosti technických zařízení, 
s technickými normami, s dopravními předpisy, s předpisy o požární 
ochraně, s předpisy o zacházení s hořlavinami, jedy a jinými látkami 
škodlivými zdraví a s pravidly a pokyny k zajištění bezpečnosti práce. 
Porušování těchto předpisů může vést k sankcím vůči vaší firmě. Tyto 
sankce jsou zakotveny v potvrzených smluvních vztazích.

4. Opravářské a údržbářské práce mohou být zahájeny pouze na základě 
písemného předání zařízení do opravy. Předávání zařízení do opravy se řídí 
směrnicí TOS č. 12/2004 „Pravidla bezpečnosti práce pro předávání 
strojního a elektrického zařízení do opravy“. S obsahem směrnice vás 
v potřebném rozsahu seznámí zaměstnanec naší společnosti, který vaše 
práce bude koordinovat. 

5. Na pracovištích, kde pracují zaměstnanci více zaměstnavatelů, musí být 
zajištěn postup prací tak, aby se jednotlivé pracovní skupiny vzájemně 
neohrožovali. Předem musí být dohodnut postup prací a jejich časový sled 
a musí být přijata opatření, která vyloučí případné nebezpečí. Přijatá 
opatření musí být napsána ve stavebním nebo montážním deníku a 
podepsána vedoucími jednotlivých pracovních skupin. Za dodržování 
přijatých opatření a pracovních postupů zodpovídají právě vedoucí 
jednotlivých pracovních skupin. 

6. Zaměstnanci externích firem mají přísně zakázáno manipulovat s výrobním 
zařízením, které jim nebylo předáno do opravy nebo využívat jeřábů či 
jiných mechanizačních prostředků bez souhlasu vlastníka nebo uživatele. 

7. Po ukončení opravy nebo při jejím přerušení a při zkouškách zařízení 
mohou zařízení uvádět do provozu výhradně zaměstnanci naší společnosti 
určeni k obsluze a provozování zařízení. 

8. V elektrárně je předepsáno používání ochranných přileb a ochranných 
brýlí. Tyto ochranné pomůcky je nutno používat ve všech prostorách 
(venkovních i vnitřních) mimo kanceláří, velínů, sociálních zařízení apod. 
Ochranu sluchu je nutno používat na pracovištích, kde ekvivalentní hladina 
hluku je vyšší než 85 dB. Jedná se o následující pracoviště:

- strojovna a kotelna bloků 4, 5
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- kogenerační jednotka
- strojovna a kotelna bloku 7
- drtící stanice uhlí
- čerpací stanice 1
- redukční stanice RS 1
- vodárna Podmoráň objekty 103 a 113 - strojovny
- redukční stanice zemního plynu PH

Všechna tato pracoviště jsou označeny bezpečnostními značkami.
Jako ochrana sluchu se na těchto pracovištích mohou používat mušlové 
(sluchátka) nebo zátkové chrániče sluchu. Kromě toho je vaší povinností 
používat vhodnou pevnou, uzavřenou pracovní obuv, dlouhé pracovní 
kalhoty a další ochranné pracovní pomůcky a prostředky, které jsou nutné 
pro výkon vaší práce s ohledem na rizika, která působí v místě vaší práce.

 
9. Do areálu elektrárny je zakázáno donášet alkohol nebo jiné návykové látky 

nebo jejich konzumace. Rovněž je zakázáno pod vlivem těchto látek do 
areálu vstupovat. Zaměstnanci externích organizací jsou povinni se na 
pokyn vedoucích zaměstnanců naší společnosti nebo zaměstnanců ostrahy 
podrobit zkoušce, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové 
látky. Odmítnutí zkoušky nebo pozitivní výsledek zkoušky je důvodem pro 
okamžité vykázání zaměstnance externí organizace z areálu elektrárny.

10. Vedení externí organizace zodpovídá za zdravotní a odbornou (kvalifikaci) 
způsobilost svých zaměstnanců k vykonávaným činnostem. Zaměstnanci 
externích organizací mají zakázáno provádět práce, pro které nemají 
potřebnou kvalifikaci (např. svařování, řízení vozidel, obsluhu jeřábů, 
vázání břemen apod.). Doklady opravňující provádět tyto práce jsou 
zaměstnanci externích organizací povinni na požádání předložit vedoucím 
zaměstnancům naší společnosti. 
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            SOUDNÍ PŘEKLAD MAĎARŠTINA

Üdvözöljük a bevezető munka biztonsági képzésen. A képzés célja a 
külső szervezetek személyzetének, munkavállalóiknak képzése, th. azoknak, 
akik dolgoznak az erőmű telephelyén. Ennek a képzésnek célja, hogy 
megismertessük önöket az alapvető feltételekkel, ez szükséges lesz az erőmű 
telepén betartani, ahhoz, hogy az esetleges kockázatok elhárítva legyenek a 
legalacsonyabb mértékre. Ezért nem fogok beszélni a kötelezettségekről, amik 
a munkatörvénykönyvből vagy más előírásokból erednek, mert feltételezem, 
hogy ismerik ezeket a rendszeres képzésekből, amiket végzik a cégjeik és 
ezeknek betartása, úgy vélem, hogy magától értetődik. 

