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1. Általános 

1.1 A kézikönyv célja és hatóköre 
 

Jelen kézikönyv elsődleges átfogó célja a Hungrana Kft.-vel kapcsolatban álló vállalkozók munkatársai 

testi épségének, biztonságának megóvása, a vállalkozók egészségvédelmi, biztonsági és 

környezetvédelmi (továbbiakban: HSE) teljesítményének javítása, valamint annak biztosítása, hogy 

vállalkozók HSE teljesítménye összhangban legyen a Hungrana Kft. elvárásaival. A jelen kézikönyv 

alkalmazásában a vállalkozó alatt a megrendelővel (Hungrana Kft.) szerződött partnert kell érteni, aki 

az általa bevont alvállalkozóért, mint önmagáért felel.   

A kézikönyv személyi hatálya kiterjed a munkaerő kölcsönzés keretében a Hungrana Kft. 

rendelkezésére átengedett munkavállalókra, valamint a Hungrana Kft. területére munkavégzés 

céljából belépő, és a Hungrana Kft. területén tartózkodó és/vagy ott munkát végző személyekre 

függetlenül attól, hogy milyen szervezet (hatóság, üzemeltető, külső fő- vagy alvállalkozó, vevő, stb.) 

állományába tartozik. 

A Vállalkozói biztonsági kézikönyvet a szerződés elválaszthatatlan és kiegészítő részének kell 

tekinteni. A vállalkozóknak gondoskodniuk kell arról, hogy alkalmazottai e kézikönyv feltételeinek a 

Hungrana Kft. telephelyén eleget tegyenek.  

A vállalkozók a szerződés/megrendelés aláírásával elfogadják a Vállalkozói biztonsági kézikönyvben 

szereplő feltételeket. 

A Vállalkozói biztonsági kézikönyv tartalmazza azokat az elveket és eljárásokat, amelyek 

alkalmazandók valamennyi vállalkozóra/szállítóra és alkalmazottaikra a biztonsági, egészség- és 

környezetvédelmi felelősségek tekintetében a Hungrana Kft. telephelyén és a Hungrana Kft. számára 

végzett munka során. 

A kézikönyv nem fedi le az összes munkafolyamatra érvényes előírást. A belépést megelőző 

munkavédelmi oktatással, valamint a munkaengedélyben meghatározott feltételekkel együtt kapja 

meg a vállalkozó az összes rá vonatkozó információt, melyek a Hungrana Kft. területén érvényesek.   

A vállalkozónak alkalmazottaival át kell tekintenie e kézikönyv azon részeit, amelyek a teljesítendő 

munkára, vagy bármilyen azzal kapcsolatos olyan anyagra helyénvalóak, amelyekre a Hungrana Kft. 

felhívta a figyelmet. 

E kézikönyv nem helyettesíti a meglévő helyi munkavédelmi specifikus eljárásokat vagy operatív 

specifikációkat. 

Ez a kézikönyv nem mentesíti a vállalkozókat/szállítókat azon jogi felelősségük alól, hogy eleget 

tegyenek a biztonsági, egészség- és környezetvédelmi mindenkor érvényes jogi rendelkezéseknek és 

szabványi ajánlásoknak. 

Vállalkozó, aki nem a cégünk alkalmazottja, de a Hungrana Kft. telephelyét felkeresi, vagy ott 

tevékenységet végez. 

A vállalkozó definíciója magában foglalja a vállalkozók cégét és alvállalkozóik, tanácsadóik, eladóik és 

szállítóik cégeit. A vállalkozói menedzsmentre hivatkozás jelenti a vezetésért, ellenőrzésért vagy a 

szerződéses tevékenységért és az alkalmazottak irányításáért felelős személyzetet. Valamely 
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(vállalkozói) alkalmazottra hivatkozás jelenti a vállalkozó és az alvállalkozói, tanácsadói, eladói és 

szállítói alkalmazottait. 

A vállalkozói kategóriákhoz tartoznak a cégünknek időszakonkénti rövid vagy hosszúidejű 

szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató cégek, továbbá a telephelyen belüli kamionvezetők és más 

járművek vezetői és a látogatók. 

Amennyiben a szerződés/megrendelés (ÁSZF) és e kézikönyv feltételeinek terminusai között 

bármilyen konfliktus támadna, a szerződés terminusai a mérvadók. A Hungrana Kft. képviselőjét 

azonnal értesíteni kell bármilyen konfliktusról, ellentmondásról. 

A vállalkozónak a biztonság, egészség- és környezetvédelem tekintetében szabály szerint mindenkor 

eleget kell tennie a mindenkor érvényes magyar törvényeknek, rendeleteknek és az adott iparági 

standard gyakorlati normáknak, szabványoknak. A Vállalkozói biztonsági kézikönyv egy kiegészítő 

dokumentum, amely nem helyettesíti a vállalkozó fent említett jogi kötelezettségeivel kapcsolatos 

felelősségét. 

A Hungrana Kft. képviselő a végrehajtandó munkáért felelős mérnök vagy ellenőr. Ez a személy a fő 

kapcsolattartó a vállalkozó munkairányítója és a Hungrana Kft. között. 

 

1.2 Tájékoztatás a HSE követelményekről a munkavégzést megelőzően 
 

A szerződés, illetve megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó HSE követelményekkel kapcsolatban – a 

szerződésben, illetve a megrendelésben meghatározott – szerződéses kapcsolattartókhoz lehet 

fordulni, akik lehetőséget biztosítanak a Vállalkozó és/vagy alvállalkozója részére a felmerült HSE-t 

érintő kérdések (pl.: telephelyi veszélyek, Biztonsági –és Egészségvédelmi Terv (BET) véleményezése, 

HSE szabályok értelmezése stb.) tisztázására. 

2. Személyi és tárgyi feltételek 

2.1 Munkavégzés személyi feltételei  
 

Munkát a Hungrana Kft. telephelyén csak olyan munkavállaló végezhet, aki: 

 a 18. életévét betöltötte (amennyiben technológiai területen kívánják foglalkoztatni); 

 foglalkoztatása az egészségét, testi épségét károsan nem befolyásolja;  

 mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti; 

 a munkára mentálisan és fizikailag is alkalmas; 

 az adott tevékenységre vonatkozóan a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton megjelent, 
ott alkalmas minősítést kapott; 

 elsajátította és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezik az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerte a 
szükséges szabályokat, utasításokat és információkat (HSE videó) és azokról megfelelő 
minősítéssel adott számot; 

 rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges – jogszabály által előírt – végzettséggel és 
gyakorlattal (pl.: tűzvédelmi szakvizsga, teherkötöző, gépkezelő, kazángépész, stb.), 
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vállalkozó munkavállalója esetében annak munkáltatója által kiadott írásos megbízással, és a 
megrendelő/üzemeltető által kiadott munkavégzési engedéllyel. 

 

A vállalkozó felelőssége, hogy szervezett és dokumentált módon oktassa saját munkavállalóit a jelen 

Vállalkozói biztonsági kézikönyvben meghatározott szabályokra, valamint ugyanezt követelje meg 

alvállalkozóitól is. 

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

veszélyeztető és biztonságos munka végzésére vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát. 

 

2.2 Alkohol- és drogfogyasztás, valamint dohányzás esetére vonatkozó irányelvek 

2.2.1 Alkohol- és drogfogyasztás  
 

Az alkoholfogyasztás és a droghasználat semmilyen formában nem engedélyezett a Hungrana Kft. 

telephelyén. A vállalkozó vezetése és alkalmazottai felkérhetők a drog és/vagy alkohol kimutatási 

tesztben való részvételre (amennyiben az a jog által alkalmazható). Amennyiben a vállalkozó vezetőit 

vagy dolgozóit drog vagy alkoholos befolyásoltság alatt állónak találják, úgy megtiltják számukra, 

hogy a helyszínre belépjenek, ott munkát végezzenek, valamint az érintett személyeket véglegesen 

kitiltják.  

 

Az alkalmazottnál lehet orvos által felírt, eredeti csomagolásában lévő gyógyszer, melyet csak az a 

személy vehet be, akinek azt felírták. De szigorúan tilos a munkavégzést befolyásoló gyógyszerek, 

drogok és alkohol hatása alatt munkát végezni! A vállalkozóknak gondoskodniuk kell arról, hogy 

tájékoztatást kapjanak alkalmazottaiktól a részükre felírt gyógyszereknek a munkaképességet, 

éberséget, koordinációt, biztonságot ás mások biztonságát befolyásoló bármilyen lehetséges 

mellékhatásairól. 

2.2.2 Dohányzás 
 

Tilos a dohányzás: 

 a Társaság használatában lévő területeken 

 a Társaság által használt közúti gépjárművek utasterében 

 Tehergépjárművek kabinjában, vezetőfülkéjében 

 Külsős vállalkozások saját konténereiben 

 Elektromos „e-cigaretta” használata is tilos 

 

Dohányzásra kijelölt helyek: 

 Dohányzásra kijelölt hely az Irodaépület parkolója és II-es porta kamionparkolójában 

kijelölt helyen található.  

