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101
Mire van szükség az üzem területére 
történő belépéshez?

Az üzem területére történő belépéshez 
üzemi igazolványra van szükségem.

Semmire nincs szükség, bárki 
beléphet az üzem területére.

Az üzem területére történő 
belépéshez kulcsra van 
szükségem.

x x x

102 Hogyan kell viselni az üzemi 
igazolványt?

Az üzemi igazolványt a nadrágzsebben 
szabad tartani.

Az üzemi igazolványt mindig jól 
láthatóan kell viselni.

Csak akkor kell viselnem az üzemi 
igazolványt, ha szeretném. x x x

103 Hol kell elhelyezni a behajtási 
engedélyt?

A behajtási engedélyt az utasülésen 
helyezem el.

A behajtási engedélyt mindig 
kézben kell tartani.

A behajtási engedélyt a járműben 
jól látható helyen kell tartani. x x x

201 Mi az alapja a biztonságos 
munkavégzésnek a telephelyen?

A BASF életmentő szabályai. Igazolvány viselése. Szép fényképek kifüggesztése az 
üzem területén. x x x

202

Milyen következményekkel jár a BASF 
életmentő szabályainak figyelmen 
kívül hagyása?

Minden dolgozó maga felel a saját 
biztonságáért. Ezért a BASF-nél 
nincsenek életmentő szabályok.

Amennyiben egy kontraktor 
figyelmen kívül hagyja a BASF 
életmentő szabályait, a dolgozót az 
üzem területéről legalább 1 évre 
kitiltják.

A BASF életmentő szabályainak 
figyelmen kívül hagyása esetén 
tovább dolgozhatok és úgy tehetek, 
mintha semmi nem történt volna.

x x x

203
Mi vonatkozik a dohányzásra és nyílt 
láng használatára az üzem területén?

A dohányzás és nyílt láng használata 
csak szabadban megengedett.

A gépjárművekben szabad 
dohányozni, ha az ablakok és ajtók 
csukva vannak.

A dohányzás és nyílt láng 
használata mindig tilos. x x x

204
Hol cigarettázhat / használhat 
elektromos cigarettát az üzem 
területén? 

Dohányozni bárhol szabad, csak 
megbeszéléseken nem.

Csak a kijelölt helyiségekben 
szabad dohányozni. 

A gépjárművekben szabad 
dohányozni csukott ablakok és 
ajtók mellett.

x x x

205
Melyik állítás igaz az alkoholtartalmú 
italokra?

Az alkohol az egész üzemben 
szigorúan tilos.

Amíg az érzékelési képességem 
nem korlátozott, szabad alkoholt 
fogyasztani.

A 2%-nál alacsonyabb 
alkoholtartalmú italok 
megengedettek.

x x x

206

Mely állítások igazak a 
droghasználatra a BASF-nél?

Drogok birtoklása és fogyasztása, 
valamint a drogok hatása alatt történő 
munkavégzés szigorúan tilos.

Drogok birtoklása megengedett, de 
nem szabad ezeket beszedni vagy 
használni.

A munkától függ: az irodákban, 
laboratóriumokban és műhelyekben 
más szabályok érvényesek, mint a 
termelő üzemekben.

x x x

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder 
Aufsichtsführenden des Kontraktorers festgelegt.
Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT oder 
HW oder AF)

KérdésKérdés sz. A B C BT AFHW

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht
HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht
AF = Aufsichtsführende

Stand: 01/08/2019



Magyar
Csoport Témacsoportok                                                       

100 Az üzem kapujánál Bitte beachten Sie
200 Az üzem területén
300 Az üzemben
400 A munkavégzés helyén
500 A munkavégzésnél
600 Az elvégzett munka után
700 Ha egyszer mégis történne valami
800 A jó együttműködésért

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder 
Aufsichtsführenden des Kontraktorers festgelegt.
Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT oder 
HW oder AF)

KérdésKérdés sz. A B C BT AFHW

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht
HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht
AF = Aufsichtsführende

Stand: 01/08/2019

207

Mit jelent ez a tábla? Állj! Itt kesztyűre van szükség. 
Rendszerint az épület bejáratánál 
adnak egy pár kesztyűt. A kesztyűket 
semmilyen körülmények között nem 
szabad levenni az épület elhagyása 
előtt.

Erre a területre illetéktelenek nem 
léphetnek be, mert ott veszélyes 
anyagok vagy veszélyes 
berendezések találhatók. A 
belépéshez Önnek az üzemi terület 
felelősének kifejezett engedélyére 
van szüksége.

Ez a tábla csak látogatókra 
vonatkozik, olyan személyekre 
nem, akik munkát végeznek. Mivel 
Ön kontraktorként rendelkezik a 
berendezések és veszélyes 
anyagok kezeléséhez szükséges 
szaktudással, ezért beléphet az 
épületbe.

x x x

208

Melyik állítás igaz a fényképezésre és 
a filmezésre (mobiltelefonnal is) a 
BASF-nél?

A fényképezés és filmezés csak akkor 
megengedett, ha ahhoz a fényképeken 
látható kollégák hozzájárultak.

A fényképezés és filmezés az üzem 
területén alapvetően tilos.

Fényképezni csak a saját 
munkahelyen szabad, amennyiben 
a képeken nem láthatók üzemi 
titkok.

x x x

209

Hogyan kell viselkedni abban az 
esetben, ha az üzem területén 
találkozik a telephelyi biztonsági 
szolgálattal vagy a tűzoltósággal?

Mindenképpen be kell tartanom a 
telephelyi biztonsági szolgálat és a 
tűzoltóság utasításait.

Eldönthetem, hogy betartom-e a 
telephelyi biztonsági szolgálat és a 
tűzoltóság utasításait.

Mindenképpen be kell tartanom a 
tűzoltóság utasításait. A telephelyi 
biztonsági szolgálat csak a BASF 
dolgozóinak adhat utasítást. 

x x x

210

Mire szolgálnak ezek a terelőtáblák és 
mit kell tennem? 

A terelőtáblák arra szolgálnak, hogy 
különleges helyzetekben célzottan 
szabályozzák a forgalmat. Az 
utasításokat csak a BASF dolgozóinak 
kell betartaniuk

A terelőtáblák különleges 
alkalmakkor mutatnak különböző 
képeket a ludwigshafeni üzemről.

