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0. Jogalap 

A rakodás biztonságára vonatkozó követelmények nem öncélú, hanem a törvény által előírt, a 
károk keletkezésének megelőzését szolgáló előírások. Fontos kiemelni, hogy károk esetén 
felelősséget kell vállalni a (gondatlan vagy hanyag) cselekedetekért, valamint a mulasztásért (a 
szükséges gondosság hiányáért, azaz a gondatlanságért) is. 
 
Az alapelv az, hogy a szokásos üzletmenet, valamint a szerződésbe foglalt kötelezettségek 
teljesítése kapcsán a személyeknek mindig az általános rendelkezéseknek megfelelően kell 
végrehajtaniuk, illetve teljesíteniük kötelezettségeiket, a lehető legnagyobb mértékű 
gondossággal eljárva (ideértve az ArcelorMittal arra irányuló ellenőrzését is, hogy alvállalkozónk 
betartja-e az előírásokat és megtette-e a balesetek elkerüléséhez szükséges összes 
óvintézkedést).  
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Az elvesztett rakományok esetében fennáll a súlyos vagy akár halálos kimenetelű személyi 
sérülések veszélye, amelyek nem csak polgárjogi (pénzbeli kártérítés), hanem büntetőjogi 
(bírság, börtön stb.) következményekkel is járnak. Ezenkívül nem csak a rakomány kezelésével 
közvetlenül megbízott személyek vonhatók felelősségre büntetőjogilag. A büntetőjogi felelősség 
(amely nagymértékben függ az adott ország büntetőjogi törvényétől) kiterjed az ArcelorMittal jogi 
személy azon közép- és felsővezetőire is, akiknek lényeges szerepük van az ilyen 
műveletekben, és akik feladatkörébe a következők tartoznak: 
i) a szükséges biztonsági eszközök elérhetőségének biztosítása, 
ii) az érintett alkalmazottak tájékoztatása a kockázatokról és a legjobb gyakorlatokról, 
iii) a biztonsági folyamatok megfelelőségének és a munkák helyes elvégzésének felügyelete, 
közvetlen felelősséggel járó feladatként. 
 
 A rakodás biztonságának szükségessége 
 
A rakodás biztonságának szükségességét a baleset-megelőzési szabványok, a fent említett 
általános jellegű felelősségvállalási alapelvek, valamint számos jogszabály előírja, az egyes 
országokban érvényes meghatározott rakománykezelési és rakodási biztonsági előírásoktól 
kezdve a más országokban érvényes, a kellő gondossággal és a közigazgatási rendelkezésekkel 
kapcsolatos általános alapelvekig, amelyek általában az ilyen munkálatokra vonatkoznak.  
 
Számos tagállamban léteznek a rakomány rögzítésére vonatkozó szabályok, ám azok gyakran 
eltérnek tartalmukban és hatókörükben, ami megnehezíti a nemzetközi szállítmányozók számára 
annak meghatározását, hogy adott határátlépési műveletnél milyen minimális követelmények 
vonatkoznak a rakomány rögzítésére. Ezért a rakomány járműhöz történő rögzítését minden 
esetben egységes módon, a vonatkozó szabványokat követve kell elvégezni egész Európában. 
Emellett a legjobb gyakorlatok iránymutatását, például az „Európai 
legjobb gyakorlatra vonatkozó iránymutatás a rakományok rögzítéséhez a közúti szállításban” 
című biztonsági előírást, valamint az EN 12195-1 európai szabványt kell mértékadónak tekinteni 
a rakodás biztonsága szempontjából, függetlenül az érintett országokban érvényes helyi 
szabályozástól.  
 
Ezek az iránymutatások fontos tájékoztatásul szolgálnak a magán- és a közszektor valamennyi, 
a rakományrögzítésben közvetlenül vagy közvetve érintett szereplői számára, mivel az adott 
terület európai szakértőinek összegyűjtött ismeretanyagát tartalmazzák, és támpontként 
használhatók ahhoz, hogy az összes érintett fél elérje a nemzetközi szállítmányozási műveletek 
végrehajtásához szükséges megfelelő biztonsági szintet. 
 
 
Fontos: 
 
A fent említett felelősségvállalási alapelvek szempontjából az ilyen szabványokat KÖTELEZŐ 
jellegűnek kell tekinteni, vagyis nem VÁLASZTHATÓ jellegűnek.  
 
A műveleteket végző személyek, a rakodást végző alkalmazottak és a gépjárművezetők feladata 
annak biztosítása, hogy a műveletek végrehajtása a veszélyeket kizáró módon történjen. 
 
