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MUNKA- ÉS TŰZBIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A LOGISZTIKAI RAKTÁR 
TERÜLETÉN DOLGOZÓ KÜLSŐ MUNKAVÁLLALÓK RÉSZÉRE 

 

MUNKAVÉDELEM 
 
A Spar Magyarország Kft. logisztikai raktárának területén az alábbiakban leírt alapvető munkabiztonsági előírásokat kell 
figyelembe venni, illetve betartani: 
 

1. Munkabaleset és egyéb sérülés, rosszullét 
 Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal 

összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől 
függetlenül. 

 A logisztikai raktár területén történő bárminemű sérülés, rosszullét esetén azt a Spar Magyarország Kft. 
jelenlévő raktári vezetése felé is jelezni kell. 

 

2. A munkavállaló feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel 
kapcsolatban 

 A munkavégzés közben tevékenységét a hatókörben tartózkodókra is figyelemmel kell végezni, lehetőség szerint 
térben, időben el kell választani (lekerítés) a munkavégzést a hatókörben tartózkodóktól (vásárlók…) 

 A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munka végzésére vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát.  

 A munkavállaló a munkaköréhez szükséges, illetőleg azzal kapcsolatos szakmai és ennek keretében a 
munkabiztonsági ismereteket elsajátítani, és munkája során alkalmazni, 

 A munkavállaló köteles a munkaeszközök biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt 
rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott ellenőrzési, 
karbantartási feladatokat elvégezni, 

 A tevékenységhez szükséges védőfelszerelések biztosítása a külső munkavállaló munkáltatójának a 
feladata. A biztosított védőfelszereléseket a munkavállaló viselni köteles. A külső munkavállalóknak a 
logisztikai raktár teljes területén és az udvaron jól láthatósági mellény kötelező. A hűtőben történő 
munkavégzéshez a hideg elleni védőruházatot a Kft. biztosít. 

 A munkaterületén a fegyelmet, a rendet, a tisztaságot megtartani. A munkavégzés közben észlelt 
rendellenességet megszűntetni, vagy felettesétől erre intézkedést kérni a tőle elvárható módon. 

 

3. Közlekedés a raktár területén 
 A logisztikai raktár területén nagy forgalmú targoncaközlekedés történik. A targoncaközlekedés során a gyalogos 

forgalomra elsősorban targoncavezető figyel, azonban a balesetmentes közlekedés érdekében a gyalogosoknak 
is különös óvatossággal kell közlekedni a területen. 

 A területen a kötelező közúti szabályok a betartandók, jobboldali közlekedés, jobb-kéz szabály, beláthatatlan 
kereszteződésnél lassítás, meggyőződés arról, hogy targonca nem halad épp a területen. 

 A közlekedők területét leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad. 
 

4. Tárolási területek a raktár területén 
 A közlekedőket és a tárolási területeket felfestés jelöli. A raktár területén csak a felfestett tárolási területeken 

szabad árut, anyagot elhelyezni.  

 Tilos anyagot elhelyezni: 
 Elektromos berendezések előtt, kapcsolószekrények előtt 
 Közlekedő utak, menekülési útvonalak területén és a kijárati ajtók előtt 
 Tűzcsapok, tűzoltókészülékek, egyéb tűzvédelmi berendezések kezelőszerve előtt 
 Soros állványok közlekedő út felöli külső területén (a fő közlekedési útvonalon) 
 Gépek berendezések előtt (pl.: akkumulátortöltő) 

 

5. Gépek, berendezések kezelése 
 A raktárban használatos elektromos gépi berendezéseket, csak az annak üzemeltetésével megbízott személy, 

illetve az általa megfelelőképpen kioktatott személy kezelheti.  
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 A Spar Magyarország Kft. tulajdonában lévő gépeket, berendezéseket – különös tekintettel az 
anyagmozgató gépekre, targoncákra – a külső munkavállalók nem használhatják, nem kezelhetik (kivéve 
egyéb erre vonatkozó szerződés esetén). 
Amennyiben a berendezés működtetése szükségessé válik (pl: targonca az átadott terület megközelítését gátolja, 
rossz helyen van, szekciós kaput nyitni kell), minden esetben értesíteni kell a jelenlévő raktári vezetést, aki egy, a 
gép, berendezés kezelésére jogosult személy felé jelzi a feladatot. 

