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Brenntag Hungária Kft. - Szállítmányozói Tájékoztató 
 

I. KÖVETELMÉNYEK 

 

Felelősségvállalás:  A szállítmányozó szállítmányozási tevékenysége körében a küldeményben bekövetkezett kárért 

fuvarozó módjára, más károkért az általános szabályok szerint felel.  

Fuvarozási határidő:  A fuvaroztató által meghatározott vagy az adott áruval megrakott gépjárművel járható legrövidebb 

fuvarozási útvonal, kivétel ha az útvonal nem akadályoztatott. 

ADR bizonyítvány:  A gépkocsivezetőnek ADR bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, mely bizonyítványnak tartalmaznia kell 

az adott szállítási osztály számát. 

ADR felszerelés:  Egységcsomag, melynek tartalmaznia kell a szállításhoz tartozó eszközöket: robbanásbiztos lámpa, 

gázálarc, láthatósági mellény, elakadásjelző, kámzsa, védőszemüveg, védőkesztyű, porral oltó 

készülék. (Utóbbi 3,5 t-ig 2 db 2 kilós, 3,5 t össztömeg felett 1db 2 kg-os, 2 db 6 kg-os készülék)  

A felszerelést a fuvarozó köteles biztosítani a gépjárművezető részére. 

*Fenti kötelezettségek mulasztásából eredő jogsérelem esetén a keletkezett kár a Szállítmányozó Felet terheli. 

 

II. TELEPHELY (H- 1225 Budapest, Bányalég u. 45.)  

 

Telephelyünkön vegyi alapanyagok tárolása és kezelése történik, ezért a telephelyi közlekedés fokozott elővigyázatosságot 

igényel. Személygépjárművek behajtása csak különösen indokolt esetben, engedéllyel történhet. Kizárólag nyitvatartási 

időben lehetséges belépni. 

 

Hétfő- csütörtök  Ömleszett áru: 7,00-11,00    Darabárus áru: 8,00-15,00  

Péntek:   Ömleszett áru: 7,00-11,00    Darabárus áru: 8,00-13,00 

Szombat- vasárnap:  Zárva 

 

Bejelentkezési kötelezettség a kapunál 

 

• A telephelyre való belépés előtt a biztonsági szolgálatnál be kell jelentkezni.  

• A gépjárművezetőknek legkésőbb a behajtásig az összes védőfelszerelést fel kell venni.  

• A telephelyen csak nagykorú személy tartózkodhat.  

• ADR1 és ADR7 osztályú anyagok nem kerülhetnek a telephelyre. 

Egyéni védőfelszerelés  

Hosszú nadrág, hosszú ujjú felsőruházat, zárt cipő, védőszemüveg valamint védősisak viselete kötelező! Ennek megtagadása 

esetén a gépjárművezető köteles elhagyni a telephelyet. Az EV eszközöknek meg kell felelniük a vegyi anyagra vonatkozó 

biztonsági adatlap előírásainak, valamint a vonatkozó törvényeknek és munkautasításoknak. 

 
• Antisztatikus munkavédelmi lábbelit a járművezetőnek kötelező viselniük  

 
• Védőkesztyűt és munkavédelmi ruházatot kötelező viselni valamennyi munkaműveletnél  

 
• Védőszemüveg viselése a telephely teljes területén kötelező   
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Közlekedés  

 

• A közlekedési- menekülési- és gyalogutakat szabadon kell hagyni. 

• A parkolás a kijelölt helyen lehetséges. Egyéb esetben a tehergépjárművek parkolása a telephely felügyelő 

személyzetének irányítása szerint történik. 

 

• Vigyázat targoncaforgalom!  

• A járművek motorját a rakodás és az irodai ügyintézés ideje alatt kötelező leállítani  

• Telephelyünkön a KRESZ előírásai érvényesek.  

• Az előírt sebességet a telep egész területén be kell tartani. 

