
MUNKAHELYI BIZTONSÁGI ÉS  
EGÉSZSÉGVÉDELMI (MBE) KÉZIKÖNYV  
A GÉP JÁRMŰVEZETŐK SZÁMÁRA
Alternatív üzemanyagok – Rohožník üzem
Célunk a NULLÁS baleseti arány!

1. Ne hagyd, hogy ugyanaz a baleset megismétlődjön!

2. A közúti biztonság nálam kezdődik!

3. A ruházatom az egyéni védőeszközök (EVE)!

A biztonság 
velem 
kezdődik!



Fő szabályok
Ne sértse meg és ne akadályozza a biztonsági szabályok, óvin-téz-
kedések és munkaeljárások betartását, és ne engedje, hogy bárki is 
megszegje azokat!

Használja az önnek a munkahelyi feladatai teljesítésére kiosztott vala-
mennyi egyéni védőeszközt (EVE)!

Tartsa be a kikapcsolásra és lezárásra vonatkozó eljárások mindegyikét!

Senki sem dolgozhat alkohol, kábítószer vagy más pszichotróp anyag 
hatása alatt!

Minden munkahelyi sérülést, balesetet, majdnem balesetet időben 
jelenteni és nyilvántartásba venni szükséges!

Az alapvető EVE kötelezőek a DANUCEM üzemek és telephelyek területén

1. A gépjárművezető kötelezettségei  
 az üzemi helyiségekben

	■ Tartson be minden biztonsági utasítást, parancsot és tilalmat a DANUCEM 
telephelyein és az ügyfélnél egyaránt,

	■ Kíséret és engedély nélkül tilos belépni az üzemi, termelési és raktárhelyi-
ségekbe,

	■ A telephelyeken használja a kijelölt járdákat és közlekedési útvonalakat,
	■ Ha a járműben van annak személyzete, akkor létesítsen szemkontaktust 

a vezetővel vagy a gépkezelővel a jármű megközelítése előtt és jelezze 
szándékát,

	■ A gépjárműből történő kiszállás/beszállás során létrán vagy lépcsőn/jár-
ható hidakon haladva fogja a korlátot, és tartsa be a 3-pontos érintkezés 
alapelvét.



	■ Ne lépjen be a gép/jármű munkaterületére és a vezető szemszögéből vett 
holttérbe,

	■ Ne állítsa le a gépjárművét a kijelölt helyen kívülre, a gépjármű leállítása 
során kapcsolja ki a meghajtást, és biztosítsa be a járművet fékkel, esetle-
gesen helyezzen éket a kerék alá,

	■ Ne végezzen semmilyen olyan szerviz- vagy javítótevékenységet a telephe-
lyeken, amelyre nem rendelkezik a közvetlen felettese és az adott telephely 
megbízott dolgozója által kiadott engedéllyel,

	■ Ne tartózkodjon a kockázatos munkák, szerelési és karbantartási tevé-
kenységek végzésére kijelölt helyiségekben, valamint a gépjárművek vagy 
gépek mozgó berendezései közelében,

	■ Mindenki köteles használni az előírt EVE-et, amennyiben az üzemben 
közlekedik (a „zöld zónák” kivételével),

	■ Tartson be minden biztonsági utasítást, parancsot és tilalmat a DANUCEM 
telephelyein és az ügyfélnél egyaránt.

	■ Ne telefonáljon vezetés és járás közben az üzemi helyiségeken belül, ha 
telefonálnia kell, álljon meg egy biztonságos helyen,

	■ A DANUCEM telephelyén történő közlekedés során legyen becsatolva a 
biztonsági öve, és tartsa be a 20 km/h előírt legnagyobb megengedett 
sebességet (a CEM Rohožník és Turňa kijelölt pontjain sebességmérő 
radarok vannak elhelyezve)

	■ Minden egyes gépjárművezetőnek a munkája elvégzéséhez szükséges 
hatályos okmányokkal kell rendelkeznie, részt kell vennie a rendszeres 
MBE oktatásokon a DANUCEM belső előírásai alapján (például E-learning 
formájában)

	■ Az ön tevékenységével kapcsolatos munkákat a telephelyen az adott te-
vékenységekre vonatkozó biztonsági munkaeljárások szerint végezze el. A 
tevékenység megkezdése előtt vizsgálja felül a munkafolyamatát.

