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Tisztelt Partnerünk! 

 

A FESTO-AM Kft.. területére belépve a külső partnerek (továbbiakban Vállalkozó) munkavállalói - a 
munkavégzés megkezdése előtt - kötelesek megismerni a munkavégzésük során fellépő 
veszélyeket, kockázatokat, amelyek őket érhetik a végzett munkájuk során. A kockázatok 
csökkentése érdekében kötelesek betartani a FESTO-AM Kft.. belső – a munkahelyi egészségre és 
biztonságra, valamint a környezetre vonatkozó - előírásait, intézkedéseit. 

Ezeket az előírásokat szeretnénk a következőkben ismertetni önökkel. 

 

Rendszeres munkavégzés céljából a területen tartózkodó Vállalkozóra vonatkozó előírások 

(önálló munkavégzésre jogosult) 

A munkavégzést irányító kollégájuk, illetve egyedül végzett munka során maga a munkát végző 
személy a munkavégzés megkezdése előtt vegye fel a kapcsolatot a FESTO-AM Kft.. felelős 
kapcsolattartójával. A kapcsolattartónak kötelessége önökkel ismertetni a FESTO-AM Kft..-nél 
érvényes szabályokat a munka jellegéhez igazodóan (pl. tűzveszélyes munkavégzés, menekülési 
utak stb.). 

Vállalkozó kötelezettsége a jelen dokumentum mellékletét képező oktatási anyagokat ismertetni 
minden, a FESTO-AM Kft.. területén munkát végző alkalmazottjával, valamint ezt kötelezően évente 
megismételni. A képzés dokumentálása kötetlen formátumú képzési naplóban történik, amelyet a 
Vállalkozó a képzés után köteles eljuttatni a FESTO-AM Kft.. EHS csoportja részére A visszajuttatott 
képzési formanyomtatvány alapján tudjuk engedélyezni az önök belépését a FESTO-AM Kft.. 
területére. 

Eseti munkavégzés céljából a területen tartózkodó Vállalkozóra vonatkozó egyedi előírások 

(önálló munkavégzésre nem jogosult) 

Vállalkozó munkavállalója a belépésekor, a biztonsági szolgálattól kap tájékoztatást a betartandó 
munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokról, és a szabályok tudomásulvételét aláírásával igazolja. A 
FESTO-AM Kft.. területén csak kísérettel tartózkodhat. 

Munkahelyi balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása 

Amennyiben Vállalkozó munkavállalóját a FESTO-AM Kft.. területén baleset éri, balesetét azonnal 
jelentenie kell a munkahelyi vezetőjének, a FESTO-AM Kft.. kapcsolattartójának, és a biztonsági 
szolgálatnak, akik a továbbiakban eljárnak a hatályos jogszabályoknak megfelelően.  

További, a munkahelyi egészség és biztonság megóvása érdekében betartandó előírások 

Vállalkozó munkatársaira, egyéb foglalkoztatottjaira vonatkozóan, a munka- és tűz- és 
környezetvédelmi jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok betartásáért kizárólag 
Vállalkozó a felelős, a Megbízóval szemben semmiféle igénye és követelése nem lehet e téren. 

Vállalkozó köteles gondoskodni a vele munka-, és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
álló, a szerződés teljesítésében részt vevő személyek munka-, tűz- és környezetvédelmet érintő 
személyi, tárgyi, szervezési feltételeiről, különösen a munkavédelmi oktatásáról továbbá az 
elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeiről. 

A FESTO-AM Kft.. területén történő munkavégzésre Vállalkozó részéről csak olyan személy bízható 
meg, aki az elvégzendő feladatok ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem 
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veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, szakképzettséggel, 
készséggel és jártassággal és a számára kiadott munka elvégzéséhez szükséges helyi biztonsági 
előírásokról, a munkavégzésre vonatkozó kockázatokról dokumentáltan oktatást kapott. A 
biztonsági szabályzatok és szabványok betartásáért kizárólag Vállalkozó a felelős, a FESTO-AM 
Kft..-vel szemben semmiféle igénye és követelése nem lehet e téren. 

Vállalkozó köteles minden alkalommal meggyőződni arról, hogy a munkaterület alkalmas az 
egészséget és biztonságot nem veszélyeztető munkavégzésre. A munkaterületen észlelt el nem 
elhárítható, fennálló kockázat esetén, soron kívül értesíti a FESTO-AM Kft.. kapcsolattatóját és kéri 
annak megszüntetését. A munkavégzés a kockázat elfogadható szintűre csökkentéséig a 
munkaterületen nem folytatható. 

A FESTO-AM Kft.. területére behozni csak olyan gépet, berendezést szabad, amelyen a vonatkozó 
jogszabályok alapján a szükséges biztonsági felülvizsgálatokat elvégezték, és műszaki állapota 
alapján biztonságos munkavégzésre alkalmas. A gépet, berendezést csak a használatra kioktatott, 
amennyiben előírás, az előírás szerinti szakvizsgával rendelkező személy használhat. A Vállalkozó 
felel az általa alkalmazott elektromos és egyéb berendezések műszaki állapotáért. Nem megfelelő, 
sérült, balesetveszélyes eszközök használata tilos. A gépek használata közben keletkezett károkért 
a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. 

Vállalkozó a tevékenysége során az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre 
vonatkozó szabályokat úgy határozza meg, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a 
munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodóknak és a szolgáltatást 
igénybe vevőnek is. 

