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01 Általános előírások: 

01/01 

A telephely területére és a telephelyen belüli további területekre a munkát megrendelő által 

regisztrált és a Biztonsági Szolgálat által követett rendszerben (Kapuőr → ITT) történik. A 

rendszerben lévő adminisztrálás feltétele az IMI Kft-n belüli munkavégzésnek. 

Az állandó belépővel rendelkező alvállalkozók megbízási szerződéssel, megrendeléssel 

igazolhatják jogos tartózkodásukat a telephelyen, a naprakész lista a biztonsági szolgálatnál 

található. 
 

01/02 

A külső cégek/alvállalkozók az IMI Kft. telephelyén a 01/01 pontban foglaltaknak megfelelően 

munkát végezhet. A munkaterület átadásáról/átvételéről vonatkozó dokumentumot kell kitölteni 

az állandó belépési engedéllyel nem rendelkező vállalkozóknak, minden esetben. A speciális 

egyeztetést igénylő munkavégzésről az IMI Kft. munka elrendelőjével egyeztetni kell! 

 01/03 

Az IMI Kft. részéről a munkavégzést bármely IMI alkalmazott jogosult ellenőrizni és amennyiben 

hiányosságot lát (pl. védőeszközök viselésének hiánya) vagy veszélyeztetés áll fenn jogosult a 

munka felfüggesztésére a munka elrendelőjének értesítése mellett. Az észrevételek 

dokumentálása elektronikus levél formájában történik, melyet el kell küldeni a szabálytalanságot 

elkövető vállalkozó vezetőjének és a munka elrendelőjének, a beszerzési osztályt értesíteni kell. 

01/04 

A munka megkezdése előtt az alvállalkozó cég köteles kijelölni egy irányító személyt a 

munkaterületen, aki felel a munkatársak előírásoknak való megfelelő munkavégzéséért. A 

közvetlen munkairányító a munkavégzés teljes időtartamában a helyszínen kell legyen. Az 

irányítást átadhatja a beosztott munkatársnak a feltételek változatlansága mellett. A közvetlen 

munkairányítónak ismernie kell az IMI Kft. és a cég közötti kapcsolat tartásáért és a munka 

megrendeléséért felelős személyt. Az irányító személy neve és telefonszáma a Biztonsági 

szolgálatnál rendelkezésre kell álljon a kapuőr rendszer vonatkozó belépési engedélyének 

megjegyzése rovatában, melyet a munkát igénylőnek kell bejegyeznie!  

01/05 

A telephelyre behozott szerszámokért, felszerelésekért, eszközökért az IMI Kft. felelősséget 

nem vállal. Azok – különösen, de nem kizárólag – munkavédelmi megfelelőségéért a vállalkozót 

korlátlan kártérítési felelősség terheli. Anyagok be- és kiszállítása csak szállítólevél alapján 

történhet. Csomag és gépjármű ellenőrzés történhet a telephelyre való 

be- illetve kilépés előtt. Bizonyítottan az IMI Kft. tulajdonában lévő eszköz/berendezés írásos 

engedély (szállítólevél) nélküli kivitele vizsgálatot von maga után.  

01/06 

A telephely egész területén TILOS a szeszesital fogyasztása. Alkoholos, ill. kábítószer általi 

befolyásoltság, bódultság állapotában a telephelyre belépni, ott munkát végezni szigorúan tilos. 

Cégünk jogosult ezt ellenőrizni a belépés előtt és a munkavégzés alatt. Az ellenőrzést a Biztonsági 

Szolgálat végzi. Munkavégzés alatti ellenőrzés során észlelt alkoholos befolyásoltság esetén a 

területről való kitiltás, a munkavégzéstől való végleges eltiltás következik.  

01/07 
Étkezni csak a teakonyhákban, étkezőhelyiségekben szabad. Megengedett a munkaterületen 

való ital fogyasztása. 

 

http://xsmlsimi03/Porta/Permit


 

PS5 : MACHINE & INFRASTRUCTURE MAINTENANCE MANAGEMENT Classement/File: S8P001 - IH 

Általános munka-, tűz- és környezevédelmi 

előírások külső cégek/vállalkozók részére 

EHS rules for contractors 

Révision: A 
Date: 16/10/2020 Page 2 / 7 

SAFETY 
MANAGEMENT 

Annule et remplace/Cancels and replaces: 
P59P052(A) 

Doc type : S6T002 Rev 0 du/from 07/04/2020 M R ☐ I ☐ 

 

 

Consulter le système de gestion documentaire afin de vérifier la dernière version de ce document. 
For the latest version of this document, please access the document management system. 

