Munkavégzés feltételei a
Sága Foods Zrt. telephelyén végzett munkákhoz

Vállalkozó a Megrendelés/Szerződés teljes időtartama alatt köteles tevékenységét az
érvényes SáGa Foods Zrt. Munka-, egészség-, környezet-, tűz- és személy/vagyonvédelmi előírások,
továbbá a Magyarországon hatályos vonatkozó jogszabályok, szabványok, szabályzatok betartása
mellett végezni. Amennyiben Vállalkozó bármely részmunka elvégzésére – SáGa Foods Zrt.-vel
kötött előzetes megállapodás alapján – alvállalkozót vagy más külső partnert von be, Vállalkozó
felelőssége kiterjed az alvállalkozó tevékenységére is, ezért a jelen előírások érvényesek az
alvállalkozókra vagy más külső partnerre is. Vállalkozó kiemelten biztosítja és ellenőrzi, hogy
alkalmazottjai és megbízottjai tudják és betartják az előírásokat.
Területi érvényesség:


Jelen dokumentum előírásait kell alkalmazniuk a Sága Foods Zrt. területén munkát végző
valamennyi külső vállalkozónak.

Fogalmak:


Vállalkozó: az a gazdasági társaság vagy gazdasági társaság alkalmazottja, amely (aki) a
gazdasági társaság közötti szerződés alapján munkát végez, akinek az irányítását illetve
felügyeletét nem Ságások gyakorolják. Nem tartoznak ebbe a körbe a külső szolgáltatók és az
alvállalkozók.



Külső szolgáltatók: azok a gazdasági társaságok vagy gazdasági társaságok alkalmazottai, akik
általában támogató szolgáltatási tevékenységeket végeznek, mint pl. vagyonvédelem,
takarítás, szemétszállítás, rágcsálóirtás, automaták biztosítása, műszaki tervezés, oktatás,
tanácsadás vagy más szakmai vagy nem szakmai szolgáltatások, amelyek irányítását illetve
felügyeletét nem Ságások gyakorolják.



A munkabiztonsági kockázatértékelés: a hellyel és/vagy a munkával kapcsolatos összes
olyan meglévő vagy potenciális veszély azonosítása, amelyeket a munka biztonságos
elvégzése érdekében csökkenteni vagy kontrollálni kell a specifikus munkabiztonsági terv
segítségével. Ha a helyszíni körülmények megváltoznak, a munkabiztonsági veszélyértékelést
felül kell vizsgálni, és frissíteni kell a specifikus munkabiztonsági tervet.
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Érvényes dokumentációk megléte:
1) Ajánlattétellel együttesen bemutatandó:


A Zrt. területén munkát végző személyeknek érvényes 1 évnél nem régebbi orvosi
alkalmassági vizsgálatot igazoló dokumentáció,



Bemutatni a 3 évnél nem régebbi munkahelyi kockázatértékelést fedőlapját,



Szükséges jogosítványok, vizsgák meglétét igazoló dokumentum,

2) A munkakezdésre hozandó dokumentációk:


Gépek, berendezések, vegyi anyagok dokumentumai (lista a Zrt. területére behozott nagyobb
értékű anyagokról, eszközökről, érvényes gépek felülvizsgálatának dokumentuma, Biztonsági
adatlapok stb.),



Elektromos berendezések érvényes érintésvédelmi jegyzőkönyve,



Emelőgépek, emelőszerkezetek, függesztő eszközök érvényes felülvizsgálati jegyzőkönyve,



Összehangolási szerződés alvállalkozókkal végzett munka esetén



Tűzveszélyes tevékenység végzéséhez Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány



Speciális munkákhoz szükséges külön engedélyek.

A fenti dokumentumokat vagy azok másolatát a kapcsolattartónak, illetve az EHS csoportnak kell
bemutatni, valamint a dokumentumokat a munkavégzés ideje alatt a Zrt. területén kell tartani,
bármikor ellenőrizhetők.
A vállalkozó, ha alvállalkozót alkalmaz, abban az esetben az alvállalkozónak szintén be kell mutatni
a fenti dokumentumokat.
A fenti dokumentumok hiányában a munkavégzés nem kezdhető el, illetve felfüggeszthető!
Az 1) pontban meghatározott dokumentációkat a rendszeresen munkát végző vállalkozóknak az év
első napján, illetve azon esetben kell bemutatnia, ha abban bármi változást történt.
Be- és kilépés szabályok:
A vállalkozónak - a munka megkezdése előtt legalább 5 munkanappal - az alábbi adatokat kell
eljuttatni a kapcsolattartó részére:
•

A vállalkozás megnevezése,

•

Munkavégzés napja,
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•

Helyszíni tevékenységet végző dolgozók neve, személyigazolvány száma,

•

Munkaterület meghatározása,

•

Tevékenység rövid leírása.