	■ Tilos a dohányzás a társaság helyiségeiben az erre kijelölt helyek kivételével,
	■ Tilos a nyílt láng kezelése, valamint a gyújtóforrást létrehozó berendezések 

használata a fokozott tűzveszélyességű helyeken (üzemanyag, gyúlékony 
folyadékok raktára stb.),

	■ Ha tüzet észlel, hirdessen riadót, próbálja meg eloltani a tüzet és/vagy hív-
jon segítséget, segítsen az esetleges evakuáció és mentés során és/vagy 
menjen a gyülekezési helyre,

	■ A hiányosságokat azonnal jelentse feletteseinek, vagy lépjen kapcsolatba a 
telephely vezetőjével, és ne próbáljon önkényes megoldásokat találni,

	■ Haladéktalanul tájékoztassa felettesét és a telephely dolgozóját egy rend-
kívüli esemény, baleset, majdnem baleset vagy baleset előfordulásáról.



250 eurós bírsággal fenyegetve szigorúan tilos:
	■ A közlekedési szabályok és az egészségvédelmi és biztonsági előírások 

megsértése,
	■ Az elektromos berendezések jogosulatlan kezelése a dokkolóállomáson,
	■ A pótkocsi tisztítása az üzem előtti parkolóban az alternatív üzemanyag 

maradványaitól tilos!

2. A jármű indulás előtti ellenőrzése

	■ A járművezető köteles minden egyes fuvar előtt, ellenőrizni a gépjármű-
vét, és erről nyilvántartást vezetni. A indulás előtti ellenőrzés minimális 
mértékét a DANUCEM társaság határozza meg a „Járműellenőrzési 
checklist” formanyomtatvány keretén belül (a kézikönyv végén található).

3. A járművezető kötelezettségei vezetés közben

	■ A közlekedés résztvevője köteles betartani a közúti közlekedésről és 
egyes előírások módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényben meg-
határozott közúti közlekedési szabályokat.

	■ Vezetés közben teljes figyelmét a jármű vezetésére fordítsa. Vezetés 
közben ne telefonáljon, minimalizálja a beszélgetéseket, és használjon 
Hands- Free berendezéseket. SMS üzenetek írása vagy az interneten 
való szörfözés vezetés közben tilos,

	■ Tartsa be a „Defenzív járművezetés” alapelveit. Vezetés közben használja 
a biztonsági övet, tartsa be az előírt sebességkorlátozást, a biztonsági 
távolságot és a járművek közti távolságot,

	■ A vezetést igazítsa saját képességeihez, a jármű és a teher tulajdonsága-
ihoz, az útviszonyokhoz, időjárási feltételekhez és az úttest állagához.

	■ Sose vezessen alkohol vagy olyan szerek hatása alatt, amelyek negatív 
hatással lehetnek az ön döntőképességére vagy reakcióira.



4. Általános utasítások az anyagok kirakásához  
 típusonként

Regisztráció és belépés az üzembe

Regisztráljon kódjával a parkoló-
ban található Schenk regisztrációs 
készüléken, mielőtt belép a ce-
mentgyárba. A regisztráció után a 
készülék kártyát állít ki Önnek.

Ezután álljon az anyagnak megfe-
lelő sorba (MB, HD), és várja meg 
a zöld jelzést a jelzőlámpánál. A 
rámpa kinyitásához kártyát kell 
csatolni. Készítse elő a szállítási 
dokumentumokat.

Álljon meg a mérlegen, állítsa le 
a motort, helyezze be a kártyát a 
Schenkbe, és végezze el a má-
sodik regisztrációt és mérést. Ez-
után adja át a fuvarokmányokat a 
mérlegmunkásnak, és vegye el a 
mintavételi zsákot.

A súlymérő meghatározza a ki-
rakodás helyét az anyag típusa 
szerint:
	■ HD (Hotdisc) kirakodás – 64, 

65
	■ MB (SRF) – 67
	■ Raktári agyagcsarnok – 66
	■ Alternatív nyersanyagok kira- 

kodása/szubsztrátok



New Hall 64 Old Hall 65

Kirakodás HD (Hotdisc)

Kirakodáskor kövesse a csarnok 
falára írt utasításokat. Feltétlenül 
vegyen mintát a kirakóállomás 
melletti lapáttal. Egy teljes lapát 
elegendő egy reprezentatív min-
tához.