A terelőtáblák arra szolgálnak, hogy 
különleges helyzetekben célzottan 
szabályozzák a forgalmat, az 
utasításokat feltétlenül mindenkinek 
be kell tartani.

x x x

211

Ön személy- vagy tehergépkocsit 
vezet. A közlekedés mely résztvevőire 
kell különösen ügyelnie?

Nincsenek olyan résztvevők a 
közlekedésben, amelyekre különös 
tekintettel kell lenni.

Különösen a gyengébb 
résztvevőkre kell ügyelni, pl. a 
kerékpárosokra vagy gyalogosokra.

Különösen a tehergépkocsi-
vezetőkre kell ügyelni, mert ők 
gyakran nem ismerik ki magukat az 
üzem területén.

x x x

212

Ön kerékpárral közlekedik az üzem 
területén. Melyik állítás igaz a 
kerékpáros sisakra?

Kerékpározásnál mindig viselni kell 
kerékpáros sisakot, mert az üzem 
területén kötelező sisakot viselni.

Az egészségkárosodás elkerülése 
érdekében 25°C feletti hőmérséklet 
esetén nem kell kerékpáros sisakot 
viselni.

A kerékpáros sisak tönkre teheti a 
frizurát. A sisakot csak az üzemen 
kívül kell használni. x x x
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213

Ön kerékpárral közlekedik a 
gyárterületen. Hogyan ajánlott átkelni 
az üzemi vasúti síneken?

Leszállok a kerékpárról, áttolom a 
síneken, ismét felszállok és tovább 
megyek.

Ügyelek arra, hogy a síneken 
biztonságos szögben hajtsak át.

A BASF gyárterületén nem kelhetek 
át a síneken, ezért mindig a sínek 
között közlekedek.

x x x

214 Mire kell ügyelnem a síneken történő 
átkeléskor nedves időben?

Nedves időben a sínek nagyon 
csúszósak.

Nedves időben a sínek egyáltalán 
nem csúszósak.

Nincs semmi különleges, amire 
ügyelnem kell. x x x

215
Ha Ön az üzem területén kerékpárt 
használ: Az alábbi szabályok közül 
melyeket kell betartania?

Egymás  után haladni veszélyes: 
Mindig egymás mellett kell közlekedni.

Egymás mellett haladni veszélyes: 
Mindig egymás  után kell 
közlekedni.

Legfeljebb 3 kerékpáros hajthat 
egymás mellett. x x x

216

Milyen szerepet játszanak a közúti 
közlekedés rendjének szabályai az 
üzem területén belüli közúti 
közlekedés szempontjából?

A közúti közlekedés rendjének 
szabályai az üzem területére is 
vonatkoznak.

A közúti közlekedés rendjének 
szabályai az üzem területén nem 
érvényesek.

A közúti közlekedés rendjének 
szabályai csak a 
sebességkorlátozásokra 
érvényesek.

x x x

217
Milyen legnagyobb sebesség érvényes 
az összes járműtípusra az üzem 
területén?

A legnagyobb sebesség 50 km/h (mint 
lakott területen).

A legnagyobb sebesség 30 km/h 
tehergépkocsik és 50 km/h 
személygépkocsik számára.

A legnagyobb sebesség 30 km/h.
x x x

218
Milyen elsőbbségi szabályok 
érvényesek az üzem területén?

Nincsenek elsőbbségi szabályok, ezért 
kézjelzéssel kell kommunikálni.

Annak van mindig elsőbbsége, aki 
először érkezik a 
kereszteződéshez.

Az alapszabály a jobbkéz-szabály.
x x x

219 Mit kell tennem, ha széles csík 
útburkolati jellel találkozom?

Elsőbbséget kell adni, nekem várnom 
kell.

Elsőbbségem van és tovább 
haladhatok.

A széles csík jel gyalogátkelő hely 
(zebra) kis csoportok számára. x x x

220

Járművét egy csőhíd alatt kívánja 
leparkolni, mert ott többnyire van 
szabad hely. Melyik állítás helyes?

A csőhidak alatti hely parkolónak való. 
A parkolás rendben van.

Az ott parkoló jármű nem 
akadályoz, mivel a csőhídra a 
meglévő hágcsókon fel lehet 
mászni.

Nem szabad a járművekkel ott 
parkolni, mivel azok 
akadályozhatják a zavarelhárítást 
vagy a karbantartási munkálatokat.

x x x

221 Mire kell ügyelnem parkolásnál? Nem szabad süllyesztett tűzcsapok és 
aknafedelek felett parkolni.

Nem szabad fák alatt parkolni. Nincsenek különleges parkolási 
szabályok. x x x

222
Mit jelentenek a piros jelzések az 
úttest szélén?

A piros buszjáratot jelzik. Abszolút megállási tilalmat 
jeleznek, megállni és parkolni tilos.

Ez egy különösen szép területe a 
gyárnak érdekes létesítményekkel. x x x
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223
Mit jelentenek a színes középvonalak 
az utakon?

A színes középvonalaknak nincsen 
különleges jelentése.

Ez egy különösen szép területe a 
gyárnak érdekes létesítményekkel.

Korlátozott megállási tilalmat 
jeleznek, itt tilos parkolni. x x x

224
Milyen minimális távolságot kell 
betartani az üzemi vasút sínjei 
közelében történő parkolásnál?

0,5 m 1,5 m 2,5 m
x x x

225

Milyen elsőbbségi szabályok 
érvényesek a vasúti közlekedés 
vonatkozásában az üzem területén?

A vasúti járműveknek mindig 
elsőbbsége van. Be kell tartani a vonali 
tolatásvezető utasításait.

A vasúti járművek és gépjárművek 
(tgk, szgk) egyenrangúak. A 
jobbkéz-szabály érvényes.

A vasúti járművek és gépjárművek 
elsőbbségét esetenként táblák, 
sorompók és jelzőlámpák 
szabályozzák.

x x x

226
Egy gépkocsi vezetőjeként tolatás 
közben nem látja be a menetirányt. Mit 
tesz Ön?

Dudálok és lassan haladok 
hátramenetben.

Forgalomirányítóra van szükségem. Felállítom az elakadásjelző 
háromszöget az úttesten és tolatok. x x x

227

Mire kell különösen ügyelnie 
kerékpárosként az üzem területén?