Cégünk maximális figyelmet fordít a munka biztonság kérdésére. 
Kidolgozva van saját munka biztonsági rendszer, aminek az a célja a 
biztonságos környezet létrehozása mind azok részére, akik az erőmű 
telephelyén dolgoznak, és ezzel elérni a munkával kapcsolatos sérülések 
számát nulla számra, úgy az alkalmazottjainál, mint a kivitelező cégek 
alkalmazottjaik és meglátogatók esetében is. 

 Ez a biztonsági rendszer kidolgozva van az érvényes jogszabályok 
előírásaival összhangban és aktuálisan az ISO szabványokkal a munka 
biztonsági területen. Ez a rendszer meghatározza, hogy a munka biztonság 
mindig elsődleges fontosságú. Önök is a munkájukkal jelentősen 
befolyásolhatják a munka biztonság szintjét a munkahelyeinken. 

Azok a kockázatok, amelyeknek a társaságunkban hatása van, 
azonosítva és kiértékelve vannak és cégűnknek rendelkezésre áll. 

A társaságban lévő alapvető kockázatok a következők:

 Mechanikai kockázatok – személyek esése, anyag esése, a berendezés 
lebeg ő  részeinek elkapása, megvágás, elhalmozás szóró anyaggal, a 
nyomás egységek destrukciója;

 Elektromos kockázatok – alacsony vagy magas feszültségű  árammal 
okozott balesetek, elektromos ív keletkezése, a berendezés elektromos 
árammal okozott   megkárosítása shas.;

 Tűz és robbanás kockázatok – a szénpor, gyúlékony folyadékok vagy 
gázok tűz vagy robbanásveszélyt kezdeményezése;

 Kémiai kockázatok – mérgező érintés, maró ingerlő kémiai anyaggal;
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 H ő kockázatok – forrázás forró vízzel vagy g őzzel, égési sérülések a 
kazán vagy csővezeték forró részeivel;

 Zaj kockázatok – gyártási helyiségekben, amelyek ellátva vannak 
figyelmeztető táblával és ahol a zaj szintje meghaladja a 85 dB.

 Bels ő  vállalati közlekedéssel kapcsolatos kockázatok – odafogás, 
odacsapás, ütközés, elgázolás, elütés közlekedési vagy mozgatási 
eszközzel. 

A társaságunk – cégünk szintén vállalja, hogy kövesse a kialakított 
iránymutatásokat és kritériumokat a ČSN EN ISO szabványok előírásait 
– környezetvédelmi irányítási rendszert (Environment = a környezet 
szűkebb kihatárolása). A környezet védelmi irányítási rendszer 
keretében megköveteljük - elváruk az alkalmazottjainktól és a 
beszállítóinktól, hogy az egész telephelyen tartják be a meghatározott 
alapelveket és kritériumokat. 

Rossz vagy veszélyes munkamódszerek használatakor veszélyezteti 
nem csak magát, hanem az alkalmazottjaink egészségét és a cégünk vagyonát. 
Az Önök kötelezettsége és felelősége, hogy megfeleljenek és betartsák a jogi és 
egyéb előírásokat, annak biztosítása érdekében,  hogy biztosítva legyen a 
munka biztonság és technikai felszerelések biztonsága,     tovább kövesse az 
utasításokat és megállapított munkafolyamatokat, a munkahelyen a biztonságos 
magatartást a munkahelyen, és a környezetvédelmi meghatározott alapelveket 
és folyamatokat. Különösen szükséges betartaniuk az alábbi szabályokat:  

1. Belépés a telepre megengedve van csak a meghatározott portán. A 
gyalogosok részére az átkelés az irodaház portáján keresztül és az új 
blokkoknál lévő portán lehetséges. Belépésnél szükséges bemutatni azt az 
igazolványt, amit kap e képzés után. Az igazolvány szükséges hordani 
látható helyen egész tartózkodási ideje alatt erőmű telepén. Az igazolványt 
nem lehetséges átruházni másra. A telephelyen mozogjanak csak a 
kihatárolt utakon. Ne lépjenek be terekbe, helyekre és épületekbe, ahol 
nincs a munkahelyük. 

2. Behajtás járműkkel a telephelyre lehetséges csak a behajtási engedély 
alapján, az engedély erre kiadja a személyzeti osztály, egy alkalmi 
engedély behajtásra kiadja a biztonsági őr. Ebben az esetben a jármű 
személyzetét kíséri a telephelyen a cégünk alkalmazottja. A 
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gépkocsivezetés alatt a telephelyen szükséges betartani a úti közlekedési 
előírásokat, különösen a sebességi határokat, ahogy előírják a közlekedési 
táblák. Az egész telephelyen a megengedett maximális sebesség 15km/ó. 
Természetesen feltételezzük, hogy az járműik és technikáik megfelelő 
műszaki állapotban vannak.  