Vállalkozó vállalja, hogy a munkavégzés során veszélyes anyag és keverék alkalmazását a hatályos 
jogszabályok által meghatározott - tárolásra, felhasználásra stb. vonatkozó - keretek között hajtja 
végre. A tevékenység során felhasználásra kerülő veszélyes anyagok aktuális biztonsági adatlapjait 
beszerzi, azok elérhetőségéről a tárolás és felhasználási területen egyaránt gondoskodik és a 
biztonsági adatlapok által meghatározott szabályokat betartja. Vállalkozónak gondoskodnia 
szükséges a kármentesítés megfelelő feltételeiről. 

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a FESTO-AM Kft.. a biztonsági előírások betartását ellenőrizheti 
előre bejelentett időpontban vagy szúrópróba szerűen. A FESTO-AM Kft.. erre jogosult képviselőinek 
(EHS csoport) ellenőrzései során megállapított biztonsági, munka-, tűz-, és környezetvédelmi 
hiányosságok szerződésszegésnek minősülnek.  

A területre kizárólag a FESTO-AM Kft.. munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályait ismerő, képzési 
naplóban dokumentált névsorban szereplő személyek jogosultak belépni, a munkavégzésre 
előzetesen bejelentett és engedélyezett időszakban. A területre való belépéshez a FESTO-AM Kft.., 
vagy általa megbízott személy, szervezet által kiadott tulajdon alapú elektronikus belépőkártya a 
Vállalkozó által előzetesen írásban megadott személyek részére kerül kiadásra, azokat más 
személynek átadni tilos, az ebből eredő károkért a Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik. 

A Vállalkozó köteles betartani a beléptetésre vonatkozó előírásokat. 

A kiadott belépő kártyákért a Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik, azok elvesztését köteles 
azonnal jelenteni. A nem időben tett bejelentés miatt bekövetkező károkért a Vállalkozó anyagi 
felelősséggel tartozik. 

A Vállalkozó tűrni köteles a belépés során elvégzett személy, csomag, szállítmányok ellenőrzését, 
amelyet a terület élőerős őrzés-védelmét ellátó vagyonvédelmi cég alkalmazottai végeznek. 
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Amennyiben a beléptetés során a biztonsági szolgálat szabálytalanságot fedez fel, a területre való 
belépést, szállítást megtilthatja. Az ebből eredő kiesés a Vállalkozót terheli. 

A fentiekben fel nem sorolt tűz-, munka-, környezetvédelemi, adatvédelmi, biztonsági szabályokat 
jogszabályok, szabványok és a FESTO-AM Kft.. belső szabályozásai tartalmazzák, amelyeket a 
Vállalkozó köteles betartani, alvállalkozóival betartatni.  

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatos kérdése, észrevétele van, kérjük jelezze azt a FESTO-AM Kft.. 
kapcsolattartójának, illetve az EHS csoportnak. 

 

Közreműködését köszönjük, 

FESTO-AM Kft.. 

 

Mellékletek:  

1. sz. melléklet: Külső partnerek munkavállalóinak munkavédelmi oktatása – oktatási anyag 

2. sz. melléklet: Külső partnerek munkavállalóinak tűzvédelmi oktatása – oktatási anyag 

3. sz. melléklet: Külső partnerek munkavállalóinak környezetvédelmi oktatása – oktatási anyag 
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1. sz. melléklet  
 

KÜLSŐ PARTNEREK MUNKAVÁLLALÓINAK MUNKAVÉDELMI OKTATÁSA 

Az oktatás tematikája 

1.) Munkavédelem jogi szabályozása 
2.) Telephelyen közlekedés 

3.) Ruházat, lábbeli követelmények, egyéni védőeszközök követelményei 
4.) Gépek, berendezések és technológiával kapcsolatos védőintézkedések 

védőberendezések, annak ellenőrzése 
5.) Teendők Munkahelyi rend tisztaság fenntartásával kapcsolatos követelmények 
6.) Néhány kiemelt általános tűzvédelmi előírás 

7.) Általános magatartási követelmények 

8.) munkahelyi alkoholfogyasztás tilalma, munkára képes állapot 

9.) Sérülés, baleset bekövetkezése esetén a teendők (elsősegély, bejelentés 

megtétele) 

10.) Magasban végzett munka 

11.) Létrák, állványok 

12.) Mélyépítési munkálatok 

13.) Szűk térben végzett munkák 

14.) Egyedül végzet munka 

15.) Zaj 

16.) A FESTO-AM Kft.. tulajdonát képző berendezések 

 

1. Munkavédelem jogi szabályozása 

 

A FESTO-AM Kft., a munkabiztonságra és munkaegészségre vonatkozó belső szabályait ún. 

belső folyamatszabályozásokban rögzítette le. A folyamatszabályozások a MEB 

(Munkahelyi Egészség és Biztonság) irányítási rendszer részét képezik. 

A szabályozások összhangban vannak a Munkavédelmi törvény és végrehajtási rendeletek 

előírásaival. 