 A rakodás biztonságával kapcsolatos felelősségek és kötelezettségek: 
 
Röviden: A rakodás biztonságáért felelősséget és kötelezettséget vállaló személyek a 
következők lehetnek: 

 2. oldal, összesen: 11 



 

 3. oldal, összesen: 11 

1. A rakodó (az a személy, aki a teherautóra helyezi a rakományt) 
2. A rakodó felettese 
3.         A rakodó vállalata 
4. A gépjárművezető 
5. A gépjárművezető felettese 
6.         A gépjárművezető vállalata 
 
 
Összegzés: a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülésének egyetlen módja a következő:  
1. Meg kell tenni minden lehetséges intézkedést az esetleges kockázatok elkerüléséhez. 
2. Bemutatásra készen kell tartani az elvégzett kockázatelemzést és kockázatkezelési 
intézkedéseket igazoló dokumentumokat. 
 
Ezt a szabványt belső és külső szakértők hozták létre, és azt a módszert írja le, amely az 
ArcelorMittal szerint a legalkalmasabb módszer a rakományrögzítéshez. Mindazonáltal ez nem 
mentesíti a gépjárművezetőt, a felettesét vagy a vállalatát az alól, hogy tájékoztassa az 
ArcelorMittal vállalatot az ajánlott eljárásokban észlelt bármilyen szabálytalanságról.  
Portaszolgálat/rakodóhely: 
 Ha az ArcelorMittal szükségesnek tartja, alkalmazottai: 
– ellenőrzik a jármű állapotát, a rögzítőeszközök, a személyes védőfelszerelés és az engedélyek 
meglétét, valamint a rakomány rögzítését a rakomány átvétele után; 
– beavatkoznak a létesítményben történt baleset vagy a szállító/gépjárművezető nem megfelelő 
magatartása esetén; 
– megtagadják a hozzáférést olyan személyek esetében, akik nem felelnek meg az előírásoknak. 
 
 

1. Hatókör, referenciadokumentumok és fogalommeghatározás 

Ez a szabvány az ArcelorMittal felelősségi körébe tartozó vagy az ArcelorMittal által Európában 
rendelt termékek1 rakodására és szállítására vonatkozik. 
A szabvány tartalma a következő alanyokra vonatkozik: 
• teherszállító vállalatok, 
• belső és külső raktárak, 
• az ArcelorMittal vállalaton belüli vagy azon kívüli szállítási részlegek. 
 
Ezt a dokumentumot iránymutatásként kell használni az ArcelorMittal Európán kívüli telephelyein. 
 
A csoport vállalatainak minimális követelményként az érvényben lévő helyi szabályozásokat kell 
követniük a termékek kezelésével kapcsolatos minden munkafolyamat során. Abban az esetben, 
ha a jelen szabvány szigorúbb előírásokat tartalmaz, a szabvány előírásait kell alkalmazni. 
A helyi szabályokat a kockázatértékelésnek és az EN12195 európai szabványnak megfelelően 
kell meghatározni. 
 
A szabványt az egyes terméktípusokra vonatkozó, különálló füzetek egészítik ki, ilyen lehet 
például a „FÜZET – a laposacél-termékek rögzítésének minimális követelményei közúti szállítás 
előtt (hiv. szám: ST019)” kiadvány.  
A jelen szabványban az „üzem” kifejezés az ArcelorMittal üzemeit jelöli, valamint az ArcelorMittal 
vállalathoz tartozó egyéb olyan létesítményeket, ahonnan a termékeinket szállítjuk. 
 

                                                 
1 A hulladékanyagok, valamint az ArcelorMittal létesítményein belüli szállítások kívül esnek a jelen eljárás 
hatókörén. 
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2. Általános jelleg 

Ez a szabvány a saját személyzetünk vagy a teherautó-vezetők által a rakodási művelet során 
végrehajtott tevékenységeket írja le: 

o A teherautó érkezése 
o A rakomány berakodása a teherautóba 
o A rakomány rögzítése 
o A teherautó elindulása előtti tevékenységek 

 
 

3. A teherautó érkezése 

3.1 Teherautó-vezetők 
A teherautó-vezetőknek a következő dokumentumokra és adatokra van szükségük ahhoz, hogy 
bejuthassanak az ArcelorMittal rakodóhelyére: 
– azonosító, 
– vállalat neve, 
– a berakodandó áruk részletes listája, 
– a berakodandó rakomány teljes tömege, 
– a berakodás utáni célállomás, 
– (ADR2-engedély, 25 t feletti rakományhoz). 
A belépést meg kell tagadni, ha a vezető: 

– alkoholt vagy kábítószert fogyaszt, vagy behozza ezeket az anyagokat a létesítménybe, 
– utast vagy háziállatot szállít, azonban a második vezető engedélyezett. 