Tűzbiztonság 

 

• A tűzveszélyességi területre tilos bevinni olyan mobiltelefont, karórát, rádiókészüléket, vagy szerszámot, 

mely nem robbanásbiztos kivitelű.  

• A tűzgyújtó eszközöknek a vezetőfülkében kell maradniuk.  

• Bármely tevékenység megkezdése előtt a Brenntag földelő rendszerével földelni kell a gépjárművet. 

• A védőföldelést a tevékenység befejezése előtt tilos eltávolítani/megszakítani. 

 

Baleset, vészhelyzet, nem megfelelőség tapasztalása esetén 

Minden balesetet (személyi sérülést és/vagy anyagi kárt) azonnal jelenteni kell a raktárvezető felé. 

 

• A riasztást látható jel (villanófény) és akusztikus jel (sziréna) jelzi.  

• A járműveket és motorjukat azonnal le kell állítani.  

• A tűzoltószemélyzeten, a mentési vezetőkön kívül mindenkinek a legrövidebb úton el kell hagynia a 

telephelyet és a gyülekezőhelyre kell vonulnia. 

Baleset esetén 

 

112 
Vegyipari Riasztási és Információs Központ:            +36 1 282 6768 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat:    +36 80 201 199 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság:           +36 1 469 4168 

 

                  

III. MUNKAVÉGZÉS 

Tartálykocsik töltése és lefejtése, csatlakoztatása csak a Brenntag munkatársainak közreműködésével történhet. 

Rakodás/fejtés közben előforduló szivárgó anyagok szóródását illetve elfolyását meg kell akadályozni és jelenteni kell. 

 

Magasban történő munkavégzés:  

A tartálykocsik tetején a magasban történő munkavégzés előírásait kivétel nélkül kell betartani a lezuhanás elleni védelmet 

biztosító eszközök használatával.  

Rakománybiztosítás/rögzítés:   

A törvény által előírt biztonsági előírásokon kívül arra is figyelni kell, hogy a különböző rakodóhelyek közötti közlekedéskor 

a rakomány megfelelően biztosítva legyen. 

 

Nem megfelelősség esetén: 

Amennyiben az áru átvétel, vagy lerakodás során minőségi, mennyiségi, vagy egyéb fuvarteljesítést hátráltató, 

megakadályozó eseményről értesíteni kell a raktárvezetőt és az eltérést jegyzőkönyvezni kell a formanyomtatványon. 
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IV. DOKUMENTÁCIÓ 

 

1. Belépéskor  

 

Tartályautós szállítás Darabárus szállítás 

Mosási tisztítási igazolás A szállított áruhoz kapcsolódó dokumentumok 
(CMR, száll. levél, CoA – minőségi bizonyítvány) 

A szállított áruhoz kapcsolódó dokumentumok 
(CMR, száll. levél, CoA – minőségi bizonyítvány) 

Göngyöleghez tartozó dokumentumok/igazolások 
illetve mennyiségi ellenőrzése (darabszám) 

Szállítólevél  
 

- 
Ellenőrző lista közúti tartálykocsi beérkezéshez  
F. 7.5-05-04/02 számú formanyomtatvány  

Ecetsavanhidrid és kálium-permanganát anyagok esetén 
F7.5-05-01 számú formanyomtatvány 

 

2. Raktári adminisztráció/Áruátvétel 

 

Tartályautós szállítás (beérkező/kimenő) Darabárus szállítás (beérkező/kimenő) 

A szállított áruhoz kapcsolódó dokumentumok 
(CMR, száll. levél, CoA – minőségi bizonyítvány) 

A szállított áruhoz kapcsolódó dokumentumok 
(CMR, száll. levél, CoA – minőségi bizonyítvány) 

Szállítólevél  Eltérés esetén jegyzőkönyv áru átvételéről F7.5-01-01  
 

- Árukiadási ellenőrző lap  

 

3. Kilépéskor:  

A telephely elhagyása előtt kijelentkezéskor a recepción leadni szükséges:   

- Árukiadási lap  

- Szállítólevél 3.sz. példánya 

 


