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1. A SZABÁLYZAT CÉLJA
1.2. A szabályzat célja, hogy a Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium
(továbbiakban BéKSZI) munkavédelmi tevékenysége minden munkahelyen
szabályozott legyen.

1.2. A BéKSZI a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. tv., alapján a képzıhely
Munkavédelmi Szabályzatát (a továbbiakban: MvSZ) az alábbiak szerint határozza meg.

2. ALKALMAZÁSI TERÜLET, HATÁSKÖR
2.1. A Munkavédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed a BéKSZI minden telephelyére.
2.2. Személyi hatálya kiterjed a szervezett munkavégzésre, tekintet nélkül arra, hogy a
jogviszony alapja határozott, vagy határozatlan idejő munkaszerzıdés, hogy a dolgozó
fıállásban, vagy másodállásban, teljes vagy rész munkaidıben van alkalmazva az
intézménynél, illetve a gyakorlati képzésben résztvevı tanulókra.
2.3. Kiterjed még az intézménnyel kapcsolatban álló személyekre, ha az MvSz. területi
hatálya alá tartozó helyen tartózkodnak (szolgáltató, szolgáltatást igénybe vevı, ügyfél,
gyakorlati oktatáson résztvevı, ellenır, gyakornok, stb.), munkát végeznek,
ellenıriznek.
Idıbeli hatálya 2007. szeptember 1.-vel lép hatályba és visszavonásig érvényes.

3. HIVATKOZÁSOK
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl.
2000.évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
5/1993. (XII.26.) MüM. rendelet a munkavédelmi törvény végrehajtására.
27/1996. (VIII.28.) NM. rendelet a foglalkozási betegségek és a foglalkozási expozíció
bejelentésérıl és kivizsgálásáról.
33/1998.(VI.24.) NM. rendelet a munkaköri, szakmai, ill. alkalmasság orvosi vizsgálatáról
és véleményezésérıl.
25/1998.(XII.27.) EüM. rendelet elsısorban hátsérülések kockázatával járó kézi
tehermozgatás minimális egészségügyi és biztonsági követelményeirıl.
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14/2004.(IV.19.) FMM. rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális szintjérıl.
65/1999.(XII.22.) EüM. rendelet az egyéni védıeszközök használatáról.
50/1999.(XI.3.) EüM. rendelet a képernyı elıtti munkavégzés minimális követelményeirıl.
61/1999.(XII:1.) EüM. rendelet a biológiai tényezık hatásának kitett munkavállalók
védelmérıl.
25/2000.(IX.30.) EüM- SZCSM. együttes rendelete a munkahelyi kémiai biztonságról.
44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.
3/2002. (II.8) SzCsM-EüM. együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjérıl.
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

4. MEGHATÁROZÁSOK, FOGALMAK
Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban, közszolgálati illetve közalkalmazotti
jogviszonyban szövetkezeti tagság esetén munkaviszony jellegő jogviszonyban, a tanulói
jogviszonyban a gyakorlati képzés során, a büntetés- végrehajtási jogviszonyban (elızetes
letartóztatásban, elítéltként), a közigazgatási határozat alapján, a fegyveres erık, fegyveres
testületek, a hivatásos állami és a hivatásos önkormányzati tőzoltóság, és más rendészeti
szervek tagjai által szolgálati viszonyukban, a polgári szolgálatban végzett munka, valamint
a munkáltató által kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott társadalmi munka.
Munkáltató: a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató.
Munkáltatónak kell tekinteni a munkaerı – kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót
foglalkoztatót, a szakképzés keretében gyakorlati oktatást folytatót, valamint a mást nem
foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végzı egyéni vállalkozót a munkavégzés
hatókörében tartózkodók védelmére vonatkozó rendelkezések tekintetében. A társadalmi
munka esetén a munkáltató a társadalmi munka szervezıje.
Munkavállaló: a szervezett munkavégzés keretében munkát végzı személy.
Munkahely: minden olyan szabad vagy zárt tér(ideértve a földalatti létesítményt, a
jármővet is) ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók
tartózkodnak. Munkahelynek kell tekinteni a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag
személyesen végzı egyéni vállalkozó munkavégzési helyét, a munkavégzés hatókörében
tartózkodók védelmére vonatkozó rendelkezései tekintetében.
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Munkaeszköz: minden gép, készülék, szerszám, vagy berendezés, amelyet a munkavégzés
során alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve az egyéni védıeszköz).
Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külsı hatás, amely a sérült akaratától
függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idı alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy
más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetıleg halált okoz.
Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy
azzal összefüggésben éri, annak helyétıl és idıpontjától és a munkavállaló (sérült)
közrehatásának mértékétıl függetlenül.
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a
foglalkozáskörében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés,
anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás egészségügyi
szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.
Nem
tekinthetı
munkavégzéssel
összefüggésben
bekövetkezı
balesetnek
(munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére,
illetve a munkahelyérıl a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a
munkáltató saját vagy bérelt jármővével történt.
Súlyos az a munkabaleset, amely
a.) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek
bekövetkezésétıl számított 90 napon belül a sérült orvosi szakvélemény
szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy
újszülöttjének halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását;
b.) valamely érzékszerv (vagy érzékelı-képesség) és a reprodukciós képesség
elvesztését, illetve jelentıs mértékő károsodását okozta;
c.)
orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
d.) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb
részének elvesztését ( továbbá ennél súlyosabb esetek)
e.) beszélıképesség elvesztését vagy feltőnı eltorzulást, bénulást, illetıleg
elmezavart okozott;
Megelızés: a munkáltató által megtett vagy tervezett intézkedések a munkáltatói
tevékenység bármely fázisában, amelynek célja a munkával összefüggı kockázatok
megelızése vagy csökkentése.
Kockázat: a veszély megvalósulásának, azaz a káros hatás bekövetkezésének a
valószínősége.
Munkavédelmi üzembe helyezés: az a munkavédelmi eljárás, amelynek során az
üzemeltetı meggyızıdik arról, hogy az adott létesítmény, munkahely, technológia,
munkaeszköz a munkavédelmi követelményeket kielégíti, és üzemeltetését elrendeli.
Újraindítás: az olyan – munkavédelmi szempontból korábban üzembe helyezettmunkaeszköz, technológia újbóli üzembe helyezése, amelyet mőszaki okból egybefüggıen
30 napot meghaladóan nem használtak, vagy amelyen teljes szétszereléssel együtt járó
javítási munkafolyamatot végeztek.
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Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynél a
munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelı védelem hiányában súlyos károsító
hatásnak lehet kitéve.
Veszélyes anyag: minden anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai
hatása révén veszélyforrást képviselhet.
Veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkezı minden olyan
tényezı, amely a munkát végzı vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre
veszélyt vagy ártalmat jelenthet.
5. A MUNKAVÉDELMI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA

5.1. Az igazgató munkavédelmi feladatai
5.1.1. Biztosítja a munkavédelem fejlesztését, a biztonságos és egészséget nem
veszélyeztetı munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
5.1.2. Felelısségre vonást alkalmaz a munkavédelmi elıírások megszegıivel szemben.
5.1.3. Gondoskodik, hogy a
megszüntetésre kerüljenek.

hatósági

ellenırzések

során

feltárt

hiányosságok

5.1.4. Külsı gazdálkodó szervezetekkel kötött szerzıdések esetében, utasítja a
munkavédelmi felelıst a munkavédelmi feladatok meghatározására.
5.1.5. Gondoskodik, hogy a munkavállalók egészégét és biztonságát veszélyeztetı
kockázatok felmérése, értékelése megtörténjen.
5.1.6. A munkavédelmi tevékenyég szervezési, szakmai felügyeletét az iskola mőszaki
igazgató helyettesének irányítása alá tartozó munkavédelmi elıadóján keresztül látja
el.
5.1.7. Felelısségének érintetlenül hagyása mellett a munkavédelem operatív irányításával
a mőszaki igazgatóhelyettest bízza meg.
5.1.8. Elbírálja a munkabalesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos
kártérítési, járadék- és rehabilitációs igényeket.
5.1.9. Szükség szerint a munkavédelmi vezetı javaslatára orvosi záró vizsgálatot rendelhet
el.
5.2. Mőszaki igazgatóhelyettes munkavédelmi feladatai
5.2.1. Gondoskodik az irányítása alatt álló szervezeti egységekben az egészséget nem
veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításáról, a megfelelı
intézkedések megtételérıl.
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5.2.2. Gondoskodik a kollektív és egyéni védıeszközök alkalmasságáról és rendszeres
használatáról.
5.2.3. Ellenırzi a szakmai elméleti tárgyakat oktató tanárok szakmai munkáját.
5.2.4. Felügyeli és irányítja a munkavédelmi vezetı tevékenységét.
5.2.5. Az igazgatóval egyeztetve vezeti a munkavédelmi szemléket.
5.2.6. Megszervezi az alkoholos állapot ellenırzésének rendszerét.
5.3. A tagiskolák igazgatóinak munkavédelmi feladatai
5.3.1. Gondoskodik a munkavállalók orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvételérıl.
5.3.2. A tudomására jutott rendellenesség megszüntetésérıl intézkednie kell, közvetlen
baleseti veszély esetén a munkavégzést, illetve a munkaeszköz(ök) üzemeltetését
haladéktalanul le kell állítania.
5.3.3. Rendszeresen meg kell gyızıdnie, hogy a munkaterületén a munkakörülmények
megfelelnek a biztonságos és egészséges munkavégzés követelményeinek.
5.3.4. Munkabaleset vagy foglalkozási
meghatározott módon kell eljárnia.

megbetegedés

esetén

a

szabályzatban

5.3.5. Lehetıvé teszi, hogy az irányítása alá tartozó munkavállalók az elıírt oktatásokon,
továbbképzéseken részt vegyenek, ellenırzi az oktatás sikeres teljesítését igazoló
bizonyítvány meglétét.
5.3.6. Intézkedik a munkavédelmi ellenırzések során megállapított hiányosságok
megszüntetésérıl.
5.3.7. A munkavédelmi elıírások vétkes megszegıjével szemben fegyelmi felelısségre
vonást kezdeményez, illetve alkalmaz.
5.3.8. A munkaköri leírásban meghatározza a munkavállaló speciális munkavédelmi
feladatait.
5.3.9. Segítséget nyújt a munkavédelmi szemlék megszervezésében, illetve szükség esetén
lebonyolításában.
5.4. A gazdasági igazgató munkavédelmi feladatai
5.4.1. Biztosítja a munkavédelmi oktatási és propagandaanyagok, eszközök, valamint a
szükséges tanfolyamok és vizsgadíjak költségeit.
5.4.2. Biztosítja az MvSZ-ben meghatározott védıruha és egyéni védıfelszerelések,
valamint a védıital és a tisztálkodási szerek költségfedezetét.
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5.5. A munkavédelmi vezetı munkavédelmi feladatai
5.5.1. A iskola munka-, és tőzvédelmi feladatait az igazgató és a mőszaki igazgató
helyettes felügyeletével jogosult ellenırizni és irányítani.
5.5.2. Rendszeresen felülvizsgálja a Munkavédelmi
munkavédelemmel kapcsolatos belsı utasításokat.