Figyelem, elesés veszélye! A 
kerékpárút nélküli utak, egyenetlen 
terep, sínek vagy csúszós felületek, pl. 
rácsrostélyok magas követelményeket 
támasztanak az Ön figyelmével 
szemben.

Semmi különösre – a közlekedési 
helyzet ugyanolyan, mint az üzem 
területén kívül.

Vigyáznom kell, hogy el ne 
tévedjek. Hogy munkaidőmet 
hatékonyan használjam ki, fontos, 
hogy mindig a legrövidebb és 
leggyorsabb úton érjek célba.

x x x

228

Ön autóval közlekedik az üzem 
területén. Csörög a mobiltelefonja. Mit 
tesz Ön ekkor?

A mobiltelefont szorosan a fülemhez 
tartom, hogy értsem, mit mond a másik 
fél a telefonon.

A gépkocsim telefon-kihangosítóját 
használom, vagy megállok 
telefonálni, és a motort leállítom.

A mobiltelefont feltűnés nélkül 
tartom a fülemhez, hogy az üzemi 
biztonsági szolgálat ne vegyen 
észre.

x x x

229

Milyen magatartás szükséges itt? A személy- és tehergépkocsiknak 
terelőutat kell használniuk. A 
kerékpárosok áthajthatnak az 
útlezáráson.

A nem az üzemhez tartozó 
járműveknek terelőutat kell 
használniuk. A BASF járművei 
áthajthatnak az útlezáráson.

Minden járműfajta előtt lezárva, 
terelőutat kell használni.

x x x

230

Hogyan viselkedek kerékpárosként a 
kétkerekű közlekedési eszközök 
használatára vonatkozó tilalomkor a 
BASF-nél jeges útviszonyok esetén?

Tolom a kerékpáromat, vagy 
letámasztom és a tömegközlekedést 
használom az üzem területén.

Nagyon lassan közlekedek a 
kerékpárral.

A kétkerekű közlekedési eszközök 
használatára vonatkozó tilalom 
csak segédmotoros kerékpárokra 
vonatkozik, ezért kerékpárosként 
tovább közlekedhetek.

x x x



Magyar
Csoport Témacsoportok                                                       

100 Az üzem kapujánál Bitte beachten Sie
200 Az üzem területén
300 Az üzemben
400 A munkavégzés helyén
500 A munkavégzésnél
600 Az elvégzett munka után
700 Ha egyszer mégis történne valami
800 A jó együttműködésért

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder 
Aufsichtsführenden des Kontraktorers festgelegt.
Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT oder 
HW oder AF)

KérdésKérdés sz. A B C BT AFHW

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht
HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht
AF = Aufsichtsführende

Stand: 01/08/2019

301

Önnek munkát kell végeznie a BASF 
egyik üzemében. Mit tesz Ön a munka
megkezdése előtt?

Először köszönök az illetékes 
művezetőnek vagy munkahelyi 
vezetőnek, aztán rögtön nekiláthatok a 
munkának.

Ha ismerem a munkavégzés helyét, 
azonnal elkezdhetem a munkát.

Bejelentkezem az üzem 
jelentkezési pontján.

x x

302

Ön egy BASF-üzembe lép be, hogy ott 
munkát végezzen. Miért kell először a 
jelentkezési pontra mennie?

Hogy megismerjem a BASF 
munkatársait, akikkel együtt kell 
dolgoznom. Ezen kívül érdekes 
információkat kapok az üzemben töltött 
munkanap általános menetéről.

Hogy megkérdezzem az üzemi 
szünetek időpontját. Itt össze tudok 
barátkozni aztán néhány BASF-es 
kollégával, és rögtön lesz kivel 
eltölteni a szüneteket.

Hogy információkat kapjak a 
teendőkről , és riadó eseténaz az 
üzemben. Ezenkívül fel kell 
akasztanom ott a bejelentőlapot, 
vagy regisztráltatnom kell magam 
az elektronikus jelentkezési 
rendszerben.

x x

303

Mit kell betartani ennél a táblánál? A szimbólum robbanásveszélyes (EX) 
területet jelöl. Ezekre a területekre csak 
az üzemmel történt egyeztetést 
követően lépjen be.

Az így jelölt területeken végzett 
munkáknál Extrém dolgozókra 
vonatkozó munkavégzési engedély 
szükséges. Itt csak 30 év alatti 
dolgozók dolgozhatnak.

Ez a szimbólum a létesítményből 
kivezető leggyorsabb utat mutatja 
(EXit). Riadó esetén azonnal ebbe 
az irányba megyünk.

x x

304

Mobiltelefonjával az Ex-területen kíván 
telefonálni. Mit kell betartania?

Nincs korlátozás: Mobiltelefont bárhova 
be lehet vinni és lehet használni.

Ez robbanásveszélyes terület. 
Mobiltelefont bevinni és használni 
tilos. Kivétel: Speciálisan 
jóváhagyott és jelölt, 
robbanásvédett készülékek.

Mobiltelefonokat csak a BASF egy 
munkatársa jelenlétében szabad 
használni. x x

305

Ön egy EX-zónában tartózkodik, 
milyen műszaki segédeszközöket 
tarthat magánál?

Az összes céges és magán 
végkészüléket (pl. okostelefont, 
okosórát, fitnesz karkötőt, táblagépet) 
be szabad vinni. Minden készüléknek 
kikapcsolt állapotban kell lennie.

Az összes céges és magán 
végkészüléket (pl. okostelefont, 
okosórát, fitnesz karkötőt, 
táblagépet) be szabad vinni. A 
munka támogatása végett ezeket a 
készülékeket szabad használni.

Robbanásveszélyes területeken 
csak speciálisan engedélyezett és 
jelölt, robbanásvédett készülékeket, 
valamint analog karórákat és az 
autókulcsot szabad bevinni pl. 
nadrágzsebben. Az összes többi 
nem EX-készülékhez üzemi 
tűzoltósági engedély kell.

x x

306
Mi tartozik az egyéni 
védőfelszerelésem 
alapfelszereléséhez?

Minden dolgozó maga határozhatja 
meg, mit szeretne felvenni a munkához.

