A Magyar Cukor ZRt. területén munkát végző
külső gazdálkodó szervezet
munkabiztonsággal kapcsolatos magatartási kódexe
(A magatartási kódex a vállalkozói szerződés mellékletét képezi)

1. IPARI ZÓNA
1.1

Az ipari zóna határai
Az ipari zóna határait az „Ipari zóna határai” című kép mutatja. Az ipari zóna északi

határai: az orvosi rendelő bejáratától az üzemi étkezdéig, az üzemi étkezde keleti fala és
a 1300 m3-es melasz tartály közötti rész, a 1300 m3-es melasz tartály és az erőtelep
biogáz fogadó állomása közötti rész, valamint a biogáz fogadó nyugati oldalától a
kastély épületéig. Az ipari zóna belépési pontjait „Ipari zóna” felirattal ellátott táblák
jelzik.

1. kép: Az ipari zóna határai
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1.2

Az ipari zónába való belépési jogosultság
Az ipari zónába való behajtás, illetve belépés csak azok számára engedélyezett, akik

munkavégzés, vagy ahhoz kapcsolódó ügyek rendezése céljából kívánnak oda bemenni,
vagy aki erre külön érvényes írásos engedéllyel rendelkezik.
1.3

Az ipari zónán belül mindenki számára kötelezően előírt egyéni védőeszközök
Ø védősisak
Ø védőszemüveg (ami lehet víztiszta lencsés, vagy napszemüveg) a mészkemence
közvetlen mészporral érintett területein (É-i és D-i iparvágánnyal határolt
útszakasz, udvarrész, mészoltó)
Ø védőlábbeli, aminek minimális követelménye a talpátszúrás elleni védelem, az
orrmerevítés és a csúszásmentes talprész
Ø korlátozott látási viszonyok esetén, valamint a cukorraktárban láthatósági
mellény, illetve olyan munka- vagy védőruházat, melynek fényvisszaverő részei a
jól láthatóságot biztosítják. Korlátozott látási viszonynak számít a napnyugta és
napkelte közötti időszak, a sűrű köd, illetve szélsőséges csapadékhullás.

1.4

A kötelezően előírt egyéni védőeszközök használata alóli kivételek
Ø nem kell egyéni védőeszközt használni a KGSZ vezetőinek és munkavállalóinak
ügyintézés céljából a műszaki épület iroda helyiségeibe a zóna határától menet
vagy jövet, valamint munkába menet és munkából jövet a legrövidebb úton a zóna
határától az öltözési-, illetve munkahelyükig.
Ø védősisak használata abban az esetben, amikor más fejen viselendő védőeszköz
használata van előírva, például higiéniai vagy egyéb okok miatt (beütődés elleni
védősapka, egészségügyi fejfedő, hegesztő pajzs vagy hegesztő szemüveg,
légzőkészülék, stb.), illetve ha az további veszélyt idézhet elő. Nem kötelező
továbbá irodahelyiségekben, irányítótermekben, karbantartó műhelyekben, a férfi
és női

öltözőkben,

laboratóriumokban, hegesztőknek hegesztés közben,

gépkezelőknek - amennyiben a munkaeszköz védőtetővel felszerelt, az étkezőben,
az üzemi konyhában, valamint meleg üzemi körülmények között zárt
munkahelyen (28 oC). Nem kell védősisakot használni a gyár területén, ha az
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Országos Tisztifőorvos hőségriadót rendelt el, kivéve, ha annak viselését
jogszabály kötelezően előírja. Beütődés elleni védősapka használata védősisak
helyett akkor lehetséges, ha a munkavégzés, közlekedés, vagy tartózkodás
épületen belüli aknában, szűk helyen, csővezetékek között történik, továbbá ha
ezzel egyidejűleg leesés illetve leeső tárgyak veszélye nem áll fenn.
Ø védőszemüveg használata abban az esetben, amikor olyan egyéb eszközt viselnek
(pl. dioptriás szemüveg) vagy más védőeszköz (hegesztő szemüveg, köszörűs
szemüveg) használata van előírva, amiket egyidejűleg viselni nem lehet, valamint
zárt helyeken (ide értve az irodákat, kezelőfülkéket, zárt fülkével ellátott
munkagépeket, gépjárműveket, stb.)
Ø láthatósági mellény használata gépjárműben, munkagépben, targoncán való
tartózkodáskor, illetve egyéb zárt helyen, ha a látási viszonyok megfelelőek
(épületekben, műhelyekben, stb.)
Ø Az egyéni védőeszközök használata alóli kivételek nem érvényesülnek, ha azt
jogszabály egyébként előírja (pl.: ha leeső tárgyak veszélyeztetnek)!
2. KÜLSŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET MUNKAVÉGZÉSÉNEK SZABÁLYAI
2.1

KGSZ felé támasztott munkabiztonsági dokumentációs követelmények (a munka
jellegétől függően)
Ø Veszélyes munkaeszközök (MVT 21. § (2); 87. § 11.; Vhr. 1/a., 1/b. számú mell.)