A teherautó-vezetőknek a behajtáskor felszólításra be kell mutatniuk a személyes 
védőfelszerelésüket. 

                                                 
2 A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás. 



 

A teherautó-vezetőknek minimális követelményként a következő személyes védőfelszerelést kell 
viselniük: 
 
  Védősisak                                

 Védőcipő 
 

Ha a helyi szabályok előírják, a következő védőfelszerelést is viselniük kell: 
 Védőszemüveg                                 

 Vágás elleni védelmet nyújtó 
kesztyű 
a rakodási/kezelési műveletek 
közben 

 A teljes testet fedő ruházat 

       

Zajvédő 

Ezenkívül használni kell a helyi szabályok által előírt egyéb felszerelést is (pl. saválló 
védőfelszerelés, fényvisszaverő mellény stb.). 
 
A teherautó-vezetőkre vonatkozó általános szabályok 
• Elsőbbséget kell adni a vasúti forgalomnak, az emelővillás targoncáknak és a teherszállító 

járműveknek. 
• Figyelni és követni kell a jelzéseket. 
• Be kell tartani a sebességkorlátozást. 
• Álló helyzetben le kell állítani a motort. 
• Rendezetten kell tartani a pótkocsin található tárgyakat. 
• Be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat (szeméttároló használata, olajszivárgás 

jelentése stb.). 
• Tilos megelőzni a mozgó járműveket. 
• Be kell tartani a közúti közlekedés általános szabályait (mobiltelefon, biztonsági öv stb.). 
• Csak a kijelölt helyeken szabad parkolni. 
• A kijelölt helyiségeket (zuhanyzó, mosdó, étkezde) kell használni. 
 
Ezenkívül ajánlott (egyes üzemekben kötelező) szabály a következő: 
•  A vezetőfülkében nem tartózkodhatnak személyek a rakodási munka során. 
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3.2 Járművek 
A járműveket karban kell tartani olyan módon, hogy a munkavégzés biztonságos legyen a 
járművel és a járművön egyaránt. 
Rakodófelület: A rakodófelületnek síknak, szilárdnak, stabilnak, megfelelően karbantartottnak 
(nem lehetnek hiányzó vagy sérült közbetétek), tisztának, zártnak és száraznak (kivéve a nyitott 
pótkocsikat) kell lennie. 
A rakodófelület akkor tekinthető tisztának, ha nincsenek rajta szennyeződések és folyadékok. Ha 
az ArcelorMittal diszpécsere szennyezettnek minősíti a pótkocsit, nem engedélyezi a berakodás 
elvégzését. 
Az 1. és a 2. ábrán nem megfelelő rakodófelület látható.  

    
 
Homlokfal: A járművet a vezetőfülke és a rakodófelület közé helyezett homlokfallal kell 
felszerelni. 
Ha a homlokfalat a rakomány rögzítéséhez használják, akkor a homlokfalnak megfelelő 
teherbírásúnak kell lennie, és ez az engedélyezett érték nem léphető túl a rakomány 
rögzítésekor. 
 
Rögzítési pontok: 
A rakomány rögzítési pontjait – megfelelő mennyiségben – be kell építeni a jármű szerkezetébe. 
A pótkocsi kerete nem lehet rögzítési pont (kivéve, ha ezt a helyi előírások engedélyezik). 
Minden rögzítési pontot az anyagok rögzítéséhez előírt húzószilárdságú kampóval kell 
felszerelni. 
A rögzítési pontoknak megfelelő állapotúaknak kell lenniük (nem lehetnek pl. erősen korrodáltak). 
3. és 4. ábra 

    
 
 
 
3.3 Rögzítőeszközök 
A rögzítőeszközök használata kötelező: az üzemtől függően ezek lehetnek mesterséges szálból 
készült hevederek, acélláncok vagy sodronykötelek.  
(Egyes telephelyeken tilos a láncok használata. Mindig tájékozódjon erről!) 
A rakományrögzítő hevederek számának elegendőnek kell lennie a rakomány rögzítéséhez. 
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A rakományrögzítő hevederek nem lehetnek elhasználódottak vagy sérültek. Ezt a teherautó-
vezetőnek és/vagy a rakodást végző személyzetnek kell ellenőriznie szemrevételezéssel. A 
sérült (szakadások, csomósodás stb.) hevedereket tilos használni. 
5.1., 5.2., 5.3., 5.4. és 5.5. ábra: Példák a nem megfelelő állapotú hevederekre 

 
 
A feszítőeszközöknek (racsniknak) olyanoknak kell lenniük, hogy könnyen meg lehessen 
feszíteni velük a hevedereket, és rögzíteni lehessen őket a véletlen meglazulás 
megakadályozásához. 