Általános előírások: 

• Fényképet, hangfelvételt, videó felvételt készíteni tilos (amennyiben a 

munkavégzés miatt szükséges a fotó készítése, előzetesen jelezze azt 

megrendelője, kapcsolattartója felé!!); 

• Hanghordozó használata tilos (pl. fülhallgató); 

• Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeknél lehetséges; 

• Étkezni csak a kijelölt étkezőhelyeken lehetséges (pl. ebédlő, teakonyha); 

• A területről bármilyen dokumentumot vagy anyagot engedély nélkül kivinni 

tilos; 

• A területen képfelvétel rögzítés történik; 

• Étkezni csak a kijelölt helyen szabad; 

• Kérjük viselkedjen úgy, hogy az önök munkavégzése – munkavégzés jellegétől 

függően – ne zavarja a FESTO-AM Kft.. munkatársait. 
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A FESTO-AM Kft.. Munkahelyi Egészség és Biztonság Irányítási Rendszerrel 

kapcsolatos politikáját elérhetik a főporta épületében. 

 

2. Telephelyen történő közlekedés 

 

A FESTO-AM Kft.. teljes területén anyagmozgatási munkát végeznek targoncákkal, 

darukkal és kézi anyagmozgató eszközökkel, ezért: 

AZ ÜZEM TERÜLETÉN FOKOZOTT KÖRÜLTEKINTÉSSEL KELL KÖZLEKEDNI! 

 

AZ ÜZEM TERÜLETÉN A KRESZ SZABÁLYAIT ÉRTELEMSZERÜEN KELL ALKALMAZNI! 

 

gyalogos:  

A gyalogos közlekedés során fontos, hogy a csarnokokban zárt területen csak a kijelölt 

útvonalakon történjen meg a közlekedés. A kijelölt közlekedési útvonalak úgy lettek 

meghatározva, hogy az ott tartózkodó közlekedő személyeket nem érheti a gyártás során 

felmerült baleseti veszélyforrásokból semmilyen mértékű káros hatás. 

A gyalogos közlekedés során fokozott figyelemmel kell követni a járműforgalmat és az 

anyagmozgatási tevékenységeket. 

A munkavégzési helyen kívüli helyiségekbe – illetéktelenül – belépni tilos. 

 

A FESTO-AM Kft.. tulajdonában lévő elektromos kocsikat (golfkocsik), motorokat és 

emelőgépeket tilos használni. Amennyiben a munkavégzésükhöz szükséges ezek 

használata, előzetes engedély szükséges. Keressék kapcsolattartójukat, megrendelőjüket. 

 

3. Ruházat, lábbeli követelmények, egyéni védőeszközök követelményei 

 

A FESTO-AM Kft.. belső szabályozása értelmében a gyártási és raktározási területeken a 

védőcipő viselése kötelező. Tehát ha a munkavégzésüket ezekre a területre tervezik, akkor 

kérjük vegyék figyelembe ezt. 

A munkájukhoz szükséges további egyéni védőfelszereléseket önállóan kell 

meghatározzák és dolgozóikat el kell látniuk ezekkel a felszerelésekkel a jogszabályok 

figyelembevételével (például kockázatelemzésük eredményei alapján stb.). 

Öltözködésre az általánosan elvárható igényekhez és idő- és évszakokhoz képest 

öltözködjenek (pl. szabadtéri nyári munkánál kerüljék a felső nélkül, egy rövidnadrágban 

végzett tevékenységet stb.). 

Az épületen belül végzett munkákhoz hosszú nadrág és ing, póló a minimális elvárás. 

Papucs, szandál viselése tilos. 
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Gépek közelében végzett munkáknál előzetesen egyeztessenek a FESTO-AM Kft.. 

kapcsolattartójukkal, megrendelőjükkel. 

 

4. Gépek, berendezések és technológiával kapcsolatos védőintézkedések védőberendezések, 

annak ellenőrzése 

 

A FESTO-AM Kft.. területére behozott gépeiket, eszközeiket tartsák a biztonságos 

használatra alkalmas állapotban. Ne legyen rajtuk sérülés, hiányosság. 

A munkakezdést megelőzően a dolgozójuk köteles ellenőrizni a munkaeszközeik műszaki 

állapotát, ha az nem megfelelő állapotú, akkor annak javításáig nem használhatja a gépet 

berendezést. 

Amennyiben a munkavégzésük megkívánja, kerítsék el, határolják el az önök által használt 

munkaterületet. Gondolják át, hogy nem csak a saját munkavállalóikat, hanem a 

munkavégzésük hatókörében tartózkodókat is védeniük kell a veszélyektől. 

A FESTO-AM Kft.. tulajdonában lévő eszközöket csak előzetes engedély alapján, az 

érvényes jogszabályi előírások betartásával használhatják (pl.: létrák, fúrók stb.). Ezen 

kívül gépekhez, termékekhez nyúlni nem szabad. 

A FESTO-AM Kft.. jogosult ellenőrizni a munkaeszközeik műszaki állapotát, és amennyiben 

azok az egészséget és/vagy a biztonságot veszélyeztetik, megtilthatják az önök további 

munkavégzését. 

 

5. Munkahelyi rend tisztaság fenntartásával kapcsolatos követelmények 

 

Kérjük, hogy a munkavégzésük helyén rendet és tisztaságot tartani. A rendetlenség a 

balesetek bekövetkezését nagy mértékben elősegíti. 

A keletkező hulladékot haladéktalanul gyűjtsék össze, és állítsák vissza a munkakezdés 

előtti rendet, rendezettséget (példa: irodában végzett munka miatt az asztalokat, székeket 

el kell mozdítani, akkor utána ugyan oda helyezzék vissza). 