Ø Kézi

§

munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálata

§

munkavédelmi üzembe helyezése

§

időszakos biztonsági felülvizsgálata

§

szerkezeti – és fővizsgálata (emelőgépek)

villamos

munkaeszközök

szerelői

ellenőrzésének

igazolása

(éves

felülvizsgálat)
Ø Egyéb, felülvizsgálatra köteles munkaeszköz, illetve EVE felülvizsgálata
Ø MCZRT területére behozott vegyi anyagok biztonsági adatlapja
Ø Gépkezelői jogosítvány, megbízás a gép kezelésére (munkáltatótól)
Ø Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez szükséges dokumentumok
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§

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány (legalább másolat)

§

Kitöltött, feltételeket meghatározó írásos dokumentum átnyújtása
ellenjegyzésre

2.2

Munkavégzés előtti teendők
Ø A KGSZ vezetője (vagy megbízottja) munkavégzés előtt gondoskodik a MCZRT
MVSZ szerinti „Munkavédelmi megállapodás” megkötéséről. A megállapodás
megkötéséig a MCZRT területén munkát végezni nem szabad.
Ø A KGSZ vezetője (vagy megbízottja) gondoskodik arról, hogy a KGSZ
alkalmazásában álló munkavállalók, illetve a vele szerződésben lévő alvállalkozók
a munka megkezdése előtt a MCZRT munka-és tűzvédelmi felelősei által tartott
előzetes munka- és tűzvédelmi oktatásban részesüljenek.
Ø A

munkavégzést

megelőzően

az

adott

munkaterület

átadás-átvételéről

gondoskodni kell. Az átadás-átvétel időpontjától a KGSZ vezetője (több
vállalkozó esetén a fővállalkozó) felel az adott munkaterületen történő
tevékenységért annak visszaadásáig.
Ø Tűzveszélyes tevékenységet csak a feltételek írásban történő meghatározása után
szabad végezni, melyet a KGSZ állít ki, majd a MCZRT munka-és tűzvédelmi
felelősei, távollétük esetén az adott területvezető részére ellenjegyzésre átnyújt. A
dokumentum kiadásának feltétele a munkavégzés feltételeinek ellenőrzése,
valamint

a

munkát

végző

személy

érvényes

tűzvédelmi

szakvizsga

bizonyítványának bemutatása.
2.3

Munkavégzés során betartandó minimális követelmények
Ø Tűzveszélyes tevékenység végzése az írásos engedélyben leírtak, valamint a
mindenkor hatályos OTSZ előírásai szerint történhet.
Ø A tűzveszélyes tevékenység során a munkavégzőnél kell, hogy legyen a 2.2 pont
szerinti írásos engedély, valamint a munkát végző személy érvényes tűzvédelmi
szakvizsga bizonyítványa, vagy annak másolata.
Ø A munka jellegétől függően, a munkavégzés teljes ideje alatt a szükséges EVE-k
használata kötelező. A használni szükséges EVE-ket a KGSZ vezetője határozza
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meg.

A

felülvizsgálatot

felülvizsgálattal

kell

igénylő

EVE-knek

rendelkezniük.

Az

(pl.

testheveder)

