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KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYZAT
A Budapest Margit u. 114. szám alatti telephely területén minden út magánútnak
minősül. Ennek megfelelően a Budapest Margit u. 114. szám alatti telephelyen belüli
közlekedés rendjének szervezése a FELIKON Kft. kötelezettsége, míg ellenőrzése a
biztonsági szolgálat feladata.
1.

A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephelyen belüli forgalom, az
abban résztvevő járművek fajtái, a járművezetés személyi- és tárgyi
feltételei

1.1

A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephelyen belüli forgalom fajtái:
- tehergépjármű forgalom
- próbarendszámos autóbuszok, tehergépkocsik forgalma
- belső anyagmozgatás
- félkész autóbuszok és fenékvázak mozgatása
- személyszállítás
- gyalogos forgalom.

1.2

A forgalomban résztvevő járművek fajtái:
- forgalmi, vagy próbarendszámos gépkocsi
- autóbuszok (protokoll, munkásszállító, kísérleti)
- személygépkocsik
- vontató, nyerges vontató
- tehergépkocsik
- rendszám nélküli autóbuszok
- mezőgazdasági vontatók
- lassú járművek
- járműszerelvények
- kerékpárok
- kézikocsik

2.

A járművezetés személyi feltételei

2.1

A telephelyen belüli forgalomban a járművet csak az vezetheti, aki a KRESZben meghatározott feltételeknek megfelel.
Ennek megfelelően járművet csak olyan személy vezethet, akinek
érvényes vezetői engedélye van az általa vezetett jármű fajtájára
(kategóriának
megfelelő),
valamint
biztonságos
vezetésre
képes
állapotban van.
Tilos járművet vezetni és a vezetést átengedni olyan személynek,
aki a fenti feltételeknek nem felel meg.
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2.2

A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely útjain autóbuszt, személy- és
tehergépkocsit, traktort, dömpert, darus gépjárművet, csak az adott járműre
szóló vezetői engedéllyel lehet vezetni.
Multicar teherszállító járművet, amennyiben az rendszámmal van
ellátva, és időközönként a közúti közlekedésben is részt vesz, csak
"C" vagy annál magasabb kategóriájú vezetői engedéllyel szabad
vezetni.

2.3

Targoncát
csak
arra
jogosító
fényképes,
betétlapos
érvényes
targoncavezetői
igazolvánnyal
rendelkező
személy
vezethet,
ha
annak vezetésével bízták meg.

2.4

A gázpalack szállítását csak olyan személyek végezhetik, akik az MSZ 6292
szabvány anyagából a vizsgabizottság előtt sikeres vizsgát tettek, és annak
eredményét a vezetői igazolványukba bejegyezték.

2.5

A járművek vezetőinek a vezetői engedélyt maguknál kell tartani.
Ellenőrzések alkalmával felszólításra kötelesek azt felmutatni.

3.

A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephelyen belüli közlekedés tárgyi
feltételei

3.1

A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephelyen belüli közlekedés rendjének
szervezése a Felikon Kft feladata.

3.2

A Felikon Kft gondoskodik a Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely
területén lévő közlekedési utak, anyagmozgatói útvonalak karbantartásáról.
Az épületeken belüli közlekedési utak, anyagmozgatói útvonalak
karbantartásáról a mindenkori bérlő, vagy használó köteles gondoskodni

3.3

Munkaidő
alatt
a
mindenkori
látási
viszonyoknak
gondoskodik a közlekedési, anyagmozgatási utak, a
MSZ 1587 szabványnak megfelelő kivilágításáról.

3.4

A Felikon Kft kivitelezheti a közlekedési jelzőtáblákat, gondoskodik azok
elhelyezéséről, karbantartásáról.

3.5.

A Felikon Kft felfesti az útburkolati jeleket, gondoskodik azok felújításáról.

3.6

Tisztán tartják a közlekedési utakat, a

3.7

A gyalogosok, járművek közlekedését veszélyeztető, utakat szennyező
anyagokat a közlekedési utak mellől eltávolítja.