Helyezze a mintát a tartályba az-
zal a számmal, amelyet a mérleg 
kezelője kapott. Az anyag kirakása 
után, kérjük, tisztítsa meg a pót-
kocsit és a kirakodási területet! 
Tisztítás közben csak a pótkocsi 
padlóján mozogjon. A pótkocsi 
tisztításából származó hulladék a 
kék tartályba kerül. A kirakodási 
hely elhagyásakor kötelező a meg-
felelően le zárt utánfutó! A kiüríté-
si pontok területén tűzgombok 
találhatók, amelyeket csak tűz 
esetén szabad használni!



Kirakodás MB (SRF – main burner)

A kirakodás során kövesse a ki-
rakodóval szemben lévő falra írt 
utasításokat. feltétlenül vegyen 
reprezentatív mintát a belépéskor 
kapott műanyag zacskóba. Mielőtt
befejezné a kirakodást, győződjön 
meg arról, hogy a pótkocsi tisztító 
ponyvája nem akadt el a kirakodás 
csavarjain. A kiürítő állomás köze-
lében tűzgombok találhatók, ame-
lyeket csak tűz 
esetén szabad 
használni! 

Tisztítsa meg a pótkocsit a kirako-
dási helyen! Csak a tisztítás során 
mozogjon a pótkocsi padlóján.
Helyezze a tisztításból származó 
söpört anyagot a kiürítő állomás 
garatjába, majd zárja be a kiürítő 
állomás gördülő kapuját. A kira-
kodási hely elhagyásakor kötele-
ző a megfelelően zárt és ponyvás 
utánfutó! 
Amikor elhagyja az üzem területét, 
ne felejtse el a megtöltött
mintazsákot a mérleg mellett elhe-
lyezett tartályba helyezni.



Kirakodás az agyag csarnokba (clay hall no. 66)

A csarnokba hátramenetben álljon 
be a kiválasztott anyag lerakodási 
helyére (HD vagy MB).Az MB anyag 
a csarnok közepén, a HD anyag 
pedig a csarnok hátsó részén ta-
lálható. Ügyeljen arra, hogy ne he-
lyezze ki az anyagot a vashulladék 
tárolási helyén! Ha s zükséges, csak 
a csarnok területén tisztítsa a jármű-
vet. A pótkocsi tisztításakor csak a 
pótkocsi rakodófelületén mozogjon. 
A csarnokban nincs tűzgomb az 
oltás megkezdéséhez. Tűz esetén 
hívja a kezelőt, és kezdje el az oltást 
a kapunál elhelyezett tűzoltó készü-
lékekkel.Feltétlenül vegyen repre-
zentatív mintát a belépéskor kapott 
műanyag zacskóba. A kirakodás 
után szükség esetén tisztítsa meg a 
pótkocsit a kirakodási helyen. 

A kirakodási hely elhagyásakor 
kötelező a megfelelően lezárt és 
ponyvás utánfutó! S zigorúan tilos 
olyan utánfutón közlekedni, ahon-
nan az anyag részei szivárognak 
és szennyezik a környezetet.

Bármilyen probléma esetén
hívja a kezelőt: 
+421 903 453 355 
vagy 
+421 903 554 680



A szubsztrátok berakásának/kirakásának menete

 A berakodás előtt lépjen kapcsolatba a kezelőszemélyzettel, ügyeljen a 
teher egyenletes berakására, és ne lépje túl a megengedett össztömeget.

 A kirakodást fokozatosan kell végezni, ellenőrizni kell annak folyamatos-
ságát, ha lehetséges további személy segítségét kell kérni, ügyelni kell a 
megfelelő terepre, a gépjármű bebiztosítására.

 Használjon emelvényt és megfelelő létrát a félpótkocsi ponyvájának keze-
lésére vagy a platóra való fellépéshez (a lehetséges tisztításhoz).

 A berakodás/kirakodás során a gépjárművezetőnek biztonságos távol-
ságban kell lennie, és nem tartózkodhat a gépjármű környéki területen 
(kihatási terület a gépjármű felfordulása esetén, az anyagkirakás helye). 
Tilos a kirakodási rostokra lépni (veszélyes zóna), tilos felemelt platóval 
haladni (meg kell várni, amíg az a helyére kerül).