Járművek belépése
A belépés engedélyeztetéséhez a vállalkozónak - a munka megkezdése előtt legalább 5 munkanappal
- az alábbi adatokat kell eljuttatni a kapcsolattartó részére:
•

Gépjármű rendszáma,

•

Jellege (darus autó, mixer, személygépkocsi, stb.)

•

A beléptetés, használati cél részletes indoklása.

Munkakezdés előtt a vállalkozónak ki kell töltenie a tervezett munkafolyamatra a kockázatértékelő
lapot, majd az abban foglaltakat ismertetni az alkalmazottjaival, az alvállalkozók alkalmazottjaival,
illetve aláírásukkal tudomásul venni az abban foglaltakat. A kockázatértékelő lap helyességét az
EHS csoporttal vagy a megbízott személyek közül kell valakivel jóváhagyatni.
Elfogadott kockázatértékelő lap hiányában helyszíni tevékenység nem kezdhető el illetve nem
folytatható!

Munkavédelmi oktatás


Az EHS csoport EHS oktatást biztosít a Zrt. a külső vállalkozók, alvállalkozók alkalmazottjai
részére, melynek célja a speciális előírások bemutatása,



Az oktatás egy évig érvényes, ezen egy év elteltével ismét részt kell venniük a vállalkozó
dolgozóinak az oktatáson.
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Egyéni védőfelszerelések megléte


A munkáltató felelőssége és kötelessége annak biztosítása, hogy a munkavállalók megfelelő
védőeszközökkel rendelkezzenek,



A munkavállalónak kell gondoskodnia arról, hogy az egyéni védőeszközök munkára képes
állapotban, illetve higiénés állapotban legyenek. Abban az esetben, ha az adott egyéni
védőeszköz használata szavatossági időhöz van kötve, annak ellenőrzése,



1. számú melléklet tartalmazza az adott tevékenységekhez kapcsolódó minimum védőeszköz
szükségletet,



Védőszemüveg kiválasztása során figyelembe kell venni, hogy napszemüveg és napfényszűrős
védőszemüveget termelési területen TILOS használni.

Műszaki védelem kiépítéséhez szükséges eszközök megléte:


Minden munkaterületet bójával és szalaggal el kell keríteni, termelési területen piros-fehér
lánc vagy heveder használható (idegen anyag veszély)
Az elkerítéshez szükséges eszközöket, anyagokat a Sága Foods Zrt. nem biztosítja, az ehhez
szükséges eszközöket és anyagokat a vállalkozónak kell biztosítania.



Épületeken kívüli építési területeken a padozati szinttől eltérő nyitott aknákat,
munkagödröket, magasban történő munkavégzés esetében a veszélyzónát jelzőszalaggal és
jelzőtáblával (együttesen érvényes), vagy piros-fehér csikózású merev védőkorláttal és
jelzőtáblával kell elkerítenie a vállalkozónak.

A munka megkezdésének feltételei:


Munka elvégzésére munkára képes és egészségileg alkalmas személyt alkalmaz,



Munkakezdés előtt a munkaterületet a munkavégzésnek megfelelően el kell keríteni (pirosfehér szalag, lánc, bólya), illetve a figyelmeztető táblákat ki kell helyezni,



Munkaterület átadási dokumentum megléte,



Kockázatértékelő lap kitöltése,



Biztonságos műszaki állapotban lévő, sérülésmentes eszközök, berendezések használhatók,
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A Sága Foods Zrt üzemi területén fa létra használata tilos!



Tűzveszélyes

tevékenység

végzése

esetén

Alkalomszerű

tűzveszélyes

tevékenység

végzéséhez szükséges feltételeket meghatározó okmány kitöltése szükséges.
Egyéb biztonsági szabályok:


Járművek sebességkorlátozása 20 km/h,



Járműveket csak az arra jogosult személyek kezelhetik, indítókulcsot TILOS benne hagyni a
járműben,



Elsősegélynyújtáshoz szükséges feltételekről a Vállalkozónak kell gondoskodni



Étkezni, italt fogyasztani csak a kijelölt helyeken lehet (étkezőkben, pihenőhelyiségekben),



Alkohol hatása alatt a Zrt. területén TILOS tartózkodni, a portaszolgálat szúró-próba szerűen
ellenőrizhet, pozitív eredmény következménye a munkavállaló kitiltása,



Erős gyógyszerek, drogok hatása alatt a gyár területére lépni, illetve munkába állni TILOS!,



Ékszer viselése termelési területen TILOS!,



Termelési területen a higiéniai előírásoknak megfelelően, a Zrt. által biztosított ruházatot kell
viselni, a ruházatban keletkezett bárminemű károsodást a vállalkozónak kell megtérítenie,



Vállalkozónak biztosítani kell a hulladék megfelelő tárolását, szállítását, kezelését,



A csatornarendszerekbe, vízrendszerekbe, ill. talajra olajat, bármilyen vegyi anyagot
kiönteni szigorúan TILOS!,



Tűzveszélyes tevékenység során tűzoltó készülék szükséges, melyet szintén a vállalkozónak
kell biztosítania,