 



 

Oldal 6 / 34 
 

2.3 Munkavégzés tárgyi feltételei 

2.3.1 Munka- és védőruhára, valamint védőeszközre vonatkozó követelmény 
 

A vállalkozó köteles – a vonatkozó jogszabályokban és szabályzatokban előírtaknak megfelelően – az 

általa végzett tevékenységek során védőfelszereléseket viselni, amennyiben ezt saját tevékenysége 

során, vagy a munkavégzés területén jelenlévő veszélyforrások indokolják.  

 

A vállalkozó tevékenységéhez kapcsolódó védőeszközök meghatározásáért, biztosításáért és 

használatuk ellenőrzéséért a Vállalkozó felelős. 

 

A Megrendelő mind a védőeszközök meghatározására, mind a rendeltetésszerű használat 

ellenőrzésére jogosult. Munkavégzés területére történő belépéshez szükséges egyéni 

védőfelszerelések fajtáival és védelmi képességükkel kapcsolatban a szerződéses kapcsolattartótól 

vagy HSE osztálytól kérhető információ. 

 

Technológiai területen tartózkodó (pl. ellenőrző tevékenységet végző hatóság, látogató) és munkát 

végző személy köteles az adott munkaterületre, illetve tevékenységre az utasításokban (technológiai-

, kezelési-, karbantartási-, egyéb HSE utasítás) meghatározott védőeszközt használni. 

 

Technológiai területen szigorúan tilos ékszer, karóra viselése! 
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2.3.2 EVE- Egyéni védőeszközök 
 

Technológiai-és felvonulási területeken, műhelyben végzett munkák esetén / beleértve az épületek 

közötti közlekedő utakat is / kötelező védőeszközök: 

 

Technológiai területek kötelező egyéni védőeszközei: 

 

 Ipari védősisak (MSZ EN 397:2012) 

 oldal- és felső védelemmel ellátott védőszemüveg 

 Védőbakancs (S3- MSZ EN 345:1994, MSZ EN 345-1:1998) 

 Hallásvédő (minimum hangcsillapítás: SNR 25) 

 Zárt, hosszú ujjú antisztatikus védőruházat  
 

Műhelyek területek kötelező egyéni védőeszközei: 

 

 oldal- és felső védelemmel ellátott védőszemüveg 

 Védőbakancs (S3 - MSZ EN 345:1994, MSZ EN 345-1:1998) 

 Hallásvédő (minimum hangcsillapítás: SNR 25) 

 Zárt, hosszú ujjú antisztatikus védőruházat 
 

Továbbá, leesés elleni védelem kötelező, a nem telepítet munkaterületek esetén, 1 m felett végzett 

munkák során- a Hungrana Kft. teljes területén kötelező védőeszközök:  

 

 5 pontos teljes testheveder 

 Védő kötél (energia elnyelővel), vagy automata visszahúzódó zuhanásgátló 
 

A látogatók, a látogatás idejére a szükséges személyi védőfelszerelést szükséglettől függően, a 

biztonsági szolgálattól és a recepción dolgozó kollégától kaphatják meg (védősisak, védőszemüveg, 

védőcipő). 
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Opcionálisan, a munkavégzési engedélyben, szerződésben előírható védőeszközök: 

 

 Antisztatikus védőruházat 

 Tyvek overál (Előírhatnak tűzálló overált is) 

 Arcvédelem (plexi, ívvédelem) 

 Védőkesztyű 

 Tűzálló ruházat 

 Légzésvédelem (porálarc, független légzésvédő) 
 

A vállalkozóknak biztosítaniuk kell az alapvető személyi védőfelszerelést és bármilyen járulékos 

védelmet, amelyet bizonyos feladatok megkövetelhetnek. A vállalkozóknak ki kell képezniük 

alkalmazottaikat a személyi védőfelszerelés használatára, ellenőrzésére, gondozására és tárolására és 

felelnek alkalmazottaik szabálykövetéséért. 

 

Előírt életmentő védőeszközök (légzésvédelmi eszköz, leesés ellen védő eszköz) viselésének 

elmulasztása súlyos szabályszegésnek minősül! 

 

Az Alkohol és Energia üzemcsoport területén, valamint robbanásveszélyes környezetben végzett 

munkák esetén a vállalkozónak biztosítania kell saját/bérelt kalibrált- mérésre alkalmas 

légtérelemző készüléket.  

 

A légtérmérő használata: 

 

 Munkacsoportonként 1 db készülék biztosítása 

 Csak abban az esetben elegendő egy légtérelemző készülék, ha a munkacsoport tagjai 

a légtérelemző 5 méteres távolságán belül dolgoznak 

 A kalibrálásról a vállalkozónak kell gondoskodnia 

 A készülék tesztet is (BUMP test) biztosítani kell- havi rendszerességgel elvégezve 
 

2.3.3 Munkaeszközök megfelelősége 
 

Vállalkozó a munkaterületre, technológiai területre olyan járművet, munkaeszközt, szerszámot, 

berendezést hozhat be, amely a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, kifogástalan műszaki 

állapotú, rendelkezik a jogszabályokban előírt magyar nyelvű üzemeltetési dokumentációval, 

tanúsítvánnyal, megfelelőségi igazolással, veszélyességének megfelelő üzembe helyezéssel, vagy 

ellenőrző felülvizsgálattal, és azon a szükséges időszakos felülvizsgálatokat elvégezték. 
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A vállalkozónak szükség esetén (amikor az ATEX zóna nem zárható ki; készülékek elsődleges 

megbontásakor, amikor nem zárható ki anyag megjelenése; a légtérelemző jelezése esetén) 

rendelkeznie kell szikramentes szerszámmal. Más esetben csak folyamatos légtérmérés mellett 

alkalmazhat nem szikramentes eszközt.  

 

2.3.4 A Hungrana Kft. tulajdonában lévő tárgyi eszközök átadása/átvétele 
 

A Hungrana Kft. eszközeit, felszereléseit (emelőszerkezet, állványzatot, létrák,  zuhanásgátlók stb.) 

vagy haszonforrásait a vállalkozók, szerződéses dolgozók, alvállalkozók, eladók vagy szállítók előzetes 

engedélyezés nélkül nem használhatják. A használat feltétele az előzetesen megkért és jóváhagyott 

engedély, melyet átadási-átvételi jegyzőkönyvben rögzítenek. A vállalkozók felelnek azért, hogy – a 

Hungrana Kft. és a saját tulajdonukban lévő eszközöket – tisztán és rendben tartsák.  

 

Az eszköz legfeljebb egy hétig lehet az átvevő vállalkozónál, akinek az egy hét letelte előtt 

üzemképesség ellenőrzés céljából a HSE osztálynak be kell mutatnia, mely során új átadási 

jegyzőkönyv készül. Az eszköz átvételével kapcsolatban az átvevő elismeri, hogy a használattal 

kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik (használattal kapcsolatos oktatást kapott), azt 

rendeltetésszerűen fogja használni. 

 

Az átadott eszköz elvesztése esetén az átvevő új áron köteles azt megtéríteni. Az eszközön okozott 

sérülés javítási költségeit az átvevő köteles megtéríteni.  

 

2.3.5 Alkalmazott vegyi anyagokkal kapcsolatos követelmények 
 

Veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenységek során a vállalkozó köteles az általa 

felhasznált veszélyes anyagok és készítmények biztonsági adatlapjait (MSDS) a munkavégzés 

helyszínén, vagy elérhető közelségben (pl. telephelyen belül) tartani és az azokban rögzített 

információkat megismerni. A vállalkozó kizárólag a napi munkavégzéséhez szükséges mennyiségű 

veszélyes anyagot/készítményt tarthat a munkaterületen. Vállalkozónak biztosítani kell a veszélyes 

anyag/készítmény kármentőn való tárolását, továbbá rendelkeznie kell a készítmény specifikus 

havária/felitató készlet készenlétben tartásáról az esetleges környezeti károk minimalizálása okán. 

Tilos a tevékenység helyszínére, munkaterületre, technológiai területre hiányos, vagy sérült 

címkézésű és/vagy csomagolású, és/vagy azonosíthatatlan veszélyes anyagot/készítményt bevinni, 

valamint élelmiszer tárolására szolgáló tároló eszközben tartani! Tilos a vegyi anyagokat, 

készítményeket a környezetbe, csatornába engedni! 
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A vállalkozóknak a helyszínre érkezés előtt el kell készíteniük a veszélyes anyagok jegyzékét. Az ilyen 

anyagok telephelyre történő hozatalához a Hungrana Kft. képviselő írásbeli jóváhagyása szükséges. 

Veszélyes anyag az, amit a Biztonsági Adatlapja annak jelöl! 

 

A veszélyes anyagok listájának tartalmaznia kell: 

 a biztonsági adatlapon és/vagy konténeren feltüntetett kémiai nevet, 

 a telephelyen tárolni tervezett egységet és mennyiséget, 

 a területet, ahol a veszélyes anyagot tárolják, 

 az igényelt tárolási feltételeket, 

 a radioaktív anyagokat, ideértve a hatósági jóváhagyást. 

 

A bemutatott és jóváhagyott veszélyes anyagok jegyzékeinek másolatait meg kell küldeni a HSE 

vezetőnek. 

