ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG
A MUNKAVÉGZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A dolgozó a munkaköréhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos szakmai, munkavédelmi ismereteket köteles elsajátítani,
és azokat munkája során alkalmazni.
•
•

Munkába állni, illetve munkát felvenni érvényes orvosi
alkalmassági vizsgálat nélkül tilos!
A dolgozó köteles a foglalkozás-egészségügyi orvoshoz
elmenni:
• Munkába lépés előtt
• Munkakör változása esetén
• Időszakosan a számára előírt időközönként
• A dolgozót csak olyan munkával szabad megbízni,
melyre egészséges és biztonságos munkavégzés
szempontjából fizikailag, szellemileg és egészségileg
alkalmas.

ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK:

A munkahelyen kipihenten, egészségesen, munkára képes
(alkohol-, gyógyszer-, drog mentes) állapotban kell megjelenni.
ITTASSÁG

• A munkahelyen szeszesitalt fogyasztani tilos!
• Ittas munkavállaló az egység, telep, raktár, stb. területére nem engedhető be!
• Ott munkát nem végezhet, illetve az ittas munkavállalót saját költségén biztonságos helyre kell kísérni.
MUNKAIRÁNYÍTÓ

•

A munkáltató minden munkahelyén már 2 fő esetén
köteles minden esetben az egyik személyt megbízni
a munka irányításával.

BALESETI FOGALMAK
• A baleset az emberi szervezetet ért olyan egyszeri
külső hatás, mely az érintett személy akaratától független
és valamilyen sérülést okozott.

ELSŐSEGÉLY
ROSSZULLÉT

• A munkavállaló köteles a munkahelyi vezetőjének jelenteni
az esetleges rosszullétét, gyógyszer szedését.

SÉRÜLÉS

• Minden munkavállaló köteles a legkisebb sérülését is azonnal jelenteni vezetőjének.
• A sérülés súlyosságától függően a közvetlen munkatársakra
is szigorúan vonatkozik.
SÚLYOS SÉRÜLÉS

• Minden olyan sérülést, mely tömeges, mérgezéses, csonkulásos (két ujjperc elvesztése, vagy ennél súlyosabb sérülés)
vagy halálos, azonnal köteles minden vezető jelenteni a
cég vezetőjének és a területileg illetékes munkavédelmi
felügyelőségnek telefonon
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

• Minden munkahelyen elsősegélynyújtó helyet kell kijelölni,
és ezt közölni minden munkavállalóval.
• Minden vezető köteles gondoskodni a sérülést szenvedett
munkavállaló elsősegélyben részesítéséről, illetve a sérült
megfelelő orvosi ellátásáról.

• A munkabaleset az a baleset, mely a dolgozót a
munkahelyén éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül
éri. Illetve az is munkabaleset, ha a cég érdekében végez
bármilyen tevékenységet a cég területén kívül.

DOHÁNYZÁS
Dohányozni a kijelölt helyek kivételével tilos!

VESZÉLYES ANYAGOK
VESZÉLYES ANYAGOK TÁROLÁSA

• A veszélyes anyagokat minden esetben külön szekrényben,
vagy helyiségben kell tárolni.
• A jelzések mellett a felirat (címke) magyar nyelven jól
olvashatóan és letörölhetetlen módon tartalmazza továbbá
a termék nevét, a benne lévő veszélyes anyag megnevezését.
• A szóró flakonon is fel kell tüntetni a benne lévő felhígított
tisztítószer nevét és adatait. Az R és S mondatokat is!
• A veszélyes anyagokhoz tartozik a biztonsági adatlap.
• A biztonsági adatlap a veszélyes anyag, illetve a veszélyes
készítmény azonosítására szolgáló alapvetően fontos dokumentum, amely tartalmazza az egészség és a környezet
végelméhez szükséges információkat.
• Tartalmazza továbbá a veszély szimbólumok ábráit, valamint az R és S mondatokat és számokat.

VESZÉLY SZIMBÓLUMOK (minden veszélyszimbólum narancsszínű alapú)
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A MUNKÁLTATÓK ÉS MUNKAVÁLLALÓK KÖTELESSÉGEI
MUNKÁLTATÓ KÖTELESSÉGEI

A veszélyek elkerülése

A nem elkerülhető veszélyek értékelése
A veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése
Az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál,
különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés
időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó
pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére
A műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása
A veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé
veszélyessel
Egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely
kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a
munkakörnyezeti tényezők hatására
A kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest

MUNKAVÁLLALÓ KÖTELESSÉGEI

A rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni,
a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni;
Az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni
és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni
A munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem
veszélyeztető ruházatot viselni;

Munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani

A munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket
elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni
A részére előírt orvosi - meghatározott körben pályaalkalmassági - vizsgálaton részt venni
A veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart
tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a
felettesétől
A balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni.

A munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása

A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket.

A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén
mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat. ülönös tekintettel az
alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a
munkahelyek kialakítására.

A munkavállaló köteles együttműködni a munkáltatóval

Munka és Tűzvédelmi oktatás

Munkabiztonsági előírások írásbeli ismertetése
A dolgozó köteles:
-

-

a munkaköréhez szükséges, illetőleg azzal kapcsolatos szakmai és munkabiztonsági
ismereteket elsajátítani, munkája során alkalmazni;
a munkakörének betöltéséhez szükséges előzetes és időszakos orvosi vizsgálatokon részt venni;
munkahelyén a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, és így munkát
végezni;
a rendelkezésére bocsátott gépet, berendezést, egyéb eszközt és anyagot munkakezdés előtt a
számára előírtak szerint megvizsgálni, azt rendeltetés, valamint utasítás szerint használni és a
részére meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni;
az előírt és rendelkezésére bocsátott védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni;
munkaterületén a fegyelmet, a rendet és tisztaságot megtartani;
a munkavégzés közben észlelt veszélyt jelentő rendellenességet megszüntetni vagy felettesétől
erre intézkedést kérni;
a baleseteket, sérülést, rosszullétet, üzemzavart felettesének azonnal jelenteni.

Általános előírások
- A dolgozó csak abban a munkakörben dolgozhat, amellyel megbízták és az arra vonatkozó
munkabiztonsági oktatást megkapta, csak azokat a munkagépeket és munkaeszközöket
kezelheti, javíthatja, amelyre kioktatták és megbízták.
- Szeszes italt a munkahelyre bevinni vagy ott fogyasztani tilos!
- Tilos olyan munkát végezni, amely bárkinek az életét, testi épségét vagy egészségét
veszélyezteti.
- A munkahelyen tilos minden olyan magatartás amely a biztonságos munkavégzést
akadályozza.
- A dolgozó munka közben elszenvedett balesetét - még a legkisebb sérülést is - köteles
munkavezetőjének azonnal bejelenteni. Ha a sérült állapota olyan, hogy jelenteni képtelen, az
a dolgozó köteles jelenteni, aki a balesetről legelőször tudomást szerez.
- Veszély esetén a munkát megkezdeni vagy folytatni nem szabad! A dolgozó köteles a
felettesénél a veszélyt jelenteni, és biztosítani, hogy senki a veszélyeztetett területre ne lépjen.
A veszély elhárításáig a munkát megkezdeni nem szabad!
- A közlekedési utakat, lépcsőket, vészkijáratokat, főkapcsolók felé vezető utakat eltorlaszolni
vagy elfoglalni még átmenetileg sem szabad.
- A gépeken lévő védőberendezéseket leszerelni, kiiktatni nem szabad.
- Minden gépet, berendezést, szerszámot csak arra a célra szabad használni, amely célra szolgál.
Veszélyes anyagok kezelésével kapcsolatos tudnivalók
A veszély jelzettel ellátott anyagok, termékek használata/kezelése során mindenkor be kell tartani
az anyag biztonsági adatlapjának előírásait.
Kerülni kell a veszélyes anyagokkal való közvetlen érintkezést.
Veszélyes anyagok környezetében élelmiszert tárolni és azt ott elfogyasztani tilos,
A veszélyes anyagok kimérése, áttöltése közben az egyéni védőeszközök viselése kötelező.
Az elsősegély nyújtás során különösen figyelni kell azokra az előírásokra amelyek véletlen lenyelés
esetén tiltják a hánytatást.
Sérülés, mérgezés esetén a sérülést okozó anyag biztonsági adatlapját, de legalább a csomagoláson
található anyagjellemző leírást és veszély szimbólumot az orvosnak meg kell mutatni.
A leggyakrabban előforduló veszély jelzetek: „C” maró; „Xn” lenyelve, belélegezve ártalmas; „Xi”
szem bőr nyálkahártya irritációt okoz; „F” tűzveszélyes; „N” veszélyes a környezetre.
Sérülés esetén a biztonsági adatlapok előírásai szerint kell eljárni.
Készítette:
Ergoflex Munkavédelmi, Munkaügyi és Vezetői Tanácsadó Bt.
Pataki Antal vezető tanácsadó

Munka és Tűzvédelmi oktatás
Munkabalesettel kapcsolatos tudnivalók
Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal
összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától, és a munkavállaló (sérült) közrehatásának
mértékétől függetlenül.
Tűzvédelmi ismeretek
A tűz veszélyessége az égési sérüléseken túl
- leggyakoribb halálok a füst, amely egy látható és egy nem látható részből áll, ami veszélyes lehet,
- CO (szénmonoxid) majdnem minden tűznél keletkezik, színtelen szagtalan, halált okozhat.
Alapszabályok
A füst alatt a padozat közelében maradni.
Elsősorban az embereket kell menteni, utána az értéket.
Tűz esetén azonnal értesíteni kell a munkahelyi vezetőt, ha ez nem lehetséges a tüzet észlelő személy
köteles a 105-ös telefonszámon a tűzoltóságnak jelenteni, hogy:
1. Hol van a tűz? 2. Mi ég? 3. Van-e valaki életveszélyben? 4. Ki és milyen számról telefonált?