Szabályzatot,

illetve

a

5.5.3. Jogszabályi változások, belsı átszervezések esetén elkészíti a módosított
szabályzatot és utasításokat.
5.5.4. Segíti a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokon való részvétel megszervezését.
5.5.5. Az iskola bármely szervezeti egységében, bármely idıpontban a munkavédelmi
elıírások betartására, a védıeszközök használatára vonatkozó ellenırzést tarthat.
Munkavédelmi hiányosság esetén intézkedik annak megszüntetésérıl, és személyi
mulasztás esetén rögzíti a felelısök nevét és a jegyzıkönyvet a további intézkedés
érdekében megküldi az igazgatónak.
5.5.6. A munkavédelmi jogszabályok súlyos megszegése esetén jogosult a munkavégzést,
gépek, berendezések mőködését leállítani, az elıírások megszegése miatt a
munkavállaló további munkavégzését megtiltani. Intézkedésérıl az igazgatót
haladéktalanul köteles tájékoztatni.
5.5.7. A belépı munkavállalókat elızetes elméleti oktatásban részesíti, elkészíti és
megırzi a vonatkozó nyilvántartásokat. Az oktatás idıpontjáról a munkaügyi
ügyintézıvel egyeztet.
5.5.8. Az igazgatóval egyeztetve megtartja az iskolai dolgozók munka- és tőzvédelmi
szabályzatban meghatározott elızetes és ismétlıdı elméleti munkavédelmi oktatásait.
5.5.9. Az iskolán történı mőszaki fejlesztések, beruházások, felújítások során elısegíti a
munkavédelmi szabályok, elıírások érvényre juttatását. Külsı szervezetekkel kötött
kollektív szerzıdésben meghatározza a munkavédelmi feladatokat.
5.5.10. Ellenırzi a technológiai elıírások, a kezelési utasítások betartását, érvényesülését.
5.5.11. A létesítményeket, gépeket és berendezéseket üzembe helyezi, illetve vizsgálja a
munkavédelmi szempontok érvényesülését.
5.5.12. Részt vesz a mőszaki igazgató helyettessel együtt a munkabalesetek, valamint az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, illetve a foglalkozás egészségügyiszolgálat jelzése alapján a foglalkozási megbetegedések vizsgálatában. Gondoskodik a
munkabaleseti jegyzıkönyv elkészítésérıl, továbbításáról, illetve az elıírt
nyilvántartások vezetésérıl, megırzésérıl.
5.5.13. Ellenırzi a munkahelyi létszámra és az intézményt használók számára
meghatározott elsısegélynyújtó felszerelés rendelkezésre állását és elhelyezését.
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5.5.14. Közremőködik a baleseti kártérítések rendezésében, elkészíti a kártérítéssel
kapcsolatos dokumentációt, gondoskodik az érdekeltek törvényes határidın belüli
tájékoztatásáról.
5.5.15. Meghatározza az egyes munkafolyamatokhoz szükséges és engedélyezett egyéni
védıeszközök fajtáját és a listát a beszerzık rendelkezésére bocsátja.
5.5.16. Részt vesz a hatósági (Országos Munkaügyi és Munkabiztonsági Fıfelügyelıség,
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Tőzoltóság) ellenırzéseken.
5.5.17. Az élelmezésvezetı közremőködésével gondoskodik arról, hogy a konyhai
munkavállalók érvényes egészségügyi vizsgálati okmánnyal rendelkezzenek.
5.5.18. Részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában, illetve a bekövetkezett balesetekrıl
nyilvántartást vezet.
5.5.19. Figyelemmel kíséri a nık, a fiatalkorúak és az idısödı munkavállalók elıírás
szerinti munkaköri foglalkoztatását.
5.5.20. Elvégzi a munkavállalókra vonatkozó kockázatértékelést a munkakör alapján a
munkavégzésre és az intézményhasználatra.
5.5.21. A kockázatértékelést évente felülvizsgálja, illetve minden olyan eseménynél –pl.
baleset, munkakörhöz köthetı megbetegedés, a tevékenységben bekövetkezett
változás, a feltételek jelentıs megváltozása– kapcsolatosan, amely ezt indokolja.
5.5.22. Felelıs azért, hogy a kockázat elviselhetı határ alá szorítása érdekében
kockázatcsökkentı intézkedéseket kezdeményezzen.
5.5.23. A tanulók munka-, és tőzvédelmi oktatására oktatási anyagot készít. Az oktatási
anyagot a szaktanároknak, illetve az osztályfınököknek átadja. Az oktatás
megtörténtét a felelıs szaktanárok jelenléti íven dokumentálják a tanulók aláírásával.
5.5.24. Azok a tanulók, akik munka,- és tőzvédelmi oktatáson nem vettek részt, addig nem
kezdhetik meg a gyakorlati foglalkozást, amíg az oktatás dokumentáltan meg nem
történik. A gyakorlati foglalkozás megkezdése elıtt a szakoktató oktatja ki.
5.5.25. Ellenırzi a veszélyes anyagok tárolását, felhasználását, a biztonsági adatlapok
meglétét. Gondoskodik a veszélyes anyagok elszállíttatásáról.
5.6. gyakorlati oktatásvezetık feladatai
5.6.1. Az irányításuk alá tartozó egységek munkavédelmi feladatait megszervezik,
gondoskodnak a végrehajtásról.
5.6.2. Részt vesznek a hozzájuk tartozó tanmőhelyekben bekövetkezı balesetek
kivizsgálásában, az elıidézı okok feltárásában, azok megszüntetésében, illetve
mulasztás esetén felelısségre vonást alkalmaznak.
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5.6.3. Részt vesznek az illetékességi területükön tartott munkavédelmi szemlén.
5.6.4. Rendszeresen beszámolnak az irányításuk alá tartozó egységek munkavédelmi
helyzetérıl,
5.6.5. A munka biztonságos elvégzése érdekében biztosítja a szükséges technológiai,
magyar nyelvő gépkezelési és karbantartási utasítások hozzáférhetıségét.
5.6.6. A tudomásukra jutott rendellenességek kapcsán azonnal intézkednek, veszély esetén
leállítják a munkát,
5.7. A munkaügyi dolgozók munkavédelmi feladatai
5.7.1. Gondoskodik arról, hogy a munkavállalóval csak érvényes munkaköri alkalmassági
orvosi vizsgálat birtokában készüljön munkaszerzıdés.
5.7.2. Az elızetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok elvégzését igazoló iratokat a
munkavállaló munkaügyi nyilvántartásával együtt megırzi, és azokat kilépéskor átadja
a munkavállalónak. Gondoskodik arról, hogy a felvétel során a belépı munkavállaló,
munkavédelmi oktatásra idıpontot egyeztessen a munkavédelmi vezetıvel.
5.7.3. Figyelemmel kíséri a táppénzes igazolásokat. Munkabaleset esetén haladéktalanul
értesíti a munkavédelmi elıadót. Baleseti kódszámú kórisme esetén (a kódszám elsı
száma 1 vagy 2), ha a sérülés munkabaleseti jellege nincs feltüntetve, nyilatkozatot kér
a munkavállalótól a baleset bekövetkezésére vonatkozóan.
5.7.4. Vitás esetekben véleményét egyezteti a munkavédelmi elıadóval és az
Egészségbiztosítási Pénztár állásfoglalását is kéri.
5.8. A telephelyi gondnok munkavédelmi feladatai
5.8.1. Érvényesíti a felújítási, karbantartási, energetikai feladatok elvégzése során a
munkavédelmi elıírásokat.
5.8.2. Koordinálja a hatáskörébe tartozó gépek, berendezések, munkaeszközök, biztonsági
felszerelések megfelelı állapotának fenntartását, karbantartását és javítását.
5.8.3. Felelıs az iskola telephelyein a szabadtéri utak tisztításáért, télen a síkosság
mentesítésért.
5.8.4. A szállításnál és a rakodásnál ellenırzi az anyagmozgatási, szállítási, rakodási
elıírásokat, valamint a közlekedési szabályok betartását.
5.9. A munkavállalókra vonatkozó általános munkavédelmi elıírások
5.9.1. A munkavállaló köteles a munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban
megjelenni, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztetı munkavégzésre vonatkozó
szabályokat elsajátítani és munkája során, azokat alkalmazni.
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5.9.2. A munkára képes állapot kizárja alkohol, kábítószer és gyógyszer – kivéve orvosi
kezelés, betegség miatti szakorvos által felügyelt gyógyszerszedés – fogyasztását.
5.9.3. Amennyiben a szúrópróbaszerő, illetve gyanú miatt kezdeményezett vizsgálatokon
kimutatható és ezáltal bizonyítható az alkohol, kábítószer és indokolatlan
gyógyszerfogyasztás ténye, a vétkes munkavállaló ellen eljárást kell kezdeményezni.
5.9.4. A munkáltató által elrendelt szakmai tanfolyamon részt kell vennie és vizsgát kell
tennie, ha ez a munkaköre biztonságos ellátásához szükséges.
5.9.5. Csak olyan tevékenységet folytathat, amelyhez a szükséges szakmai és
munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik.
5.9.6. A munkavégzés ideje alatt, szükség esetén többször is köteles meggyızıdni arról,
hogy a munkakörülmények a biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelelnek-e.
5.9.7. A munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztetı eszközt
szabad csak használni, - illetve ha azt a szabályzat elıírja- védı ruházatot, lábbelit kell
viselni.
5.9.8. Szállítási, rakodási, szerelési munkánál, valamint mozgó gépek mellett győrő,
nyaklánc, karkötı, stb. nem viselhetı.
5.9.9. A munkaeszközt, gépet, berendezést minden használatba vétel elıtt biztonsági
szempontból meg kell vizsgálni, azt rendeltetésének megfelelıen kell használni.
Munkát végezni csak kifogástalan szerszámmal, berendezéssel, eszközzel,
segédeszközzel, egyéni védıfelszereléssel szabad.
5.9.10.

