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Vegye figyelembe, hogy az RST terminálokon konténerek tárolása és átrakodása történik, nehéz eszközökkel, és 
hogy veszélyes anyagok is jelen lehetnek. A területre való belépés saját felelősségre történik. 
 
Az alábbi szabályokat ezért MINDIG vegye figyelembe: 

 
 Mindenki köteles betartani a szabályokat és pl. a táblákon lévő piktogramokat. 
 Mindenki köteles magánál tartani valamilyen érvényes személyazonosító okmányt. 
 A védőcipő, védőmellény és védősisak használata a terminál területén kötelező, kivéve, ha 

erről más rendelkezés van érvényben. 
 

 Az RST terminál látogatóit az RST egyik munkatársának mindig előre be kell jelentenie.  
 A biztonsági személyzet kérésére Ön köteles igazolni személyazonosságát. Tartson 

magánál érvényes személyazonosító okmányt. 
 A bejutás csak a látogatás időtartamára és típusára van engedélyezve. 
 Érvényes belépőkártya nélkül tilos az RST terminálon tartózkodni.  
 A biztonsági személyzet szúrópróbaszerű ellenőrzést tart. 
 A videokamerás megfigyelő rendszer a terminál objektumvédelmi rendszerének részét 

képezi 
 Engedély nélkül szigorúan tilos az RST terminál területén film- és fényképfelvételeket 

készíteni  
 

 Az RST terminál területén az általános KRESZ-szabályok érvényesek, kivéve, ha erről az RST 
másként rendelkezik: 
Az operatív területeken 15 km / óra a megengedett maximális sebesség.  
A Multitrainerek közötti területeken ez 5 km / óra 
Az operatív területeken kívül 50 km / óra megengedett maximális sebesség van 
érvényben. 

 Az RST terminál területén általános előzési tilalom van érvényben. 
 Az RST terminál területén parkolási tilalom van, kivéve, ha erről más rendelkezés vagy 

érvényben. A hajószállítóknak speciális parkolóhelyek vannak kialakítva. 
 Mindig tartsa szem előtt, hogy itt teherforgalom zajlik, és hogy nehéz anyagokkal 

dolgoznak. Mindig tartson szemkontaktust, és gondoljon arra, hogy a sofőr korlátozott 
látómezővel rendelkezik. 

 A konténerek berakodására vagy lerakodására érkező kamionoknak CargoCard-jukkal 
biztosítanak bejutást.  

 A sofőr NEM VIHET BE utasokat/2. sofőrt a területre, kivéve, ha ezt előre jelezték a 
biztonsági személyzet felé.  

 Szállítás közben gondoskodni kell a konténere és az egyéb áruk megfelelő biztosításáról. 
 

 Rakodás közben a sofőrnek MINDIG a darukezelő és/vagy a rakodósofőr látómezejében 
kell tartózkodnia 

 Az RST terminál területén tilos a dohányzás, és csak a kijelölt helyiségekben megengedett. 
 Az RST területén nyílt láng használata tilos. 
 Kábítószerek és alkohol használata, az azoktól való befolyásoltság, azok birtoklása vagy az 
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azokkal való kereskedelem tilos. Az RST ADM (alkohol, drogok, medikáció) politikát folytat. 
 Az RST vezető személyzetének engedélye nélkül tilos munkát végezni. 
 Engedély nélkül tilos az operatív területeken tartózkodni.  
 Vegye figyelembe a lezárásokat és a megjelöléseket. 
 Engedély nélkül tilos berendezéseket és gépeket kezelni vagy azokra fellépni. 
 Tartsa a tűzoltó eszközöket, a (vész-)kijáratokat és a bejáratokat szabadon. 
 Tartsa tisztán az RST terminált. 
 Minden (majdnem) baleseti helyzetet (károk, szivárgások, balesetek stb.) jelenteni kell a 

biztonsági csapatnak vagy az RST vezető személyzetének.  
 

 Katasztrófahelyzet vagy evakuálás esetén mindig követni kell az RST vezető (elsősegély-
nyújtó) személyzetének utasításait. 

 VÉSZ- VAGY KATASZTRÓFAHELYZET ESETÉN:  010-2942527 
 
 
 

 
 

 