3.8

Abban az esetben, ha az utakat szennyező hulladékok illegális lerakóinak
kilétére fény derül, akkor a vétkes jogi, vagy magán személy 100.000 Ft.
készpénz fizetésére kötelezhető.

megfelelően
rakodóhelyek

parkolóhelyeket, és azok környékét.
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4.

A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephelyen belüli járműforgalom
szabályai

4.1

A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephelyen belüli járműforgalom
résztvevői a KRESZ, valamint e szabályzat előírásainak betartásával
kötelesek közlekedni.

4.2

A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely területén csak a közlekedés
zavartalanságát nem veszélyeztető, az előírásoknak megfelelő műszaki
állapotú
és
tisztántartott
járművel
szabad
közlekedni.
A járművek vezetői az elindulás előtt kötelesek meggyőződni a jármű
üzembiztos állapotáról.

4.3

A járművek vezetői részére a KRESZ és a jelen szabályzat előírásaival ellentétes utasítást kiadni Tilos !
A járművek vezetői kötelesek megtagadni minden olyan utasítás
végrehajtását, amely a KRESZ és a jelen szabályzat előírásaival ellentétes.

4.4

A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely területére járművel való be- és
kihajtás céljából csak az arra kijelölt portákat szabad igénybe venni.

4.5

A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely területén csak olyan
sebességgel szabad a járművekkel haladni, mely biztonságossá teszi a
közlekedést, és tekintettel van a személy- és vagyonbiztonság sajátos
körülményeire, követelményeire.

4.6

A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely útvonalain, valamint a szabadtéri
raktározó helyeken a járművek legnagyobb sebessége 20 km/óra, a mellék
utakon 10 km/óra, üzemépületeken belül 5 km/óra lehet.

4.7

A járművet a Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely területén csak akkor
szabad őrizetlenül hagyni, ha forgalmi akadályt nem okoz, kivilágítása az
előírásoknak megfelel, vezetője a hajtómű működését megszüntette és mindent
megtett annak érdekében, hogy az arra illetéktelen személy el ne indíthassa, vagy
magától el ne indulhasson.

4.8

Az akkumulátor töltőhelyen csak úgy lehet targoncát hagyni,
hogy az mozgásképtelen legyen, az indítókulcsot ki kell venni
belőle, a kormányt le kell zárni, az akkumulátorról a meghajtó
motor felé vezetett kábelt ki kell kötni, és a cellák nyílászáró
szerkezetét le kell venni.

