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LGI biztonsági szabályok raktár-          HU 
és rámpaterületekre vonatkozóan          

A szabályokat minden LGI telephelyen be kell tartani, és minden LGI dolgozónak kötelessége 
jelenteni a vétségeket a telephely vezetőjének. 

Figyelem: A be- és kirakodási munkákat azonnal be kell fejezni, ha a biztonsági szabályokat 
nem tartják be. 

 

1. Belépés az üzemterületre 

• Az üzemterületre való belépés saját kockázatra történik: 
Vegye figyelembe az utasító, tiltó és tájékoztató táblákat! 

• Csak olyan területekre szabad belépni, amelyekre belépési engedélyt 
kapott. 

• A látogatói igazolványokat ki kell tűzni, hogy a belépő személyt 
megfelelően felismerjék és fogadják. 

 

2. Gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok 

• A gyalogosoknak a számukra fenntartott járdát kell használniuk. 

• Az úttestet csak akkor szabad használni, ha az úton járda és oldalsó 
gyalogossáv sincs.  

• Ilyen esetben kizárólag az úttest szélét szabad használni. 

• A járművektől gyalogosként legalább 5 m biztonsági távolságot kell 
tartani. A sofőrrel szemkontaktust kell felvenni. 

 

3. Járművek 

• Az üzemterületen a KRESZ van érvényben. 

• A legnagyobb megengedett sebesség 10 km/h. 

• Tilos akadályozni az üzemen belüli közlekedést, valamint elzárni a 
tűzoltók és mentőjárművek számára fenntartott behajtási utakat és 
tartózkodási területeket.  

• A járdákra tilos felhajtani.  

• A megállás és várakozás csak az arra kijelölt területeken 
engedélyezett. 

 

4. Teherautó-vezetők biztonsága 

• Kötelező a láthatósági mellény. 

• Kötelező a biztonsági lábbeli. 
 

 

• A be- és kirakodás közben, valamint a várakozási időkben a 
sofőröknek a számukra kijelölt biztonsági területeken, zónákban 
vagy a vezetőfülkében kell tartózkodniuk. Tilos a raktárterületeken 
tartózkodni. 

• A rakodási területeken csak rakománybiztosítás céljából, az illetékes 
rakodószemélyzet jóváhagyásával szabad tartózkodni.  

 

 

• A targoncavezetővel szemkontaktust kell felvenni. 

• A kijelölt gyalogutakat kell használni 

• Tilos lerövidíteni az utat. 
 
 

 

5 m 
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5. A rakomány biztonsága 

• Az áruk és tárgyak lerakása csak az arra kijelölt helyeken 
megengedett. 

• Tilos nyitott hátfalreteszekkel és kilazított ponyvával vezetni a 
járművet. 

• Az áruátvétel és áruelvitel kizárólag a megadott időkben, a kijelölt 
utakon keresztül történik.  

• A leállított tehergépkocsikat a rámpáknál és a rakodókapuknál 
ékekkel kell biztosítani. Oldalról történő be- és kirakodásnál ez nem 
kötelező.   

• A rakomány rögzítése megfelelő rakományrögzítő eszközökkel (a 
rakományrögzítő segédeszközök okozta anyagi károk a 
szállítmányozót terhelik). 

• Az esetleges rakodási károkat a fuvarokmányokon kell 
dokumentálni. 

• A járművel csak akkor lehet elhagyni a rámpát vagy a rakodókaput, 
ha a be- vagy kirakodási munkák teljes mértékben befejeződtek és a 
rakodószemélyzet azt jóváhagyta. 

 

6. Magatartás 

• A teljes üzemterületen tilos a dohányzás. A dohányzás csak a 
dohányzásra kijelölt helyeken engedélyezett.  

• A teljes üzemterületen tilos az alkohol- és drogfogyasztás.  

• Az üzemterületen tilos hang-, kép- és videofelvételeket készíteni. 

• Az LGI dolgozóinak utasításait követni kell. 
 

 

• A kijelölt WC-ket kell használni 
 
 

 

• Vészhelyzetekben vagy tűzriadó esetén a legközelebbi vészkijáraton 
át el kell hagyni az üzemterületet és a kijelölt találkozási pontra kell 
menni.  

• A baleseteket és a vészhelyzeteket a veszély jellegét, valamint a 
baleset vagy a vészhelyzet pontos helyét megadva haladéktalanul 
jelenteni kell az LGI dolgozóinak, és közölni kell a sérültek számát. 

 

7. Károkért vállalt felelősség 

• Az LGI a jogszabályi kereteken belül csak súlyos gondatlanság vagy 
szándékosság esetén vállal felelősséget a károkért.  

• A keletkező károkat haladéktalanul jelenteni kell az üzemi 
biztonsági szolgálatnak vagy a regisztrációs ponton . 

 

8. Ellenőrzések 

• Az üzemi és személyi vagyon védelme érdekében az üzemi biztonsági 
szolgálat vagy a regisztrációs pont munkatársai ellenőrzéseket 
hajthatnak végre az üzemterületen. A látogatónak kérésre be kell 
mutatnia az igazolványát, valamint ki kell nyitnia a kézi- és 
aktatáskáját, csomagját stb. 

• Amennyiben engedélyezték a jármű számára az üzemterületre való 
behajtást, úgy a jármű tartalmát is ellenőrizhetik az illetékesek. 

 

 

Jelentse a 
károkat! 

Kérjük, ellenőrizze! 


