
 

Jelen Telephely-látogatási Adatlapot a személyes adatok védelmét szabályozó előírások szerint 
kell kezelni. 
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Biztonsági és tűzvédelmi tájékoztató csoportos látogatók részére 
 
 
A látogatók kötelesek betartani az alábbiakban összefoglalt magatartási szabályokat, biztonsági 
előírásokat és helyi rendelkezéseket: 
- A telephelyekre látogató vendégek kötelesek betartani a látogatókat fogadó személy utasításait. 
- Tilos mindennemű rendbontás, fegyelmezetlen magatartás, alkoholtartalmú italok fogyasztása. 
- Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet. 
- Tilos a munkatársak bármilyen módon történő zavarása, a figyelem munkától való elvonása, 

veszélyhelyzet okozása. 
- Amennyiben a látogató a tilalmakat megsérti, látogatókat fogadó személy vagy a látogatott 

telephely illetékes vezetője jogosult a rendbontót a telephelyről kiutasítani. 
- Tilos letérni látogatókat fogadó személy által kijelölt útvonalról. 
- A Hulladékhasznosító Művet 10-18 év közötti diákcsoportok csak 2 felelős felnőtt kíséretében 

látogathatják. 
- A Hulladékhasznosító Műben a leeső tárgyak veszélye miatt az üzem területére belépő valamennyi 

látogató számára a védősisak használata kötelező. 
- A járófelületek kialakításából adódó botlásveszély miatt a látogatók számára a tűsarkú cipő 

viselése balesetveszélyes, ezért annak viselése nem ajánlott! 
- Tilos az átjárókon és védőkorlátokon kihajolni, azokon átmászni. 
- A Szemléletformáló és Újrahasználati Központban a rámpa, és közlekedő rámpa mellett 

elhelyezkedő tárolópolcokon lévő tárgyakhoz hozzányúlni tilos 
- A Szemléletformáló és Újrahasználati Központ Hulladékudvarán található hulladékokhoz, és 

veszélyes hulladékokhoz hozzányúlni tilos! 
- A Hulladékhasznosító Műben a kazánok és a hozzájuk tartozó szerelvények és csőhálózatok a 

szigetelések ellenére is forró, meleg lehet, ezért ezek érintése védőkesztyű használata nélkül égési 
sérülést okozhat. 

- Tilos a telephelyek technológiai és egyéb rendszerébe bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás. 
Az előírás megszegője tevékenységével saját és mások testi épségét veszélyeztetheti, illetve a 
vállalat számára súlyos anyagi kárt okozhat, amiért eljárás kezdeményezhető. 

- Tilos a Szemléletformáló és Újrahasználati Központ területén található játszótér és tanösvény 
eszközeinek nem rendeltetésszerű használata. 

- Vészhelyzet esetén a látogatókat fogadó személy utasításait kötelesek betartani! 
- A telephelyek területén a menekülési utak, vészkijáratok, irányfényekkel és biztonsági jelzésekkel 

és kiegészítő táblákkal vannak jelölve. 
- A létesítmények, helyiségek tűzvédelmi vonatkozású figyelmeztető és tiltó rendelkezéseit 

tartalmazó előírások /dohányzás, nyílt láng használata, robbanásveszély, stb./ betartása kötelező. 
- A tűzcsapokat, azok szerelvényeit megbontani tilos. 
- A tüzet észlelő látogató a tűz észrevételekor köteles azonnal a látogatást vezető munkatársunkat 

értesíteni. 
 
A látogató csoport telephelyeink területén történő mozgása útvonalának kijelöléséért, és biztonságos 
közlekedtetésükért a látogatókat fogadó személy a felelős. 
A látogatók viselkedéséért és – a nem megfelelő viselkedésből eredő – esetleges balesetért a 
látogató csoportot kísérő személyek a felelősek. 
 
Nyilatkozat: 
A fenti munka- és tűzvédelmi tájékoztatót elolvastam és tudomásul vettem! 
 
 
Dátum: Budapest,………………………………………………. 
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Látogató csoport kísérőjének aláírása 