A munkaterületen rendet, fegyelmet és tisztaságot kell tartani, illetve biztosítani.

5.9.11.

A részére biztosított védıfelszerelést, védıruhát munkája során használnia kell.

5.9.12. Felelıs a részére biztosított védıfelszerelés állapotának megırzéséért és
tisztításáért.
5.9.13. Elhasználódás és védelmi funkció elvesztése esetén az egyéni védıeszköz
cseréjérıl gondoskodik.
5.9.14. Az elıírt orvosi vizsgálatokon meg kell jelennie (elızetes, idıszakos, soron kívüli,
valamint záró orvosi vizsgálat).
5.9.15. Ha a kiadott vezetıi utasítás végrehajtásával a saját vagy mások testi épségét
veszélyeztetheti, a munka elvégzését köteles megtagadni.
5.9.16. A munkahelyen elszenvedett legkisebb sérülést, rosszullétet, megbetegedést,
illetve balesetveszélyes helyzetet vezetıjének azonnal jelentenie kell. Ha ebben
egészségi állapota, a sérülés súlyossága akadályozza, a bejelentést munkatársának kell
megtennie.
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5.10. Az iskolához érkezı látogatókra vonatkozó szabályok
5.10.1. Kísérı nélkül kizárólag az iskola nyilvánosság számára nyitott területén
tartózkodhatnak.
5.10.2. A szakmai látogatók kizárólag kísérıvel tekinthetik meg azokat az egységeket,
ahová idegenek belépése nem tiltott.
5.10.3. Veszély esetén a szakmai látogatók kísérıje felelıs a látogatók biztonságba
helyezésérıl

6. ALKALMAZÁS SZEMÉLYI ÉS MUNKAVÉDELMI FELTÉTELEI
6.1. Munkaviszony létesítése.
6.1.1. Az BéKSZI-nél munkaviszony létesítése csak írásbeli munkaszerzıdés, vagy
megbízás alapján történhet.
6.1.2. Az alkalmazás létrejöttének feltétele, hogy a munkavállaló a munkavégzésre
egészségileg, szellemileg, fizikailag alkalmas legyen, rendelkezzen a munkakör
betöltéséhez szükséges szakképesítéssel.
6.1.3. A szakmai alkalmasságot, szakképesítést a munkavállaló hitelt érdemlıen, és
okirattal tartozik igazolni (az okiratról, bizonyítványról fénymásolatot kell készíteni).
6.1.4. A munkaviszony létesítésekor, vagy más munkakörbe történı áthelyezés esetén a
foglalkoztatni kívánt dolgozóknak elızetes orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt
venniük. Az elızetes orvosi munka alkalmassági vizsgálatokat elsı fokon a
foglalkozás- egészségügyi szakorvos végzi.
6.2. Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok rendje
Általános elıírások
6.2.1. A munkavállaló csak olyan munkakörben foglalkoztatható, amelynek ellátására
alkalmas és foglalkoztatása sem saját, sem mások egészségére, testi épségére veszélyt
nem jelent. A munkaköri alkalmasság csak az adott munkakörre vonatkozik.
6.2.2. A munkaköri alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a
munkavállaló:
a) munkavégzésbıl és munkakörnyezetbıl eredı megterhelés által okozott
igénybevétele egészségét, testi épségét nem veszélyezteti-e, elıreláthatóan nem
befolyásolja-e kedvezıtlenül egészségi állapotát, nem jelenti-e utódai testi, szellemi,
pszichés fejlıdésének károsodását,
b) esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása során nem
idézhet-e elı saját személyével vagy másokkal kapcsolatban baleseti veszélyt,
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c) szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres
foglalkozás-egészségügyi ellen ırzést igényel,
d) egészségi állapota nem veszélyezteti-e mások egészségét a járványügyi
szempontból kiemelt munkakörben történı munkavégzés esetén,
6.2.3. Az idıszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatokat munkaidıben kell elvégeztetni.
6.3. Elızetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat
6.3.1. Elızetes alkalmassági vizsgálatra kell küldeni:
a) a közalkalmazotti viszony létesítése elıtt minden munkavállalót
b) a munkakör, munkahely megváltoztatása elıtt:
– minden fizikai munkát végzı munkavállalót,
– minden fiatalkorú munkavállalót,
– a nem fizikai munkát végzık közül azokat, akik új munkakörükben vagy
munkahelyükön a korábbitól eltérı mértékő vagy jellegő megterhelésnek,
illetve munkaköri ártalomnak lesznek kitéve.
6.4. Idıszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat
6.4.1. A közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt idıszakos munkaköri alkalmassági
vizsgálatra kell küldeni a munkavállalókat a munkaköri alkalmasság újbóli
véleményezése céljából. A vizsgálat gyakoriságát - a foglalkozás-egészségügyi
szolgálat a munkavédelmi elıadó bevonásával - munkakörönként határozza meg az
érvényben lévı jogszabályok alapján.
6.4.2. Ha a véleményezı orvos a meghatározott idıtartamnál rövidebb idıt állapít meg,
úgy a munkavállalót ennek megfelelı gyakorisággal kell idıszakos vizsgálatra
küldeni.
6.5. Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat
Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálatra kell küldeni a munkavállalót
a következı esetekben:
a) ha a közalkalmazott egészségi állapotában olyan változás következett be, mely
feltehetıen alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztetı és
biztonságos ellátására, folytatására, vagy járványügyi szempontból a vizsgálat
indokolt,
b) heveny foglalkozási megbetegedés, súlyosabb munkabaleset, illetve fokozott
expozíciós eset elıfordulását követıen, valamint ha a munkavállaló rosszulléte,
betegsége munkahelyi okokra vezethetı vissza,
c) ha olyan új technológia bevezetésére kerül sor, melyre még a munkavállalót
alkalmassági orvosi vizsgálat nem minısítette,
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d) munkabalesetbıl történı felgyógyulás után, a munkába állás elıtt, ha a vizsgálatot
a munkabaleseti jegyzıkönyvben elıírták, ha a szervezeti egység vezetıje vagy a
munkavédelmi elıadó elrendelte vagy, ha a munkavállaló kérte.
e) munkahelytıl hat hónapot meghaladó távollét után.
6.6 Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet:
a) a foglalkozás-egészségügyi orvos, háziorvos, kezelıorvos,
b) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szakembere,
c) a munkáltató,
d) a közalkalmazott.
6.7. Alkalmassági vizsgálat járványügyi szempontból
6.7.1. Az élelmiszerrel foglalkozó munkakörökben dolgozók soron kívüli vizsgálatra
kötelesek jelentkezni, ha saját egészségi állapotában, vagy a vele közös háztartásban
élı személyeknél az alábbi tünetek lépnek fel:
1.
2.
3.

