
 Útmutató:  

A személyek biztonsága és a létesítményeink zavartalan üzemeltetése érdekében a technológiai 

létesítményeinkre a belépés és a munkavégzés engedélyhez kötött. 

A Sinergy Kft. 12 telephelyet üzemeltet, amelyek két régióhoz, az Észak-magyarországi és a 

Budapest Régióhoz tartoznak.  

Az alábbi térkép jelöli a telephelyeink elhelyezkedéseit: 

 

 
 

 Minden telephelyünkön meghatározott munkatársak felelősek az idegen munkavállalók 

beléptetéséért, és a munkavégzési engedélyek kiadásáért.  

 

Belépés engedélyezése  

A Társaság valamennyi telephelyére idegeneknek engedély nélkül belépni TILOS! Mindenkinek, 

aki az üzem területén bármilyen célból tartózkodni kíván, előzőleg jelentkeznie kell a műszaki 

vezetőnél, vagy műszakvezetőnél, vagy az üzemeltető személyzetnél, a távfelügyeletettel működő 

fűtőerőműveknél az üzemviteli csoportvezetőnél.  

 

Aki az üzemek területén munkát végezni kíván, azt csak a megfelelő munkaengedélyek birtokában 

teheti meg. Az üzemi személyzeten és az illetékes vezetőkön valamint a mentésben résztvevőkön 

kívül tilos az üzem területére belépni üzemzavar, tűzeset, súlyos baleset, vagy más rendkívüli 

esemény (pl. gázömlés, oldószer-kiáramlás, stb.) esetén. 

Továbbá a BorsodChem Zrt. és a TVK Nyrt. területén lévő létesítményekbe csak azok a személyek 

léphetnek be, akik rendelkeznek az adott területre érvényes állandó vagy ideiglenes belépési 

engedéllyel, az abban meghatározott időszakban és módon. 

 

A telephelyeken belüli közlekedés, sebesség korlátozások 

A telephelyek területén közlekedő járművek és gyalogosok számára a KRESZ előírásainak 

betartása kötelező. A közlekedési utakat és a menekülési útvonalakat mindig teljes szélességében 

szabadon kell hagyni. 

A telephelyek területén a 30 km/h sebességkorlátozás érvényes, kivéve, ha sebességkorlátozást 

előíró jelzőtábla erről másként nem rendelkezik. 

A BorsodChem Zrt. és a TVK Nyrt. területén lévő létesítményeinkben be kell tartani, e területekre 

érvényes közlekedési szabályokat is.  

A létesítményekre behajtani hatósági engedéllyel rendelkező, kifogástalan műszaki állapotú 

gépjárművel szabad. A létesítményeken a szélesség és magasság korlátozások betartása kötelező!



Parkolás 

A technológiai létesítményeken a kijelölt parkoló helyen lehet parkolni, a menekülési 

útvonalon és bejárókban tilos a parkolás. Robbanásveszélyes zónában csak szikrafogóval 

ellátott munkagéppel, csak a munkavégzés céljából lehet tartózkodni, vagy a munkavégzési 

engedélyben előírt gyakorisággal légtérelemzést kell végezni. 

A gépjárművekből és munkagépekből az indító kulcsot parkoláskor ki kell venni, és a rögzítő 

fékekkel kell a járművet leállítani.  

 

Fénykép készítése 

A Sinergy Kft. területén fénykép és videó felvétel csak a Társaság ügyvezető igazgatójának, 

vagy az általa arra feljogosított munkavállalójának írásbeli engedélyével készíthető.  

 

Dohányzásra vonatkozó szabályok  

A Társaság területén a dohányzás csak a kijelölt dohányzóhelyeken engedélyezett! 

Tilos a dohányzás a BC Erőmű és Gőzkazán telephely teljes területén! 

A TVK Erőmű és a TVK Vízelőkészítő telephelyeken a kijelölt zárt dohányzó helyek 

használata engedélyezett, a hatóság engedélye alapján.  

 

Alkohol és egyéb tudatmódosító anyagok 

A létesítményeinkben alkoholos, vagy kábító szerek befolyása alatt tilos belépni. A 

telephelyeinken tilos az alkohol fogyasztása. A Sinergy Kft szúrópróbaszerűen 

alkoholszondáztatást végezhet, pozitív eredmény (vagy a vizsgálat megtagadása) esetén a 

dolgozó a létesítmény területéről kitiltásra kerül. A tilalom értelemszerűen vonatkozik a 

kábítószerekre is. 

  

Mobiltelefonok és elektromos eszközök 

A robbanásveszélyes zónákba mobiltelefont, -kivéve, az RB-s kivitelű készülékeket-, 

robbanásvédelemmel nem rendelkező elektromos eszközöket bevinni és használni tilos. 

 

 


