STAR*PLUS Kft.

MUNKAUTASÍTÁS
Raktárban folyó rakodási és közlekedési tevékenységre

Készítette:

STAR*PLUS Kft.

1. RAKTÁRON BELÜLI ANYAGMOZGATÁS
Az anyagmozgatás minden esetben valamilyen gépi anyagmozgatás, melyhez
kapcsolódóan kézi anyagmozgatás is jelen van.
Munkahelyi anyagmozgatásnak minősül:
- Az árufogadó- kiadó esetében a közúti szállító járműről történő le illetve
felrakodási műveletek;
- Rakatárban történő be- illetve kitárolási műveletek

2. EMELŐGÉPEK ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
-

-

3.

Az emelőgépekkel végzett tevékenységre vonatkozóan a 47/1999.(VIII.4.) GM
rendelettel kiadott Emelőgép Biztonsági Szabályzat rendelkezik, melynek
előírásait maradéktalanul be kell tartani.
Gondoskodni arról, hogy az emelőgép kezelő a vonatkozó jogszabályok
szerint képesített személy legyen.

A GÉPI HAJTÁSÚ
MUNKAVÉDELEMMEL
KÖTELEZETTSÉGEI
-

-

EMELŐVILLÁS TARGONCAVEZETŐ
KAPCSOLATOS
SPECIÁLIS

Targoncát önállóan csak az a személy vezethet, aki rendelkezik az
emelőgépre előírt képesítéssel és típusvizsgával, valamint előzetes és
időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas.
Az emelővillás targoncával történő munkavégzés megkezdése előtt meg kell
vizsgálnia az emelőgép biztonsági berendezéseit.
A vizsgálat elvégzését az emelőgép naplójába be kell vezetni.
Köteles minden mozgás megkezdése előtt hangjelzéssel figyelmeztetni a
targonca hatókörzetében tartózkodókat.

4. GÉPI HAJTÁSÚ EMELŐVILLÁS TARGONCÁRA VONATKOZÓ
ANYAGMOZGATÁSI ELŐÍRÁSOK
-

-

5.

Az emelővillás targoncákat csak a terhelési diagramjuknak megfelelően
szabad terhelni;
Emelővillás targoncával szállítani, vagy terheletlenül haladni csak a tehertartó
szerkezet szállítási helyzetében és magasságában szabad.
Az emelőszerkezet előre- és hátra buktatását terhelt állapotban csak a
legnagyobb elővigyázatossággal lehet végezni. A felemelt teljes mértékű
előrebillentését még kis sebességgel is kerülni kell.
Ha a kezelő a targoncát elhagyja, gondoskodnia kell arról, hogy illetéktelen
személyek a targoncát ne használhassák, az indítókulcsot a targoncából ki
kell venni.

GÉPJÁRMŰVEK RAKODÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
A társaság telephelyére beszállított különféle anyagokat – gépjárműről történő
leszedését valamint a készre gyártott termékek raktározását és kiszállításának
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előkészítését - emelővillás targoncával az alábbiak figyelembevételével kell
végrehajtani:
-

-

-

-

A társaság telephelyére a különféle anyagok beszállítását valamint a készre
gyártott termékek kiszállítását végző gépjármű vezetője a rakodási helyre
történő beállás előtt köteles jelentkezni a raktárvezetőnél.
A gépjárművezető felelős a rakodás biztonságos végrehajtásáért a rakomány
megfelelő kialakításáért.
A gépjárművekre történő rakodás esetén, a rakfelületen tartózkodni nem
szabad.
A gépjárművezetőnek a biztonságos rakodást irányítania kell, de a
veszélyzónán kívül úgy kell elhelyezkednie, hogy a rakodás ne
veszélyeztesse.
A rakodás megkezdése előtt a jármű kézifékjét be kell húzni – a járművet
elgurulás ellen rögzíteni kell, indokolt esetben a kerekek kiékeléséről is
gondoskodni kell.
A rakodáskor a jármű illetve a pótkocsi rakfelületének végét vagy oldalát a
szükséges mértékben le kell nyitni.
A gépkocsivezetőnek a szabálytalan rakodást meg kell akadályoznia.
A rakományt a rakfelületen úgy kell elhelyezni, hogy szállítás közben a jármű
stabilitását ne veszélyeztesse, ne akadályozza a vezető szabad kilátását.
A járművet megterhelni csak olyan mértékig szabad, hogy össztömege a
megengedett legnagyobb össztömeget ne haladja meg.
A rakományt úgy kell rögzíteni, hogy el ne csússzon – le ne essen!

6. GÉPJÁRMŰ KÖZLEKEDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A telephelyen a gépjármű közlekedés során a KRESZ szabályokat kell betartani.
-

-

A gyártócsarnok, raktár, illetve az árufogadó- kiadó területén az
anyagmozgatás során a targoncák menetsebessége az 5 km/h-át, az
üzemrészek közötti anyagmozgatás során a gépjárművek pedig 20 km/h-át
nem haladhatja meg.
Az üzem, raktár területén a targoncák csak a kijelölt útvonalakon haladhatnak.
A targoncavezetőnek a közlekedési jelzéseket és figyelmeztető táblákat
figyelemmel kell kísérnie.

7. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
-

A gyártócsarnokban, raktárakban személy- és járműforgalom (targonca
közlekedés) együttesen fordul elő.
A kijelölt közlekedési utakat állandó jelleggel szabadon kell hagyni.
A kijárathoz, a vészkijárathoz vezető utat ideiglenes jelleggel sem szabad
eltorlaszolni, leszűkíteni.

A beszállító illetve elszállító gépjárművezetőknek a munkautasítást át kell adni
és írásosan dokumentálni kell, hogy a leírtakat megértette és tudomásul vette.
Miskolc, 2015. december 11.
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