A veszélyes anyagok telephelyen történő, Hungrana Kft. általi átvétele/elfogadása a fent leírt 

feltételek mellett nem mentesíti a vállalkozót attól, hogy a munkát végző alkalmazottaktól és más 

személyektől megkövetelje, hogy feleljenek ezen anyagoknak a helyszínen való biztonságos 

használatáért, szállításáért, tárolásáért és az azokból keletkező hulladékok kezeléséért. A veszélyes 

anyagok/készítmények használatából eredő hulladékok veszélyes hulladéknak minősülnek. 

Kezelésük, ha arról a vállalkozási szerződés/megrendelés egyéb módon nem rendelkezik, úgy az a 

vállalkozó feladata, kötelessége. 

2.3.6 Járművekre vonatkozó követelmények 
 

A Hungrana Kft. telephelyére csak előzetesen egyeztetett, érvényes behajtási engedéllyel rendelkező 

munkavállaló hajthat be gépjárművel. Önmagában a szállítólevél nem jogosít fel senkit a telephelyre 

történő behajtásra. A munkavállalók kötelesek KRESZ előírásait betartani. Gépjárművel a Társaság 

közlekedési útvonalain maximum 20 Km/h-val, gyalogos, vasúti kereszteződéseknél maximum 5 

Km/h-ás sebességgel lehet közlekedni. A behajtási engedély nem jogosítja fel a sofőrt más, a gyár 

területén történő közlekedésre, kizárólag az engedélyen szereplő helyszínre történhet behajtás.  

 

A töltőkre érkező gépjármű sofőrjeinek rendelkeznie kell saját használatú felülvizsgált testhevederrel, 

melyet a töltőn kialakított kikötési pontoknál alkalmazniuk kell!  

A területre érkező tehergépkocsi sofőrökre vonatkozó egyéni védőeszközök: 

 Ipari védősisak (MSZ EN 397:2012) 

 oldal- és felső védelemmel ellátott védőszemüveg 

 Védőbakancs (S3- MSZ EN 345:1994, MSZ EN 345-1:1998) 

 Zárt, hosszú ujjú védőruházat 
 



 

Oldal 11 / 34 
 

A Hungrana Kft. telephelyére behajtó tehergépkocsiknak és autóbuszoknak meg kell felelniük az 

5/1990 (IV.12.) KÖHÉM, a 6/1990 (IV.12.) KÖHÉM rendeletben és az ADR előírásokban 

megfogalmazott feltételeknek.  

 

Ezen felül a technológiai területekre behajtó gépjárműveket el kell látni tűzoltó készülékekkel az 

alábbiak szerint: 

 

 Személygépkocsikat legalább 1 db 1 kg-os tűzoltó készülékkel; 

 Mobil emelőgépeket legalább 1 db 2 kg-os tűzoltó készülékkel. 

 

Tehergépkocsik esetén: 

 

 3,5 t megengedett össztömegig 1 db 1 kg-os tűzoltó készülékkel; 

 3,5-12 t megengedett össztömegű jármű esetében 1 db 6 kg-os tűzoltó készülékkel; 

 12-24 t megengedett össztömegű jármű esetében 1 db 12 kg-os tűzoltó készülékkel; 

 24 t meghaladó megengedett össztömegű jármű esetében 2 db 12 kg-os tűzoltó készülékkel. 
 

Autóbuszok esetén: 

 

 30 személy befogadóképességig 1 db 3 kg-os porral oltó készülékkel; 

 31-100 személy befogadóképesség között 1 db 6 kg-os tűzoltó készülékkel; 

 100 személy befogadóképesség felett 1 db 12 kg-os, vagy 2 db 6 kg-os tűzoltó készülékkel. 
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2.3.7 A Hungrana Kft. területére érkező szállítmányok 
 

 A sofőröket feljegyzik (manuálisan vagy elektronikusan) és a megfelelő területre irányítják az áru 
átvétele és/vagy kirakása céljából. Kivéve: kukoricás járművek. A sofőröknek az átadási területen 
kell maradniuk mindaddig, míg el nem készülnek a telephely elhagyására, hacsak a Hungrana Kft. 
képviselő vagy a biztonsági szolgálat másképpen nem rendelkezik. 

 A járműmotorokat álló helyzetben le kell állítani, hacsak a járatásuk abszolút nem szükséges, pl. a 
termék kirakásához. A járműveket a rakodás/töltés idejére elmozdulás ellen kiékeléssel is 
biztosítani kell. A járművek motorkulcsai a rakodás idejére külön tárolhatók, ha a biztonság 
érdekében úgy ítélik meg. A kamionok csak a felelős kezelőszemélyzet jóváhagyása után 
indíthatók. 

 A járműnek a telephely vagy az elvégzendő munka szempontjából nem érintett utasai nem 
tartózkodhatnak a telephelyen, nekik a teherportánál kijelölt helyen kell várakozniuk. 

 Tehergépjárművel, munkagéppel mindaddig megindulni tilos, míg jármű fél méteres hatósugarán 
belül személy tartózkodik! 

 A területre hulladékot (ez veszélyes/nem veszélyes hulladékra egyaránt vonatkozik) behozni és a 
területen lerakni tilos! 

3. Oktatás és belépés a Hungrana Kft. területére 

3.1 A belépést megelőző ellenőrzések (személyi, tárgyi) 
 

A területen vagyonvédelmi feladatokat ellátó portaszolgálat, valamint a területen lévő vagyonőrök 

jogosultak a területre belépő munkavállalók személyazonosítására, valamint a belépők személyes 

csomagjának átvizsgálására. Kérésre minden munkavállaló köteles bemutatni személyazonosításra 

alkalmas iratot (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, illetve ezek ideiglenesen kiállított 

dokumentuma). A Hungrana Kft. által kiállított sárga kártya nem minősül személyazonosításra 

alkalmas iratnak. Aki kérésre nem tudja igazolni magát, nem végezhet munkát a Hungrana Kft. 

területén.  Továbbá, kérésre belépést megelőzően a személyes csomagot be kell mutatni a 

portaszolgálat vagyonőreinek. 
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3.2 A belépést megelőző oktatás 
 

A Hungrana Kft. telephelyén történő munkavégzés előfeltétele, hogy a munkát végző vállalkozások és 

azok alvállalkozóinak munkavállalói rendelkezzenek az adott tevékenységhez szükséges  

 

 jogszabályok által előírt alap képzettséggel (hegesztői, emelőgép kezelői, állványozói, 
tűzvédelmi szakvizsga, ADR vizsga, stb.)  

 valamint a Hungrana Kft. belső szabályzatai szerinti, a belépést megelőző HSE oktatással, 
melynek érvényessége a sikeres vizsgát követően 1 év.  

 munkairányítói vizsgával (csak munkairányítók részére). 
 

Alapoktatás 

 

Minden munkavállalónak, aki a Hungrana Kft. telephelyén kivitelezési munkát (beruházás, 

karbantartás, felújítás, stb.) kíván végezni, azoknak a területi munkavégzés előfeltétele a „HSE 

alapoktatás” megléte és annak érvényessége.  

 

Az oktatás időpontja minden héten kedd 08:00 óra. Ettől az időponttól a HSE Osztály indokolt 

esetben előzetes bejelentés alapján eltérhet. Létszámtól függően előfordulhat, hogy két csoportban, 

08:00 és 10:00-kor kerül az oktatás lebonyolításra. Ez a lehetőség kizárólag akkor adott, ha egy 

csoportban nem lehet kezelni az az napi létszámot. Ebben az esetben a jelentkezési sorrend dönt 

arról, hogy melyik időpontban kerülnek sorra az adott külsős vállalkozás dolgozói. 

 

Annak a külsős vállalkozásnak, aki oktatásra kíván jelentkezni, előzetesen, oktatási igénylőn kell 

jelezni, hogy hány fővel kíván részt venni a képzésen. Az külsős vállalkozás, aki nincs előzetesen 

bejelentve, vagy nagyobb létszámban érkezik a bejelentetthez képest, nem jöhet be az oktatásra, 

illetve csak a leadott létszám erejéig. 

 

Azok a külsős dolgozók, akik 10 percnél többet késnek az oktatásról (indoktól függetlenül), az 

oktatáson nem vehetnek részt. 

 

Az előzetes oktatásra érkező külsős dolgozók belépési engedélyén jelölni kell, hogy oktatásra 

érkeznek és a Hungrana Kft. munkavállalója kíséri őket az oktatás helyszínére.  
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Speciális oktatás:  

 

Esetenként üzemspecifikus oktatáson való részvételt is kötelezően előírhat a HSE osztály, amely 

speciális információkat tartalmaz az üzemre vonatkozóan (pl.: tervezett leállás/ üzemi próbák), adott 

üzem által jóváhagyott specifikus tematika alapján.  