Készítette:
Ergoflex Munkavédelmi, Munkaügyi és Vezetői Tanácsadó Bt.
Pataki Antal vezető tanácsadó

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI TEMATIKA
Munkavállalók tűzvédelmi feladatai:


Minden dolgozó köteles a tűzvédelmi előírásokat, a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát
megismerni, azokat betartani, a tűzeseteket megelőzni.



A tűzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen munkavégzésre alkalmas állapotban,
pihenten, alkohol, drog, gyógyszer stb. kábító hatásától mentesen megjelenni.



Munkakörének betöltéséhez szükséges oktatáson és ha szükséges, szakvizsgán részt venni.



Munkavégzés során a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat betartani, a dohányzási tilalmat
megtartani.



A rendelkezésre bocsátott eszközöket, gépeket (főleg az elektromos gépeket) munkakezdés
előtt a kezelési utasításnak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.



Munkahelyén rendet, tisztaságot
megszüntetni, ami tüzet okozhat.



Amennyiben tűz vagy robbanásveszélyt észlel, köteles azt megszüntetni, közvetlen
munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni.



A munkahelyen a készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket,
eszközöket szükség esetén rendeltetés szerint használni.



Veszélyességi övezetből, helyiségből, a gépekről a munkavégzés során keletkezett éghető
anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább a műszak végén eltávolítani.



Alkalomszerű tűz és robbanásveszélyes tevékenység végzésekor arra írásbeli engedélyt kérni,
azt a munkavégzés során magánál tartani, és az abban foglaltakat a munkavégzés során
betartani.



A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható
állapotban tartani. Eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.



Ha a létesítményben tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, riasztani kell a
létesítményben tartózkodókat, valamint köteles telefonon a területileg illetékes
tűzoltó parancsnokságot és a közvetlen munkahelyi vezetőjét értesíteni.



A tüzet jelző köteles elmondani, hogy hol van a tűz (helység, utca, házszám), mi ég, mi van
veszélyeztetve (épület, ház, bútorzat) van-e életveszély, mekkora terjedelmű a tűz, a tűzjelző
nevét és a bejelentésre használt telefonkészülék számát. A tűzoltóság telefonszáma 105.



Esetleges tűz esetén valamennyi dolgozó köteles a tűz oltásában részt venni. Ezen
belül a helyszínre érkező tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul
végrehajtani.



Tűzvédelmi felszereléseket, tűzcsapokat, eszközöket csak a rendeltetésüknek megfelelő célra
szabad használni.



Tűzoltási célra rendszeresített homokot, lapátot, vödröt más célra még ideiglenesen sem
szabad igénybe venni.



Munkahelyen csak annyi anyag tárolható, amennyi folyamatos tevékenységhez szükséges



A tevékenység során keletkezett éghető hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként,
illetve a tevékenység befejezése után el kell távolítani.



Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró, fedővel ellátott nem éghető
anyagú edényben kell gyűjteni, majd e célra kijelölt helyen kell tárolni.



Olajos, zsíros munkaruha csak fémszekrényben helyezhető el.



Minden csőrendszernél, tárolóedénynél, gépnél, berendezésnél
csepegését, elfolyását, a gáz szivárgását meg kell akadályozni.

tartani,

–1–

és

minden
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körülményt

éghető

folyadék



A szétfolyt, kiszivárgott anyagot fel kell itatni, a helyiséget kiszellőztetni és a felitatott anyagot
az erre a célra kijelölt helyen tárolni. Az üzemszerűen csepegő tűzveszélyes folyadékot nem
éghető anyagú edénybe kell felfogni, a felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak
befejezésekor ki kell üríteni.



Tűz és robbanásveszélyes folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy jól szellőztethető
helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.



Az üzemeltetés alatt olyan helyiségek ajtóit ahol emberek tartózkodnak tilos
bezárni!



Üzemszünet alatt a lezárt helyiség kulcsait úgy kell elhelyezni, hogy az tűz esetén
hozzáférhető legyen. A kulcs helyét a helyiség bejáratánál fel kell tüntetni.



Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak írásos engedély alapján szabad
végezni.



Szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad.

Dohányzás szabályai:


Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni,
ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.



Munkahelyen dohányozni nem szabad kivéve a kijelölt dohányzó helye(ke)t.