EVE-kre

érvényes

vonatkozó

további

követelmények kielégítése a MVT szerint kell történnie.
Ø A tiszta, és kiemelten tiszta övezetekben a terméket védő ruházat viselése,
továbbá az ilyen helyekre vonatkozó különleges előírások betartása kötelező!
Ø A sérülést, balesetet, rosszullétet a MCZRT munka-és tűzvédelmi felelőseinek be
kell jelenteni a további kivizsgálás érdekében.
Ø A KGSZ által használt munkaeszközöknek az alapvető biztonsági igényeket ki
kell elégítenie. A felülvizsgálatot igénylő munkaeszközök vizsgálatának
érvényesnek kell lenni (2.1 pont alapján). Az erre vonatkozó dokumentumokat a
MCZRT munka-és tűzvédelmi felelősei jogosultak bekérni.
Ø A „Munkavédelmi megállapodás” alapján a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően kell a munkát végezni. Ezért a KGSZ vezetője a felelős.
Ø Beszállásos munkavégzés esetén (tartályban, árokban, szűk térben, stb. végzett
munka) a KGSZ vezetőjének (vagy megbízottjának) kell az egészséget nem
veszélyeztető biztonságos munkavégzés körülményeit megteremteni, arra az
írásos engedélyt kiállítani és abban a feltételeket meghatározni. A feltételek
biztonságos meghatározásához a KGSZ vezetője (vagy megbízottja) köteles az
adott terület vezetőjével egyeztetni (pl. milyen anyag van/volt a tartályban, stb.).
Ø A MCZRT munka-és tűzvédelmi felelősei a szabályos munkavégzés feltételeit
ellenőrzik.

Ha a munkavégzésnél szabálytalanságot

szabályzatban

meghatározott

kötbér

kiszabását

tapasztalnak,

kezdeményezik.

az

e

Ha

a

szabálytalanság megszűntetésére nem történik intézkedés adott határidőn belül, a
munkavégzés felfüggeszthető a szabálytalanság megszűntetéséig. A szabályok
többszöri, illetve súlyos megszegése esetén az adott gazdálkodó szervezet a
cukorgyár területéről kitiltható.
Ø A beépítésre kerülő anyagok megfelelő minőségéről – ha a MCZRT és a KGSZ
között megkötött szerződés máshogy nem rendelkezik – a KGSZ köteles
gondoskodni. Ha a beépítésre szánt anyagnak külön előírásnak is meg kell felelni
(pl.: tűzállóság, RB (Ex), stb.), akkor a KGSZ-nek kötelessége az anyag
beszerzésekor annak megfelelőségéről meggyőződni és az ahhoz tartozó
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dokumentációk

(pl.:

megfelelőségi

tanúsítás)

meglétét

ellenőrizni.

A

dokumentációkat a MCZRT részéről kijelölt kapcsolattartónak át kell adni.
Ø Tilos

a

munkaterületre

hiányos,

vagy sérült

címkézésű,

csomagolású,

azonosíthatatlan anyagot, készítményt bevinni.
Ø Tilos engedély nélkül csatornákba, aknákba, nyílt árkokba ismeretlen összetételű,
vagy bármilyen vegyi anyagot és annak maradékát (berendezések tisztításához
használt savak, lúgok; vegyszeres mosóvíz, tisztítószer, oldószerek, festékek, stb.)
bevezetni, beleönteni.
2.4

A munka befejeztével szükséges teendők
Ø A munkaterületet a munkavégzés nap végi felfüggesztését követően úgy kell
elhagyni, hogy ott veszélyhelyzet ne alakulhasson ki, illetve a munkaterület a gyár
területen lévőkre ne jelentsen kockázatot (pl.: tűzveszélyes tevékenység után az
izzás, parázslás teljes megszűntetése; munkagödör esetén a megfelelő jelölés,
elkerítés, stb.).
Ø A munkaterületet a munkavégzés teljes befejeztével úgy kell elhagyni, hogy ott
veszélyhelyzet ne alakulhasson ki, kockázatot se a munkavállalókra, se a
hatókörben tartózkodókra ne jelentsen.
Ø A műszaki átadás-átvételkor a KGSZ vezetőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a
feladat elvégzése a hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történt
(Munkavédelmi, tűzvédelmi megfelelőségi nyilatkozat), és a munkahelyet az
egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételei szerint
alakították ki.

