
 Házirend 

Dátum: ………………………………………                    A látogató neve: …………………………………………. 

Vállalat: ……………………………………..                    A látogató aláírása: ……………………………………… 

 
 
 
A következő szabályok betartása közös érdekünk, megszegésük a látogatási programból való kizárást 
vonhatja maga után.  
 

1. Az egész gyár területén kötelező a munkavédelmi cipő és a láthatósági mellény használata, 
valamint hosszú nadrág viselése, a fejtőüzemekben pedig szemüveg és füldugó viselése is 
kötelező. 

2. A sörgyártúra során a csoport együtt mozog, elől a túra vezetője, hátul pedig az asszisztense 
zárja a sort. Nem szabad lemaradni vagy a csoporttól más módon elszakadni. Ha mégis 
elszakadna a csoporttól, kérjen segítséget a legközelebbi gyári dolgozótól és minél 
gyorsabban térjen vissza a Sörházba.  

3. Gyalogosan csak a kijelölt útvonalon szabad közlekedni, amely sárga felfestéssel határolt. A 
kanyarokat lerövidíteni nem szabad.  

4. A gyár területén a KRESZ szabályai érvényesek. A targoncáknak mindig elsőbbségük van. 
5. Mindig kövesse a Túravezető vagy az Asszisztens utasításait. Az üzem területén helyenként 

előforduló jellemző veszélyforrások: forró felületek, mozgó gépelemek, szállítószalagról 
kirepülő anyagdarabok, zaj, anyagmozgatás gépei. Minden termelési egység bejáratánál 
feltüntettük a főbb veszélyeket és a szükséges védőeszközöket. Kövessen minden szóban és a 
jelzések által kapott instrukciót. Kérjük, ne zavarja a dolgozókat. 

6. Ne nyúljon sem mozgó, sem álló gépekhez. Ne lépjen szalaggal, korláttal elkerített területre.  
7. Fényképezni, videót készíteni csakis engedéllyel szabad. 
8. A gyár egész területén kötelező a szelektív hulladékgyűjtés, szemetelni tilos. 
9. A gyár területéről engedély nélkül bármit elvinni tilos. 
10. Tilos a dohányzás, kivéve a kijelölt dohányzó helyet. 
11. Mindenki saját felelősségére vesz részt a gyártúrán. Értékeiket kérjük, tartsák a látogatói 

szobában kijelölt zárható szekrényben, elvesztésükért, megrongálódásukért felelősséget nem 
vállalunk.  

12. A sörgyártúrán 14 év alatti nem vehet részt, 18 éves korig csak szülői felügyelettel látogatható 
a sörgyár.  

13. A sörgyár teljes területére zéró alkoholtolerancia vonatkozik, a túravezető és a biztonsági 
szolgálat jogosult alkohol szondával ellenőrizni a látogatók józanságát. 

14. A látogatók biztonsága érdekében a sörgyárban kamerarendszer működik, a felvételeket 
harmadik személynek nem adjuk át.  

15. Háziállatot a sörgyár területére tilos bevinni. 
16. Biztonsági okból a látogatás bármikor megszakítható. 

17. Vészhelyzetben, illetve tűz esetén hívja az alábbi telefonszámot: +36 99/516 100 

18. Tűz esetén az Ön számára kijelölt gyülekezési hely a Sörház bejáratánál van.   
19. A sörgyár területére fertőző betegségben szenvedők nem léphetnek be!  

A következő fertőzések vonnak kizárást maguk után:  
- Hepatitis A 
- Kolera 
- Typhoid vagy Paratyphoid fertőzések (tífusz, szalmonella stb.) 
- Egyéb, élelmiszer biztonságot veszélyeztető organizmusok (jellemző tüneteik: sárgaság, 

hasmenés, hányás, láz stb.) 
20. Amennyiben Önnek bármilyen fertőző sérülése van (pl: vágás, elfertőződött/gennyes seb, 

egyéb bőrelváltozás), kérje vendéglátóját, hogy biztosítson az Ön számára kék színű, 
fémdetektorral kimutatható sebtapaszt, mielőtt belépne a sörgyár területére! 

21. A gyár területén felhasználásra kerülő allergén anyagok: árpamaláta és búzamaláta. 
Amennyiben Ön gluténérzékenységben szenved, kérjük, értesítse vendéglátóját, mielőtt 
belépne a sörgyár területére! 

22. A sörgyártúra alatt rágógumi, étel és ital fogyasztása nem megengedett. 
23. A termelő területeken dolgozóknak óra, ékszer viselése nem megengedett. 
24. Az üzem területére való belépést megelőzően a munkavédelmi ruházat felvétele után kezet 

kell mosni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