Biztonsági cipő, munkaruha, 
védőszemüveg, sisak

Biztonsági cipő, munkaruha, 
védőszemüveg, kerékpáros sisak x x
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307
Mit jelent ez a tábla? A BASF steril részlege: A „D” sötét 

cipőket le kell cserélni „W” fehér cipőkre 
az üzemi utasítás szerint.

Itt megfelelő S2, ill. S3 besorolású 
biztonsági cipőt kell viselni az 
üzemi utasítás szerint.

Itt biztonsági cipő viselése ajánlott.
x x

308
Mit jelent ez a tábla? Itt zárt munkaruhát kell viselni. Ezen a területen a munkaruha 

kabátját nyitva lehet hordani.
Munkaruha viselése ajánlott.

x x

309

Mit kell tennie olyan területeken, 
amelyeket ez a tábla jelöl?

Napszemüveget kell feltenni. Ezen a területen óvatosan kell 
dolgozni, mert itt vak dolgozókat is 
foglalkoztatnak.

Ezen a területen kötelező 
védőszemüveget viselni.

x x

310
Mit jelent ez a tábla? Fejfedőt levenni. Ezen a területen kötelező 

védősisakot viselni.
Sisak kiadása itt.

x x

311

Ön az egyik alábbi veszélyjelző 
piktogramot látja és nem tudja, mit 
jelent. Mit tesz Ön?

A BASF-nél nincsenek veszélyek. Ezért 
nem kell megkérdeznem senkit, mit 
jelent a veszélyjelző piktogram. A jelölt 
területekre minden további intézkedés 
nélkül beléphetek.

Nem lépek be a területre és először 
megkérdezem a BASF egyik 
munkatársát vagy egy kollégát, 
hogy mit jelent a veszélyjelző 
piktogram. Ebből olyan 
óvintézkedések következnek, 
amelyek szükségesek.

A területre aggodalom nélkül 
belépek, úgysem történik semmi.

x x x

312

Mikor és hol tudom meg, milyen 
egyéni védőfelszerelés szükséges az 
üzemben?

Az üzem területére történő belépéskor 
az üzemi biztonsági szolgálat tájékoztat 
az üzemben szükséges egyéni 
védőfelszerelésről.

Kontraktorként mindig csak a 
munkahelyi vezetőmmel 
beszélhetek. A BASF dolgozói nem 
adhatnak nekem tájékoztatást.

A jelentkezési ponton történő üzemi 
oktatásnál tájékoztatnak arról, 
milyen egyéni védőfelszerelés 
szükséges az üzemben.

x x

313

Be kell-e Önnek jelentkeznie a BASF 
üzemébe történő belépéskor a 
jelentkezési ponton?

Igen, hogy személyesen 
bemutatkozzam és bemutassam 
bizonyítványaimat.

Igen, vagy a bejelentőlap 
felakasztásával, vagy az 
elektronikus jelentkezési 
rendszerben történő regisztrációval.

Nem, ha már voltam ebben a BASF-
üzemben, nem kell ismét 
bejelentkeznem. x x x
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314

Melyik eljárást kell betartani az üzem 
elhagyásakor a bejelentőlap 
vonatkozásában?

Folyamatos munkáknál teljesen 
elegendő csak a kollégáktól elbúcsúzni.

A bejelentőlapot le kell venni a 
bejelentőlapokhoz való tábláról, ill. 
ki kell jelentkezni az elektronikus 
jelentési rendszerből.

A bejelentőlapot ott kell hagyni a 
táblán, ha a munka még nincs 
kész. x x x

315

Melyik állítás igaz az üzembe történő 
bejelentkezésre / az onnan történő 
kijelentkezésre? (Bejelentőlap / 
elektronikus jelentkezési rendszer)

A tűzoltóság riadó esetén ott keres 
engem, ahová bejelentkeztem. Ha nem 
vagyok megfelelően bejelentkezve, 
értékes idő megy veszendőbe.

A jelentkezési rendszer riadó 
esetén hasznos, de nem 
alapvetően személyek mentésére 
használják. Van fontosabb, mint a 
jelentkezési rendszer betartása.

A jelentkezési rendszer azért 
fontos, hogy a munkaidőmet 
pontosan számolhassák el. Ha 
elfelejtek jelentkezni, a munkahelyi 
vezetőm utólag korrigálhatja azt.

x x x

316

Mire kell ügyelnem, ha belépek egy 
BASF-üzembe?

Nincs semmi, amire különösen 
ügyelnem kell, ha be kívánok lépni egy 
BASF-üzem területére.

Ügyelnem kell az üzemi területen 
kihelyezett táblákra, ezeken látom, 
milyen egyéni védőfelszerelést kell 
viselni az üzemben.

Arra kell ügyelnem, hogy mindig 
nálam legyenek a megfelelő 
kulcsok az üzemhez, különben zárt 
ajtó esetén nem tudok belépni az 
üzembe.

x x

317

Mikor kell ellenőrizni az egyéni 
védőfelszerelést?

Csak a munkahelyi vezető utasítására. Ha az egyéni védőfelszerelést 
kölcsönadtam egy kollégának, aki 
azt nem adja vissza még aznap.

Az egyéni védőfelszerelést minden 
használat előtt szemrevételezni kell 
és ellenőrizni kell a működését. x x

318

Milyen gyakran kell a dolgozóknak 
oktatásban részesülni az egyéni 
védőfelszerelés szabályos használata 
vonatkozásában?

Az egyéni védőfelszerelés első 
használata előtt, majd rendszeresen, 
legalább évente egyszer.

Elegendő, ha a dolgozóknak 
átolvasásra kiadják a gyártó 
kezelési utasítását.

Csak akkor, ha az egyéni 
védőfelszerelést több dolgozó 
használja, egyébként nincs szükség 
oktatásra.

x

319

Milyen feltételeknek kell megfelelnie 
általánosságban az egyéni 
védőfelszerelésnek?

Az egyéni védőfelszerelésnek a többi 
munkaruhával azonos színűnek kell 
lennie.

Az egyéni védőfelszerelést úgy kell 
kiválasztani, hogy azt a team 
minden munkatársa használhassa.

Az egyéni védőfelszerelésnek 
alkalmasnak kell lennie az adott 
feltételek mellett történő 
használatra.

x x

320

Mit tesz, ha piros gyémánt alakú, fehér 
alapon fekete szimbólumok 
piktogramot lát?