Sofőr szoba 

Szükség esetén (WC, zuhanyzó, kávé) használhatja a vezetőhelyiséget, amely 
az üzembe való belépés előtt található.



A gépjármű felszereltsége biztonsági elemekkel a DANUCEM 
standardok szerintper Danucem standards

A jármű vizuális ellenőrzésének fő elemei

Tolató hangjelzés A tükrök beállítása A gumiabroncsok állapota

A lámpák működése Zuhanás gátló elemek Kötelező felszerelés

Figyelmeztető matricák
a félpótkocsik aláfutás

gátlóin

Megfelelő mandatary
cyber berendezés

A be nem húzott
kézifék hangjelzése

Tolatókamera rendszer
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MBE koordinátor a Transplus
és a fuvarozók számára

STOP Kártya - engedély a járművezetők számára, hogy leállítsák a veszélyes 
munkát

1. ÁLLJON MEG!
2. ÉRTESÍTSE AZ ILLETÉKES VEZTŐT  

(PL.: ÜZEMVEZETŐ/ÉPÍTÉSVEZETŐ)! 
3. VONJA BE A MEGFELELŐ  

SZEMÉLYEKET A PROBLÉMA  
MEGOLDÁSÁBA!

4. FOLYTASSA A MUNKÁT,  
AMENNYIBEN BIZTONSÁGOS!

5. OSSZA MEG A TAPASZTALATAIT!

Aláírás:
Megértettem, hogy nem várnak el tőlem olyan munka
végzést, amely nekem, vagy másoknak sérülést/egész
ségkárosodást okozhat. Ha munkavégzés közben saját 
vagy mások testi épsége/egészsége veszélybe kerülhet 
felelősségem és kötelességem a tevékenységet meg
szakítani és intézkedni a fentiek szerint.

STOP

GONDOLKOZZ

CSELEKEDJ

STOP KÁRTYA
Az Ön egészsége és biztonsága a legfontosabb 
számomra. Nem biztonságos munkavégzés 
esetén e kártya tulajdonosát feljogosítom arra, 
hogy megszakítsa a tevekénységet és intézked
jen a veszély elhárítása és a munka biztonságos 
folytatása érdekében.

Klaus Födinger, A CRH Észak Duna Régió ügyvezető igazgatója

EGYETLEN MUNKA SEM LEHET OLYAN SÜRGŐS 
VAGY FONTOS, HOGY NE LEGYEN IDŐ A BIZTON
SÁGRA!

A biztonság 
velem 
kezdődik!

FIGYELEM!
A NÖVÉNYT RÖGZÍTŐ KAMERA 
RENDSZER FELÜGYELI 

OPERÁTOR:
Danucem Slovensko, a.s.
SK – 906 38 Rohožník
Business ID: 00214973

A személyes adatok kamerarendszer általi feldolgozásával kapcsolatos információk a 
következő címen érhetők el: www.danucem.com



Kilépés a cementgyár telephelyéről

Amikor elhagyja a helyszínt, áll-
jon meg a mérlegnél, és helyezze 
be a kártyát a Schenk eszközbe. 
A rendszer mérlegjegyet generál 
Önnek, amelyet továbbít a kezelő 
ablakába. A mérleg munkatársa 
átadja az aláírt szállítási okmányo-
kat

Mielőtt elhagyja a cementgyár telephelyét, ellenőrizze még egyszer, 
hogy megvan -e az összes dokumentum. Kellemes és biztonságos 
utazást kívánunk! Kérjük, vegye figyelembe, hogy:

250 EURÓS BÍRSÁGGAL FENYEGETVE SZIGORÚAN TILOS:
	■ Dohányzás a helyszínen
	■ A közlekedési szabályok megsértése
	■ A dokkolóállomás elektromos berendezéseinek jogosulatlan kezelése
	■ Hagyja el a területet egy nem megfelelően zárt/fedett utánfutóval
	■ Séta a pótkocsin és a pótkocsi tisztítása, nem a helyszínen kirakodás
	■ A környezet szennyezése hulladékkal (a pótkocsi végső tisztítása a parkoló 

az üzem telephelye előtt, szemetelés).