 

A veszélyes hulladékot kötelesek minden nap, illetve a munkavégzésüket követően 

eltávolítani a FESTO-AM Kft.. területéről (példa: hígítót használnak több napos munkához, 

akkor a nap végén önöknek kell gondoskodni azok elszállításáról, átmeneti tárolásáról). 

 

A FESTO-AM Kft.. területén szelektív hulladékgyűjtést végzünk, kérjük vegyék figyelembe és 

használják a szelektíven ezeket. 
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6. Alkalmassági vizsgálatok rendjével kapcsolatos előírások 

 

A FESTO-AM Kft.. területén csak érvényes, a munkakörének megfelelő munkaköri orvosi 

alkalmassági igazolással rendelkező dolgozó végezhet munkát. Az orvosi vizsgálatok 

elvégeztetése az önök feladata. Az érvényességről nem kérünk igazolást a helyszínen. 

 

7. Általános magatartási követelmények 

 

– a dolgozó csak azon a munkahelyen dolgozhat, amelyre a vállalkozási szerződése szól, 

illetve a munkahelyi vezetője kiadta, és az arra vonatkozó munkabiztonsági oktatást 

megkapta, csak azokat a munkaeszközöket kezelheti, amelyre kioktatták és megbízták, 

– tilos olyan munkát végeztetni vagy végezni, amely bárkinek az életét, testi épségét vagy 

egészségét veszélyezteti; 

– a munkahelyen tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, játék stb.) amely a 

biztonságos munkavégzést akadályozza; 

– sok balesetet a rendetlenség okoz. A botlást okozható balesetek elkerülhetők a rend 

állandó betartásával. A közlekedési utakat, lépcsőket, vészkijáratokat, központi kapcsolók 

felé vezető utakat eltorlaszolni vagy elfoglalni még átmenetileg sem szabad; 

– meghibásodott elektromos berendezést kizárólag csak szakember javíthat; 

– minden berendezést csak arra a célra szabad használni, amely célra szolgál, csak olyan 

módon szabad vele dolgozni, hogy azzal a munka biztonságos módon legyen végezhető; 

– a munkája során köteles a munkabiztonsági és tűzvédelmi előírásokat betartani. 

 

Munkahelyi alkoholfogyasztás tilalma, munkára képes állapot 

 

A munkahelyén mindig a munkavégzésre alkalmas állapotban jelenjen meg és munkavégzés 

közben a munkájára koncentráljon. 

 

Alkohol vagy bármilyen más pszichotrop szer hatása alatt munkát végezni tilos!  

A telephely területére alkoholt behozni, ott alkoholt fogyasztani szigorúan tilos! 

A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzésére vonatkozó szabályok, megtartásával végezhet 

munkát.  

A FESTO-AM Kft.. biztonsági szolgálata jogosult a belépéskor alkoholszondás vizsgálatot 

végezni, és pozitív eredmény esetén nem engedheti be a kollégájukat a FESTO-AM Kft.. 

területére. 

A munkavégzés során, amennyiben felmerül az alkoholos befolyásoltság gyanúja, a biztonsági 

szolgálat, illetve az ESH csoport jogosult vizsgálni az alkoholmentes állapotot. Elsődlegesen a 

dolgozójuk közreműködését kéri az alkoholszondás vizsgálatban közreműködésre. Ha valaki 
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megtagadja a vizsgálatot, ittasnak tekintendő, nem végezhet munkát a Festo területén. 

Amennyiben alkoholszondás vizsgálatot végeznek, az azon részt vevők valamelyike köteles 

értesíteni az alkoholszondás vizsgálattal érintett személy munkahelyi vezetőjét és lehetővé 

tenni a vezető részvételét. Amennyiben ez nem megvalósítható (mer például aránytalanul 

hosszú idő lenne a kiérkezése), a vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet az ESH csoport köteles 

megküldeni az érintett külsős vállalkozás felé. 

 

8. Sérülés, baleset bekövetkezése esetén a teendők (elsősegély, bejelentés megtétele) 

 

A FESTO-AM Kft.. területén foglalkozás-egészségügyi szakorvos rendel. A rendelés csak 

meghatározott időszakban és órákban érhető el! 

A FESTO-AM Kft.. területén több kijelölt elsősegélynyújtó van készenlétben (tanfolyamot 

végzett személyek), baleset esetén segítséget tudnak nyújtani önök részére is. 

A munkaterületen több helyen, szabadon hozzáférhetően vannak elhelyezve az elsősegély 

nyújtó felszerelések. 

De a jogszabályi előírások alapján önöknek önállóan kell biztosítaniuk az elsősegélynyújtás 

személyi és tárgyi feltételeit a munkavégzésükhöz kapcsolóan.  

Bármilyen balesetüket, sérülésüket, rosszullétük kötelesek jelezni a FESTO-AM Kft.. 

kapcsolattartójuk, megrendelőjük felé is. 

 

9. Magasban végzett munka 

 

Magasban végzett munkát (2,0 méter szintkülönbséggel végzett tevékenység) megelőzően 

mindenképpen egyeztetni kell a FESTO-AM Kft.. ESH csoportjával a kockázatok 

csökkentésének módjairól, a munkavégzés körülményeiről. 