Megtartom a kellő távolságot és nem 
érek hozzá a konténerhez, kivéve, ha 
arra engem felszólítottak.

Ezek a piktogramok csak a BASF 
alkalmazottjaira vonatkoznak. 
Nekem nem kell megtartanom a 
kellő távolságot, mivel én nem 
nyitom ki a konténert.

Csak abban az esetben kell 
megtartanom a kellő távolságot, 
amennyiben látom mind a 9 
különböző piktogramot.

x x x
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401
Ki végzi el velem a kockázatelemzést? A kockázatelemzést a kontraktor arra 

feljogosított képviselője a BASF-fel 
közösen végzi el a helyszínen.

A kockázatelemzést a kontraktor 
egyedül elvégezheti, mivel 
szakember.

Kockázatelemzéseket csak új 
létesítmények esetén kell 
elvégezni.

x x

402
Hol adják át a munkavégzési 
engedélyt?

A munkavégzési engedélyt a 
munkavégzés helyszínén kapom meg.

A munkavégzési engedélyt az 
üzem kapujánál kapom meg.

A munkavégzési engedélyt 
munkáltatóm támaszpontján kapom 
meg.

x x

403
Kitől kapom meg a munkavégzési 
engedélyt a BASF üzemében?

Az üzemi biztonsági szolgálattól. A kapcsolattartómtól a BASF 
üzemben vagy a felügyeletemet 
ellátó személytől.

Nincs szükségem munkavégzési 
engedélyre. x x

404

Önnek a BASF egyik üzemében egy 
szivattyút kell kicserélnie. Mit kell 
figyelembe vennie a munka 
megkezdése előtt?

Semmit, mert a BASF előzőleg minden 
vezetéket és berendezésrészt 
megtisztított.

A BASF-től kapott munkavégzési 
engedély nélkül és a helyszínen 
történt biztonsági egyeztetés nélkül 
nem kezdhetem el a munkát.

Az elvégzendő munkáról történt 
szóbeli egyeztetést követően 
közvetlenül elkezdhetem a munkát. x x

405

A helyszíni biztonsági egyeztetés után 
Ön nem kapott munkavégzési 
engedélyt. Mit tesz Ön ekkor?

A tevékenységem befejezését 
követően közlöm az üzemi 
kapcsolattartómmal, hogy nem kaptam 
munkavégzési engedélyt.

Elkezdem azért a munkát, a 
kapcsolattartóm majd elhozza 
nekem a munkavégzési engedélyt.

Üzemi kapcsolattartómnál aktívan 
érdeklődöm a munkavégzési 
engedély felől és csak akkor 
kezdem meg a munkát, ha 
megkaptam az engedélyt.

x x

406

A munka megkezdése előtt a 
munkavégzési engedély és a helyszíni 
biztonsági egyeztetés ellenére nem 
minden világos az Ön számára. Mit 
tesz Ön?

Nem kezdem el a munkát és felteszem 
a kérdéseimet.

Minden további magyarázat nélkül 
átadom a tevékenységet a 
kollégámnak.

Feljegyzem a nem világos pontokat 
a munkavégzési engedélyre és 
hozzálátok a munkához. x x

407

Mely kérdéseket ajánlott 
mindenképpen a munkavégzés előtt 
tisztázni annak érdekében, hogy a 
munkát biztonságosan lehessen 
elvégezni?

Hol találok tűzoltókészülékeket?
Mikor van szünetem?
Hol szabad dohányoznom?
Hol van a legközelebbi 
szükségzuhany?

Hol van a szemzuhany?
Hol találok tűzoltókészülékeket?
Milyen hosszú a szünetem?
Hol van a legközelebbi 
szükségzuhany?

Hol van a menekülési útvonal?
Hol van a legközelebbi 
szükségzuhany?
Hol van a legközelebbi 
szemzuhany?
Hol találok tűzoltókészülékeket?

x x x
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408

Mikor van szüksége Önnek beszállási 
engedélyre?

Azoknál a munkáknál, amelyekhez az 
üzem területére járművel kell behajtani.

Azoknál a munkáknál, amelyeknél 
tartályokba, csövekbe, árkokba, 
aknákba vagy hasonlóan szűk 
helyre kell bemászni.

A biztonság a legfontosabb a BASF-
nél. Ezért nincs ilyen engedély a 
BASF-nél. x x

409

Mikor van szüksége Önnek tűzgyújtási 
engedélyre?

Tűzgyújtási engedélyre csak akkor van 
szükség, ha Ex-területen kell munkát 
végezni.

A BASF üzemeiben csak Ex-
területen nyílt lánggal végzett 
munkákhoz kell tűzgyújtási 
engedély.

Nyílt lánggal végzett munkálatok 
miatti tűzveszély és Ex-területeken 
gyújtóforrások okozta 
robbanásveszély esetén van 
szükség tűzgyújtási engedélyre.

x x

410
Milyen feltételeknek kell teljesülniük 
ahhoz, hogy különleges veszélyekkel 
járó munkákat el lehessen kezdeni?

Elegendő, ha rendelkezésre áll egy 
szabályosan kitöltött munkavégzési 
engedély.

Rendszerint elegendő egy 
biztonsági egyeztetés a 
munkavégzés helyén.

Szabályosan kitöltött munkavégzési 
engedély és helyszíni biztonsági 
egyeztetés.

x x

411 Mikor kell kockázatelemzést végezni? Legalább havonta egyszer. A tevékenység megkezdése előtt, 
majd rendszeres időközönként.

Csak akkor, ha munkabaleset 
történt. x

412

Melyik állítás igaz az intézkedési 
hierarchiára kockázatelemzésnél?

A veszélyforrás elhárítása élvezzen 
elsőbbséget, mivel ez áll az intézkedési 
hierarchia tetején, és így ez rendelkezik 
a legnagyobb érvényességi körrel.

Mindig le kell vezetni műszaki 
intézkedéseket, mivel ezek 
rendelkeznek a legnagyobb 
érvényességi körrel.

Minden kockázatelemzésnél mindig 
le kell vezetni műszaki, szervezeti 
és személyi intézkedéseket. x

413

Az Ön dolgozóinak a BASF-nél olyan 
tevékenységeket kell végezniük, 
amelyekhez engedélyeket kell 
átvenniük. Mit kell Önnek tennie?