bizonytalan, lázas eredető megbetegedés,
bırmegbetegedés,
hasmenéses, heveny gyomor- vagy bélpanasz.

6.7.2. Ha az orvosi szakvélemény a betegség idıtartamára a munkavállalót a járványügyi
szempontok figyelembevételével a munkavégzéstıl eltiltja, ismételt munkába állítása
csak újabb alkalmassági orvosi vizsgálat után lehetséges.
6.8. Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok egyéb elıírásai
6.8.2. A munkaköri alkalmasság elsı fokon történı elbírálását a foglalkozás-egészségügyi
szolgálat végzi.
6.8.3. A munkavállalót a munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra a szervezeti egység
vezetıje küldi el, a „Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra”
nyomtatvánnyal, amelyet a munkavédelmi elıadótól lehet átvenni.
6.8.4. Az adott munkakörre alkalmatlannak nyilvánított munkavállalóval a
munkaszerzıdést megkötni nem szabad, illetve idıszakos vizsgálat esetén, ha az
orvosi minısítés szerint alkalmatlan, abban a munkakörben tovább nem
foglalkoztatható.
6.8.5. Aki az elıírt munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálaton saját hibájából nem vesz
részt, a munkavégzéstıl el kell tiltani, az így kiesett munkaidıre munkabér nem jár.
6.8.6. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat köteles az egészségügyi dokumentációkat úgy
megırizni, hogy azok ne károsodjanak, ne semmisüljenek meg, és az adatokban
változtatás ne történjen. Biztosítani kell továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne
férjen hozzá, és nyilvánosságra ne kerülhessen.
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6.8.7. A munkaügyi elıadó és a szervezeti egység vezetıje a munkaviszony
megszőnésekor a munkaköri alkalmasságra vonatkozó, birtokában levı iratait, köteles
átadni a közalkalmazottnak, az átvétel igazolása mellett.
6.8.8. A foglalkozásegészségügyi-szolgálat közremőködik a munkahelyi veszélyforrások
feltárásában, a munka-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés
feladatok megoldásában.
6.9. Az iskolai tanulók gyakorlati foglalkoztatása
6.9.2. A tanulók munkavégzése során értelemszerően alkalmazni kell az adott helyen
foglalkoztatott dolgozókra vonatkozó munkavédelmi szabályokat és
munkaegészségügyi elıírásokat
6.9.3. A munkába állásnál megtartott munkavédelmi oktatást a MvSz elıírásai szerint kel
dokumentálni
6.9.4. A munkavégzés ellenırzésénél, a munkavédelmi oktatásnál fokozottan figyelembe
kel venni a tanulók életkori sajátosságait és azt, hogy korábbi munkahelyi
tapasztalatokkal nem rendelkeznek, illetve, hogy azok nem hasonlíthatók a felnıtt
dolgozók munkahelyi és munkavédelmi tapasztalataihoz
6.9.5. A tanulók munkaideje a szervezeti egységeknél rendszeresített munkaidıvel azonos,
de annál rövidebb is lehet. (közoktatási törvény, szakképzési törvény és a képzési
program szerint)
6.9.6. A 18. életévet be nem töltött tanulót éjszakai munkára, a 16 éven alulit pedig
túlmunkára és készenlétre igénybe venni nem szabad
6.9.7. A tanulók foglalkoztatásánál figyelembe kell venni e szabályzatban a fiatalkorúak
munkavégzésére elıírt korlátozásokat
6.9.8. A szakképzésben résztvevı tanulót az azonos munkakörökben foglalkoztatott
szakmunkásoknak megfelelıen kell ellátni egyéni védıfelszereléssel, a
munkakörülményeket az iskola megbízottja ellenırzi, melyekre vonatkozó
megállapodást, feltételeket, a gyakorlati oktatást végzı szervezettel kötött
szerzıdésben szerepeltetni kell
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7. A MUNKÁLTATÓ MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGA
ÉS KÖTELEZETTSÉGE
7.1. Munkáltató jogai és kötelességei