• Nejlonhevederek használata esetén a hevedereknek meg kell felelniük az EN12195-2 
szabványnak. 

• Láncok használata esetén a láncoknak meg kell felelniük az EN12195-3 szabványnak. 
A sodronykötelek használatáról az adott üzemek dönthetnek (a használt sodronyköteleknek meg 
kell felelniük az EN12195-4 szabványnak). 
 
A hevedereket, láncokat vagy sodronyköteleket címkével kell ellátni, és megfelelő állapotban kell 
tartani. 
6. ábra: Címkével ellátott rögzítőeszközök 
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4. A rakomány berakodása a teherautóba 

A rakomány berakodását az ArcelorMittal alkalmazottai irányítják. A teherautó-vezetőnek 
tanácsokat kell adnia arra vonatkozóan, hogyan helyezhető el a rakomány a teherautón. 
A rakomány célállomásonkénti maximális tömegénél figyelembe kell venni a nemzeti 
jogszabályokat. 

 
A teherautó-vezetők magatartása 
A teherautó-vezetőknek biztonságos módon kell dolgozniuk, és az előírásoknak megfelelően kell 
viselkedniük a berakodó- és kirakodóhelyeken. 
A vezetők számára kötelező: 
• A vezetőnek mindig udvariasnak és együttműködőnek kell lennie. 
• A vezetőnek a rakodás elkezdése előtt biztonságos módon el kell távolítania a teherautó 

ponyváját vagy tetejét, és meg kell győződnie arról, hogy a pótkocsi padlója tiszta és 
száraz. 

• A vezetőnek viselnie kell a megfelelő személyes védőfelszerelést. 
• A vezetőnek pontosan be kell tartania a rakodóhelyre vonatkozó biztonsági előírásokat. 
• A vezetőnek mindig a teherautó közvetlen közelében kell tartózkodnia. 
• Vészhelyzet esetén követni kell a telephely vonatkozó előírásait: a vezetőnek minden 

esetben úgy kell elhagynia a teherautót, hogy ne akadályozza a megkülönböztetett 
járművek haladását. 

• A vezetőnek az ArcelorMittal által kiadott kiegészítő füzetekben leírtak szerint, illetve ennek 
hiányában az európai szabványnak megfelelően kell rögzítenie a rakományt. 

• A vezetőnek az ArcelorMittal által biztosított eszközöket (hordozható lépcső, rakodólap stb.) 
– ha vannak ilyenek – kell használnia a teherautó rakodófelületének eléréséhez. 

 
A vezetők számára tilos (nem teljes lista): 
• A vezető nem nyithatja és csukhatja a tetőt olyan módon, amely nem biztonságos. 
• A vezető nem tartózkodhat a pótkocsin rakodás közben.  

Kivétel: ha az árut le kell kapcsolni a daruról, a pótkocsit meg lehet közelíteni a helyi 
kockázatértékelési és biztonsági intézkedéseknek megfelelően. 

• A vezető nem érhet hozzá a rakományhoz vagy az emelőszerkezethez, és nem irányíthatja 
ezeket kézzel. 

• A vezető nem kapaszkodhat fel a pótkocsi szélére olyan módon, amely nem biztonságos. 
• A vezető nem ugorhat ki vagy le a pótkocsiról. 
• A vezető nem működtetheti az ArcelorMittal vállalat tulajdonában lévő berendezéseket 

(emelővillás targoncák, daruk stb.).3 
• A vezető nem haladhat át a rakomány alatt. 
• A vezető nem léphet be a rakomány és egy rögzített tárgy közötti helyre, és nem 

tartózkodhat ilyen helyen. 
• … 
 

 

                                                 
3 Az üzemek engedélyezhetik a teherautó-vezetők számára az ilyen berendezések használatát, azonban 
ehhez részt kell venniük az ArcelorMittal alkalmazottai által tartott képzésen. 
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5. A rakomány rögzítése 
A berakodás után a teherautó-vezető irányításával kell rögzíteni a rakományt az európai 
szabványnak, valamint a jelen szabvány 1. pontjában hivatkozott egyéb dokumentumokban 
leírtaknak megfelelően. 
Minden vezetőre érvényes előírások: 
• Megfelelő állapotú rögzítőeszközöket kell használni. 
• Megfelelő állapotú és biztonságos felszereléseket (például létrát stb.) kell használni a helyi 

körülményektől függően. (A létráknak megfelelő állapotúnak kell lenniük, lásd a 9. pontot.) 
• A vezető feladata a rakomány elosztása a jármű rakodófelületén. 
A rakomány rögzítését és a rögzítőeszközök megfeszítését mindig a szállítás megkezdése előtt 
kell elvégezni (azaz mielőtt a teherautó elhagyja az üzemet), abban az esetben is, ha csak rövid 
távolságot kell megtenni. 
A pótkocsin nem maradhatnak rögzítetlen anyagok (például vájatfedelek, rakoncák, rakodólapok, 
hevederek stb.).  