Semmit, az engedélyek átvételéhez 
nincs szükség külön képesítésekre.

Röviden elmagyarázza a 
dolgozónak, miről van szó, aztán 
már egyedül is boldogulni fog.

Rendszeresen oktatásban részesíti 
a dolgozóit a BASF 
engedélyrendszeréről és 
dokumentálja ezt a képesítésről a 
dolgozók biztonsági 
igazolványában.

x

414
Milyen alapvető szabályzatok 
érvényesek a BASF és a kontraktorok 
együttműködésére?

Csak a telephely-rendtartás. A telephely-rendtartás és az LU-R-
OSA 002 ’biztonság kontraktorok 
alkalmazása esetén’.

Csak a szakmai szervezet 
irányelvei és szabályzatai. x

415
Kinek kell biztonsági igazolványt 
magánál tartani?

A kontraktorok minden dolgozójának. A kontraktorok különleges 
meghatalmazásokkal és 
képesítésekkel rendelkeznek.

Csak a kontraktorok felügyelőinek.
x x
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501

Miért kell a BASF-nél végzett 
munkáknál feltétlenül ügyelni a 
munkahely tisztaságára és rendjére?

A tisztaság és a rend a biztonságos 
munkavégzés alapja. Ezért a BASF-nél 
képzett takarítók gondoskodnak erről.

A tisztaság és a rend a biztonságos 
munkavégzés alapja. Ezért a 
munka-előkészítésnél, a 
munkavégzés során és a munka 
végeztével mindenkinek saját 
magának kell ügyelnie a rendre és 
a tisztaságra.

A tisztaság és a rend a biztonságos 
munkavégzés alapja. Azonban a 
munka befejezése után a 
munkavégzés helyén alaposan 
rendet kell tenni és fel kell 
takarítani. Ezt követően a 
munkavégzés helyét a BASF 
megbízottja átveszi.

x x

502
Ehetek és ihatok-e munka közben? Nem, ehhez fel kell keresni a kijelölt 

pihenőhelyiséget.
Igen, ha nagyon éhes vagyok, 
ehetek a munkavégzés helyén.

A munka közben való evésre és 
ivásra nincs a BASF-nél 
szabályozás.

x x

503

Mit kell figyelembe vennem akkor, ha 
rácsrostélyos emelvényen vagy 
állványon végzek munkálatokat?

Semmit, mivel az üzemekben kötelező 
sisakot viselni.

Semmit, amíg a munka után a 
leesett apró alkatrészeket 
összegyűjtik és a folyadékokat 
feltörlik.

Az apró alkatrészek és folyadékok 
leesését megfelelő intézkedésekkel 
el kell kerülni. x x

504

Melyik állítás igaz a botlásveszélyes 
helyekre?

Hogy időt takarítsak meg, a szerszámot 
és az anyagokat ott hagyom, ahol 
szükségem van rájuk. Nem olyan nagy 
gond, ha ez botlásveszélyt okoz.

A szerszámokat és az anyagokat 
úgy tárolom, ahogy szeretném. A 
kollégáknak kell ügyelniük arra, 
hová lépnek.

A szerszámokat és az anyagokat 
biztonságosan tárolom és semmi 
esetre sem idézek elő 
botlásveszélyt. Ha szükséges, a 
veszélyes területet le kell zárni.

x x

505

Melyik állítás igaz a biztonsági 
berendezésekre és menekülési 
utakra?

A biztonsági berendezéseket és 
menekülési utakat semmiképpen nem 
szabad eltorlaszolni.

A biztonsági berendezéseket és 
menekülési utakat rövid időre el 
szabad torlaszolni, hogy a munkát 
hatékonyan el lehessen végezni.

Amennyiben szükséges, a 
biztonsági berendezéseket és 
menekülési utakat el szabad 
torlaszolni.

x x x

506
Melyik állítás igaz a biztonsági 
berendezésekre?

Kontraktorok dolgozói számára a BASF 
által kihelyezett táblák csak ajánlásnak 
számítanak.

A biztonsági berendezések 
eltávolítása és megkerülése tilos.

A biztonsági berendezések 
eltávolítása és megkerülése 
helyhiány esetén megengedett.

x x x

507

Mit kell figyelembe venni akkor, ha egy 
állványra vezető feljárón csak egy üres 
irattartó tasak van használati engedély 
nélkül?

Az állványra fellépni csak saját 
felelősségre lehet.

Az állványt meg kell vizsgálni. Ha 
minden rendben van, a használat 
megengedett.

Az állvány zárolva van és nem 
szabad használni.

x x

508 Mit kell tennem, mielőtt egy állványra
fellépek?

Ellenőriznem kell az állványt a látható 
hiányosságok vonatkozásában.

Semmit, mivel az állványt szakcég 
készítette.

Név szerint be kell írnom magam a 
használati engedélybe. x x
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509

Mit kell tennem akkor, ha hibát 
észlelek egy állványon?

Rajtahagyom a jóváhagyó 
dokumentumot és tájékoztatom a 
munkahelyi vezetőmet, hogy nem tudok 
dolgozni.

A hibák megállapítása nem az én 
dolgom, egyszerűen figyelmen kívül 
hagyom és remélem, hogy nem 
történik semmi.

Ki kell vennem a használati 
engedélyt és értesítenem kell a 
kapcsolattartómat az üzemben. x x

510

Mire kell ügyelnem magasban történő 
munkavégzésnél?

Kollégáim biztonsága érdekében a 
munkaterületet lezárom. Saját 
biztonságom érdekében biztosítom 
magam lezuhanás ellen.

Biztosítom magam lezuhanás ellen, 
a kollégáknak kell vigyázniuk, 
nehogy valami a fejükre essen, 
amikor elhaladnak.

Úgy kell biztosítanom magam, hogy 
biztonságban érezzem magam. 
Pontos előírások nincsenek. x x

511

A következő jelzések (piktogramok) 
közül melyek utalnak zuhanás ellen 
védő egyéni védőfelszerelés 
használatára?

x x

512

Milyen szabályok érvényesek a BASF 
berendezéseinek és készülékeinek (pl. 
teherfelvonók, targoncák, daruk) 
külsős személyek által történő 
használatára?