 

01/08 

Gépkocsival, (motorkerékpárral) csak engedéllyel rendelkezők hajthatnak be a telephelyre 

kizárólag abban az esetben, ha árut visznek/hoznak, vagy a gépjárműben találhatóak azok az 

eszközök, amivel a tervezett munkát el tudják végezni. Az engedélyt a Biztonsági Szolgálat 

ellenőrzi, illetőleg adja. Szerviz, karbantartás, javítás, anyagszállítás esetén, engedéllyel a 

gépjármű parkolása a telephelyen kijelölt parkolókban/dokkolóban lehetséges. A telephelyen a 

járművek maximum 15 km/h sebességgel közlekedhetnek. A telephelyen való közlekedés során 

és a parkolásnál a KRESZ szabályai érvényesek. A telephely teljes területén a gyalogosan 

közlekedőknek van elsőbbségük! 

A tehergépjárművek sofőrjeinek az üzemekben történő közlekedés során a kötelezően előírt egyéni 

védőeszközökön felül (orrmerevítéses védőlábbeli és munkavédelmi szemüveg, APU1-ben 

hallásvédő) láthatósági mellényt kell viselniük! 
 

01/09 
Nem belátható területeken történő tolatáskor tolatásirányítót kell kijelölni! Gépjárművek gépi 

rakodása során a gépjárművet elmozdulás ellen ékeléssel kell biztosítani! 

 

01/10 
Dohányozni az egész telephely területén TILOS! 

Dohányozni csak az erre kijelölt, táblával feltüntetett helyeken szabad. 

 

01/11 

18 év alatti személy nem léphet be a telephelyre, munkát nem végezhet a telephelyen! 

Fentiek alól kivételt képez, ha a kiskorú felnőtt kísérővel érkezik, aki mindenképpen szerződésben 

kell legyen az IMI Kft.-vel, de munkát nem végezhet! 
 

01/12 

Külső munkavállaló munkát a telephelyen, csak a munkavégzéshez szükséges érvényes orvosi 

alkalmassági vizsgálat birtokában végezhet! Az alkalmassági vizsgálat érvényességét az IMI Kft. 

illetékes munkatársai ellenőrizhetik. 

 

01/13 

A munkát végző személyek egységes, hosszú szárú, zárt, egységes és az IMI Kft.-vel 

szerződésben álló cég azonosítására alkalmas ruházatot kötelesek viselni. Kivételt képeznek a 

kültéri munkálatokat végzők, akiknél szabadtérben rövid szárú nadrág viselése elfogadott. 

Az egyértelmű azonosíthatóság miatt azon alvállalkozók, akik nem rendelkeznek egységes, cég 

azonosítására alkalmas ruházattal jól láthatósági kantárt, vagy jól láthatósági mellényt kötelezőek 

viselni! 
 

001/14 

Baleset, vagy vészhelyzet esetén véralkohol szint mérés és tájékoztatás miatt a Biztonsági 

Szolgálatot azonnal értesíteni kell a lenti telefonszámok valamelyikén: 

+3628576291 (mérleg) 

+3628576292 (diszpécseri helyiség)  
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02 Tűzvédelmi előírások:  

02/01 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet, ha lehetséges el kell kerülni, más nem veszélyes 

technológiát kell választani! 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (nyílt lánggal, szikraképződéssel, magas hőfejlődéssel 

járó munka) csak előzetes, írásos engedély alapján szabad végezni. Az engedélyt a munkát 

elrendelő, vagy annak megbízottja adhatja ki, egyeztetve a munka elrendelőjével és a 

munkavállalók irányítójával. A munkavégzésre vonatkozó hatályos tűzvédelmi szabályok, 

rendeletek, szabványok, belső előírások betartása kötelező. Alkalomszerű tűzveszélyes 

tevékenységet, csak 5 évnél nem régebbi tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy 

végezhet, a bizonyítvány, vagy másolatának bemutatása az engedély kiállításának feltétele! 