 A külső munkavállaló által hozott gépek, berendezések csak hibátlan állapotban működtethetők, hibás gépeket a 
területre behozni tilos! 

 

6. Elsősegélynyújtás 
 Elsősegélynyújtásra kijelölt helyek a logisztikai iroda és a műszakvezető iroda, áruátvételi iroda, szállítás 

irodaépülete, göngyölegraktári iroda, zöldség-gyümölcs raktári áruátvételi és adminisztrációs iroda. Ezeken a 
helyeken elsősegélynyújtó láda található.  

 

TŰZVÉDELEM 
 

1. Általános előírások 
 Dohányozni csak a kijelölt helyen megengedett, egyéb területen dohányozni TILOS!; hamutartók tartalmát éghető 

anyagú gyűjtóbe önteni tilos!; papírkosárba csikket dobni tilos! A raktárhelyiségek egész területén tilos a 
dohányzás!  

 A tűzvédelmi berendezések, vészkijáratok, villamos berendezések, a közmű működtető nyitó- és zárószerkezetek 
hozzáférhetőségét biztosítani kell, azokat még átmenetileg sem lehet eltorlaszolni. 

 Üzemi időszak alatt azon helyiségek ajtóit, amelyekben emberek tartózkodnak, lezárni nem szabad. 

 Raktárhelyiségekben az állványok által határolt és a felfestett közlekedési útvonalakat szabadon kell 
tartani, az eltorlaszolni tilos! 

 A kiürítés irányába, szabadba és másik tűzszakaszba nyíló kijáratokat, amíg a helyiségben tartózkodnak, lezárni, 
eltorlaszolni nem szabad.  

 A létesítmény külső közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető 
útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére 
és működtetésére. 

 A munka során keletkezett éghető hulladékot folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezése után a kijelölt 
tároló helyre kell szállítani. Ennek megtörténtét a zárással megbízott dolgozó, ügyeletes vezető naponta köteles 
ellenőrizni. 

 

2. Tűzveszélyes tevékenység: 
 Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a 

tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították. 

 Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet (pl: hegesztés) csak tűzvédelmi szakvizsgával 
rendelkező személy végezhet, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a megfelelően kioktatott személy.  

 Amennyiben a külső munkavállalók tűzveszélyes tevékenységet végeznek minden esetben értesíteni kell 
a Spar Magyarország Kft. jelenlévő raktári vezetését, aki a tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó 
engedélyek ellenőrzésére, a szükséges megelőző intézkedésekre (pl: tűzjelző esetleges bejelzésére 
felkészülés) a feladatait elvégzi. 

 

3. Tűzvédelmi berendezések 
 A raktár területén beépített tűzjelző és automata oltóberendezés van kiépítve. Amennyiben a munkálatok során a 

tűzjelző berendezések sérülnek (pl: sprinkler fejet leverik), arról azonnal értesíteni kell a Kft. jelenlévő raktári 
vezetését. 

 Tűz oltására a raktárakban 6 kg-os porral oltó tűzoltókészülékek állnak rendelkezésre. A tűzoltókészülékek 
kezelése a rajta található tájékoztató címke szerint. Használatát a Kft. vezetése felé szintén jelezni kell. 

 

4.  Tűz esetén teendők 
 Tűz esetén a külső cég alkalmazottainak feladata minden eszközzel segíteni a tűzjelzést, az oltást, a mentést. A 

külső dolgozóknak a raktári vezető iránymutatása szerint kell eljárni. 

 


