
Szabály Személyi hatály Terület

Be- és kilépés
A Vállalkozás területeire, objektumaiba csak az arra jogosult személyek léphetnek be és tartózkodhatnak (érvényes 

belépési engedéllyel), ez vonatkozik a gépjárművel történő behajtásra is. Minden belépéskor kötelező a belépőkártya 

bemutatása! Vendégek, látogatók részére belépési engedély vagy vendégkártya kerül kiadásra, amit látható helyen kell 

viselni. Az őrszolgálat, recepció jogosult az adott személy személyazonosságának ellenőrzésére.

Mindenki Teljes

A Vállalkozás egyes területein elektronikus vagyonvédelmi eszközök, beléptető rendszerek és kamerarendszerek 

működnek a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Mindenki Teljes

A Vállalkozás egyes területein biztonsági őrszolgálat működik a 2005. évi CXXXIII. törvényben foglaltaknak illetve a 

Vállalkozás általi előírásoknak megfelelően. 
Mindenki Teljes

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a ..........................................vagyonőrei a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdésében foglalt törvényi 

felhatalmazás alapján jogosultak:

a) a területre belépő, vagy az ott tartózkodó személyt kiléte igazolására, a belépés, illetőleg a tartózkodás céljának 

közlésére, jogosultságának igazolására felhívni, ennek megtagadása, vagy a közölt adatok nyilvánvaló valótlansága 

esetén az érintett belépését, ott tartózkodását megtiltani, és távozásra felszólítani;

b) a területre belépő, vagy onnan kilépő személyt csomag, illetve menet-, szállítási okmány bemutatására felhívni;

c) a területen tartózkodó, vagy onnan kilépő személyt – a jogszabályi keretek között – csomagja tartalmának, 

járművének, valamint a szállítmánynak bemutatására felhívni;

d) a jogsértő személyt magatartása abbahagyására felhívni;

e) vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszert alkalmazni;

f) a területre belépők ellenőrzésére fegyver-, illetve robbanóanyag-kutató műszert alkalmazni és a közbiztonságra 

különösen veszélyes eszközök bevitelét megtiltani.

Mindenki Teljes

A területen tilos kereskedelmi, üzletkötői, egyéb reklám stb. tevékenységet folytatni az illetékes vezető írásbeli 

hozzájárulásának megléte nélkül.
Mindenki Teljes

A Dolgozó, külsős személyt magán ügyben a területen nem fogadhat, csak előzetes engedély kérésével. Dolgozó Teljes

Amennyiben a területen gyanúsan viselkedő, illetéktelen személlyel találkozik, úgy ezt azonnal jelezze az őrszolgálatnak 

vagy a Vállalat valamelyik munkatársának.
Mindenki Teljes

Távozása előtt kérjük, adja le a vendégkártyáját! Minden kilépéskor a látogatók/munkatársak/külsős munkavállalók is 

ellenőrzésen eshetnek át, ami magában foglalhatja a ruházat, táskák, járművek illetve egyéb, a látogató tulajdonában 

lévő tárgyak átvizsgálását. 

Mindenki Teljes

A Vállalkozás tulajdonát képező eszközöket, tárgyakat stb. a területről csak érvényes szállítólevéllel vagy kiviteli 

engedéllyel lehet kiszállítani.
Mindenki Teljes



Tiltott tárgyak, 

anyagok

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy az objektum területére tilos bevinni köz- biztonságra különösen veszélyes 

eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt eszközöket:

a) az olyan szúró- vagy vágóeszközt, amelynek szúróhosszúsága, vagy vágó éle az

8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillagot, a rugóskést és a 

szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készüléket (különösen: íj, számszeríj, 

francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli);

b)  a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszközt

(különösen: ólmosbot, boxer);

c)   a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botokat, nehezékeket;

d)  az olyan eszközt, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével 

Támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);

e)  az olyan eszközt, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon 

hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat); 

f) az olyan eszközt, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos 

sokkoló).

g)  az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, 

mechanikus vagy elektromos elven mûködô zárnyitó szerkezetek).

Mindenki Teljes

Továbbá tilos méreg, kémiai, robbanó vagy más pirotechnikai anyag; alkohol; kábítószer, kábító hatású, pszichotrop 

anyagok (kivétel egészségügyi felhasználás); engedély nélküli kereskedelmi mennyiségű cigaretta, egyéb idegen 

zárjegyes, vagy zárjegy nélküli jövedéki termék, vagy bármely kereskedelmi célzattal behozni kívánt termék; állat; 

területre történő bevitele.

Mindenki Teljes

A raktárba/gyártási területre tilos bevinni táskát, szatyrot, ételt, italt, videó felvevő készüléket, fényképezőgépet, 

mobiltelefont stb.

