
 
 

Nyilatkozat, miszerint ismertették velem a Carmeuse Hungária üzemegységeiben 
betartandó alapvető foglalkozásbiztonsági, viselkedési (MEBIR) és GMP alapelveket, 

amely vonatkozik más vállalatok dolgozóira, és bármely, a Vállalat területén 
meghatározott céllal tartózkodó egyéb személyekre egyaránt. 

 
A foglalkozásbiztonsági és általános viselkedési szabályok alapelvei a Carmeuse Hungária 
területén és üzemeiben – Mészüzem Beremend: 
 
1. Gyalogos közlekedéskor a Vállalat területén tartózkodó személyek csak az arra kijelölt 

gyalogos járdán haladhatnak az út bal oldalán. Ne lépjünk be a kamion utakra, forduló 
udvarokba, és a kijelölt helyeket leszámítva ne keljünk át az úttesten. 

2. Amennyiben valaki járművel közlekedik a Beremendi Mészüzem területén, akkor 
vonatkozik rá minden közlekedési szabály és jelzés, a sebességkorlát a vállalat területén 
a 20 km/óra, tolatáskor pedig 3 km/óra. Álljunk meg a járművel a berakodási és 
kirakodási pontokon, és csak az arra kijelölt várakozóhelyen parkoljunk a járművel. 

3. Másodsofőr csak akkor léphet be a Vállalat területére, ha ki- és berakodási céllal érkezik, 
és utazáskor mindvégig a jármű fülkéjében tartózkodik. 

4. Tilos személygépkocsit illetve kisméretű járművet megállítani kamionok minimum három 
méteres körzetében. 

5. Tilos dohányozni a Vállalat zárt területein (adminisztratív épületek, vezérlők, kiszolgáló 
helyiségek, a technikai egységek fülkéi, raktárak, műhelyek, elosztó helyiségek, termelési 
objektumok, pihenő helyiségek, mosdók, stb.), kivéve az arra kijelölt területet, amelyet a 
SMOKING ROOM / DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELYISÉG vagy SMOKING AREA / 
DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY feliratokkal láttunk el. 

6. Tartsunk be minden utasítást, figyelmeztetést és tiltást, amelyek a tiltó feliratokon és 
táblákon találhatók. 

7. Használjuk az előírt személyes biztonsági eszközöket (PPE), viseljünk védőszemüveget, 
azokon a területeken is, ahol a mésszel valamilyen módon foglalkoznak – a mész lúg!!! 

8. Kíséret nélkül ne lépjünk be a gyártási vagy raktározási területekre. 
9. Szigorúan tilos alkohol vagy kábítószer befolyása alatt lévő személyeknek belépni a 

Beremendi Mészgyárba. Tartsuk be azt az utasítást, miszerint „alkoholos italok és 
kábítószerek fogyasztása a gyár területén szigorúan tilos!”. 

10. Ne végezzünk olyan munkát, amelyre nincs képesítésünk. 
11. Bármely munkát csak a meglátogatott személy jóváhagyását követően végezzünk el. 
12. Ha bármilyen egészségkárosodás (akár saját, akár valamelyik dolgozóé) kockázatával 

járó helyzet fordul elő, vagy ha valamelyik berendezés megsérül vagy meghibásodik, azt 
azonnal jelentsük a Beremendi Mészüzem arra felhatalmazott dolgozójának. 

13. A mészkőliszt termelési területére való belépés előtt vegye le az óráját és minden 
ékszerét, személyes tárgyak a termelési területre nem vihetők be. Termelési területre 
való belépés előtt tartsa be a higiéniai előírásokat, mossa és fertőtlenítse a kezét. Tilos 
az evés (pl. rágógumi, cukorka). Az alább felsorolt betegségek közül egyikben sem 
szenvedek, azok tüneteit nem észleltem sem magamon, sem velem közös háztartásban 
élő személyen: sárgaság, hasmenés, hányás, láz, torokgyulladás, bőrkiütés egyéb 
bőrelváltozás,(bőrgennyesedés, sérülés stb.), váladékozó szembetegség, fül-és 
orrfolyás. Fertőző betegségben szenvedő személyek számára az üzem látogatása tilos! 