 

Munkairányítói oktatás: 

 

A munkaengedélyen munkairányítóként feltüntetett munkavállalóknak a „HSE Alapoktatás” mellett 

érvényes „Munkairányítói oktatással” is kell rendelkezniük. Az „HSE alapoktatás” és a 

„Munkairányítói oktatás” érvényessége a kiállítás napjától számított 1 év. Az érintett vállalkozások 

felelőssége, hogy a munkavállalóikat ismételt oktatásra küldjék. A munkavégzés irányítási feladatai 

során a helyszíni irányító személy bizonyos mértékben e munkáltatói feladatokat veszi át a 

munkavégzés helyszínén. 

 

A munkairányítónak kiemelt szerepe van a kivitelezői munkabiztonságban: 

 szakképzett létszámot biztosít 

 megfelelő munkaeszközöket biztosít 

 megfelelő dokumentációt biztosít 

 szervez és irányít 

 ellenőrzi embereit, és ha kell, beavatkozik 

 felelős a HSE szabályok betartásáért 
 

A munkairányítónak ezért tisztában kell lennie a személyi- és tárgyi feltételekkel, a dokumentációs és 

engedélyezési folyamattal. Köteles a szükséges dokumentumok tartalmát megismerni, illetve azok 

vonatkozó részeit a munkavállalókkal megismertetni! 

 

Továbbá a munkairányító feladata értelmezni a munkavégzési engedélyben foglaltakat, és a 

szükséges ismereteket át kell adni a munkavállalók részére! Amennyiben a munkavégzési 

engedélyben foglaltakkal nem ért egyet, ne írja alá! Ebben az esetben kérheti a HSE osztály 

segítségét.  
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A munkairányítónak a munka teljes időtartama alatt a helyszínen kell lennie. Amennyiben a 

bármilyen oknál fogva el kell hagynia a munkavégzés helyszínét, a munkairányítói feladatot, 

engedélyt és az összes szükséges dokumentációt arra kioktatott személynek át kell adnia (kioktatott 

személy: rendelkezik érvényes munkairányítói oktatással).   

 

3.3 Sárgakártya 
 

A Hungrana Kft. telephelyére történő belépés alapfeltétele az érvényes munkavédelmi un. sárga kártya 

megléte. A kártya, sorszámmal és a kiadási és érvényességi időpont megjelölésével kerül kiosztásra, 

névre szólóan a technológiai területen tevékenységet végzők számára. Új dolgozók számára a kártya az 

első napi munkába állást megelőző központi képzés, „HSE alapoktatás” és az azt követő tesztírás után 

kerül átadásra. A tesztírás során a sárga kártya kiadásához minimum 70%-os eredményt kell elérni. 

Oktatást a HSE osztály tart heti rendszerességgel keddi napokon. A sárga kártya megszerzése iránti 

igény felmerüléséről írásban kell értesíteni a HSE Osztályt, amely kijelöli az oktatás időpontját és 

helyszínét. 

 

A kártya hátlapjára 2 alkalommal lehet bejegyzést tenni a kifogásolt munkavédelmi szabálytalanság 

miatt az esemény leírásával az időpont megjelölésével és a bejegyzést végző aláírásával. Amennyiben a 

vállalkozó 3 beírást gyűjt össze, 1 év időtartamra kitiltják a Hungrana Kft. telephelyéről. Az egy év 

lejárta után újból HSE alapoktatáson kell részt venni.  

A Hungrana Kft. telephelyén a kártya mindig a dolgozónál kell, hogy legyen és azt kérésre át kell adni az 

ellenőrzést végző személy számára. 

 

A beírások elévülése 1 év, melyet a HSE osztály tart számon. Ismétlődő kitiltás esetén, a második kitiltás 

már nem 1 évre szól, hanem végleges! 

 

Az azonnali kitiltással járó szabályszegések végleges kitiltást von maga után!  

 

Az életvédelmi szabályok megszegéséért járó sárgakártyás beírások súlyozása szabályonként eltérő 

lehet. A szabályszegésért járó beírások, esetleges azonnali kitiltás az „Életvédelmi szabályok” 

fejezetben (6.1) bővebben szerepelnek. Tájékozódjon! 

 

Az életvédelmi szabályokon túl, az itt nem rögzített nem-megfelelőségeket egyénileg, a HSE osztállyal 

egyeztetve szankcionálják! 

 

3.4 Videó és fotókészítés a Hungrana Kft. területén 
 

A Hungrana Kft. területén fénykép vagy videó készítése engedély köteles, melyet az adott terület 

vezetője és a Műszaki igazgatóság hagy jóvá. Engedély nélkül felvételt rögzíteni szigorúan TILOS! 

3.5 Vagyonvédelmi kamerarendszer 
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A Hungrana Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe 

kizárólag munkavédelmi szabályszegések, vagyonvédelmi okok, jogsértések bizonyítása, és az 

elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.  Az 

élőképes megfigyelést a területen működő portaszolgálat látja el.  

 

A Hungrana Kft. tevékenysége során kiemelten kezeli a személyes adatok védelméhez fűződő, 

információs önrendelkezési jog érvényesülésének betartását, továbbá a Hungrana Kft által kezelt 

személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében betartja a személyes 

adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat. 

 

3.6 Őrzési- védelmi program 
 

 Valamennyi vállalkozó és alkalmazott az arra kijelölt bejáraton át léphet be a munka helyszínére. 

 Engedély nélkül senki nem léphet be a Hungrana Kft. területére. 

 Mindenkinek, aki a területre érkezik, be és ki kell jelentkeznie. Ez manuálisan vagy elektronikusan 
ellenőrizhető. 

 Járművek nem léphetnek a telephelyre előzetes engedély nélkül. 

 A veszélyes anyagok kamionos be-/és kirakodása megköveteli, hogy a vezető a megfelelő ADR 
jogosítvánnyal, engedéllyel rendelkezzen. Az ADR engedély felmutatásának elmulasztása, vagy 
megtagadása esetén a be vagy kirakodást meg kell tagadni.  

 A járművek gondatlan vagy felelőtlen használata a telephelyekről való azonnali eltávolítást 
vonhatja maga után. A Hungrana Kft. területe a közforgalom számára megnyitott magánterület. 
Ebből kifolyólag a KRESZ –re vonatkozó minden szabály érvényben van és kötelező. 

 A helyszínre lépéskor vagy onnan távozáskor a személyzet, járművek és bármely csomag 
alávethető a biztonsági szolgálat általi vizsgálatnak/motozásnak. 

 Az anyagok tárolásához szükséges bármely területet illetően a szerződéses munka megkezdése 
előtt meg kell állapodni a Hungrana Kft. képviselőjével. 

 Anyagok a telephelyről előzetes írásbeli engedély nélkül nem vihetők ki. 

 Az ideiglenes elektromos ellátás, vízellátás és egyéb szolgáltatás tekintetében a vállalkozónak 
bármilyen kérésről tájékoztatást kell adnia, és meg kell állapodnia a Hungrana Kft. képviselőjével 
a szerződéses munka megkezdése előtt. 

 A Hungrana Kft. nem felel a létesítményeiben elveszített vagy eltulajdonított tárgyakért. 

 A Hungrana Kft. képviselője határozza meg a normál munkaidőt a szerződéshez. 

 Látogatók a Hungrana Kft. telephelyen csak kísérettel tartózkodhatnak. 

3.7 Munkahelyi feltételek 
 

 A vállalkozónak – ha a szerződésben másképpen nem rendelkeznek – alkalmazottai számára 
biztosítania kell a toaletteket, mosdókat, fürdőket valamint az étkezési kulturált körülményeket.  
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 A vállalkozónak biztosítania kell, hogy a folyamatos munka területei a munka teljes ideje alatt 
megfelelően legyenek megvilágítva, a tevékenység nélküli periódusokat is beleértve. 

 Az anyagokat a munkaterületen rendezett módon kell tárolni. 

 A szennyező anyagokat a munkaterületről naponta, arra kijelölt konténerekbe kell eltávolítani. 

 Felvonulási konténerrel/bérelt műhellyel rendelkező vállalkozók esetében ki kell jelölni 
elsősegélynújtó helyet és a vállalkozónak gondoskodnia kell a gyors és szakszerű 
elsősegélynyújtás tárgyi és személyi feltételeinek biztosításáról. 

 

3.8 Képesítések, szakvizsgák 

3.8.1 Tűzvédelmi szakvizsga 
 

Tűzvédelmi szakvizsga megléte szükséges minden olyan tevékenység esetében, melyet külön 

jogszabály előír, valamint ha a tevékenység gyújtási veszélyt jelent a környezetére, 

így különösen (a felsorolás nem teljes): 

 Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők, 

 „Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg 
tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget 
meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai 
felhasználását végzők.  

 Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. 

 Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, 
javítását végzők 

 Beépített tűzjelző és tűzoltó készülékeket kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését 
és felülvizsgálatát végzők,   

 Tűzoltó készülékek és tűzoltó vízforrások karbantartását végzők, 

 Tűzállóságot növelő burkolatokat, bevonatokat és tömítések beépítését készítők és azok 
karbantartását végzők. 

 Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását 
végzők. 

 Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők. 
 

A Tűzvédelmi szakvizsgát az Illetékes tűzvédelmi hatóságnál regisztrált cég vagy képzési intézmény 

szervezésében kell megszerezni a tevékenységre előírt tanfolyami követelményeknek megfelelően. A 

megszerzett vizsga bizonyítvány érvényessége 5 év. 