Magasban végzett munka esetén a munkát szabályosan kialakított állványzatról kell végezni, 

vagy lezuhanás elleni személyi védőeszközöket kell alkalmazni, mint pl.: 

• Biztosítókötél 

• Biztosító eszközök (beülő hevederzet) 

• Zuhanás gátló 

 

10. Létrák, állványok 

 

Ezeket az eszközöket csak célhoz kötötten szabad használni, stabilan és biztonságosan 

járhatóan kell felállítani, és felborulás ellen biztosítani kell. 

Hibás, vagy használatra alkalmatlan létrákat nem szabad alkalmazni. 

Azokat a létrákat, amelyek közlekedési útvonalakon, vagy azok mellett kerülnek felállításra, 

biztosítani kell (elkerítés, vagy dolgozó). 
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A mozgatható állványokat és egyéb mozgatható munkahelyeket a mozgatás előtt el kell hagyni. 

11. Mélyépítési munkálatok 

 

A mélyépítési munkák megkezdése előtt a kivitelező cégnek a FESTO-AM Kft.. Facility 

osztályától be kell szerezni az áram-, víz-, gáz-, és egyéb anyagvezetékek nyomvonalával 

kapcsolatos információkat. 

A munkaaknákat, árkokat, csatornákat stb. a munka megkezdése előtt megfelelően biztosítani 

kell, illetve a nyitott munkaárkot a jogszabály szerinti körülkerítéssel minden időben biztosítani 

kell. Ennek kötelezettsége a kivitelező feladata. 

 

12. Szűk térben végzett munkák 

 

Szűk térben (pl. kazánok, tartályok, aknák) végzett munkák esetén, a külsős cégnek egy 

felügyelőt kell kijelölnie, aki a munkavégzés alatt felügyeli a biztonsági intézkedések 

betartását. A munkát csak „Beszállási engedély” birtokában és annak előírásai alapján lehet 

megkezdeni. 

 

13. Egyedül végzet munka 

 

Az egyedül végzet munkát lehetőség szerint kerülni kell. Ha szükséghelyzetben, vagy 

kivételes esetben egy veszélyes munkát mégis egyedül kell elvégeznie az külsős szervezet 

munkavállalójának, a felügyeletet megfelelő intézkedésekkel biztosítaniuk kell. 

 

14. Zaj 

 

Ha egy munkavégzés során elkerülhetetlenül 85 db(A)-nál nagyobb zajterhelés lép fel, időben 

fel kell hívni erre a FESTO-AM Kft.. kapcsolattartójuk, megrendelőjük figyelmét, hogy meg 

lehessen hozni a megfelelő védő intézkedéseket, pl. munkaidő igazítás, zajvédelmi 

intézkedések, vagy személyi védőfelszerelés használata. 

 

15. A FESTO-AM Kft.. tulajdonát képező berendezések 

 

A FESTO-AM Kft.. tulajdonát képző berendezések, gépek, üzemi anyagok stb. használata csak 

a megrendelést felügyelő illetékes osztály engedélyével lehetséges. A FESTO-AM Kft.. 

tulajdonában okozott kárt az idegen szervezetnek meg kell térítenie a FESTO-AM Kft.. felé 
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Egyéb tudnivalók! 

A munkáltató köteles: 

– a biztonságos és egészséges munkavégzésre vonatkozó szabályokat ismerni és 

végrehajtani; 

– a balesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések megelőzésében tevékenyen 

részt venni; 

– biztosítani, hogy a munkahelyek és munkaeszközök a munkavédelmi 

követelményeknek megfeleljenek; 

– biztosítani, hogy a dolgozók a munkájukkal összefüggő munkabiztonsági ismereteket 

elsajátítsák, az előírásokat megtartsák és a szükséges védőfelszereléseket 

használják. 

A dolgozó köteles: 

– a munkaköréhez szükséges, illetőleg azzal kapcsolatos szakmai és ennek 

keretében a munkabiztonsági ismereteket elsajátítani, munkája során alkalmazni; 

– a munkakörének betöltéséhez szükséges előzetes és időszakos orvosi 

vizsgálatokon részt venni; 

– munkahelyén a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, és 

így munkát végezni; 

– a rendelkezésére bocsátott gépet, berendezést, egyéb eszközt és anyagot 

munkakezdés előtt a számára előírtak szerint megvizsgálni, azt rendeltetés, valamint 

utasítás szerint használni és a részére meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni; 

– az előírt és rendelkezésére bocsátott védőeszközt rendeltetésének megfelelően 

használni; 

– munkaterületén a fegyelmet, a rendet és tisztaságot megtartani; 

– a munkavégzés közben észlelt veszélyt jelentő rendellenességet megszüntetni 

vagy felettesétől erre intézkedést kérni; 

– Mielőtt munkáját megkezdi, felhívjuk figyelmét a legfontosabb munkabiztonsági 

előírásokra, megismertetjük néhány általános szabállyal. 

– A dolgozó csak abban a munkakörben dolgozhat, amellyel megbízták és az arra 

vonatkozó munkabiztonsági oktatást megkapta, csak azokat a munkagépeket és 

munkaeszközöket kezelheti, javíthatja, amelyre kioktatták és megbízták. 

– Szeszes italt a munkahelyre bevinni vagy ott fogyasztani tilos! 

– Tilos olyan munkát végeztetni vagy végezni, amely bárkinek az életét, testi épségét 

vagy egészségét veszélyezteti. 

– A munkahelyen tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, játék stb.), 

amely a biztonságos munkavégzést akadályozza. 