7.1.1. A munkáltató köteles mennyiségileg és minıségileg értékelni a munkavállalók
egészségét és biztonságát veszélyeztetı kockázatokat, és annak alapján megelızı
intézkedéseket hozni a munkakörülmények javítására. Ezeket az intézkedéseket be kell
építeni az irányítás minden szintjébe.
7.1.2. A kockázatértékelésnek ki kell terjedni különösen:
• az alkalmazott munkaeszközökre,
• a veszélyes anyagokra, és készítményekre,
• a munkavállalókat érı terhelésekre,
• a munkahelyek kialakításra.
7.1.3. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági szaktevékenységnek számít. A
kockázatértékelést évente felül kell vizsgálni.
7.1.4. A munkáltató kötelessége munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezı személyt
foglalkoztatni.
• a munkabiztonsági szaktevékenység ellátására,
• a veszélyességi osztály és a munkavállalói létszám függvényében
meghatározott idıtartamra és képesítési feltételekkel.
7.1.5. A veszélyességi osztályhoz és a munkavállalói létszámhoz igazodóan foglalkoztatott
munkavédelmi szakember részére az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos
munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében
• valamennyi munkavédelemmel összefüggı információt megadni és
• a szükséges tárgyi feltételeket biztosítani.
7.1.6. A munkáltató köteles közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani.
7.1.7. A munkáltató kötelessége az egyéni védıeszköz juttatás belsı rendjének írásban
történı meghatározása. E feladat ellátása munkabiztonsági szaktevékenységnek
számít.
7.1.8. A munkáltatónak rendszeresen meg kell gyızıdnie a munkakörülmények
megfelelısségérıl, valamint arról, hogy a munkavállalók ismerik-e, illetve betartják-e
a munkavédelmi szabályokat.
7.1.9. A munkáltató a munkavállalóknak a következıket biztosítja:
•

Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés feltételeit, a
veszélyes tevékenységekhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban
elıírt védıintézkedések megvalósítását.
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•

Az egészséget nem veszélyeztetı, és biztonságos munkavégzéshez szükséges
ismeretek rendelkezésre bocsátását, a betanuláshoz való lehetıséget.

•

A munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszereléseket,
munka-, és védıeszközöket, a jogszabályban elıírt védıitalokat, valamint
tisztálkodó szereket, és tisztálkodási lehetıségét.

7.2. Munkavédelmi szemlék
7.2.1. A BéKSZI tanmőhelyeiben idıszakos munkavédelmi szemlét köteles tartani
A szemlén ellenırizni kell:
•
hogy a munkahelyek és termelıeszközök a munkavédelmi követelményeknek
megfelelnek –e.
•
a munkahelyeken a rend, fegyelem megfelelı-e.
•
a dolgozók megfelelı minıségő, és mennyiségő védıeszközzel történı
ellátását, és ennek gyakorlati alkalmazását.
•
a dolgozók biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotát (alkoholos
befolyásoltság, gyógyszer, stb.)
•
az új gépek, berendezések elıírásoknak megfelelı üzembe helyezését,
üzemeltetését.
•
korábbi szemle hiányosságainak megszőntetését.
•
az irányítása alatt álló terület munkahelyi vezetıjének ellenırzése során felvett
munkavédelmi hiányosságok, és az arra tett intézkedések végrehajtását.
•
technológiai, mőveleti, kezelési utasítások betartását,
•
munkavédelmi oktatások megtartását.
Szemlebizottság tagjai:
•
•
•
•
•

Igazgató
Mőszaki igazgató helyettes
Tanmőhelyért felelıs szaktanár
Gyakorlati oktatás vezetı
Munkavédelmi vezetı

A szemlérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, és egy-egy példányt meg kell küldeni:
•
a hiányosságok megszüntetéséért, végrehajtásáért felelıs személynek
•
valamint a szemlén résztvevıknek
7.3. Rendkívüli munkavédelmi szemle
7.3.1. Rendkívüli munkavédelmi szemlét kell tartani, ha a munkavédelmi felügyelıség,
illetve a BéKSZI igazgatója, vagy a tagiskolák elrendelik.
7.3.2. A szemle idıpontját, a résztvevık összetételét az elrendelı határozza meg.
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7.3.3. A szemlén minden esetben részt vesz a munkavédelmi vezetı, és egyben elkészíti a
szemle jegyzıkönyvet, majd az illetékeseknek továbbítja azt.
7.3.4. Rendkívüli munkavédelmi szemlét kell az igazgatónak elrendelni, ha:
• az BéKSZI területén olyan, azonnali bejelentésre kötelezett munkabaleset,
vagy a dolgozók életét, testi épségét, illetve egészségét közvetlenül
veszélyeztetı esemény történt, amely a termelıeszközök biztonságos
üzemeltetéséhez, illetve hasonló jellegő balesetek elkerüléséhez
hasznosítható tapasztalatokat nyújt.
7.3.5.

A munkavédelmi szemlérıl készült jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell:
•
•
•
•
•
•
•

a szemle pontos helyét, idıpontját
a szemlebizottságban résztvevık nevét, beosztását
az elızı szemlén feltárt hiányosságok megszüntetését, vagy meg nem
szüntetését
a szemle során feltárt hiányosságok pontos munkahely szerinti besorolását
a hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedéseket, a végrehajtás
határidejét, a végrehajtásért felelıs személy megnevezését
a szemlebizottság vezetıjének, illetve a bizottság együttes megállapításait
a szemlén résztvevık aláírását

A szemle jegyzıkönyvét egy évig meg kell ırizni, ezt követıen irattárba kell leadni, az
iratkezelési szabályzatnak megfelelıen további 4 évig meg kell ırizni, ezt követıen
selejtezhetı.
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8. A MUNKAVÁLLALÓ MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS
JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
8.1.1. A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az
egészséget nem veszélyeztetı, és a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok,
megtartásával végezhet munkát.
A munkavállaló köteles:
1. A rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tıle elvárható
módon meggyızıdni, azt rendeltetésének megfelelıen, és a munkáltató utasítása
szerint használni, és a számára elıírt karbantartási feladatokat elvégezni.
2. Az egyéni védıeszközt rendeltetésének megfelelıen használni, és a tıle
elvárható tisztításáról gondoskodni.
3. A munkavégzéshez az egészséget, és a testi épséget nem veszélyeztetı, higiéniai
elıírásoknak megfelelı ruházatot viselni.
4. Munkaterületén a fegyelmet, a rendet, és a tisztaságot megırizni.
5. A munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani, és
azokat a munkavégzés során alkalmazni.
6. A részére elıírt orvosi (meghatározott körben pálya alkalmassági) vizsgálaton
részt venni.
7. Veszélyt jelentı rendellenességet, üzemzavart tıle elvárhatóan megszüntetni,
vagy erre intézkedést kérni felettesétıl.
8. Balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni.