3.8.2 Felülvizsgálatokra vonatkozó előírások 
 

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 

helyiségek, szabadterek – ha ott az anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő – villamos 

berendezéseinek vizsgálatához a vizsgálatot végző személynek az –erősáramú berendezések 

felülvizsgálója, erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója, és tűzvédelmi szakvizsga- 

meghatározottakon felül az Országos Képzési Jegyzék szerinti sújtólég- és robbanás biztos 
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villamosberendezés-kezelő vagy robbanás biztos berendezés kezelő szakképesítéssel is rendelkeznie 

kell. 

 

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 

helyiségek, szabadterek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát két, vagy több személy együttesen 

is végezheti, ha mindegyikük rendelkezik erősáramú berendezések felülvizsgálója, vagy erősáramú 

berendezések időszakos felülvizsgálója, és tűzvédelmi szakvizsgával,  és legalább az egyikük 

rendelkezik a sújtólég- és robbanás biztos villamosberendezés-kezelő vagy robbanás biztos 

berendezés kezelő szakképesítéssel. 

 

Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálat végzésére csak az alábbi, ipari 

elektrosztatikai gyakorlattal bíró személyek jogosultak: 

 

a) az MMK-ban bejegyzett villamosmérnök szakértő, 

b) igazságügyi villamos szakértő, 

c) villamos mérnök végzettségű tűzvédelmi szakértő. 

 

3.8.3 Szerelési munkák 
 

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 

helyiségek, szabadterek területén a villamos berendezések telepítését, szerelését Országos Képzési 

Jegyzék szerinti sújtólég- és robbanás biztos villamosberendezés-kezelő vagy robbanás biztos 

berendezés kezelő szakképesítéssel rendelkező személy végezheti. Több személy által végzett 

telepítés, szerelés esetén munkacsoportonként legalább egy főnek kell rendelkeznie e jogosultsággal. 

A fenti szakképesítést igazoló dokumentumot a helyszínen szükséges tartani a szerelőnek legalább 

másolatban. 

4. Közlekedési szabályok 

4.1 Bejelentkezés szabályai 
 

Üzemi területre történő belépéskor minden esetben le kell jelentkezni az adott terület OCC- ben a 

műszakvezetőnél, jelezve a látogatás, vagy a munkavégzés célját, az érintett területeket és 

berendezéseket, a tartózkodás várható időtartamát, az üzemi felügyeletre vonatkozó igényét. 

Mindezen információk tükrében a műszakvezető dönt a terültre történő belépés engedélyezéséről, a 
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szükséges plusz egyéni védőeszközök viseléséről, a munkakezdési engedély és helyi oktatás 

szükségességéről, indokolt esetben az üzemi felügyelő személy kijelöléséről.  

 

4.2 Gyalogos közlekedés 
 

Lépcsőn, hágcsón való közlekedésnél minden esetben használni kell a korlátot és minden fokot 

érinteni kell. Lépcsőn, hágcsón sietni, arról leugrani TILOS! A Hungrana Kft. területén a forgalmi 

utakon csak a gyalogosforgalom részére kijelölt útvonalon lehet gyalogosan közlekedni.  

4.3 Gépjárműforgalom 
 

A munkavállalók kötelesek KRESZ előírásait betartani. Gépjárművel a Társaság közlekedési útvonalain 

maximum 20 Km/h-val, gyalogos, vasúti kereszteződéseknél maximum 5 Km/h-ás sebességgel lehet 

közlekedni.  

 

Tehergépjárművek Társaságon belüli közlekedési szabályaira az Információs táblák figyelmeztetnek. 

Tehergépjármű fél méteres hatósugarán belül tartózkodó személy (ek) esetén a gépjárművet 

elindítani, mozgatni TILOS! 

 

A biztonsági öv használata minden mozgó járműben (teherautót, mobil daru, targonca, 

személygépjármű) kötelező a sofőrnek és minden utasnak egyaránt. 

  



 

Oldal 20 / 34 
 

5. HSE események 
 

5.1 Események jelentése 
 

Minden eseményt- ide értve a kvázi eseményt, kvázi balesetet, anyagi kárt, sérülést, balesetet- 

azonnal jelenteni kell a Diszpécsernek (06-30/696-5293) és a Hungrana Kft. kijelölt képviselőjének. 

 

5.2  Teendők veszélyhelyzet esetén 
 

A Hungrana Kft. telephelyén amennyiben olyan rendkívüli esemény, váratlan helyzet történik, amely 

veszélyezteti az egészséget vagy életet, továbbá az épített és természetes környezetet, ezt riasztás 

jelzéssel hozzák a területen tartózkodók tudomására. A riasztás jelzése esetén a kiadott engedélyek 

érvényüket veszítik, minden munkát azonnal fel kell függeszteni, és a munkaterületet biztonságosan 

elhagyva be kell vonulni az üzemi OCC-be, vagy az elzárkózásra, gyülekezésre kijelölt helyre. Ezeken a 

helyeken a területfelelős vagy üzemi személyzet utasításait kell követni. A liftek használata 

veszélyhelyzet esetén tilos! 

 

5.3 Vállalkozói események 
 

A vállalkozó köteles azonnal jelenteni a munkaterület vezetőjének és a megrendelő képviselőjének a 

munkaterületen, illetve saját, vagy alvállalkozójának munkavégzése során bekövetkezett tűzesetet, 

balesetet, kvázi balesetet, környezetszennyezést, rendkívüli eseményeket, műszaki balesetet, 

közlekedési balesetet. Jelentés elmulasztása esetén a megrendelő jogosult a vállalkozási szerződés 

azonnali hatállyal való felmondására. 

 

Ha a vállalkozó vagy alvállalkozójának bármely munkavállalója a Hungrana Kft. területén kárt, 

balesetet, tüzet, robbanást vagy környezetszennyezést okoz, a vállalkozó az okozott közvetlen 

károkon túl a beavatkozás, kármentesítés, tűzoltás során a Hungrana Kft. vagy az egyéb beavatkozó 

szervek részéről felmerült további költségeket is köteles megtéríteni. 
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6. ZERO baleset program 

6.1 Életvédelmi szabályok  
 

A ZERO Program egyik kiemelt fontosságú része az életvédelmi szabályok megfogalmazása. 

Eseményvizsgálatok során több olyan jellemző hibát is feltártunk, amelyek számos súlyos baleset 

bekövetkezéséhez hozzájárult az elmúlt években. Annak érdekében, hogy ezeket a hibákat 

kiküszöböljük, a Hungrana Kft. bevezette a 15 életvédelmi szabályt. Ezek a szabályok természetesen 

nem újak munkavállalóink és vállalkozóink részére, mivel nap, mint nap ezek betartásával végzik 

munkájukat. Azonban még mindig előfordulnak szabálytalanságok a munkavégzések során. Az 

életvédelmi szabályok egyértelműen megfogalmazzák a legnagyobb kockázatú tevékenységekhez 

kapcsolódó, valamennyi munkavállalóra és vállalkozóra vonatkozó teendőket és tilalmakat. Ezek az 

előírások egyszerűek és világosak, így pontosan arra szolgálnak, amire nevük is utal: életeket 

védenek! 
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Életvédelmi szabályok: 

Egy sárga kártyára történő beírást érő munka- és tűzvédelmi szabályszegések (M01. számú 

melléklet):  

 

 Egyéni védőeszköz hiánya. 

 Munkavégzés előtti/közbeni kötelező légtérelemzés elmulasztása. 

 Mobiltelefon használata vezetés, kerékpározás közben. 

 Ékszer/óra viselete üzemi területen. 

 A targoncára és emelőgépekre vonatkozó szabályok megsértése  

 Amennyiben a munkairányító nem tartózkodik a munkavégzés helyszínén. 
 

Két beírást érő munka- és tűzvédelmi szabályszegések:  

 

 A megfelelő életmentő egyéni védőeszköz (testheveder, légzőkészülék) hiánya.  

 A beszállással járó munka szabályainak megszegése. 

 A biztonságos emelés szabályainak megszegése (TRA pl.: a ferde emelésről.) 

 Munkaengedély nélküli munkavégzés. 

 KIZ/KIT folyamatának elmulasztása. 

 Jogosulatlan eszközhasználat. 
 

Végleges kitiltást érő munka- és tűzvédelmi szabályszegések:  

 

 Alkoholos/kábítószeres befolyásoltság. 

 Dohányzásra kijelölt helyeken kívül történő dohányzás. 