– A dolgozó munka közben elszenvedett balesetét – még a legkisebb sérülést is – 

köteles munkavezetőjének azonnal bejelenteni. Ha a sérült állapota olyan, hogy jelenteni 

képtelen, az a dolgozó köteles jelenteni, aki a balesetről legelőször tudomást szerez. 

– Veszély esetén a munkát megkezdeni vagy folytatni nem szabad! Ha a dolgozó 

ilyen körülményt észlel, köteles munkáját azonnal abbahagyni és felettesénél a veszélyt 
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jelenteni, és biztosítani, hogy senki a veszélyeztetett területre ne lépjen. A veszély 

elhárításáig a munkát megkezdeni nem szabad! 

– Sok balesetet a rendetlenség okoz. A csúszásból, botlásból keletkező balesetek 

elkerülhetők a munkahelyi rend állandó betartásával. A közlekedési utakat, lépcsőket, 

vészkijáratokat, központi kapcsolók felé vezető utakat eltorlaszolni vagy elfoglalni még 

átmenetileg sem szabad. 

– A gépeken lévő védőberendezéseket leszerelni, kiiktatni nem szabad. A 

védőberendezések és védőeszközök használata kötelező. 

– Minden gépet, berendezést, szerszámot csak arra a célra szabad használni, amely 

célra szolgál. Csak olyan módon szabad vele dolgozni, hogy azzal a munka biztonságos 

módon legyen végezhető. 

– A padlóra kiömlött vizet, olajat vagy egyéb más vegyszereket vagy anyagot fel kell 

törölni. 

– Minden olyan esetben, ahol gép meghibásodás fordul elő, vagy elektromos 

dugaszolóaljzatok, kapcsolók vagy csatlakozó vezetékek meghibásodnak, kötelesek 

azonnal jelenteni, illetve a gépet azonnal üzemen kívül helyezni. 

– Munkavégzésnél a technológiai műveleti (gépkezelési, karbantartási) utasítás 

betartása kötelező 

 

 

Amennyiben a külsős partner új munkatársat alkalmaz a társaság területén, oktatásáért 

a külsős partner vezetője a felelős. 
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2. sz. melléklet 
 

KÜLSŐ PARTNEREK MUNKAVÁLLALÓINAK TŰZVÉDELMI OKTATÁSA 

 

Az oktatás tematikája 

  

1.) Tűzvédelmi oktatási kötelezettség. 

2.) Tűzvédelem szabályozása. 

3.) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése. 

4.) Tűzvédelmi szakvizsga  

5.) Teendők tűz bekövetkezése esetén. 

a. tűzjelzés adása 

b. tűzoltás 

c. kiürítés 

6.) Néhány kiemelt általános tűzvédelmi előírás 

 

1.) Tűzvédelmi oktatási kötelezettség 

 

Minden munkavállalót a munkába állás előtt tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. A FESTO-AM 

Kft. területén dolgozó kollégájuk oktatását önöknek kell elvégeznie. A FESTO-AM Kft. területén csak 

olyan dolgozó végezhet munkát, aki rendelkezik tűzvédelmi oktatással. 

Amennyiben a munkavégzésük egyedi, speciális helyi ismereteket igényel, úgy azt a FESTO-AM Kft. 

megbízott szakembere tartja meg. Ennek igényét kérjük jelezzék a FESTO-AM Kft. kapcsolattartójuk 

vagy megrendelőjük felé írásban. 

 

2.) Tűzvédelem szabályozása 

 

Amennyiben az önök vállalkozása 5 fő fölötti létszámmal tevékenykedik, kötelesek szabályozni a 

belső tűzvédelmi tevékenységüket (tűzvédelmi szabályzat). 

A FESTO-AM Kft. rendelkezik tűzvédelmi szabályzattal, amennyiben a munkájukhoz szükséges, 

rendelkezésükre tudjuk bocsájtani a vonatkozó részeit.  

Ennek igényét kérjük jelezzék a FESTO-AM Kft. kapcsolattartójuk vagy megrendelőjük felé írásban. 
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3.) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése 

 

Tűzveszélyes tevékenység: 

minden olyan tevékenység, amely során a környezet hőmérsékletétől magasabb hőfokon történik a 

munkavégzés. 

Ez lehet például flexelés, forrasztás, hegesztés, anyagok izzítása. 

Az ilyen tevékenységhez a FESTO-AM Kft. írásos engedélye szükséges. Az engedély tartalmazza a 

munkavégzés feltételeit és körülményeit. 

Ennek igényét kérjük jelezzék a FESTO-AM Kft. kapcsolattartójuk vagy megrendelőjük felé írásban. 

Az engedélyt mindenképpen írásban adjuk ki, és a munkavégzés ideje alatt tartsák maguknál. A 

munka végeztével az engedélyt vissza kell juttatni a Festo-s kapcsolattartójuk, megrendelőjük felé. 

Az ilyen jellegű munkavégzéshez szükséges lehet a tűzjelző berendezés ideiglenes kikapcsolása 

vagy letakarása. Kikapcsolás szükséges, ha olyan füstgázok lehetnek, amelyek hasonlóak a tűz 

esetén felszabaduló füsttel. Letakarás, ha nagyobb mennyiségű por keletkezik, mert ezek tönkre 

tehetik az érzékelőt. Ennek elmulasztása anyagi felelősséggel jár (téves riasztás miatt leáll a gyártás 

vagy tönkremegy a tűzjelző érzékelő stb.). 

