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BESZÁMOLÓ
Az Erőmű Munkavédelmi Bizottság

2015. évi munkájáról

� 2001. novemberében került sor első ízben az erőműben munkavédelmi képviselő választásra. A választáson

induló 9 fő megkapta a megválasztáshoz szükséges szavazatokat. Még ebben a hónapban megalakítottuk a

Munkavédelmi Bizottságot. 2002 januárjában megállapodásjött létre a munkavédelmi szervezet és a

munkavédelmi bizottság közötti együttműködésről. A képviselők mandátumának lejártával 2004. november

24 – 25-én 12 fő munkavédelmi képviselőt választottak meg, majd 2008. november 27-28-án 13 fő kapta meg

a megválasztáshoz szükséges szavazatokat. Újabb munkavédelmi képviselő választásra került sor

2012.november29 – 30-án,ahola régi munkavédelmiképviselők közül BaranyiAttila ésKovácsZsolt nem
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2012.november29 – 30-án,ahola régi munkavédelmiképviselők közül BaranyiAttila ésKovácsZsolt nem

vállalta a további öt évre szóló jelölést. Helyükre HorváthPéter (KSZKO) és Vass Tivadar (Szállítási O.)

kollégáink léptek. A szükséges szavazatokat megkapva így újra 13 fő munkavédelmi képviselő került

megválasztásra. A megválasztott munkavédelmi képviselők minden választási ciklusban munkavédelmi

bizottságot alakítottak. 2015-ben Vass Tivadar leszámolt, helyette Hegedűs Zoltánt kértük fel a

munkavédelmi képviselői feladatok ellátására.

� 2015-ben az Erőmű Munkavédelmi Bizottsága 4 alkalommal ülésezett:

� 2015. április 30.

� 2015. szeptember 04.

� 2015. november 20.

� 2015. december 09.



OKTATÁSOK, TOVÁBBKÉPZÉSEK

� 2015. január 22. Munkavédelmi képviselők 1993. évi XCIII.

számú törvény alapján előírt 8 órás oktatása,

Eger12 fő.
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Eger12 fő.

• 2015. február 19. Munkavédelmi továbbképzés.

• 2015. november 5-6. Villamosenergia-ipari Képviselők Fóruma (XIV.

VIMFÓ) Budapest 1 fő részvételével.



2015. ÉV FONTOSABB ESEMÉNYEI
� 2015. január 22. Kiadásra került az Erőmű Munkahelyi Munkavédelmi

Programja.

� 2015. január 15. Megvilágítás ellenőrzés a Szállítási Osztály területén.

� 2015. február 11. A védőcipő próba eredményeinek összesítése.

� 2015. február 23. A munkavédelmi ösztönző program 2014. évi nyerteseinek
sorsolása.

� 2015.június 16. Erőmű Igazgatói szemle az Erőmű Termelési Főosztály
területén.

� 2015. július 31. Munkaruha próbahordás véleményezése.
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� 2015. augusztus 26. A 2016. évi Erőmű Munkahelyi Munkavédelmi Program
megbeszélése.

� 2015. szeptember 09. Paritásos testületi ülés.

� 2015. november 16. Bernhard Lüschper úr magatartás orientált bejárást tartott az
Erőmű területén.

� 2015. november 18. Biztonsági Osztályvezetői szemle a Villamos Karbantartó
Osztály területén.

� 2015. december 08. A 2015. évi Munkahelyi Munkavédelmi Program pontjai
teljesülésének ellenőrzése, valamint a 2016. évi program
végleges összeállítása.

� 2015. december 10. Paritásos testületi ülés.



MUNKAHELYI MUNKAVÉDELMI PROGRAM

� Folytatni kell a Kalorikus és Szállítási Osztály területéna világítási és installációs
hiányosságok elhárítását, valamint a használaton kívüli villamos kábelek eltávolítását.

� A III/1, III/8, IV/1-es szekunder levegő csappantyú hajtás megközelítése balesetveszélyes,
a megközelítést biztonságosabbá kell tenni.

� A IV.-V. blokki f őtranszformátor kertnél a megvilágítás kiegészítését tervalapján el kell
végezni a III. blokk trafókertnél szerzett tapasztalatok alapján.

� IV. blokki kazán hátsó részén, a 8-as szinten a menekülési lehetőséget biztosítani kell.

� A 2010-ben végrehajtott mérés és elemzés alapján a villamos-vezénylőben a világítás
korszerűsítéseszükségesa megvilágításiértékekjavításaérdekében.
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korszerűsítéseszükségesa megvilágításiértékekjavításaérdekében.

� Folytatni kell a malomtéri padozat rendbetételét.

� Az azbeszt tartalmú munkahelyeken a munkahelyi levegő azbesztkoncentrációjának
mérését – azok eltávolításáig – legalább évente el kell végeztetni akkreditált
laboratóriummal.

� Az I-II. blokki kazánok szénporégőinek blindeléséhez készített feljárók, állványok
balesetveszélyesek. Biztonsági feljárók-állványok tervezése, kivitelezése.

� Dohányzó pavilon elhelyezéséhez alap elkészítése a IV. Heller elé.

� A közúti pernyetöltő vezetékeit a biztonságosabb karbantarthatóság érdekébenát kell
helyezni. A meglévő 0062-12. számú kiviteli terv módosítását el kell végezni.



PARITÁSOS MUNKAVÉDELMI TESTÜLET
2015. évi munkájából

� Az Erőmű Munkavédelmi Bizottsága 2013. július 05-i ülésén a paritásos
testületben a munkavállalók érdekeinek képviseletére megbízta Bartus
Imrét, mint rendes tagot, valamint András Bélát, mint póttagot.

� Megbízásuk 5 éves időtartamra szól.

� A testület működtetésére kötött megállapodás évi kétszeri alkalommal ír
elő rendesülést.
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elő rendesülést.

� Elmúl éves testületi ülések időpontjai:

� 2015. szeptember 09.

� 2015. december 10.



A PARITÁSOS TESTÜLET HATÁROZATAIBÓL

� A transzformátorok mellett a „0” út aszfaltozása elkészült, de a gyalogos
forgalom részére nem került kialakításra járda, mivel az áramváltók baleseti
forrást jelentenek az itt közlekedők részére.

� Fsz 1-es széntéri felszedő gép kezelőfülkéjének azbesztmentesítését el kell
végezni.

� Felülkell vizsgálnia férfi öltöző-fürdő szellőzését.
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� Felülkell vizsgálnia férfi öltöző-fürdő szellőzését.

� Kalorikus Osztály 3. szinti mosdók, wc-k felújításra kerülnek.



2016. év eltelt id őszakának eseményeib ől

� 2016. évi Munkahelyi Munkavédelmi Program kiadásra került.

� 2016. január 20. BMB-EMB összevont ülés a „látni és láttatni” program új 
kivitelű munkaruháinak bevezetéséről.
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Köszönöm megtisztel ő figyelmüket!
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