4.9

Üzemcsarnokokban,
raktárakban,
és
egyéb
épületekben
a
targoncák, villásemelők csak az előírt sebességgel, valamint a személy- és
vagyonbiztonság feltételeinek betartása mellett
közlekedhetnek.
A
rakomány terjedelme és súlya nem haladhatja meg a rendelkezésre álló
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bejárati út, valamint az üzemcsarnokban kijelölt közlekedési utak méreteit.
Anyagmozgatás csak a kijelölt útvonalon történhet.
4.10 A
targoncával
való
pótkocsi
vontatás
esetén
a
pótkocsin
személyek nem tartózkodhatnak. Azonos irányba tartótargoncáknál, legalább
3 targoncahossz távolságot kell tartani. Villamos targoncával legfeljebb 2-2
pótkocsi vontatható.
4.11 Emelővillás
targoncát
csak
úgy
szabad
megterhelni,
hogy
menetközben ne veszíthesse el stabilitását, alkalmas legyen a
biztonságos közlekedésre. Hátramenetben tartósan közlekedni tilos.
Emelővillás
targoncánál
az
ellensúlyt
növelni
nem
szabad.
Terhelésnél csak hátradöntött villás szárakkal szabad közlekedni.
A villát szállítás közben csak annyira szabad megemelni, hogy
billenésmentesen közlekedhessen.
4.12 A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely útjain 15 cm-nél magasabbra
emelni a rakományt nem szabad.
Sáros, felázott talajra a villástargoncával ráhajtani Tilos !
Emeléshez két emelővillás targoncát egyszerre használni Tilos!
Tilos belső égésű motoros targoncát zárt helyiségben szállítás céljából
hosszabb időre igénybe venni. A targoncákon a megengedett terhelést fel kell
tüntetni, azt túllépni Tilos!
4.13 Villamos
targoncával
hátramenetet
csak
a
megfordulás
idején
szabad alkalmazni. Ahol robbanás veszélye áll fenn, villamos, és belső égésű
motoros targoncával behajtani Tilos!
Géperejű járművekre rakodógéppel történő rakodás ideje alatt a
gépjármű vezetője nem tartózkodhat a gépkocsin.
A géperejű járművel végzett szállításkor a jármű vezetője elindulás előtt
köteles meggyőződni a jármű és a rakomány forgalom biztos állapotáról.
4.14 Pótkocsit
tehergépkocsihoz,
vontatóhoz
csak
a
szabályszerű
vonóhoroghoz csatlakoztatott, a menet közbeni kioldódás ellen
biztosított vonórúddal szabad kapcsolni.
Autóbuszt, pótkocsit, alvázat, targoncát elgörbült, vagy hibás vonórúddal,
valamint drótkötéllel Tilos vontatni.
4.15 Traktoron, vontatón a vezetőn kívül más személy nem tartózkodhat.
4.16 A le- és felrakodás idején túl Tilos várakozni a bérlemények bejárata előtt.
4.17 A járműveken elhelyezett rakomány nem súrolhatja az út felületét, és azt nem
rongálhatja. A rakomány nem nyúlhat ki olyan mértékben a járműről, hogy
azzal a közlekedő gyalogosok, vagy más járművek forgalmát akadályozza.
A szállítás közben elhullajtott anyagot a jármű vezetője köteles összeszedni.
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4.18 Az utakon, és az utak mentén Tilos elhelyezni, tárolni oly módon anyagokat,
hogy az leszűkítse, vagy akadályozza a forgalmat.
4.19 Autóbusz alvázának vontatását csak az ezzel megbízott személyek
végezhetik.
A mozgatás történhet vontatóval, vontatórúd segítségével, a kormányzott
kerekek megemelésével, valamint járóképes alváz esetén a meghajtó motor
igénybevételével.
4.20 Vontatáskor a vontatórúdnak ellent kell állnia a húzó és nyomóerő hatásának.
A vontatórúd hosszának olyannak kell lennie, hogy kanyarodás esetén a
vontató
és
a
vontatott
jármű
ne
érhessen
össze.
A vontatott alvázak irányítását legalább vontató vezető engedéllyel rendelkező
személyek végezhetik. Az alvázon vontatás közben az irányító személyen
kívül más nem tartózkodhat.
Járóképes alvázakat vontatás nélkül mozgatni csak kifogástalan kormány és
fékberendezés esetén szabad. Az ilyen mozgatást csak azok végezhetik, akik
legalább "D" kategóriájú jogosítvánnyal rendelkeznek.
4.21 A szerelősorokról az autóbuszokkal csak kifogástalanul működő fék és
kormány esetén szabad leállni. Ha ez a feltétel nincs meg, akkor csak
vonórúddal való vontatás hajtható végre. Ha a kormányberendezés
beszerelése még nem történt meg, akkor az autóbuszt mozgatni a
kormányzott kerekek megemelésével szabad.
4.22 A szerelősorról való autóbusz mozgatást csak a megfelelő kategóriájú
jogosítvánnyal rendelkező személy végezheti.
Műhelyekből, aknákról történő le- és felállást csak irányító személy
közreműködésével szabad végrehajtani.
4.23 Javítás alatt lévő autóbuszok, más gépjárművek mozgatásához
csak akkor szabad hozzákezdeni, ha a gépjármű vezetője előzőleg
megállapította annak műszaki állapotát.
4.24 A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely területén Tilos
tartani!

fékpróbát

5.