A teherfelvonókat szabad használni, ha 
az a munkához szükséges. Elegendő 
röviden egyeztetnem a munkahelyi 
vezetőmmel a munka menetéről.

A BASF összes berendezését és 
készülékét külsős személyek is 
használhatják, amennyiben azt a 
készülékeken elhelyezett tiltó tábla 
kifejezetten meg nem tiltja.

A teherfelvonókat, targoncákat és 
darukat csak a BASF üzem 
kifejezett engedélyével és 
alkalmassági igazolással szabad 
használni.

x x x

513

Mit kell tennem, ha munkavégzés 
közben bizonytalan vagyok?

A munkát a legjobb tudásom és 
lelkiismeretem szerint folytatom.

Megszakítom a munkát és 
kérdéseimmel a kollégákhoz vagy a 
BASF egyik kapcsolattartójához 
fordulok.

Kollégáimat minden magyarázat 
nélkül felszólítom, hogy fejezzék be 
helyettem a munkát. x x

514
Mikor kell egy dolgozónak oktatásban
részesülnie?

Legfeljebb évente egyszer. A tevékenység megkezdése előtt, 
majd rendszeres időközönként.

Csak akkor, ha munkabaleset 
történt. x

515

Hogyan kell a veszélyes anyagok 
témakört oktatni?

A dolgozó átolvassa a veszélyes 
anyagokra vonatkozó üzemi 
utasításokat.

A munkahelyi vezető továbbítja az 
érintett dolgozónak a veszélyes 
anyag biztonsági adatlapját 
olvasásra.

Veszélyes anyagoknál a dolgozót a 
veszélyes anyagokra vonatkozó 
üzemi utasítás alapján
szóban kell oktatásban részesíteni.

x

516

Mit kell tennem munkahelyi 
vezetőként, mielőtt dolgozókat bízok 
meg állványon végzendő 
munkálatokkal?

A munkákat telefonon be kell 
jelentenem az állvány készítőjénél.

Meg kell vizsgálnom az állványt, 
hogy alkalmas-e a tervezett 
munkálatokra és a vizsgálatot 
dokumentálnom kell.

Semmit, mert a dolgozóim kiismerik 
magukat az állványon végzett 
munkálatok területén. x



Magyar
Csoport Témacsoportok                                                       

100 Az üzem kapujánál Bitte beachten Sie
200 Az üzem területén
300 Az üzemben
400 A munkavégzés helyén
500 A munkavégzésnél
600 Az elvégzett munka után
700 Ha egyszer mégis történne valami
800 A jó együttműködésért

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder 
Aufsichtsführenden des Kontraktorers festgelegt.
Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT oder 
HW oder AF)

KérdésKérdés sz. A B C BT AFHW

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht
HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht
AF = Aufsichtsführende

Stand: 01/08/2019

601 Mit kell tennem az elvégzett munka 
után a munkahelyemen?

Amint kész vagyok, rendet rakok a 
munkahelyemen.

Mindent ott hagyhatok, amire nincs 
már szükségem.

Elteszem a szerszámokat és 
indulok. x x

602

Mit kell tennie akkor, ha elkészült egy 
munkával, amelyhez engedélyt 
állítottak ki?

Az engedélyt szabályosan el lehet 
helyezni a hulladékban (csak a 
papírkosárban, nem szabad eldobni a 
területen).

Jeleznem kell a művezetőnek, hogy 
kész vagyok; az engedéllyel nincs 
tennivaló, ha kész vagyok.

Az engedélyt el kell látni egy 
jogosult aláírásával és vissza kell 
adni a kiállító üzemnek. x x

603

Mit kell tennem az engedéllyel, ha meg 
kell szakítanom a munkát a következő 
napig?

Ez rám van bízva: ha tartok attól, hogy 
elveszítem az engedélyt, leadom az 
üzemben, egyébként magammal 
vihetem.

Megtartom az engedélyt, és csak 
akkor adom vissza, ha a munka 
lezárult.

Az eredeti engedélyt mindig vissza 
kell adni az üzemnek a munkanap 
végén, akkor is, ha a munka még 
nem készült el. 

x x

701

Mit jelent a „riasztás” veszélyjelzés? 
(gyorsan váltakozó magasságú 
hangjelzés) 

Vészjelzés: Hagyja abba a munkát és 
keresse fel a gyülekezőhelyet. Ne 
használja a felvonót; a szélirányra 
merőlegesen haladjon.

Figyelmeztető jelzés: Tegye meg az 
üzem utasításai szerinti biztonsági 
intézkedéseket és várjon további 
utasításokra.

Hangos bemondó : Nyissa ki az 
ablakokat és az ajtókat , hogy 
minden hangbemondás jól hallható 
legyen. x x x

702

Mit jelent a „sziréna” veszélyjelzés? 
(Hangjelzés periodikus szünettel)

Figyelmeztető jelzés: Tegye meg az 
üzem utasításai szerinti biztonsági 
intézkedéseket és várjon további 
utasításokra.

Hangos bemondó : Nyissa ki az 
ablakokat és az ajtókat , hogy 
minden hangbemondás jól hallható 
legyen.

Vészjelzés: Hagyja abba a munkát 
és keresse fel a gyülekezőhelyet. 
Ne használja a felvonót; a 
szélirányra merőlegesen haladjon.

x x x

703
Mit kell figyelembe vennem, ha riadó 
esetén a gyülekezőhelyre megyek?

Hamar a gyülekezőhelyre kell mennem, 
közben a szélirányra merőlegesen kell 
haladni.

Olyan gyorsan el kell érnem a 
gyülekezőhelyet, amilyen gyorsan 
csak lehet.

Hamar a gyülekezőhelyre kell 
mennem, közben semmi különösre 
nem kell ügyelni.

x x x

704

Mit kell tennem riadó esetén a 
bejelentőlapommal?

A bejelentőlapomat otthagyom a 
bejelentőlap-tartó táblán, a 
kijelentkezés a gyülekezőhelyen 
történik.

Leveszem a bejelentőlapomat a 
bejelentőlap-tartó tábláról és a 
gyülekezőhelyen ismét 
felakasztom.

A bejelentőlap riadó esetén teljesen 
érdektelen.

x x x

705
Elsőként lát egy súlyos balesetet. Mit 
tesz először?

Az üzemi készülékről felhívom a 112 
telefonszámot vagy a mobiltelefonról a 
0621/60-112-őt és elsősegélyt nyújtok.