Dolgozó, Raktári 

beszállító, Látogató
Raktár

A területen tilos kép- és hangfelvétel készítése illetve az erre alkalmas eszközök bevitele bejelentés köteles! Látogató Teljes

Dohányzás
Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad. Mindenki Teljes

Egyéb helyen a dohányzás és nyílt láng használata tilos! Mindenki Teljes

Vagyonvédelem A telephelyen magánterület, melyen videótechnikai vagyonvédelmi rendszer működik, mely felvételt készít a Törvényi 

előírásoknak megfelelően. A felvételek kezelése és felhasználása kizárólag az illetékes vezető jogköre, a vonatkozó 

2011. évi CXII. Törvény megvalósulása mellett. 

Mindenki Teljes

Amennyiben elhagyja a gépkocsi vezetőfülkéjét, úgy a fülkét kulccsal zárja le, a kulcsot tartsa magánál!
Irodai beszállító, 

Raktári beszállító

Rakodási 

terület

Szállítójárműre felhelyezett plombát NE távolítson el a biztonsági szolgálat és a Vállalkozás dolgozója jelenléte nélkül! Az 

önállóan eltávolított plombák esetében a szállítmányt csak fenntartással és jegyzőkönyv készítését követően kerülhet 

átvételre.

Irodai beszállító, 

Raktári beszállító
Teljes



Közlekedés A telep területén a KRESZ szabályai érvényesek, megengedett maximális sebesség …... km/h. A telepen történő 

munkavégzés vagy közlekedés közben, ha Önt baleset érte, azt azonnal jelezze a Vállalkozás személyzetének illetve a 

biztonsági szolgálatnak.

Mindenki Teljes

Járművek csak az arra kijelölt helyre parkolhatnak. A mozgássérülteknek fenntartott helyeket csak az arra jogosultak 

használhatják. 
Látogató Parkoló

A forgalomtól elzárt területeken, a közlekedési utakon stb. parkírozni TILOS. A helytelenül parkoló járműveket szükség 

esetén elszállíttatjuk.
Mindenki Teljes

Tűzvédelem Tűzvédelmi szabályokra figyelmeztető táblákat kísérje figyelemmel, utasításaik betartása kötelező! Tűz esetén kérjük a 

biztonsági szolgálat utasításának megfelelően eljárni. 
Mindenki Teljes

A tűzjelző megszólalásakor, azonnal hagyja el az épületet a leggyorsabban elérhető vészkijáraton (a folyosókon és ajtók 

felett elhelyezett világító táblák jelzik).
Mindenki Teljes

Tűzriadó esetén a kijelölt gyülekezőhelyre kell menni, és ott várakozni (……….. terület). Mindenki Teljes

Tilos a vészkijáratok, kapuk, tűzoltó készülékek, kapcsolók, kézi tűzjelzők, tűzcsapok megközelíthetőségét korlátozni! Mindenki Teljes

A kézi tűzjelzésadók indokolatlan használata TILOS és felelősségre vonást von maga után. Mindenki Teljes

Munkavédelem Raktárba belépni, és munkát végezni csak láthatósági mellényben, valamint acél vagy kevlárbetétes orrvédelemmel 

ellátott védőlábbeliben lehet.
Mindenki Raktár

A raktárban jelentős targonca forgalom van, ezért a személyi közlekedés az erre kijelölt útvonalon, fokozott 

figyelemmel történhet.
Mindenki Raktár

A telephelyre tilos alkohol, drog, vagy egyéb bódulatkeltő szer hatása alatt belépni! Az ittasság ellenőrzésére 

szondáztatást alkalmazunk!
Mindenki Teljes

Ittas személyek belépését nem engedélyezzük, a biztonsági szolgálat jegyzőkönyvet vesz fel az esetről. Az ittas 

munkatársakkal szemben eljárás kezdődik!
Mindenki Teljes

Fizikai munkavégzésénél az óra, gyűrű, nyaklánc viselése tilos! Mindenki Teljes

Targoncát csak megfelelő jogosítvánnyal, és a cég által kiadott írásos megbízással rendelkező személy kezelhet. 

Villástargoncát személy emelésre, targonca villát, kézi hidraulikus emelőt közlekedésre igénybe venni 

tilos!Rámpakiegyenlítőt, szekcionált kaput, tömörítő gépet, fóliázót csak a kezeléséből kioktatott és a Vállalkozás által 

kiadott írásos megbízással rendelkező személyek kezelhetik

Dolgozó, Raktári 

beszállító
Raktár

Gépjárművéve rakodását kizárólag a kijelölt területen végezhetik. Minden esetben ékelje ki a járművet a rakodás 

megkezdése előtt!

Dolgozó, Raktári 

beszállító

Raktár, 

Rakodási 

terület

Környezetvédelem
Munkavégzés közben keletkezett hulladékot a hulladék-tartókban kell elhelyezni. Mindenki Teljes

Tilos az udvaron, a raktárban és egyéb helyeken hulladékot szétszórni. Mindenki Teljes

Egyéb Tájékozódjon  a telepen található elsősegélynyújtó helyekről! Sérülés esetén minden állampolgár kötelessége a sérültet 

elsősegélyben részesíteni
Mindenki Teljes

Tilos a raktár területén étkezni! Az étkezés a büfében és a dolgozók számára fenntartott étkezőkben történhet!
Dolgozó, Raktári 

beszállító
Raktár
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A fentieket tudomásul veszem


