
A VIDEOTON Ipari Park területén az általános közlekedési szabályok szerint kell 

közlekedni, a közúti járművekre a megengedett max. sebesség: 20 km/óra!

A VIDEOTON Ipari Park területén a gyalogos közlekedés során csak a szilárd burkolattal 

ellátott utakon szabad közlekedni!

A VIDEOTON EAS Kft. területére alkoholos vagy bódult állapotban belépni-, alkoholt és 

bódulatot keltő anyagot behozni tilos! 

A VIDEOTON EAS Kft. területén fényképet vagy videó felvételt készíteni tilos! 

Üzemi területen ételt és italt fogyasztani tilos! 

Vendég csak kísérővel közlekedhet, csoport esetén önkényesen senki sem hagyhatja el 

a csoportot!

Az üzemi területen követni kell az Elektrosztatikus feltöltődés (ESD) elleni védelem 

előírásait, a látogatóknak ESD köpenyt és sarokpántot kell viselni! A védelem 

működőképességről az üzemcsarnok bejáratainál elhelyezett ellenőrző berendezéssel 

kell meggyőződni.

A gyártó berendezések által keltett mágneses indukció miatt egészségügyi 

berendezésekkel (pl. szívritmus szabályozóval) rendelkező vendégek belépése csak 

saját felelősségre történhet! Bármilyen egészségi kockázatot rejtő betegségéről az 

üzemi területre történő belépése előtt kérjük, tájékoztassa a kísérő személyt. 

A látogatónak a VIDEOTON EAS Kft. területén elhelyezett figyelmeztető és rendelkező 

jelek utasításainak megfelelően kell viselkednie. Az üzemi területen található 

alkatrészekhez, termékekhez, vegyi anyagokhoz hozzányúlni tilos!

Üzemi és raktári területen a gyalogos közlekedés a kijelölt közlekedési utakon 

megengedett, amelyen időszakosan vontató targonca szerelvény is közlekedik. Ezért a 

gyalogos közlekedés során a vontató targonca haladására való tekintettel fokozott 

figyelemmel kell közlekedni, a targonca számára elsőbbséget kell adni. Ez alól kivétel az 

üzemcsarnok bejáratok előtti, zebrával jelölt terület, ahol a gyalogosok élveznek 

elsőbbséget.

A VIDEOTON EAS Kft. területén dohányozni csak a kijelölt helyen szabad! A kijelölt 

dohányzóhely az irodaépület melletti füves belső udvaron van.

Tűzriadó vagy egyéb vészhelyzet esetén a látogató köteles a kísérőjét követve elhagyni 

az épületet és a további utasításig a gyülekezési helyen várakozni!

A látogató saját hibájából, az előírások be nem tartásából eredő esetleges károkért, balesetekért, 

egészségkárosodásért a VIDEOTON EAS Kft. nem vállal felelősséget.

Látogatókra vonatkozó előírások