8.1.2. A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal saját, és mások
életét, egészségét, vagy testi épségét közvetve, vagy közvetlenül, és súlyosan
veszélyeztetné.
8.1.3. Veszélyeztetésnek minısül különösen a szükséges védıberendezések, és egyéni
védıeszközök mőködésképtelensége, illetve hiánya.

9. MUNKAVÉDELMI OKTATÁS
9.1. A munkavédelmi oktatás célja:
•
hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes idıtartama alatt,
rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés
elméleti és gyakorlati tudnivalóival, megismerje a szükséges szabályokat,
utasításokat és információkat.
•
Munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a tanulói jogviszonyban lévı
tanulókat, és az oktatás keretein belül felhívni a figyelmet a különbözı
rendezvényeken, különös tekintettel a sportrendezvényeken várható
veszélyekre.
•
A gyakorlati képzésen résztvevı tanulókkal meg kell ismertetni a szakma
sajátosságaiból eredı veszélyeket.
•
Elméleti munkavédelmi oktatást a munkavédelmi vezetı tart a
munkavállalóknak.
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Az oktatás lehet:
•
elızetes (minden esetben elméleti és gyakorlati rész)
•
ismétlıdı (minden esetben elméleti és indokolt estben gyakorlati)
•
rendkívüli (az elrendelés függvényében elméleti, vagy gyakorlati rész)
Elızetes oktatásban kell részesíteni a munkavállalót:
a.) munkába álláskor,
b.) munkahely vagy munkakör megváltozásakor,
c.) egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés követelményeinek
változásakor,
d.) munkaeszköz átalakításakor,
e.) új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
f.) új technológia bevezetésekor.
Az elméleti oktatás idıtartama szükség szerint 1-3-óra.
9.1.1. A munkavédelmi oktatási tematikát a munkavédelmi vezetı készíti el.
9.1.2. Az oktatást a munkába állás, ill. az üzemi gyakorlat megkezdése elıtt kell
megtartani.
9.1.3. Az oktatását tényét a Munkavédelmi Oktatási Naplóban dokumentálni kell és a
munkavállaló aláírásával, igazolja az oktatás megtörténtét.
9.1.4. A gyakorlati munkavédelmi oktatás idıtartama legkevesebb egy óra lehet. Az
ismeretek teljes átadását be kell fejezni a begyakorlás végére.
9.1.5. A gyakorlati oktatást a közvetlen munkahelyi vezetık végzik.
9.1.6. A begyakorlási idı alatt a munkavállalók csak felügyelet mellett foglalkoztathatók.
9.1.7. Az oktatást végzı és a felügyeletet ellátó köteles meggyızıdni arról, hogy a
munkavállaló az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés
feltételeivel tisztában van. Az oktatás befejeztével mindketten a Munkavédelmi
Oktatási Naplóban aláírásukkal igazolják, hogy a kötelezettségeiknek eleget tettek.
9.1.8. Abban az esetben, ha a munkavállaló az oktatott anyagot nem tudja elsajátítani,
önállóan nem foglalkoztatható.
9.1.9. Az oktatást végzık és a felügyeletet ellátók kötelesek távollétük esetére
gondoskodni a helyettesítésükrıl.
9.2. Ismétlıdı munkavédelmi oktatás.
9.2.1. Az ismétlıdı oktatást az MVt. Szerint – szükség esetén – idıszakonként meg kell
ismételni, de a BéKSZI-nél minden évben a nyitó értekezlet része a munkavédelmi
oktatás
9.2.2. Az oktatást írásos tematika alapján kell elvégezni.
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A munkavédelmi oktatás tartalmi követelményei:
A munkavédelmi oktatás keretében a dolgozónak meg kell ismernie az alábbiakat, illetve az
oktatásnak a következı fıbb részekbıl kell állnia:
• A munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok által elıírt kötelezettségeket, és a
számára biztosított jogokat.
• A jogszabályoknak a beosztásával, illetıleg munkájával összefüggı elvárásait.
• Az MVSZ vonatkozó rendelkezéseit.
• A biztonságos munkavégzéshez szükséges technológiai, mőveleti, és karbantartási
utasításokat.
• A munkavégzéssel járó, helyi körülményekbıl adódó veszélyeket, ártalmakat, azok
elhárításának módját, a rendkívüli helyzetekben tanúsírandó magatartást.
• Az alkalmazott eszközök, anyagok, továbbá védıeszközök helyes használatát.
• A biztonságos és egészséges munkavégzéssel kapcsolatos közlekedésbiztonsági,
egészségügyi, tőz és környezetvédelmi elıírásokat, valamint az elsısegély nyújtási
ismereteket.
• Információ a munkaterület munkavédelmi helyzetérıl, feladatairól.
• Munkaterületre vonatkozó tanulságos balesetek ismertetése, megelızési módok
tanulmányozása.
• Magatartás szabályai a munkahelyen.
• Kéziszerszám, eszköz, munkahely és mőhelyre vonatkozó munkavédelmi elıírásokat.
Gyakorlati bemutató, gyakorlás.
• Konzultáció, az oktatott anyag visszakérdezése.
9.2.3. Az oktatást végzınek szóban vagy írásban, valamint a gyakorlatban kell
meggyızıdnie arról, hogy a dolgozó az oktatott anyagot elsajátította, és azt alkalmazni
is tudja.
9.2.4. Azt a dolgozót, aki a kétszer megismételt oktatás után sem sajátította el a
munkaköréhez szükséges munkavédelmi ismereteket, továbbá, aki az ismétlıdı
oktatáson önhibájából, figyelmeztetés ellenére sem vesz részt, azt a munkavégzéstıl el
kell tiltani.
9.2.5. A munkától eltiltott dolgozó részére a munkavégzés nélkül eltöltött idıre munkabér
nem jár.
9.2.6. Azt a dolgozót, aki az ismétlıdı oktatáson, önhibáján kívül nem vett részt, vagy az
oktatott anyagot nem sajátította el, az akadály megszőnésétıl, illetıleg a sikertelen
beszámolásról számított 15 napon belül újabb oktatásban kell részesíteni.