 Higiéniai előírások megszegés. 
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6.2  „5 lépés a biztonságért”  
 

Az „5 lépés a biztonságért” program- részletesen az M02 mellékletben olvasható, egy néhány 

lépésből álló biztonsági program, amelyet a napi rutinszerűen elvégzett munkák megkezdése előtt 

érdemes lépésről-lépésre átgondolni. Az 5 lépést végiggondolva, megbizonyosodhatunk arról, hogy 

rendelkezünk minden tárgyi, személyi feltétellel, valamint szakmai tudással, ami az adott munka 

ellátásához szükséges. (M02. számú mellékelt) 

7. Kockázatértékelés 

7.1 TRA készítése - Munkavégzést közvetlenül megelőző kockázatértékelés 
 

Az TRA (Task Risk Assessment) egy, a munkavégzők bevonásával elkészített értékelés, mely során 

meggyőződnek arról, hogy a tervezett munka a helyszíni adottságok, a létszám, a felkészültség, a 

munkaeszközök és a védőeszközök figyelembe vételével biztonságosan elvégezhető. Az TRA a 

munkavégzés helyszínén a munkát végző munkavállalók bevonásával (az érvényes munkaengedély 

birtokában) készül el, mely folyamatot a HSE terepi járőr, az üzemvezető, valamint a helyszíni 

munkairányító fogja össze. 

7.2 HSE kritikus tevékenységek 
 

HSE kritikus tevékenységek: 

1. beszállással járó munka;  
2. tűzveszéllyel járó munka; 
3. különleges körülmények között végzett teheremelések; 
4. veszélyes készülékek elsődleges megbontása, technológiai rendszer nyomás alatti részeinek 

megbontásával járó munkák, vészátfejtések – minden olyan tevékenység, amikor a veszélyes 
anyag szabadba kerülésével számolni lehet; 

5. technológiai rendszerek vegyszeres tisztítása; 
6. be- vagy leeséssel, elmerüléssel fenyegető felszín felett illetve víz alatt végzett munka, 

amennyiben nincs kiépített műszaki védelem; 
7. magas nyomású tisztítás; 
8. vállalkozók általi párhuzamos munkavégzés, amennyiben veszélyeztetik egymás biztonságos 

tevékenységét; 
9. egyéb, különösen megnövekedett kockázatú vagy különleges feltételek között végzett 

munkák (különösen a földmunka, fóliasátor alatt, műanyag alagútban vagy bármely más 
módon lehatárolt területen, inertizált légkörben) az üzemeltető egyedi döntése alapján.  
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8. Munkaterület 

8.1 Munkaterület biztosítása 
 

Dokumentált eljárás, amikor a szerződéses munka területét (mely a munkavégzés alatt is a 

Területgazda üzemeltetésében marad) biztosítják a munkát végző vállalkozónak, meghatározva 

minden szabályt, előírást, kötelezettséget, felelősséget minden érintett fél számára, annak 

érdekében, hogy garantálják a munka biztonságos végrehajtását. Le kell folytatni, amennyiben a 

munka biztonságos elvégzésének összes feltétele a munkára kiadandó munkavégzési engedélyen 

nem szabályozható, nem rögzíthető. 

 

8.1.1 Munkaterület lehatárolása, elkerítése 
 

Földmunkák esetében a következő szabályok érvényesek a terület elkerítésére: 

 

 0,25 m és 1,25 m mélységek között jelzőkorlátot (piros-fehér vagy sárga-fekete csíkos jelző 
szalag, mely a munkaárokhoz közeledőknek jelzi a veszélyt. 1 m magasságban kell kifeszíteni) 

 1,25 m-t meghaladó mélység esetén védőkorlátot (minimum 1 m magas stabil telepítésű – 
pl.: fadeszkákból ácsolt korlát – szerkezet, mely fizikailag akadályozza meg a beesést) kell 
létesíteni a munkagödör köré, annak szélétől 1m távolságban 

 

8.2 Munkaterület átadás 
 

Dokumentált eljárás, amikor a szerződéses munka területét átadják a munkát végző Vállalkozónak, 

meghatározva minden szabályt, előírást, kötelezettséget, felelősséget minden érintett fél számára, 

hogy garantálják a munka biztonságos végrehajtását. 

 

Kizárólag barna- vagy zöldmezős beruházások esetében adható át a munkaterület. Ebben az esetben 

kizárólag a területet átvevő adhat ki munkavégzési engedélyt. 

 

Barnamezős beruházás: Barnamezős területnek nevezzük azt a területet, amelyet korábban ipari 

vagy bizonyos kereskedelmi célokra használtak, és amely terület alacsony koncentrációjú veszélyes 

hulladékkal vagy más egyéb szennyezéssel lehet terhelt, ugyanakkor lehetséges a terület újra-

használata a terület megtisztítását követően. 

Zöldmezős beruházás: A zöldmezős beruházás olyan új ipari vállalkozást jelöl, amely korábban 

mezőgazdasági művelés alatt álló területen jön létre. A telephely teljes egészében újonnan létesül 

építészeti, üzemi előzmények nélkül. 
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8.3 Munkahelyi rend 
 

A vállalkozónak gondoskodnia kell a munkahelyi rendről, annak érdekében, hogy a menekülési 

útvonalak biztosítva legyenek. Továbbá, a munkahelyi rend fenntartása fontos az esetleges balesetek 

megelőzése érdekében (botlásveszély, leeső tárgyak/ hulladékok stb.) is. A vállalkozónak úgy kell 

elhagynia a munkaterületet, hogy a keletkezett hulladékok megfelelő elhelyezéséről gondoskodik. A 

munkaterület megfelelő rendben tartása kötelező. A dolgozók kötelesek környezetüket tisztán és 

rendben tartani. A munka befejeztével a munkaterületet tisztán kell elhagyni, a takarításról a 

levonulás előtt gondoskodni kell. 

 

8.4 Munkaterület előzetes bejárása, konzultáció 
 

A vállalkozónak lehetőséges van a munkaengedély kiadását megelőzően területbejárásra, valamint 

üzemi konzultációra, amely segítséget nyújt a munkaterület és készülékek megismerésére. A 

munkaterület megismerését követően, a feladatot az üzemi személyzettel átbeszélve, a vállalkozó 

tisztább képet kap az elvégzendő feladatról, így alaposan fel tud készülni, biztosítani tudja a személyi 

és tárgyi feltételeket. 

 

8.5 Konténerek és ideiglenes tárolók telepítése 
 

A Hungrana Kft. telephelyein telepítendő konténerek (pihenő, tároló, iroda, mosdó, WC) telepítését 
előre jelezni kell és a HSE Osztály valamely képviselőjének, a telepítést előzetesen engedélyezni kell. A 
sikeres felülvizsgálat és telepítési engedély elengedhetetlen feltételei:  
 

  Konténer egyértelmű azonosíthatósága (cégnév, vezető név és telefon, konténerazonosító),  

  Megfelelő állékonysága, zárhatósága,  

 Kívánt felhasználási célhoz rendelt fizikai, esztétikai, higiénés állapota, a nyílászárók megfelelő 
állapota,  

  Konténer szükség szerinti fűthetősége, elektromos rendszereinek bizonylatolt megfelelősége.  
 
A telepítéshez szükséges engedélyt és a hozzá tartozó jegyzőkönyvet az F01 számú formanyomtatvány 
tartalmazza. 
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Amennyiben az adott munkavégzés volumene vagy technológiája kettőnél több konténer, valamint 
lakókocsi felállítását követeli meg egy időben, illetve azok rendeltetésszerű használatához elektromos 
áram, fűtőgőz, víz, csatornahálózat rákötése szükséges, úgy a telepítési helyről organizációs tervet kell 
készíteni, melyen jelölni kell a konténerek egymáshoz és a technológiához viszonyított pontos telepítési 
helyét valamint a rákötések (villamos, gőz, víz, stb.) helyét és útvonalát. Ehhez a HSE osztály és az üzem 
közösen határozza meg a telepítési helyet. Az organizációs terv elkészítése az érintett tulajdonos/ (fő) 
vállalkozó feladata, annak jóváhagyását a telepítéssel érintett üzemi munkaterület vezetője végzi. 

9. Dokumentáció 

9.1 Biztonsági és egészségvédelmi terv 
 

A 4/2002. (II 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 

során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről alapján,  

 

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési 

tervdokumentáció részét képezi biztonsági és egészségvédelmi terv (BET). A biztonsági és 

egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az adott építési munkahely sajátosságainak a 

figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 

következőkben felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják. 

 

 Azok a munkák, amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel, mocsaras területen 
való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót. 

 Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal, készítményekkel vagy biológiai 
tényezők expozíciójával járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet vagy egyéb jogszabály 
alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz, biológiai 
monitorozáshoz kötött munkavégzés. 

 Egyéb jogszabályokban meghatározott, foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó 
munkaterületen történő munkavégzés, illetve foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó 
munka. 

 Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka. 

 Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával 
járó munkaterületen történő munkavégzés. 

 Olyan munkakörülmények, amelyek vízbefúlás veszélyével járnak. 

 Árokban, alagútban végzett munka, földalatti munka. 

 Légvezetékeket szállító járművek kezelői által végzett munka. 
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 Keszonban, túlnyomásban végzett munka. 

 Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka. 

 Nehéz, előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka. 
 

9.2 Megbízás 
 

Munkaengedélyt csak érvényes munkamegrendelés alapján kapnak a vállalkozók.  