 
FIGYELMEZTETÉS: 
Amennyiben valaki nem hajlandó aláírni ezt a nyilatkozatot, akkor számára nem 
engedélyezett a beremendi üzembe történő belépés. 
Aláírásommal ezennel elismerem, hogy ismertették velem a Beremendi Mészüzem 
területén uralkodó főbb foglalkozásbiztonsági és viselkedési szabályokat, melyeket 
tudomásul vettem, és kijelentem, hogy betartom az itt uralkodó szabályokat és elveket. 
 
Kelt:…………………………..        ……………………………………..   …………………………… 
A látogató cég neve :………………………………………………………………………………..  
 



 
 

Declaration on familiarization with the basic occupational safety, conduct (OHSAS) 
and GMP principles  within the area and premises of Carmeuse Hungary, for the 

employees of other Employer and any other persons present at the Company 
workplaces and premises purposely 

 
The basic principles of occupational safety and conduct relating to movement within the area 
and premises of Carmeuse Hungary – Lime plant BEREMEND: 
 

1. When walking, a person shall move exclusively on dedicated walkways for 
pedestrians and on left roadside. Do not enter a truck yard and do not pass through a 
track outside of dedicated locations. 

2. In case a vehicle is driven within the area of Lime plant BEREMEND, the traffic 
rules, traffic signes, speed limit of 20 km/hour during forward movement and 3 
km/hour during reverse movement shall be observed. Stop your vehicle at loading 
and unloading points and park your vehicle at dedicated parking lots only. 

3. A co-driver is only permitted to enter the area for loading or unloading purpose in a 
vehicle cabin. 

4. To stop vehicle or to stay  near a truck in distance less then 3m is prohibited. 
5. Smoking in closed areas of the Company (administrative buildings, control rooms, 

service rooms and cabins of technological units, warehouses, workshops, distribution 
rooms, production objects, restrooms, sanitary facilities, etc.) is prohibited, except the 
dedicated areas identified as „SMOKING ROOM” or „SMOKING AREA”. 

6. Observe any information, statement, warning and prohibition labels and signs. 
7. Use all the required personal safety means (PPE) Wear a safety googles in the area 

of lime management and when the lime products are handled – lime is an alkali!!! 
8. Do not enter the production and storage areas without escort. 
9. Entering of the area of  the Lime plant BEREMEND under influence of alcoholic 

beverages and other drugs is prohibited. Observe „no alcohol beverages and drugs” 
order within the Company area. 

10. Do not perform a work you are not qualified for. 
11. Perform any work only after prior approval of visited person. 
12. Inform a responsible employee of Lime plant BEREMEND on any damage to health 

(either own or employees), hazardous situation occurance and damage to or failure of 
equipment immediately. 

13. Remove watches limestone before entering the production area, and all of jewelry, 
personal items are not allowed in the production area. Observe the hygiene 
standards before entering production areas, wash and disinfect your hands. It 
prohibited the eating (eg. Chewing gum, candy). The following diseases in none of 
suffering, their symptoms were not observed in myself not living in their household 
person: jaundice, diarrhea, vomiting, fever, sore throat, rash, other skin lesions 
(bőrgennyesedés, injury, etc.), Exuding eye diseases, ear and runny nose. The 
plant's visit is prohibited for persons suffering from an infectious disease! 

 
CAUTION: In case of refusal to sign this Declaration entrance to the area and premises 
of Lime plant BEREMEND will not be abled. 
 
By my signature I herewith acknowledge, that I have been familiarized with the basic 
occupational safety and conduct principles applicable to the area and premises of Lime 
plant BEREMEND and I undertake to observe these principles. 
 
Date:…………………………..      ……………………………………     …………………………… 
                                                            Name, surname                                       Signature 
 
Name of visitor organization:……………………………………………………. 