 

02/02 
A vészkijáratokat, menekülési útvonalakat, tűzoltó készülékeket, közmű kapcsoló és 

elosztótáblákat eltorlaszolni, még ideiglenesen is TILOS! 

 
02/03 

A tűzoltók számára fenntartott utat, területeket mindig szabadon kell hagyni. Tilos parkolni 

tűzcsap, kijárat, kapu vagy szűk átjáró előtt. 

02/04 

Tűz esetén a tűzoltó készüléket kell használni, a legközelebbi kézi jelzésadóval, vagy hangadással 

tűzjelzést kell adni, ezzel egyidejűleg a Biztonsági Szolgálatot értesíteni kell az alábbi 

telefonszámok valamelyikén: 

+3628576208 vagy +3628576210 
 

02/05 
Tűzriadó esetén a telephely üzemei előtt található Gyülekezési helyekre kell menni, a 

telephelyet ebben az esetben engedély nélkül nem hagyhatja el a külső cég dolgozója sem. 

 

03 Munkavédelmi előírások  

03/01 
A Munkavédelmi Törvény (1993. évi XCIII. törvény) előírásait és az érvényben lévő 

jogszabályi, szabvány szerinti biztonsági előírásokat maradéktalanul be kell tartani.  

03/02 

Az IMI Kft. területére vonatkozó előírások: 

Szerverszoba, termelési munkaterület, termelési pihenő, ellátó rendszerek helyiségei, raktár, 

vegyianyag tároló, karbantartási helyiségeibe csak előzetesen, a terület vezetőjével egyeztetett 

időpontban történhet belépés. Ezeken a területeken munkavégzés csak az adott terület megbízott 

alkalmazottjának, illetőleg a karbantartó szolgálat munkatársának a felügyeletével és/vagy 

ellenőrzésével történhet. Egyes helyeken külön beöltözési rend (vákuum impregnáló) van 

érvényben, ennek betartása minden külső munkavállalóra kötelező. 

 

03/03 

A végzendő munkákhoz szükséges egyéni védőeszköz/védőruházat meglétéről, előírásoknak 

megfelelő viseléséről a munkát végző cég/alvállalkozó köteles gondoskodni. A védőfelszerelés 

meglétét, minőségét ellenőrizhetik a munka elrendelői és az IMI Kft. munkatársai. 
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03/04 
Az IMI Kft. egyes munkaterületein, berendezésein kihelyezett biztonsági jelzéseket és jeleket 

figyelembe kell venni, amennyiben utasítást adó jelzés, a rendelkezést be kell tartani. 

 

03/05 A védőberendezéseket, védőburkolatokat nem szabad eltávolítani, hatástalanítani. 

 

03/06 
A munkahelyet folyamatosan tiszta állapotban kell tartani és a munka végeztével rendet kell 

rakni. 

 

03/07 
A munkaeszközök nem lehetnek önmagukban, rendeltetésszerű használat esetén 

balesetveszélyesek (éles sarkok, sorjás felületek, törött borítás, törött nyél, stb.). 

 

03/08 
Az elektromos csatlakozó aljzatokat mechanikai terhelésnek nem szabad kitenni (vezeték nem 

feszülhet, dugó kihúzásakor a konnektor házat tartani kell, stb.). 

 

03/09 
Elektromos szerszámok használatakor a csatlakozó vezetéket, hosszabbítót úgy kell elhelyezni, 

hogy a közlekedési utakat lehetőség szerint ne keresztezze. 

03/10 

Csak ép szigetelésű kábelek és munkavédelmi szempontból kifogástalan állapotú, érvényes 

felülvizsgálattal rendelkező elektromos gépek használhatóak a telephelyen. Kizárólag sérülés- 

és toldásmentes hosszabbítók használhatóak. 

03/11 

Amennyiben munkabaleset történt, azt azonnal jelenteni kell a terület vezetőjének, az EHS-nek 

és a Biztonsági Szolgálatnak. A baleset kivizsgálása az eset súlyosságától függően azonnal, vagy 

a következő munkanapon az IMI Kft. EHS munkatársaival közösen történik. Elsősegélyt a 

területen lévő megbízott személyek adnak. 
 