 

4.) Tűzvédelmi szakvizsga 

 

Jogszabályban meghatározott munkakört betöltők ill. meghatározott tevékenységet végzőknek 

tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezniük. 

Amennyiben ilyen tevékenységet végeznek, úgy hozzák magukkal az érvényes szakvizsga 

bizonyítványukat (az előzőekben említett engedélyen fel kell tüntetnünk annak adatait). 

Érvényes szakvizsga bizonyítvány hiányában nem végezhető munka. 

 

5.) Teendők tűz bekövetkezése esetén 

 

A tűz bekövetkezése eseténi teendőket három csoportba sorolhatjuk. 

a. tűzjelzés adása 

b. tűzoltás 

c. kiürítés 

d.  

a.) tűzjelzés adása: A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. tv. kimondja: „Aki tüzet 

vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni.” Ha tüzet észlel, 

jelezze azt elsődlegesen a tűzoltóságnak. Illetve ezt követően haladéktalanul a FESTO-AM 

Kft. kapcsolattartójuk, megrendelőjük felé is. A FESTO-AM Kft. területén tűzjelző rendszer 
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lett kiépítve. Amennyiben az épületen belül keletkezik a tűz, a tűzjelző rendszer segíti az 

ön környezetében lévőket a tűzesetről. A legkisebb tüzet is jelenteni kell, még azokat is 

amelyek el lettek oltva, vagy maguktól megszűntek. 

b.) Tűz oltása: A tűzjelzés adása mellett meg kell kezdeni a tűz eloltását. A tűz oltására 

üzemünkben un. elsődleges beavatkozó eszközök vannak. 

Ezek két csoportra oszthatók: - tűzoltó készülékek, -tűzi vízforrások (tűzcsapok). 

Kisebb, kezdeti tüzek oltására a kézi tűzoltó készülékeket tudják használni. A FESTO-AM Kft. 

területén porral oltó kézi tűzoltó készülékek vannak, néhány területen pedig széndioxiddal 

oltók. A FESTO-AM Kft. területén nincs beépített oltóberendezés, azaz sprinkler berendezés. 

A használt tűzoltó készüléket soha nem szabad vissza helyezni a telepítési helyre, le kell 

helyezni az aljzatra és jelezni kell, hogy a készülék használva volt. 

 

c.) Kiürítés: Amennyiben az épületek területén meghallja a tűzjelző sziréna hangját, úgy 

köteles azonnal befejezni a munkavégzését és a többi kollégával közösen a kijelölt – 

épületen kívüli – gyülekezési helyre menni. A gyülekezési helyet csak a Festo illetékes 

személyének engedélyével hagyhatja el (ez lehet a gyülekezési hely felelős vagy a 

biztonsági szolgálat). 

A kiürítés során működjön közre a FESTO-AM Kft. munkavállalóival. Ha közben sérülést 

szenved, jelezze a gyülekezési hely felelősének. 
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6.) Néhány kiemelt általános tűzvédelmi előírás 

 

Tűzoltó készülékek és tűzi vízforrások, valamint a villamos főkapcsolók elérhetőségét, 

hozzáférhetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még időlegesen sem szabad. 

A menekülési utak járhatóságát állandóan biztosítani kell. Azon botlás, csúszás veszély nem lehet, 

eltorlaszolásuk még ideiglenes jelleggel is tilos! 

A tűzgátló ajtókat – akár ideiglenesen is – kitámasztani tilos! 

Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad. A dohányzó hely elhagyásakor ellenőrizni kell, hogy a 

helyszínen tüzet okozó gyújtóforrás nem maradt. 

A dohányzóhelyeket égő dohány neművel elhagyni TILOS.  

Égő dohányféleséget, gyufát, gyújtóeszközt olyan helyen, ahol tüzet vagy robbanást okoz, eldobni 

TILOS! 

A helyiségeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni, ott csak a tűzvédelmi 

szempontból engedélyezett tevékenység folytatható. 

A helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles ellenőrizni, hogy nem maradt-e a helyiségben 

tűzveszélyt okozó gyújtóforrás.  

A munkafolyamat során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább a műszak végén el kell 

szállítani. 

Az éghető folyadékkal, zsírral szennyezett rongyokat fedővel ellátott, nem éghető anyagból készült 

edénybe kell gyűjteni.  

Tűzveszélyes folyadékból, festékből a munkaterületen csak a napi felhasználásra kerülő mennyiség 

tartható, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett. 

 

Ha további kérdése, észrevétele van, kérem keresse meg a FESTO-AM Kft. ESH csoportját! 
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3. sz. melléklet 
 

KÜLSŐ PARTNEREK MUNKAVÁLLALÓINAK KÖRNYEZETVÉDELMI OKTATÁSA 

 

 

 

1. Szelektív hulladékgyűjtés a FESTO-AM Kft.-ben 
 

A FESTO-AM Kft. elkötelezett híve a hulladékok csökkentésének, melynek egyik alappillére a 
szelektív hulladékgyűjtés. 