A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephelyen belüli gyalogos
forgalom szabályai

5.1

A
gyalogos
köteles
a
közlekedésre
vonatkozó
általános
szabályokhoz alkalmazkodni. Ahol kijelölt gyalogos átkelőhely, illetve gyalogos
közlekedésre kijelölt út van, a gyalogosok azt kötelesek igénybe venni. Ahol
erre alkalmas hely nem áll rendelkezésre ott az úttest menetirány szerinti bal
oldalán közvetlenül a szélén kell közlekedni.
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5.2

Útkereszteződésben, útelágazásban Tilos átlósan haladni. Főútvonalak
kereszteződésénél fokozott figyelemmel kell közlekedni. Elsőbbséget élveznek
a gyalogosok a kijelölt gyalogátkelőhelyeken, a zebrával kijelölt gyalogos
útvonalon, valamint a kanyarodó járművel szemben.

5.3

A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely útjain álló járművek előtt és
mögött fokozott figyelemmel kell áthaladni, különösen akkor, ha a szabad
kilátás nincs biztosítva. Ebben az esetben mindenkor számítani kell
járműforgalomra.

5.4

Az úttestre lépni csak abban az
veszélytelenségéről meg lehetett győződni.

5.5

Ahol a járműveknek van elsőbbsége, ott forgalmukat a gyalogosok nem
akadályozhatják, nem zavarhatják. Kizárólagosan a gyalogos forgalom célját
szolgálja a kijelölt gyalogátkelőhely, valamint a felfestett, gyalogosok részére
kijelölt útszakasz. Egyéb helyeken a gyalogosok az épületek falához közelebb
eső
útszakaszon
kizárólag
az
úttest
szélén
közlekedhetnek.

6.

Teendők baleset esetén

6.1

A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely területén előforduló
közlekedési balesetek esetén
is a KRESZ előírásai tartandók be. Így
különösen az, hogy a jármű vezetője köteles megállni, és a baleset folytán
sérülést szenvedett személyt elsősegélyben részesíteni. A jármű vezetőjének
értesítenie kell a járművet üzemben tartót.

6.2

Amennyiben a baleset körülményei indokolttá teszik, a rendőrséget is
értesíteni kell.

6.3

A járművezetőket irányító, illetve a járműveket üzemeltető jogi, vagy magán
személyek vezetői az észlelt, vagy tudomására jutott balesetekről,
rongálódásokról a Felikon Kft-t értesíteni kötelesek.

7.

Ellenőrzési jogkörök

7.1.

A Felikon Kft. ellenőrzési jogkörét mindenkor a telephely őrzés-védelmét ellátó
vállalkozáson keresztül gyakorolja. Az ellenőrzési jogkör kiterjed a Budapest
Margit u. 114 szám alatti telephelyen belüli közlekedésben résztvevő
járművekre, továbbá azok vezetőire, ideértvén a járművezetők időszakonkénti
alkoholszondás vizsgálatát is.

7.2

Joga van ellenőrizni a Budapest Margit u. 114 szám alatti telephelyen belüli
jármű és gyalogos forgalom rendjét, a KRESZ és a vállalati közlekedés
szabályainak betartását, a saját tulajdonú és a bérelt járművekkel végzett

esetben

szabad,

ha
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személy és teherszállítás, a menetlevél és a gépjármű
szabályszerűségét, valamint azokat a vizsgálat idejére bevonni.

okmányok

7.3

Jogosult ellenőrizni a KRESZ és más jogszabályok figyelembevételével a
járműforgalommal kapcsolatos tűzvédelmi előírások betartását.

8.

Fegyelmi, kártérítési felelősség

8.1

Jelen szabályzatban foglaltak megsértése a bérleti szerződés súlyos
megsértését jelenti. A vétkestől megvonható a telephelyen belüli
közlekedésben valórészvétel, illetve a belépés joga.

Budapest, 2008. október 29.

Schopper János
ipari park vezető
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