03/12 

Tetőn végzett munkák 

Ha a tetőn munkát végeznek, „Vigyázz, a tetőn dolgoznak!” feliratú táblával a munkavégzést a 

közlekedés szintjén jelezni kell. Szükség esetén elkerítéssel biztosítani kell, hogy senki ne 

kerülhessen olyan közelségbe, hogy az esetleg lehulló anyag, vagy szerszám sérülést okozzon. Az 

elkerítést úgy kell megoldani, hogy a védőtávolság minimum 5 méter legyen. Tájékoztató táblákat 

kell kihelyezni, ha az elkerítés olyan területen valósul meg, ahol egyébként gyalogos forgalomra 

kell számítani. 

A tetőn munkát végezni kizárólag csúszásmentes lábbeliben szabad (SRC jelölésűnek kell lennie). 

Szükség esetén a leesés elleni védőfelszereléseket (zuhanásgátló, teljes testheveder) használni kell. 

Naponta a munka befejeztével a tetőt, csatornákat meg kell tisztítani a törmeléktől, hulladékoktól. 

Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetőn nem maradhat. 
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03/13 

Földmunkák, mélyben végzett, beszállással járó munkák 

Munkagödör, árok esetén 0,25m és 1,25m mélység között jelzőkorlátot, 1,25m-t meghaladó 

mélységnél a munkaterület körül védőkorlátot kell elhelyezni. 

Aknákban, tartályokban végzendő munkákhoz speciális (beszállási) engedély szükséges, amelyet 

az EHS részleg ad ki. 

Beszállási engedély akkor szükséges, amikor olyan térben kell munkát végezni, amit: 

- nem emberi tartózkodásra terveztek, 

- elég nagy ahhoz, hogy részlegesen (behajlás) vagy teljes testtel történő beszállással kell 

megközelíteni, 

- a be- és kijutás korlátozott, 

- amiben olyan körülmény áll fenn, ami sérülést vagy egészségkárosodást okozhat fizikai 

kialakítás, mechanikai behatás, veszélyes légkör vagy kémiai hatás által. 

Az ilyen terekben az emberi szervezetre káros anyagok, gázok, gőzök, porok lehetnek vagy 

szabadulhatnak fel. Jellemzően zárt, vagy nyitott tartályok, aknák, szűk terek, árkok. 

Veszélyes területen történő földmunka esetén statikai talajvizsgálatra vagy rézsűzésre / dúcolásra 

lehet szükség, melyet az EHS részleg dönt el. 

 

03/14 

Létrák és állványok használata 

Kizárólag szilárd és megfelelően karbantartott, tiszta állapotú, munkavédelmi szempontból 

kifogástalan létra használható. Háztartási létrák használata nem engedélyezett. A létrákat 

céljuknak megfelelően, rendeltetésszerűen kell alkalmazni. A mozgatható létrák lábait stabil, erős, 

méretüknek megfelelő szilárd alapra kell helyezni és szétcsúszás ellen biztosítani kell. A több 

részből, illetve egymásba tolható elemekből álló létrát, vagy a tolólétrát csak olyan módon szabad 

használni, hogy a létraelemek egymáshoz képest elmozdulás-mentesen álljanak. A kerekes létrákat 

használatuk előtt elmozdulás ellen rögzíteni kell. A létrákat úgy kell használni, hogy a 

munkavállaló azon mindig biztonságosan tudjon állni és megfelelően kapaszkodni. Ha a létrára 

valamilyen terhet kézben fel kell vinni, ez nem befolyásolhatja hátrányosan a kapaszkodás 

lehetőségét.  

A munkaállványokat, a pallókat és az állványlétrákat úgy kell összeállítani, hogy azok 

megakadályozzák a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók lezuhanását és 

a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújtsanak. 

Mobil, guruló állványon történő munkavégzés csak elmozdulás ellen biztosított (fékezett kerekek 

legyenek) eszközön engedélyezett. Az állvány áthelyezése alatt a dolgozó köteles lejönni az 

állványról, csak üres állvány mozgatása engedélyezett. 

Szabadban történő munkavégzés esetén az időjárási (szél) viszonyokat figyelembe kell venni. 

