
 

BIZTONSÁGI  SZOLGÁLAT 

 

Tájékoztató a Dreher biztonsági szabályairól 

 

 

BELÉPÉS 

 

 A Társaság területére csak belépési engedéllyel lehet belépni munkavégzés céljából, az 

engedélyt a belépésre a Biztonsági Szolgálattól kell előzetesen megkérni a 

rendszeresített -feljegyzések között szereplő- formanyomtatványon 

(katalin.magyar@dreher.sabmiller.com, SECURITY@dreher.sabmiller.com, illetve a 

061 432 9734 faxon). 

 Rendkívüli esetben, amikor nincs lehetőség a formanyomtatvány kitöltésére, a 

vállalkozó ügyintézője telefonon: 06 1 432-9786 is bejelentheti a belépés igényét, 

amennyiben korábban leadásra került az eljárni jogosult ügyintéző neve (vállalkozó), és 

adatai a Biztonsági Szolgálatra. Ebben az esetben a legközelebbi munkanapon kell 

utólagosan az előírt formanyomtatványon eljutatni a belépési igényt.  

 Járművel csak abban az esetben lehet behajtani, ha kézben nem vihető tárgyak szállítása 

szükséges, vagy a jármű használata szükséges a munkavégzéshez. A járműben csak a 

vezető tartózkodhat, indokolt esetben az utasok a behajtás előtt személyigazolványukkal 

kell igazolják magukat. 

 Hétvégi munkavégzés, és belépés igényét külön jelezni kell minden héten a Biztonsági 

Szolgálatnak legkésőbb péntek 12. 00.-ig 

 Csak a Cég nevével ellátott kulturált, egységes munkaruhában lehet belépni a Dreher 

ZRt. területére. 

 

 

BENT TARTÓZKODÁS 

 

 Csak a munkavégzés helyén tartózkodhat a vállalkozó. 

 Munkaszünetekben a büfét lehet látogatni, illetve a Dreher Rt. projektvezetője által 

kijelölt szociális helyiségeket, az irodai ebédlőt nem lehet igénybe venni. 

 Járművel parkolásra külön engedélyt kell kérni a Biztonsági Szolgálattól( belépési 

kérelem formanyomtatvány), és csak a munkavégzés helyszínén, a forgalmat nem 

akadályozva lehet parkolni. 

 A számozott parkolókat csak a Dreher felsővezetők használhatják. 

 A Dreher ZRt. területén hang-képrögzítő eszközöket használni csak a Biztonsági 

Vezető külön engedélyével lehet. 

 Az őrszolgálat tagja – a biztonsági vezető utasítása alapján - a munkavégzés során 

bármely időpontban jogosult alkoholszondás ellenőrzést végezni, illetve a belépésre, 

behajtásra jogosító engedélyeket ellenőrizni. 

 A vállalkozó a behozott értékeinek védelméért maga kell gondoskodjon, azért a Dreher 

ZRt. nem vállal felelősséget. 

 

 

KILÉPÉS 
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 Bármilyen (a saját is) anyag szállítása csak szállítólevél kíséretében lehet, így a 

behozatal esetén is be kell mutatni belépéskor a tárgyakat a vagyonőrnek, és 

szállítólevelet kell készíteni róla, és kivitel esetén is szállítólevéllel lehet kiszállítani az 

anyagokat. 

 A Dreher ZRt. tulajdonát képező anyagokat, csak a terület vezetője által igazolt, és 

kiállított szállítólevéllel lehetséges kivinni.  

 