A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott biztonsági jellel
kell jelölni.



A hamutartók tartalmát tilos papírkosárba üríteni.

Tűzoltás
A tűz oltásában, a műszaki mentésben mindenki ellenszolgáltatás nélkül köteles részt
venni, az adatok közlésévek közreműködni.


A tűzoltás vezetője csak a tűzoltóság tagja lehet. Más személy a tűz színhelyén csak a tűzoltás
vezetőjének előzetes engedélyével intézkedhet.



Magánszemélyek a tűz oltásában, a mentési munkálatokban az életkoruk,
egészségi
állapotuk,
fizikai
állapotuk
alapján
elvárható
mértékben
közreműködésre kötelezhetők.



A tűzoltás vezetője elrendelheti hogy a tűz oltásában részt vevők magánlakásba,
illetve jogi személyiségű társaságok tulajdonában levő területre, létesítménybe épületbe
bontással behatolhatnak.



Mindenki köteles tűz esetén a tűz jelzéséhez, segítségkéréshez híradási eszközét
rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járművével segítséget nyújtani

Elektromos tüzek oltása


Villamos eredetű tüzek oltásánál először a villamos táplálást célszerű megszüntetni
annak mérlegelésével, hogy a feszültség mentesítése ne szüntesse meg a vízszolgáltatást,
valamint az oltandó területen a világítás ne szűnjön meg.



Villamos berendezést vízzel, nedves habbal oltani nem szabad.



A széndioxiddal történő oltás a villamos eredetű tüzek oltására alkalmas (halon már nem).
Zárt térben való használatánál azonban fennáll annak veszélye, hogy az oltandó térben
tartózkodó személyeket is elzárja az oxigéntől, így fulladást okozhat.



Az elektromos tüzek oltására leginkább alkalmasak a porral oltó készülékek.



Az elektromos berendezéseket tűz oltása során 1,5 méternél jobban megközelíteni nem
szabad.
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Tűzvédelmi szabálysértést követ el:


Aki a tűzvédelmi jogszabályokban vagy tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírásokat,
továbbá a kötelezően alkalmazandó tűzvédelmi szabványok előírásait megszegi,



jogszabályi tilalom ellenére az erdőterületeken vagy annak közelében tüzet gyújt, vagy más
módon megszegi az erdőtűz elleni védekezés jogszabályi előírásait,



tűzesetet vagy tűzveszélyt észlel, és ezt a hatóságnak nem jelenti,



szándékosan megtévesztő tűzjelzést ad,



tűzjelzésre távbeszélőjét nem bocsátja rendelkezésre,



nem tesz eleget a hatóság azon felhívásának, hogy a tűz oltásában személyesen
közreműködjék, illetőleg hogy járművét vagy a tűz oltására alkalmas eszközét a
tűz oltásához bocsássa rendelkezésre,



tűz esetén a tűzoltás vezetőjének intézkedését nem hajtja végre, vagy a tűzoltás
eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg,
60.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Tűzvédelmi bírság szabható ki:


tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt,
tüzet idézett elő, vagy veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza
mentésüket.



tűzjelzéshez, tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag
beszerzésének,
készenlétben
tartásának,
karbantartásának
vagy
ellenőrzésének
elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő engedély nélküli használatáért.



létesítményi tűzoltóság létszámával, képzésével kapcsolatos rendelkezések megszegéséért.



tűzoltó készülék vagy egyéb tűzoltó technikai eszköz gyártásának, javításának, ellenőrzésének,
felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi hatósági engedélyben
foglaltaktól
eltérő
végzéséért,
vagy
ezen
tevékenység
során
az
eszközök
működőképességének veszélyeztetéséért



ha külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően nem kérték meg a tűzvédelmi hatóság
engedélyét illetőleg egyetértését



ha a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítésére vonatkozóan a tervező vagy kivitelező
valótlan nyilatkozatot adott.



ha a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról a munkáltató a törvényben előírt
határidőre nem gondoskodott. (mértéke: ahány főt érint X minimálbér)



ha a tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet szakvizsga nélkül végzik.
(mértéke: mint előző)



ha a kötelezett a Tűzvédelmi Szabályzatot nem készíti el, nem gondoskodik annak
megismertetéséről, betartatásáról.



jogszabályban, kötelezően alkalmazandó
felülvizsgálatok elmulasztásáért.



Tűzvédelmi bírság kiszabására az illetékes hivatásos tűzoltóság javaslatára, szakhatósági
állásfoglalása alapján a települési önkormányzat jegyzője jogosult.



A tűzvédelmi bírság alsó határa a tűzvédelmi szabálysértésért kiszabható bírság felső
határának megfelelő összeg, (hatvanezer forint) a felső határa pedig hárommillió
forint.
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