3. Azok a munkák, amit a cégük fog végezni kell, hogy legyenek végrehajtva 
összhangban a jogi és többi előírásokkal a munka biztonság és élet védelem 
biztosításával, tovább egészségügyi és higiénia szabályzat, a biztonsági 
szabályzatának technikai berendezések műszaki előírásai, a forgalom 
jogszabályok, a vonatkozó tűvédelmi, szembeni bánásmódján a gyúlékony 
anyagok, mérgek és egyéb egészségre káros anyagokat, valamint a 
szabályok és iránymutatók, hogy biztosítsák a munka végezés biztonságát. 
Ezeknek a szabályok megsértése vezethet a szankciók alaklazására a cégük 
ellen. Ezek a szankciók beitatva vannak az igazolt szerződési 
kapcsolatokban.

4. Javítási és karbantartási munkák csak a javításra írásbelien átadott 
berendezésen lehetséges th. írásos átadás után. A javításra átadott 
berendezés átadására irányadó a TOS  12/2004 sz. irányelv„Munka 
biztonsági szabályok a gépi és elektromos berendezések javításra átadása“. 
Az irányelv tartalmával szükséges mértékben megismerteti Önöket a 
cégünk alkalmazottja, aki koordinálni fogja munkájukat. 

5. Azokon a munkahelyeken, ahol több alkalmaztató alkalmazottjaik 
dolgoznak, kell, hogy legyenek a munkafolyamatok biztosítva úgy, hogy az 
egyes munkacsoportok kölcsönösen ne veszélyeztetnék egymást. Előre kell 
egyeztetni a munkafolyamatokat ezek időbeli sorrendjét, és intézkedéseket 
kell hozni, hogy ez kiküszöböljön minden kockázatot, veszélyt. A 
meghozott intézkedés legyen bejegyezve az építési vagy szerelési naplóba 
és aláírva az egyes munkacsoport vezetője által. Az intézkedések és 
munkafolyamatok betartásáért felelnek az egyes munkacsoport vezetői. 

6. Külső cégek alkalmazottaknak szigorúan tilos mozgatni a gyártási 
berendezéssel, amit nem adtak át nekik javításra, vagy használni a darukat 
és más mechanizált gépeket a tulajdonos vagy használó jóváhagyása nélkül.
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7. A javítás vagy a javítás megszakítása és a berendezés próbája után a 
berendezés üzembe helyezését kizárólag csak a cégünk alkalmazottjai 
végezhetik el azok, akik a berendezés kezelésére vannak elrendelve. 

8. Az erőmű területén szükséges védősisakot és védőszemüveget hordani. 
Ezeket a védő eszközöket kell használni minden területen (külső és belső) 
az irodákon, vezérlőn és a szaniter berendezéseken kívül shas. 
Hallásvédelmet szükséges hordani a munkahelyeken, ahol a zaj szint 
ekvivalens magasabb, mint 85 dB. A következő munkahelyekről van szó: 

- gépház és a blokk kazánház 4, 5
- kogeneraciós egység, kombinált hő-és tápegység 
- gépház és a 7 blokk kazánháza 
- szénzúzás állomás
- szivattyú állomás 1
- redukciós állomás RS 1
- víz létesítmény Podmoráň 103 és 113 objektumok- gépházak
- PH földgáz redukciós állomása

Mind ezek a munkahelyek ellátva vannak biztonsági jelzésekkel.
Mint hallásvédelem ezeken a munkahelyeken használhatók a kagylószerű 
(fülhallgató)  vagy dugós hallásvédők. Ezen kívül kötelezettségük hordani 
szilárd zárt munka lábbelit, hosszú munkanadrágot, és más munka 
védőeszközöket és segédeszközöket, amik szükségesek a munkájuk 
végezésére, tekintettel a kockázatokra, amiknek hatása van a munkájuk 
helyén.

 
9. Az erőmű területére tilos behordani a szeszitalt vagy más megszokható 

anyagokat- kábítószereket, tovább tilos ezek fogyasztása. Szintén tilos az 
ilyen anyagok befolyása alatt belépni a telephelyre. A külső cégek 
személyzete kötelesek a cégünk vezető alkalmazottjai utasítására vagy a 
biztonsági őrök utasítására vizsgálatot lehetővé tenni, arra, hogy nincsenek 
alkohol vagy megszokó anyagot (addiktív) hatása - befolyásolása alatt. Az 
ilyen vizsgálás elutasítása vagy a pozitív eredmény kimutatása az 
alkalmazott azonnali kizárásának oka az erőmű területéről.
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10. A külső szervezetek vezetőik felelősek az alkalmazottjaik egészségi és 
szakmai alkalmasságáért (képesítési) a végzett tevékenységekre. A külső 
szervezetek alkalmazottjainak tilos végezni olyan munkákat, amire nincs 
szükséges képesítése (pld. hegesztés, járműk vezetése, daru kezelése, teher 
kötés, shas.) Igazolásokat, amik szerint jogosultak végezni az ilyen 
munkákat a külső szervezetek alkalmazottjai kötelesek  kérésre bemutatni 
az alkalmazottjaink vezetőjének. 