Az automatikus tűzjelző-, és oltórendszerek közelében végzett munkáknál a munka jellegétől
függően meg kell vizsgálni annak feltételeit, az adott egységet, szakaszt ki kell-e kapcsolni,
illetve az érzékelők védelméről gondoskodni kell (pl: letakarással)



Tiltott az állványokon, tetökön való munkavégzés, ha az időjárási körülmények nem
megfelelőek (pi: köd, havas, csúszós járófelület, fényviszonyok nem kielégítő volta, jégeső),



A munkaeszközök, gépek, berendezések, járművek, stb. állapota teljes mértékben feleljen
meg a rendeltetésüknek és a jogszabályi előírásoknak, ne jelentsenek baleseti veszélyforrást
a felhasználásuk, használatuk illetve működésük során. Zrt. a nem megfelelő műszaki
állapotú gépek, berendezések és járművek használatát megtilthatja vagy feltételekhez
kötheti.



Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad, minden más területen szigorúan TILOS!
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Munkaterület rendje, tisztasága:
•

Az anyagokat szabályosan, a rakodási előírások szerint, ledőlést, szétcsúszást kiküszöbölve, a
közlekedési területet biztosítva kell tárolni. Veszélyes vegyi anyagok és keverékek talajon
történő tárolása tilos, ezen anyagok tárolása csak kármentőn lehetséges,

•

A meglazult, leesésveszélyt jelentő anyagokat azonnal el kell távolítani,

•

A csatornarendszerek összefolyói, aknafedlapjai közvetlen közelében a rendszerekre
potenciális veszélyt jelentő anyagokat tárolni tilos!,

•

A kiömlött anyagot (különösen olajat, vegyi anyagot, vizet) azonnal fel kell takarítani, és
előírás szerint kezelni,

•

A képződő hulladék szelektált, szabályos gyűjtéséről és eltávolításáról folyamatosan
gondoskodni kell,

•

A nem veszélyes hulladéktároló konténereket a vállalkozó biztosítja,

•

Tetőn végzett munkánál, a tetőre csak a Zrt. megbízott által engedélyezett fajtájú és
mennyiségű anyagot és eszközt szabad felvinni és tárolni. Ezek tárolási helyét a Zrt.
képviselője határozza meg. Minden munka befejezésekor, illetve amikor a területet
felügyelet nélkül hagyják, a tűzveszélyes és szél által lefújható anyagokat el kell távolítani,

•

Közlekedési-, és mentési útvonalakat, vészkijáratokat, biztonsági berendezéseket, tűzoltó
berendezések és az elektromos berendezésekhez vezető utakat TILOS elzárni.

Esemény, baleset jelentése, kivizsgálása:




A Zrt. területén bekövetkezett összes munkavédelemmel, környezetvédelemmel,
egészségvédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos eseményt, sérülést sérülés nélküli
eseményt - függetlenül a súlyosságától -, a munkaköri megbetegedést és a tulajdonban
okozott károkat azonnal jelenteni kell:
 Portának a 06 95 336 180-as telefonszámon vagy szóban,
 EHS csoportnak a 06 95 336 261, 06-30/855-8975, 06-30/947-5813 telefonszámokon
 Kapcsolattartónak.
A Zrt. területén tevékenykedő vállalkozó alkalmazottjait ért minden sérülés, illetve a
vállalkozó munkavégzésével kapcsolatos minden esemény kivizsgálását a vállalkozónak
azonnal meg kell kezdeni a kapcsolattartó, a munkavédelmi szakember, illetve a gyáregység
által delegált más személyek bevonásával, minden dokumentációt hozzáférhetővé kell
tennie.
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Tekintettel arra, hogy a munka-, egészség-, környezet-, tűz- és személy/vagyonvédelem kiemelt
üzleti prioritást élvez SáGa Foods Zrt.-nél, ezért bármely vonatkozó előírás, jogszabály, szabvány,
szabályzat, stb. súlyos vagy szándékos be nem tartása vagy a munkarend súlyos megszegése
feljogosítja SáGa Foods Zrt.-t, hogy megtiltsa a vétkező személy tartózkodását a vállalat területén,
és ez a jelen Megrendelés/Szerződés SáGa Foods Zrt. részéről történő azonnali felmondásához
vezethet, amelyet írásban és indoklással közli SáGa Foods Zrt.
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Egyéni védőeszközök
Kéz

1.

sz. melléklet

Fej

Mechanikai

Hegesztő

Hallásvédő

védőkesztyű

kesztyű

(80

Védőszemüveg

dB

Törzs és lábak
Hegesztő

Védősisak

pajzs

felett)

Orrmerevítős

Jól

Munkaruha

munkavédelmi

láthatósági

bakancs

öltözet

Teljes
testhevederzet

Tevékenységek

S1P vagy S3
Építési-bontási munka

X

Magasban-mélyben

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

végzett munka
Tűzveszélyes munka

X

Gépkarbantartás

X

Emelőgép, daru

X

X

X
X

X

X
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X