Az állványok felállításakor és bontásakor az állványok összeszerelési körzetét el kell keríteni, oda 

illetékteleneknek belépni TILOS. Az állványt építő munkát végzőket a szükséges speciális 

ismeretekről, a kötelezően viselendő egyéni védőeszközök használati szabályairól, a 

munkavégzésből eredő kockázatokról és a megelőzésükről előzetesen a munka irányítója köteles 

tájékoztatni. 

Az állványokat szerelési utasítás szerint kell összeállítani → kézléc, térdléc, bokaléc (három soros 

védőkorlát) alkalmazásával. 

Magasban történő (2m talpmagasság felett) munkavégzés esetén a kötelezően előírt egyéni 

védőeszközökön túl ipari védősisak használata kötelező! 

2m talpmagasságot meghaladó munkavégzés, magasban való munka, csak előzetes engedély 

alapján végezhető, az engedélyt a munka elrendelője az EHS részleggel egyeztetve ad meg. 
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03/15 

Emelőgépek használata, daruzás 

Az IMI Kft. tulajdonában lévő emelőgépeket külső munkavállalók nem használhatják. 

Kivételt képeznek ez alól azon munkavállalók, akik szóban vagy írásban engedélyt kaptak rá, 

rendelkeznek az emelőgép kezeléséhez szükséges jogosítvánnyal és megbízással az IMI Kft.-től. 

Az IMI Kft. telephelyére behozott emelőgépek érvényes felülvizsgálattal kell rendelkezzenek, a 

felülvizsgálati dokumentumokat az emelőgépnél kell tartani. 

Daruzás kizárólag előzetesen egyeztetett emelési terv alapján lehetséges, az EHS által 

jóváhagyott engedély birtokában. 

 

03/16 

A munkaterületet olyan esetben, amikor fennáll a környezetben lévő személyek sérülésének a 

veszélye, el kell keríteni. Az elkerítéshez szükséges eszközöket a munkát végző cég/alvállalkozó 

köteles biztosítani. Az elkerített részre való belépés jogosultjait táblán kell jelezni. 
 

03/17 

A gépek, berendezések, rendszerek megbontásával járó műveleteket, csak energiamentesített 

állapotban szabad megkezdeni, melyet az IMI Kft. karbantartási részlege végez, így értesíteni kell 

őket, hogy energia mentesítsenek! 
 

04 Környezetvédelmi előírások  

04/01 

A munkavégzés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék elszállításáról és megfelelő 

kezeléséről a cégnek/vállalkozónak kell gondoskodnia. Ettől eltérő megállapodást szerződésben 

kell rögzíteni.  

04/02 A telephelyen határérték feletti zajkibocsátás nem engedélyezett. 

 

04/03 
A közcsatornába ill. csapadékvíz csatornába veszélyes hulladékot, anyagot önteni szigorúan 

TILOS! 

 

04/04 

Zárt területen szerves oldószer kiömlése esetén az intenzív szellőztetésről gondoskodni kell! A 

telephelyen, üzemekben a padozatra kiömlött veszélyes folyadékokat felitató anyaggal kell 

felitatni (HAVÁRIA készletek minden területen találhatóak) és a veszélyes anyaggal 

szennyezett felitató anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. 
 

04/05 

Veszélyes vegyi anyaggal, készítménnyel történő tevékenység csak igazolható módon 

Magyarországon bejelentett, vagy törzskönyvezett veszélyes anyaggal, illetve készítménnyel 

végezhető. A tevékenységet az IMI Kft. munkatársai bármikor ellenőrizhetik és szabálytalanság 

esetén a munkavégzést felfüggeszthetik/megtilthatják. Az anyagok biztonsági adatlapja a 

felhasználás helyén megtekinthető kell legyen.  

Az a személy, aki a fenti előírásokat nem tartja be, a munkavégzéstől eltiltásra és az IMI Elektromos Gépeket Gyártó Kft. 

telephelyéről kitiltásra kerülhet. A szabálysértés mértékében az IMI Kft. jogosult pénzügyi szankciók alkalmazására is, mely 

a számla végösszegéből kerül levonásra. 

Az előírások tudomásul vételét, a dolgozókkal történő megismertetését, a cég/vállalkozó ellenőrzési, - az előírások 

munkavégzés közbeni betartásra vonatkozó, - kötelezettségének az elismerését a szerződés aláírása, a megrendelés 

visszaigazolása vagy a munkát elvégezni kívánó hajlandóság igazolja. 
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