2.5

Közlekedési szabályok
Ø A gyár egész területén a KRESZ szabályait kell alkalmazni, a maximális sebesség
20 km/h! Ezt a sebességhatárt túllépni csak rendkívüli esetben szabad (pl. havária
esetén a kárelhárításban részt vevő járművek)
Ø Közlekedési utakat, vasúti síneket, ki- és bejáratok, tűzcsapokat, tűzoltó
szerelvényeket, tűzoltó felvonulási területeket (sárga csíkozás) eltorlaszolni még
ideiglenesen sem szabad!
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Ø A gépjárművek csak a kiépített, célállomáshoz vezető legrövidebb úton
közlekedhetnek. Erről az útról letérni tilos!
Ø A tehergépjármű vezető a tehergépjárművet csak a töltéssel-rakodással, ürítéssellerakodással kapcsolatos teendők, illetve egészségügyi szükségleteinek elvégzése
céljából hagyhatja el.
Ø Szemetelni, környezetre veszélyes anyagot a gyár területén kidobni, kiönteni tilos!
3. ALKOHOLOS ITALOK, EGYÉB TUDATMÓDOSÍTÓ SZEREK ÉS A DOHÁNYZÁS
A MCZRT területén munkát végző személyeknek kötelességük biztonságos
munkavégzésre alkalmas állapotban munkahelyükön megjelenni, hogy saját és mások
egészségét, testi épségét ne veszélyeztessék. A MCZRT területére belépő személyek
kötelesek tartózkodni alkohol és más tudatmódosító szerek fogyasztásától a munkahelyen,
munkaidőben a munkahelyen kívül is, illetve tilos a gyár területére belépni, ha azok hatása
alatt állnak.
A gyár területére belépő személyek alávetik magukat a MCZRT vagy az illetékes
hatóságok által végzett vizsgálatnak, annak érdekében, hogy kiderüljön, nem állnak-e
alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt.
3.1

A vizsgálati módszerek
Az alkohol vagy más tudatmódosító szerek fogyasztására irányuló vizsgálatok:

3.2

·

alkoholszonda

·

korházi vérvétel

·

az egyéb tudatmódosító szerek fogyasztására irányuló orvosi vizsgálat

Az alkoholszondás vizsgálat

3.2.1

A vizsgálandó személy kiválasztása

A Kaposvári Cukorgyár személyi portáján egy gombnyomásos jelző berendezés
működik, ami véletlenszerűen választja ki a munkavállalókat. A jelző berendezés – ha
az adott személyt kiválasztotta – fény- és hangjelez, hogy a szondás vizsgálatot a portai
személyzetnek végre kell hajtani. A kiválasztás befele és kifele is egyaránt működik.
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3.2.2 A szervezetben található alkoholmennyiség meghatározása
Az alkoholszondával vagy más módon megállapított alkoholmennyiséget a
következőképpen kell meghatározni:
a) 0,00 mg/l
b) 0,00 ‰
3.3

Különleges rendelkezések
Ø Minden olyan esetben, amikor felmerül a gyanú az alkoholos befolyásoltságra,
az ellenőrzést el kell végezni.
Ø Ha valaki belépéskor nem hajlandó alávetni magát az ellenőrzésnek, úgy a gyár
területére való belépést meg kell tiltani, ha kilépéskor, őt úgy kell tekinteni, mint
aki alkoholos befolyásoltság alatt áll.
Ø Ha a portákon való bejelentkezés során megállapítást nyer, hogy a vizsgált
személy alkoholos befolyásoltság alatt áll, a gyár területére nem léphet be.
Ø Ha a kilépés során megállapítást nyer, hogy a vizsgált személy alkoholos
befolyásoltság alatt áll, a gyár területéről 6 hónap időtartamra ki kell tiltani.
Ø Az alkoholszondás vizsgálatra tanúként 3. személy behívható, aki alkalmas az
ellenőrzés tényét objektíven ellenőrizni, igazolni.
Ø Az ellenőrzésen a vizsgált személy által felkért tanú akkor is részt vehet, ha
alacsonyabb beosztásban dolgozik, mint a felkérő személy.
Ø A biztonsági szolgálat által tanúként felkért személy munkaköri besorolása nem
lehet alacsonyabb, mint a vizsgálat alá vont személy pozíciója.
Ø Az ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyv készül, negatív eredmény esetén
is, melyet a vizsgálatot végző személy és a vizsgált személy is aláír.
Ø Ha egy munkavállaló olyan gyógyszert szed, ami hatással lehet az alkoholszonda
által végzett vizsgálat eredményére, azt jeleznie kell, és a vizsgált személy
munkáltatója nyilatkozatát követően figyelembe kell venni. Ha az orvosi
vélemény szerint a felírt gyógyszerek korlátozzák az alkalmazott képességét, a
feladatainak megfelelő teljesítését, a munkavállaló nem végezhet munkát a
MCZRT területén.
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Ø Szájvízzel, spray-vel és hasonló anyagokkal való szájöblítés esetén a tesztet meg
kell ismételni 15 perc múlva.
Ø Azokat az eseteket, amikor egy alkalmazottat munkaidőn kívül kell berendelni
(például egy esemény, amely közvetlen vagy súlyos veszélyeztetést jelent az
emberi egészségre, vagy jelentős vagyoni kárt okozhat - balesetek,
üzemzavarok, tűz, stb.), eltérően kell vizsgálni. Ezekkel az esetekkel az adott
körülményeknek megfelelően kell foglalkozni. Azokat a tényeket, amelyek
hatással lehetnek a feladatok megfelelő ellátására, tisztázni kell még a területre
való belépés előtt.
3.4

Dohányzás
A MCZRT Kaposvári Cukorgyárának 9. számú szabályzata alapján dohányozni csak
a dohányzásra kijelölt helyeken szabad. Aki a szabályzatot megszegi, a MCZRT által
meghatározott bírsággal sújtható.