 
 

6. A teherautó elindulása előtt (hosszú termékek esetén) 
A teherautó elindulása előtt az ArcelorMittal alkalmazottjának és a teherautó vezetőjének együtt 
végre kell hajtania a rakodás eredményére és a rakomány rögzítésére vonatkozó minőség-
ellenőrzést. (Példa: lásd a mellékletet). 
Az alkalmazottnak és a vezetőnek alá kell írnia az ezt igazoló dokumentumot, amelynek 
minimális követelményként a következő adatokat kell tartalmaznia: 
• dátum, 
• vállalat neve, 
• teherautó-vezető neve, 
• teherautó rendszáma, 
• a rakományrögzítésről készített képek (dátummal és a vezető aláírásával). 
 
7. Egyes teherautók részletes ellenőrzése(lapos termékek és AMDS esetén) 
A teherautók ellenőrzését az alábbiakban meghatározott szabályoknak megfelelően kell 
elvégezni. 
Ellenőrzések gyakorisága: 
Minden üzemben rendszeres, szúrópróba jellegű ellenőrzéseket kell végrehajtani, havonta 
legalább 5%-os4 (kötelező) vagy 10%-os (ajánlott) arányban (a napi ellenőrzés ajánlott), mielőtt a 
teherautó elhagyja az üzemet. 
A szúrópróba jellegű ellenőrzésnek elsősorban az új szállítóvállalatokra és az új teherautó-
vezetőkre kell irányulnia, illetve a kétséges esetekre (például olyan esetben, amikor a 
szállítóvállalat a múltban nem volt mindig megbízható). 
Rendszeresen jelezni kell a szállítóvállalat esetleges nem megfelelő körülményeit (minden 
üzemben). 
Ezek a jelentések az üzem értékelési eljárásának a szállító értékelésére vonatkozó részei. 
A szabályokat rendszeresen be nem tartó szállítókat az ArcelorMittal feketelistájára kell helyezni.  
 
8. Az elindulás után 
Minden vezetőre érvényes előírások: 
• A vezető feladata a rögzítőeszközök újbóli megfeszítése a szállítás során.  
Az áruk kezelése 
• A szállító vagy a vezető nem nyúlhat az árukhoz a szállítás alatt, illetve után. 

 
 

                                                 
4 Előfordulhat, hogy ez a kötelező minimális arány nagyobb mértékű a meghatározott termékekre 
vonatkozó füzetekben, illetve a helyi telephelyek döntése alapján. 



 

9. Legjobb gyakorlat 
9.1. Példa a teherautó tetejének kinyitásához (becsukásához) átalakított rakodófelület esetén 

(lásd alább). 
7. ábra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. A pótkocsira való feljutás megkönnyítéséhez és a leesések elkerüléséhez rögzített vagy 
hordozható létrák használhatók. 

8.1. és 8.2. ábra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Ha szükséges, csúszásgátló szőnyeget kell az áruk alá helyezni a megcsúszás 
veszélyének minimálisra csökkentéséhez. 

A csúszásgátló szőnyeg használata egyes termékek esetében kötelező (lásd a füzeteket vagy a 
helyi szabályokat). 

9. ábra 
 
 
 
 
 
 

 10. oldal, összesen: 11 



 

 11. oldal, összesen: 11 

Melléklet 
 
 

A teherautó berakodása utáni ellenőrzés 
 
 

Dátum: 
 
Szállítóvállalat neve: 
Teherautó rendszáma: 
Pótkocsi rendszáma: 
Teherautó-vezető vezetékneve: 
 
Áruk típusa: 
Rendelési szám: 
A berakodás utáni célállomás (megrendelő): 
Teljes tömeg: 
 
Képek: 

- a rakodás átfogó képe 
- a rakományrögzítés átfogó képe 
- a rakományrögzítés részletes képe 

 
 
 
 
Aláírások:   Teherautó vezetője  ArcelorMittal ellenőre 
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