Másokkal vagy kollégákkal 
beszélek az esetről. Segít, ha 
beszél róla az ember.

Haladéktalanul kitöltök egy baleseti 
bejelentőt, hogy ne legyen 
késlekedés az orvosi kezelésnél.

x x x
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706
Hol találom a segélyhívó számokat? Az engedélyen. Az iparosoknak mindig van egy 

cédula a segélyhívó számokkal a 
szerszámos rekeszben.

A riadóra vonatkozó szabályzaton 
és a BASF igazolványom 
hátoldalán.

x x x

707
Az egyik kolléga munka közben 
könnyű sérülést szenvedett a kezén. 
Mit tesz Ön?

Leragasztja ragtapasszal, a kolléga 
utána tovább dolgozhat.

Sérülések esetén a súlyosságtól 
függetlenül mindig hívni kell az 
ambulanciát.

Semmit, erről a kolléga maga is 
képes gondoskodni. x x x

708

Egy csővezetéken végzett munkánál 
ismeretlen folyadék jelenik meg. 
Néhány csepp folyadék a bőrére 
fröccsent. Mit tesz Ön?

Majd megszárad, ezért egyszerűen 
folytatja a munkát.

Az egyéni védőfelszereléssel letörli 
a folyadékot, és ha szükséges, az 
érintett területet alaposan lemossa. 
Ez után folytathatja a munkát.

Az érintett területet alaposan 
megmossa (adott esetben 
használja a szükségzuhanyt) és 
segélyhívást kezdeményez. 
Tájékoztatja az üzemet és a 
munkahelyi vezetőt.

x x

709
A termékkel történt szennyeződést 
követően mennyi ideig kell a 
szükségzuhany alatt maradnom?

Addig maradok a szükségzuhany alatt, 
amíg a mentőszolgálat meg nem 
érkezik.

Amint úgy érzem, hogy már nincs 
rajtam termékszennyeződés, 
abbahagyhatom a zuhanyozást.

Ez rám van bízva, mivel erre nincs 
szabály. x x x

710

Az egyik kolléga balesetet szenvedett. 
Mit kell tenni az elsősegélyen túl?

Semmit, ha az ambulancia tud az 
esetről, minden továbbiról gondoskodik.

Minden kontraktor maga felel a 
szükséges jelentésért a szakmai 
szervezet és/vagy a hatóság felé. 
Ezenfelül azonnal értesíteni kell a 
BASF-megbízottat.

Elegendő szóban értesíteni a BASF-
megbízottat, további bejelentés 
nem szükséges. x

711

Egy kolléga termékkel szennyeződött, 
ezért felveszik a kórházba 
megfigyelésre. Mit kell Önnek tennie?

Értesíti a hozzátartozókat és másnap 
meglátogatja a kollégát a kórházban.

Semmit, a BASF mentőszolgálata 
már minden további teendő ellátott.

Minden kontraktor maga felel a 
szükséges jelentésért a szakmai 
szervezet és/vagy a hatóság felé. 
Ezenfelül azonnal értesíteni kell a 
BASF-megbízottat.

x

712

Néhány nappal ezelőtt az Ön 
munkacsoportjának egyik munkatársa 
balesetet szenvedett és 
betegállományban volt. Ma ismét jön 
dolgozni. Mit tesz Ön?

Eseményvizsgálatot tervez és erre a 
munkahelyi vezetője mellett a BASF-
megbízottat és annak az üzemnek a 
képviselőjét is meghívja, amelyben a 
baleset történt.

A dolgozó folytathatja szokásos 
tevékenységét. Az 
eseményvizsgálatot a BASF-
megbízott szervezi, Önnek azonban 
az érintett dolgozóval részt kell 
vennie ezen. 

A dolgozó folytathatja szokásos 
tevékenységét.

x
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713

Dolgozóinak egyike balesetet 
szenvedett és néhány napra kiesik a 
munkából. Mit kell Önnek szerveznie?

Gyorsan megszervezi a helyettesítést a 
dolgozó számára, a munkának 
folytatódnia kell.

Értesíti a BASF-megbízottat, 
megszervezi a szükséges 
jelentéseket a szakmai szervezet 
és/vagy hatóság számára és 
amennyire lehetséges, 
dokumentálja a balesetet az 
eseményvizsgálatra való
felkészülés érdekében.

Semmit, mivel nem Ön okozta a 
balesetet. A dolgozónak jobban 
kellett volna figyelnie. Az 
eseményvizsgálat tekintetében a 
BASF illetékes. x

714 Milyen módon értesül Ön arról, hogy 
riadót feloldották?

Újbóli „riasztás” hangjelzés Újbóli „sziréna” hangjelzés A tűzoltóságtól a gyülekezőhelyen 
vagy a hangosbemondó által. x x x

801 Ki felel az én biztonságomért? Én és a kollégáim, mindenki felelős 
mindannyiunk biztonságáért.

Az üzemi biztonsági szolgálat. Az üzemi kapcsolattartóm felel az 
én biztonságomért. x x x

802
Ki illetékes a kollégáim biztonsága 
vonatkozásában?

A kollégáim mind felnőttek és tudnak 
vigyázni magukra.

Én és a kollégáim, mindenki felelős 
mindannyiunk biztonságáért.

Csak a gépsor munkahelyi vezetője 
felel a dolgozói biztonságáért. x x x

803

Fel kell-e hívnom a figyelmet a 
helytelen magatartásra?

Ha nem érzem jól magam miatta, akkor 
nem kell kritizálnom a kollégákat és 
nem kell felhívnom a figyelmet a 
helytelen magatartásra.

Nem, ha mások figyelmét felhívom 
a helytelen magatartásra, az 
veszekedést eredményezhet.

Igen, ez mindenki számára 
hozzájárul a nagyobb biztonsághoz.

x x x

804

Kontraktorként vagy látogatóként 
felhívhatom-e a BASF dolgozóinak 
figyelmét a helytelen magatartásra?

Nem, mert ez veszekedéshez vezethet. Igen, ez mindenki számára 
hozzájárul a nagyobb biztonsághoz.

A BASF dolgozója nem hibázhat. 
Kontraktorként inkább el kellene 
olvasnom még egyszer a 
szabályzatot.

x x x