 

A szociális helyiségekben (konyhák, öltözők, dohányzók) kétféle hulladékgyűjtő található: 

- Kommunális hulladék: háztartási hulladékok, melyeket nem lehet újrahasznosítani 
- Alu doboz / PET palack: alumínium üdítős dobozok és műanyag PET palackok közös 

gyűjtője 

    

 

 

Termelési területen a szelektív hulladékgyűjtés az úgynevezett Hulladékszigeteken valósul meg. A 
Hulladékszigeteken a különböző hulladékok gyűjtését a kihelyezett matricák segítik.  
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Az itt gyűjtendő hulladékok, mind termelésből származó hulladékok: 

- Alu doboz / PET palack: alumínium üdítős dobozok és műanyag 
PET palackok közös gyűjtője 

- Alumínium hulladék: alumínium alkatrészek 
- Papír hulladék 
- Műanyag hulladék: műanyag alkatrészek 
- Acél hulladék: acél alkatrészek és acél darabok 
- Olajos rongy: olajjal szennyezett hulladékok 
- Műanyag szennyezett göngyöleg: kiürült műanyag vegyszeres 

flakonok 
- Fém szennyezett göngyöleg: kiürült fém vegyszeres flakonok, 

aeroszolos palackok 
- Vegyes hulladék: vegyes anyagú alkatrészek 
- Irodatechnikai hulladék: nyomtatópatronok 
- Vágótárcsa 
- Használt fénycsövek 
- Használt munkavédelmi cipő 

 

Kültéren történő hulladékgyűjtés menete: 

- kommunális hulladékgyűjtők a közlekedő utak mellet és a kijelölt dohányzó helyiségekben 
találhatóak 

- alu doboz és PET palack gyűjtők a kijelölt dohányzókban találhatóak 
- fém forgács és darabos fém hulladékok a kijelölt hulladéktárolóknál kerülnek gyűjtésre, 

B01 telephelyen az épület mögött, B02 telephelyen pedig a parkolóház aljában 
-  

           

 
A kültéren keletkezett veszélyes hulladékokat (pl. kiürült kannák) a következő helyeken lehet 
gyűjteni: B01 telephelyen a felületkezelő és a szálanyag raktár közötti területen található átadó 
felületnél , B02 telephelyen a hidegraktárnál lévő gyűjtőládába és B03  telephelyen a 
szennyvízkezelő mellett lévő gyűjtőládába. 
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2. Vegyi anyagok 
 

A FESTO-AM Kft. egész területén a vegyi anyagok tárolása (veszélyességtől 
függetlenül) sárga színű, vegyszertároló szekrényekben történik, melyek 
kármentővel és megfelelő biztonsági fokozattal rendelkeznek. Ezen felül 
lehetőség van a munkaterületeken is a napi használat során szükséges 
mennyiség tárolására, amennyiben azok megfelelő azonosító címkével vannak 
ellátva. 

 

Minden vegyi anyag csomagolásnak rendelkeznie kell 
olyan azonosító címkével, amelyen az anyag neve, összetevői és veszélyei 
megjelennek.  

 

További információk (pl: szükséges védőfelszerelések, hatása emberre és 
környezetre stb.) a biztonságtechnikai adatlapon szerepelnek. Minden 

anyag biztonsági adatlapja megtalálható az adott terület vegyi anyag 
szekrényében kinyomtatva, vagy a FESTO szerveren, amely a TEV 
(Termelési Egység Vezető) segítségével érhető el.  

 
3. Teendők havária esetén 
 

A havária olyan emberi tevékenység során, nem szándékosan bekövetkező esemény, amely 
jelentős hatással van az emberi egészségre vagy környezetre.  

Tipikusan havária eseménynek nevezzük a vegyi anyagok (savak, lúgok) vagy akár az 
olaj kiömlését. Ezekben az eseteben a teendők a következők: 

- Az érintett területet körül kell zárni, és ki kell üríteni. Minden tűzveszélyes 
tevékenységet be kell szüntetni.  

- A kiömlött anyagot védőfelszerelés nélkül érinteni tilos. (Gumicsizma, gumikesztyű, egyéni 
védőfelszerelés, védőruha viselése javasolt.) 

- A veszélyes anyag közcsatornába vagy zárt helyre jutást meg kell akadályozni. (pl. felitató 
hurkával) 

- Homokkal vagy más nem reagáló anyaggal (perlittel vagy egyéb felitató textilekkel) fel kell 
itatni a veszélyes anyagot és feliratozott edénybe rakni, majd veszélyes-hulladékként 
ártalmatlaníttatni. 

- A területet vízzel kell felmosni. 
- Értesíteni kell a területi vezetőket és az EHS csoportot. 
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A havária események elhárításában a FESTO-AM területén több 
ponton elhelyezett kárelhárítási eszközkészletek nyújtanak 
segítséget, melyek a kárelhárításhoz szükséges védőfelszereléseket 
és a felitatáshoz szükséges anyagokat és eszközöket is tartalmazzák. 
Ezek az eszközök a termelési területeken, 120 l-es, piros, műanyag 
kukákban vannak elhelyezve. 

 

További kárelhárítási pontok vannak kijelölve kültéren, a kültéri 
hulladéktárolóknál, a forgácskonténerek mellett, melyek a B01 
telephelyen az épület mögött, B02 telephelyen a parkolóház aljában 
találhatóak. Ezekben a szekrényekben találhatóak meg a 
kárelhárításhoz szükséges eszközök (pl.: maszk, kesztyű, lapát, vödör 
stb.). A kárelhárítási homok és perlit szintén kültéren, a fenti 
konténerektől jobbra található. 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha további kérdése, észrevétele van, kérem keresse meg a FESTO-AM Kft. ESH csoportját! 

 

Kárelhárítási homok Kárelhárítási perlit 