4. SZANKCIÓK
4.1

Biztonsági szabályok megszegése esetén a levonandó kötbér mértéke

S.sz.

Szabálytalanság

Szankció
mértéke

1.

Dohányzási szabály megszegése

10.000 Ft

2.
3.
4.
5.
6.
7.

EVE-k használatának elmulasztása
munkavégzés közben
EVE-k használatának elmulasztása
ipari zónában az előírt helyeken
Felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközök, egyéni védőeszközök
érvényességének hiánya
A baleset, rosszullét bejelentésének
elmulasztása a MCZRT felé
Beszállásos munkavégzés írásos
engedélyének hiánya
Munkaterület biztonságos
kialakításának hiánya

15.000 Ft
10.000 Ft
15.000 Ft
10.000 Ft
10.000 Ft
20.000 Ft
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Egyéb szankció
2. szabálysértés után
kitiltás a gyár területéről
egynél több személy esetén
25.000 Ft
egynél több személy esetén
20.000 Ft
egynél több EVE vagy
munkaeszköz esetén
25.000 Ft
egynél több személy esetén
10.000 Ft/fő
egynél több személy esetén
15.000 Ft
egynél több veszélyt okozó
hiányosság esetén 30.000
Ft

Oldal 9/11

8.

9.

10.

11.

4.2

Előzetes munka-és tűzvédelmi oktatás
nélküli munkavégzés
Tűzveszélyes tevékenységhez
szükséges dokumentumok hiánya
(tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány,
feltételek írásos meghatározása)
KGSZ által tárolt, felhasznált anyag
- címkézése hiányos,
- azonosíthatatlan
- tárolásra alkalmatlan edényben van
elhelyezve (pl. élelmiszer tárolására
szánt edényben)
2.5 pontban leírtak megsértése

10.000 Ft

egynél több személy esetén
10.000 Ft/fő

20.000 Ft

2. szabálysértés után
kitiltás a gyár területéről

10.000 Ft

egynél több edény esetén
15.000 Ft

15.000 Ft

2. szabálysértés után
kitiltás

Különleges rendelkezések

Ø A szabálytalanságokról jegyzőkönyv készül, melyet a MCZRT munka-és tűzvédelmi
felelősei, vagy a rendészeti vezető készít el és a szabályszegő munkavállaló
munkáltatójával aláíratásra kerül.
Ø Jelen munkabiztonsági kódex elválaszthatatlan melléklete a vállalkozási /szolgáltatási/
szerződésnek. Ha a KGSZ vezetője, munkavállalója az ebben leírtakat megszegi, a
KGSZ vállalkozói díja a 4.1 pont szerinti táblázatban szereplő kötbér mértékével
csökkentve kerül kifizetésre.
Ø Ha a KGSZ által végzett tevékenységből adódóan káresemény következik be (pl.
élővíz szennyezés), és a KGSZ vétkessége a káresemény bekövetkezésében
bizonyítható, a MCZRT-t érő hátrányos jogkövetkezmény (pl. bírság) a vállalkozóra
kerül áthárításra. A hátrányos jogkövetkezmény áthárítása több vállalkozó egyidejű
tevékenysége esetén a fővállalkozóra történik, kivéve, ha a munkaterületen a kárt
okozó KGSZ a fővállalkozóval nincs szerződéses jogviszonyban, ilyenkor a hátrányos
jogkövetkezmény a kárt okozó KGSZ-t terheli.
Ø Ha egy KGSZ munkavállalói 6 hónapon belül 3 szabálytalanságot követnek el, a
szerződéses időszak lejárta (vagy az adott munka elvégzése) után a KGSZ a MCZRT
valamennyi telephelyéről 1 évig kitiltásra kerül.
Ø Több munkavállaló közvetlen, súlyos veszélyeztetése esetén a KGSZ azonnali
kitiltását vonja maga után a MCZRT telephelyeiről.
Külső Gazdálkodó Szervezet magatartási kódexe Verzió 1.0

Oldal 10/11