 

9.3 Munkaengedélyek típusai 

9.3.1 Alapfeltételek 
 

A Hungrana Kft. telephelyén lévő technológiai, irodai berendezéseken, infrastruktúrán, épületeken 

végzett tevékenységhez minden esetben munkavégzési engedély szükséges. A munkavégzési 

engedélyekben az emberi egészséget nem veszélyeztető munkavégzés körülményeit és feltételeit kell 

meghatározni. Érvényes munkavégzési engedély nélkül munkát végezni, munkához előkészülni is 

szigorúan tilos! 

 

A munkavégzési engedély érvényessége egy műszak, de legfeljebb 12 óra lehet. Abban az esetben, ha 

a munka megkezdését követően a munkakörülményekben változás következik be, akkor a 

munkavégzést azonnal fel kell függeszteni. Minden ilyen esetben értesíteni kell az engedély kiadóját 

és a területileg illetékes műszaki előkészítőt. Ilyen esetekben a munkát csak akkor lehet folytatni, ha 

meghatározzuk a megváltozott munkakörülményekből fakadó veszélyeket és azok bekövetkezésének 

kockázatát csökkentő megelőző intézkedéseket és ezeket ismételten új engedélyben és 

veszélyelemzésben dokumentáljuk. Munkavégzési engedélyeken szerepeltetni kell az adott munkára 

vonatkozó munkalap számát. Munkavégzési engedélyt csak a munkára felvonulók helyszíni 

munkairányítója vehet át és adhat vissza. Ha a munkavégzést megszakítja a munkavégző (más 

területre átvezénylés, ebédidő, stb.) a munkavégzési engedélyt az OCC- ben dokumentáltan le kell 

adni és felvenni csak a munka újbóli megkezdésekor lehet (ez alól üzemzavaros esetben a diszpécser 

felmentést adhat) A munkavégzéshez anyagot, infrastruktúrát, személyzetet kölcsön adni-venni 

szigorúan TILOS! 
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9.3.2 Engedélytípusok 
 

 Alapengedély: Zöld, alapengedélyt minden esetben ki kell adni. Ezen történik a veszélyek 
felmérése, kockázatok azonosítása és nem-veszélyes munkáknál a munkavégzés feltételeinek 
meghatározása. Ez egyfajta veszélyelemzés. Ha a veszélyelemzés a munka veszélyességét 
állapítja meg, akkor kiegészítő fokozott veszéllyel járó, vagy beszállási engedélyt kell kiadni. 

 

 Fokozott veszéllyel járó kiegészítő munkavégzési engedély: Az alap munkavégzési engedély 
mellé kell kiadni kiegészítésként fokozott veszéllyel járó munka esetén. Minden olyan 
munkafolyamat elvégzéséhez szükséges, amely nyílt lánggal, szikraképződéssel vagy egyéb 
gyújtóforrás keletkezésével jár/hat, illetve ha a munkavégzés környezetében forró anyag (<60°C), 
vegyi anyag, tűz és robbanásveszélyes folyadék és vagy gőzök jelenléte valószínűsíthető. 
Földmunkához, magasban végzett munkához, emelési műveletekhez is ezt a fajta engedélyt kell 
kiadni. Valamint, ha a területgazda a munkát veszélyesnek ítéli meg!  

Tűzveszélyes munka végzésekor az érvényes tűzoltó készülékeket / tűzoltó fecskendőket 

könnyen elérhető helyen kell lenniük. A használt vagy sérült tűzoltó készülékekről, tűzvédelmi 

berendezésekről azonnal értesítse a Hungrana Kft. képviselőjét. A tűzvédelmi berendezéseket 

kizárólag tűzoltás céljából szabad elmozdítani a helyükről. Szikraképződéssel járó tevékenység 

során, szükség esetén vizes ponyva használata kötelező. A tűzveszéllyel járó munkákat azonnal 

meg kell szakítani és a Hungrana Kft. képviselőjét értesíteni, ha a levegőben port vagy éghető 

gázt észlelnek a munka területén vagy annak közvetlen szomszédságában. 

 

 Beszállási kiegészítő munkavégzési engedély: Speciális munkavégzési engedély, amely a zárt 
térben történő munkavégzés szükséges kritériumait határozza meg az emberi 
egészségvédelmének érdekében a biztonságos munkakörnyezet feltételeinek szavatolása mellett. 

 

 Kritikus védelmi berendezések kiiktatásának engedélye: Olyan dokumentum, amely az 
üzemenkénti Kritikus Védelmi Berendezések listában található eszközök működésének átmeneti 
kiiktatására, felfüggesztésére szolgál. 

 
 

 Állvány átadás-átvételi engedély: Magasban végzett munkához kapcsolódóan állványzatról 

végzett munka megkezdéséhez szükséges, munkavégzési engedély kiadásának előfeltételéül 

szolgáló dokumentum. 
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9.4 Egyéb biztonsági eljárások 

9.4.1 Kizárás/Kitáblázás (LO/TO)  
 

A berendezések lezárása, kiszakaszolása/feliratozása (továbbiakban: LO/TO) a Hungrana Kft. 

személyzetének feladata. A munkát megkezdeni csak egy szabályosan kitöltött és aláírt munkavégzési 

engedély birtokában lehet megkezdeni. A munka megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a 

kiszakaszolás megtörtént. Mielőtt a meghatalmazott dolgozók a berendezés veszélyzónájába 

mennének a munkavégzés megkezdésére, a meghatalmazott dolgozók vezetőjének vagy az energia 

kizárási eljárásban meghatározott más személynek az alábbiakat tételesen le kell ellenőriznie: 

 

- minden energialeválasztási helyen a kizárását 

- Kizárás/Kitáblázási (LO/TO) űrlap kitöltését 

- tárolt és helyzeti energiák kizárását 

- center doboz szabályos kizárását 

- a próbák elvégzését 

 

Csak a fent leírt ellenőrzés után, a munkavégzésben résztvevő minden munkavalló a centerdobozra 

helyezi a saját személyi lakatját, ezt követően kezdődhet csak a munkavégzés! 

 

Minden munkavállalónak rendelkeznie kell saját számmal ellátott- beazonítható személyi lakattal! 

 

9.4.2 Gázpalackokra vonatkozó szabályok 
 

 A gázpalackokat a palackszállító targoncán vagy a tárolás helyén rögzíteni kell. A gázpalackokon 
olvashatóan fel kell tüntetni, hogy mit tartalmaznak. 

 Oxigénpalackokat tilos éghető anyagokat, pl. acetilént tartalmazó palackok közelében tárolni. 

 A gázpalackokat hőforrástól, nyílt lángtól és közvetlen napfénytől védett helyen kell tárolni. A 
raktárban nem lehet gyúlékony anyag. 

 A gázpalackok szelepét zárva kell tartani, a védőkupakokkal a helyükön, kivéve, amikor a 
gázpalack használatban vagy használat céljára csatlakoztatva van. 

 A gázpalackokat szűk területre bevinni tilos. 

 A gázpalackokat csak a vonatkozó előírásoknak megfelelően szabad használni. 

9.4.3 Biztonsági előírások folyadék- és porszállító tartálykocsik számára 
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 Ahol vonatkozik, az ADR szabályozóknak meg kell felelni. A teherautó-vezetőket bármikor 
megkérhetik, hogy mutassák be ADR engedélyüket, jogosítványukat. 

 A tartálykocsi biztonsági berendezései meg kell, hogy feleljenek az érvényes jogszabályi 
előírásoknak. 

 Szabvány által előírt biztonsági jellemzők tartálykocsik esetében: 

 Rozsdamentes létra, csúszásmentes létrafokokkal, maximum 60 cm-es lépésmagassággal. 

 A tréler hátulján csúszásmentes lemezekkel meghosszabbított létra megengedett, 
amennyiben nem akadályozza a biztonságos megközelítést (pl. nem elektromos vezetékek 
alatt helyezkedik el). 

 A létra és a tréler között legalább 15 cm-es hézagnak kell lennie. 

 A tréler tetején lévő járópallónak csúszásmentesnek kell lennie, és minden műveleti pont 
megközelítését lehetővé kell tennie. Egy 5 cm-es talplemez ajánlott, de nem kötelező. 

 A járópallót el kell látni egy legalább 80 cm magas biztonsági korláttal, mely lehetőleg a tréler 
alsó lépcsőinek kihajtásakor húzódik fel. 

 Az alul- és túlnyomás-szelepet védeni kell a fagytól és eltömődéstől. 

 A tartályoknak ki kell bírniuk a helyszínen rendelkezésre álló tisztítási nyomást. 

 A kompresszoros teherautókat el kell látni földelő csíptetőkkel, hogy a rakodás közben a 
statikus energia kisüljön. Ahol rendelkezésre áll automatikus teherautó-földelésmonitorozó 
eszköz, azt használni kell. Rakodás csak akkor végezhető, ha meggyőződtek a megfelelő 
földelésről. 

 A gépjármű műszaki állapota meg kell, hogy feleljen minden jogszabályi előírásnak. Állapotát 
és fedélzeti berendezéseit rendszeresen ellenőrizni kell, ahogy azt a megfelelő működés és a 
jogszabályi előírások megkívánják. 

 A tehergépkocsi-vezetők kötelesek tiszteletben tartani a helyszíni munkavédelmi, tűzvédelmi, 
környezetvédelmi és közlekedési szabályokat.  Az ügyfél létesítményeiben is ugyanazokat a 
szabályokat és eljárásokat kell alkalmazniuk, kivéve, ha az utóbbiak szigorúbbak. 

