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KEDVES VENDÉGEK, TISZTELT LÁTOGATÓK! 

 

Köszöntjük Önöket! 

 

Mielőtt társaságunk további területeire lépnének, kötelességünk tájékoztatni Önöket a telephely 

látogatásával kapcsolatos általános szabályokról és előírásokról, melyek betartása az Önök érdeke és 

egyben kötelessége is. Ezen ismeretek elsajátítása és gyakorlati alkalmazása elengedhetetlenül fontos 

ahhoz, hogy a minőségi munkavégzés során csökkentsük a telephelyen az esetleges környezetszennyezések 

és baleset bekövetkezésének valószínűségét. 

 

Vendégeinket, látogatóinkat az alábbi általános szabályok, előírások megtartására kérjük: 

 

- A telephelyünk területén csak kísérővel közlekedjenek, tartózkodjanak! Tartós munkavégzésük, mozgásuk 

helyszínének kijelöléséhez kérjük egyeztessen az érintett területvezetővel! Amennyiben nem ismeri a felelős 

munkatársunk kilétét, kérjük érdeklődjön a biztonsági szolgálaton! 

- A gépkocsi, tehergépkocsi, rakodógép és targoncaforgalom miatt csak a kísérő által előre kijelölt útvonalon, 

fokozott figyelemmel közlekedjenek! Gépek, berendezések, tárgyak, átvett hulladékok, áruk lerakodása csak 

az érintett területvezető által kijelölt helyen lehetséges. 

- Tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, játék, mások zavarása), amely zavarja a 

munkavégzésünket vagy környezetszennyezés vagy baleset előidézője lehet! 

- A telephely egész területén tilos a dohányzás! Ez alól kivétel a kijelölt helyeken való dohányzás. Ezeket a 

helyeket táblákkal, feliratokkal jeleztük. 

- Valamennyi itt található vegyi anyagot veszélyes anyagnak kell tekintetni, személyes célra történő 

felhasználásuk tilos! A vegyi anyagaink felhasználása csak az érintett vezető jóváhagyásával, az adott anyag 

biztonsági adatlapjában foglaltak alapján történhet! 

- A telephelyen hulladékot elhagyni tilos, csak az érintett területvezető engedélyével, az adott hulladék 

gyűjtésére alkalmas edényzetben történő elhelyezés engedélyezett. A gépjárművek, szerszámok állapotát 

olyan állapotban kell biztosítani, hogy az ne okozhasson környezetszennyezést, balesetet! 

- A társaság területére ittasan, kábítószer hatása alatt belépni, ott szeszes italt ill. kábítószert fogyasztani tilos! 

- Ha tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észlelik, kérjük, jelezzék azt a legközelebbi munkatársunknak, vagy 

a biztonsági szolgálatnak.  

- A Társaságunk üzemeltetésében álló gépekhez, berendezésekhez, eszközökhöz nyúlni, azokat ki-bekapcsolni 

tilos! 

- Ugyancsak tilos a különböző göngyölegekben (papír, műanyag, hordó, ballon, stb.) tárolt vegyi anyagok 

érintése, megközelítése az anyag nevét jelző címke eltávolítása, rongálása.  

- Minden a telephelyen külső termelőktől, begyűjtőktől átvett hulladék a Társaságunk tulajdonát képezik, ezek 

eltulajdonítása tilos és büntethető! 

- A társaság területén különböző színű, alakú biztonsági jelzőtáblák szolgáltatnak információt az általános 

veszélyhelyzetre, balesetre, egészségkárosodásra, tűzmegelőzésre vonatkozóan: 

▪ vörös szín: tiltó (pl. vízzel oltani tilos) 

▪ kék szín: rendelkező (pl. csak egyéni védőeszközben lehet belépni) 

▪ sárga szín: veszélyre figyelmeztet (pl. maró anyag, robbanásveszély, targonca közlekedés) 

▪ zöld szín: felvilágosítás (pl. vészkijárat, elsősegélynyújtó hely) 

 

Végezetül kérjük Önöket, hogy a kísérő esetleges kérését, utasítását, figyelmeztetését fogadják meg és 

tartsák be. Kérdéseikkel szíveskedjenek a kísérőhöz fordulni. 

Tűzriasztás esetén kérem, Önöket kövessék az irányító emberek utasításait a kiürítés zavartalan, 

zökkenőmentes végrehajtása érdekében és a telephelyet a kiürítési útvonalon kell elhagyni. 

 

 

EREDMÉNYES MUNKÁT KÍVÁNUNK! 
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A követelményekről szóló összefoglalót kézhez kaptam, a leírtakat áttanulmányoztam, tudomásul vettem, és 

a telephelyen történő tartózkodásom és munkavégzésem ideje alatt azokat kötelező érvényűnek tekintem 

magamra.  

 

(Kérjük az alábbi adatokat számítógéppel vagy nyomtatott betűvel kitölteni!) 

 

 

TELEPHELYRE BELÉPŐ NEVE: ..........................................................................................................................  

 

CÉG ESETÉBEN 

KÉPVISELT CÉG NEVE: ....................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................  

CÉG SZÉKHELYE: .................................................................................................................................................  

BELÉPŐ TELEFONSZÁMA: .............................................................................  

 

MAGÁNSZEMÉLY / EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ESETÉBEN 
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BELÉPÉS CÉLJA: 
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A TELEPHELYI TARTÓZKODÁS TERVEZETT IDEJE: ........................................................... (óra vagy nap) 
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