 A tehergépkocsi-vezető köteles tiszteletben tartani a fuvarozó cég által adott biztonsági 
utasításokat. 

 A tehergépkocsi-vezető munkaruhájának az egész testet takarnia kell. A vezetőfülke elhagyásakor 
a minimális személyi védőfelszerelés a védősisak, védőszemüveg és védőcipő. 

 A teherautó rendelkezésre álló biztonsági felszereléseit használni kell. Ha van biztonsági heveder, 
azt viselni kell a trélerre történő fel/lemászáskor. 

 Az üzem tehergépkocsi-vezetőknek szóló biztonsági utasításait be kell építeni a gépkocsivezetők 
kézikönyvébe. 
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9.4.4 Nehézgépek és gépjárművek 
 

A vállalkozó felelős az üzem területére behozott építőipari gépjárművek és nehézgépek 

ellenőrzéséért, teszteléséért és engedélyeztetéséért, beleértve a kezelőszemélyzet képesítését is. A 

tanúsító dokumentumokat a gépek helyszínre juttatása előtt vagy a munkák kivitelezése során a 

Hungrana Kft. rendelkezésére kell bocsátani betekintés céljára. Ennek elmulasztása azt 

eredményezheti, hogy a nem engedélyezett/képesített gépnek és/vagy kezelő személynek el kell 

hagynia a helyszínt. 

Gépjárművet vagy berendezéseket – pl. villástargoncát – csak arra felhatalmazott (dokumentált 

munkáltatói megbízás) és vezetői engedéllyel rendelkező személy működtethet. Használaton kívül a 

villákat, rakodókanalakat és hasonló eszközöket teljesen le kell engedni. A gépjárműveket használat 

előtt ellenőrizni kell, és havonta (legalább) egyszer formálisan is meg kell vizsgálni. A vállalkozónak a 

vizsgálati jelentéseket kérés esetén rendelkezésre kell bocsátania. Műszaki nem megfelelősség 

észlelését / pl. olajfolyás / azonnal meg kell szüntetni, vagy a járművet a telephelyről el kell távolítani. 

A rakodóterületen leparkolt gépjárművek motorját le kell állítani, a kéziféket be kell húzni, és a hátsó 

kerekeket ki kell támasztani, hogy a jármű ne gurulhasson el. A jármű vezetőjét meg lehet kérni, hogy 

a rakodás befejeltéig adja le a teherautó kulcsait.  

 

9.5 Környezetvédelem 
 

A Hungrana Kft. környezetvédelmi politikája tartalmazza, hogy a társaság a környezeti elemeket 

tevékenysége során nem veszélyeztetheti, a mindenkori környezetvédelmi jogszabályokat betartja és 

azokat a területén dolgozókkal is betartatja. Ennek a politikának megfelelően a területén dolgozó 

vállalkozóktól az alábbiak betartását követeli meg. 

 Újbelépő vállalkozók a munkába álláskor környezetvédelmi oktatásban részesülnek, mely során 
tisztázzák a Hungrana Kft. környezetvédelmi rendszabályait, illetve a munkavégzésük során 
felmerülő lehetséges környezetszennyezések típusait, azok elhárítási módját. 

 A vállalkozók felelősséggel tartoznak a Hungrana Kft. területére behozott vegyszerek és veszélyes 
anyagok biztonságos tárolásáért és semlegesítéséért, a vonatkozó szabályozók betartásával. 

 A szerződéses munkák elvégzése során veszélyes hulladékot produkáló vállalkozók kötelesek 
haladéktalanul értesíteni a Hungrana Kft. képviselőjét. 

 A hulladéktároló edényeken egyértelműen fel kell tüntetni, hogy azok milyen típusú hulladékok 
gyűjtésére alkalmazhatóak. 

 A veszélyes hulladékokat tilos a Hungrana Kft. hulladéktároló edényeibe dobni, kivéve, ha az 
adott edény ilyen célú használata specifikusan engedélyezett. 
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 Amennyiben a vállalkozó és a Hungrana Kft. közötti szerződés megengedi, hogy a társaság 
területén lévő hulladéktárolókban helyezzék el a tevékenységük során keletkezett hulladékokat, 
azok mennyiségét meg kell adni a HSE vezető számára. Kivételt képez a kommunális hulladék, 
melyre nincs ilyen elszámolási kötelezettség. 

 A veszélyes anyagokat gyűjtő edényeket úgy kell tárolni, hogy tartalmuk ne kerülhessen ki a 
környezetbe. Az ilyen edények alá biztonsági, kármentő tálcát kell elhelyezni. A szennyeződés 
bizonyítékát tartalmazó kármentő tálcákat tilos kiüríteni, és értesíteni kell a Hungrana Kft. 
képviselőjét. 

 A vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Hungrana Kft. képviselőjét, ha véletlenül 
veszélyes anyag került a környezetbe. Amennyiben a Hungrana Kft. igényt tart rá, köteles az 
elhárítási munkákban részt venni. Ha csak lehetséges, a kiömlött veszélyes anyagot 
haladéktalanul fel kell takarítani és gondoskodni a szennyeződött anyag ártalmatlanításáról. 

 A hulladék anyagokat tilos az üzem csatornahálózatába üríteni. 

10. Ellenőrzések és szankciók 

10.1 Ellenőrzések 
 

A megrendelő képviselői a szerződése rendelkezéseivel összhangban bármikor jogosultak ellenőrzést 

végezni a teljesítése során a HSE szabályok betartása a Hungrana Kft. területén. Vállalkozó alatt a 

megrendelővel szerződött partnert kell érteni, aki az általa bevont alvállalkozóért, mint önmagáért 

felel. Az alvállalkozó által okozott szabályszegésekért és következményeiért a vállalkozó felel a 

megrendelővel szemben. Amennyiben a kötbér alapjául szolgáló tényállásokat a megrendelő a 

szerződés, illetve egyedi megrendelése teljesítése során több helyszíni ellenőrzés során is 

megállapítja, a tényállás tekintetében több alkalommal is érvényesíthető a kötbér. Több hiányosság 

(kötbér tényállás) egyidejű fennállása esetén a kötbér az egyes tényállásokra önállóan és összevontan 

is kiszabható. A tényállások tekintetében a fogalmakat a mindenkor hatályos HSE (egészségvédelmi, 

biztonságtechnikai, munkavédelmi, környezetvédelmi) tárgyú jogszabályokban, illetőleg a szerződés 

ide vonatkozó rendelkezései szerinti kell értelmezni. Kötbérköteles tényállások, szankciók és 

intézkedések a tényállás észlelése esetén a 4. számú mellékletben szereplő kötbér tételek szabhatók 

ki. 

 

Az Hungrana Kft. területén ellenőrzést végzők, a Vállalkozói biztonsági kézikönyvben leírtakon túl, 

a munkavédelmi oktatáson (HSE videóban) megismert információk alapján, továbbá az 

engedélyben meghatározott feltéteket alapján, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírtakról 

is számon kérheti a vállalkozót. 
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10.2 Szankciók 
 

A Hungrana Kft., mint megrendelő elvárja, hogy minden alvállalkozója a vele kötött szerződés 
teljesítése során gondosan betartsa és alvállalkozóival, alkalmazottaival betartassa a vonatkozó 
hatályos jogszabályokban és a szerződésben előírt egészség-, munka- tűz- és környezetvédelmi 
(továbbiakban: HSE) szabályokat. Ennek elmulasztása szerződésszegésnek minősül. Ezért felek 
megállapodnak, hogy amennyiben megrendelő erre jogosult (bármely munkavállalója a Hungrana 
Kft.-nek) képviselője az alább felsorolt HSE hiányosságokat állapítja meg a munkaterületen, úgy az itt 
feltüntetett szerződésszegési díjakat jogosult érvényesíteni vállalkozóval szemben. (A megállapítás 
módja: sárga kártyára történő beírás és/vagy hiányosságról készített fénykép megküldése e-mailben 
a munkaterületért, projekt megvalósításáért felelős Hungrana Kft. kapcsolattartónak és a vállalkozó 
képviselőjének).  
 

A felszámított díjakról - és esetleges egyéb felmerült költségeiről - megrendelő számlát nyújt be, 
melynek összegét beszámítja vállalkozó esedékes számlájának kifizetésekor és csak a különbözetet 
fizeti ki. 
 
A kiszabható kötbérek mértékéről és az egyes szabályszegések szankcióiról: 
 
Sárgakártyás beírások esetén: 
 

 1 sárgakártyás beírás/ alkalom esetén:    10.000 Ft 

 2 sárgakártyás beírás/ alkalom esetén:    20.000 Ft 

 Azonnali kitiltás esetén:     50.000 Ft 
 

11. Térkép a Hungrana Kft. területéről 
 

 
A Hungrana Kft. teljes területéről és közlekedési útjairól készült térképek az M03 számú melléklet 

tartalmazza. Közművekkel, egyéb földben vezetett vezetékekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot 

a Hungrana Kft. képviselőjével. 

 