Munkavédelmi. Szabályzat. 2008 v.1.2.

SZABÁLYZAT

Kiadás: 02

Munkavédelmi szabályzat

Oldalszám:22 [51]

9.3. Rendkívüli munkavédelmi oktatás
9.3.1. Rendkívüli oktatást kell tartani, ha bármelyik telephelyen olyan, azonnali
bejelentésre kötelezett üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés, vagy sérüléssel nem
járó, de a dolgozók testi épségét, vagy egészségét veszélyeztetı esemény történt,
amely a dolgozók számára munkakörük, vagy tevékenységük során tanulsággal
szolgál.
9.3.2. Rendkívüli munkavédelmi oktatást a BéKSZI igazgatója, illetıleg a tagiskolák vagy
a területileg illetékes munkavédelmi felügyelık rendelhetnek el.
9.4. Munkavédelmi oktatás személyi feltétele, és dokumentálása
9.4.1. A munkavédelmi oktatás megtörténtét a Munkavédelmi Oktatási Naplóba kell
dokumentálni.
9.4.2. A Munkavédelmi Oktatási Naplónak tartalmaznia kell:
• Az oktatás idıpontját, és idejét
• Az oktatás jellegét (elızetes, ismétlıdı, rendkívüli)
• Az oktatás alapját képezı elıírás, tárgy megjelölését.
• Az oktatás tematikáját.
• Az oktatást végzı nevét, beosztását, aláírását.
• Az oktatásra kötelezettek nevét, beosztását, aláírását.
• Beszámoló formáját, eredményét.
9.4.3. A munkavédelmi oktatást munkaidıben kell megtartani.
9.4.4. Az oktatás idıtartamára személyi bért kell fizetni.

10. MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
10.1. Általános magatartási szabályok:
10.1.1. A dolgozó köteles a munkahelyén kipihenten, munkára alkalmas állapotban
(alkoholtól, kábítószertıl mentesen) megjelenni, és így munkát végezni.
10.1.2. A dolgozó köteles a biztonságos, és egészséges munkavégzésre vonatkozó
szabályokat elsajátítani, és megtartani, a balesetek, valamint a foglalkozási
megbetegedések megelızésében tevékenyen részt venni.
10.1.3. A dolgozó a munkahelyén csak olyan tevékenységet folytathat, amelyrıl szükséges
szakmai és munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik, a munkahelyi vezetıjétıl arra
utasítást kapott. Kivételt képez a balesetek megelızését, az elsısegélynyújtást, vagy a
jelentıs közelhárítást célzó tevékenység.
10.1.4. A dolgozó köteles a rábízott feladatot gondosan, figyelmesen –a szakma íratlan
szabályait is betartva- elvégezni.
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10.1.5. Ha a munkakörülmények olyanok, hogy bárkinek életét, testi épségét, vagy
egészségét közvetlen veszély fenyegeti, a veszély elhárításáig munkát végezni, vagy
végeztetni Tilos.
10.1.6. A munkahelyre szeszes italt bevinni, és azt ott elfogyasztani tilos, ittas dolgozókat a
az iskolák területére beengedni, vagy ott foglalkoztatni tilos!
10.1.7. Az ittas dolgozót az iskolákhoz tartozó területérıl haladéktalanul el kell távolítani,
és felelısségre vonást kell kezdeményezni.
10.1.8. Azokon a munkahelyeken, ahol a veszélyforrás fokozott hatóképességő, az oda
beosztottakon kívül, valamint a munkavédelmi és közegészségügyi felügyelıkön kívül
más személy csak akkor tartózkodhat, ha az adott helyre vonatkozó munkavédelmi
ismereteket elsajátította, és egyébként belépésre jogosult. A vezetı köteles minden
esetben kísérırıl gondoskodni.
10.1.9. A dolgozó köteles a rábízott gépeket, berendezéseket, szerszámokat, anyagokat,
valamint védıberendezéseket, eszközöket a munkavégzés elıtt biztonság-technikai
szempontból megvizsgálni, és azokat a munka folyamán a munkavédelmi
követelményeknek megfelelıen használni, ha meghibásodást tapasztal, azt a
munkahelyi vezetıjének jelenteni.
10.1.10. A dolgozó munkahelyén, az egészségügyi és szociális létesítményekben köteles
fegyelmezett magatartást tanúsítani, és a rendet megtartani.
10.1.11. A dolgozó a munka végzése közben elszenvedett legkisebb sérülést, rosszullétet,
vagy megbetegedést is köteles munkahelyi vezetıjének azonnal jelenteni, elsısegélyt
kérni. Amennyiben egészségi állapota akadályozza a jelentést, a baleset helyszínén
jelenlévı személy köteles jelenteni a sérülést. A közvetlen munkahelyi vezetı köteles
a balesetet a munkavédelmi megbízottnak, vagy vezetınek azonnal jelenteni.
10.1.12. Munkavégzésre alkalmas állapotot kizárja néhány gyógyszer fogyasztása is, amely
bizonyos munkák végzése esetén veszélyes lehet. Ezért a dolgozó köteles a
gyógyszerszedést munkahelyi vezetıjének jelenteni. A munkahelyi vezetı a
foglalkozás-egészségügyi orvos véleménye alapján dönt a további foglalkoztatásról az
adott munkakörben.
10.1.13. Ha valamely munkát egyidejőleg két, vagy több munkavállaló végez a biztonságos
munkavégzés érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával,
és ezt a többiek tudomásra kell hozni.
10.1.14. A padozatra, felületre kerülı minden olyan szennyezıdést, amely csúszásveszélyt
okozhat, köteles a munkahelyi vezetı folyamatosan eltávolítatni. Amennyiben a
szennyezıdés, közlekedésre kijelölt utakon van, azt azonnal el kell távolítani.
10.1.15. Étkezni csak a kijelölt étkezı helyiségben, vagy az ebédlıben lehet, munkahelyen,
öltözıben étkezni tilos!
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10.2. Azon munkahelyek jegyzéke, ahová csak az oda beosztottak, illetve csak a
felügyelettel megbízottak léphetnek be.
10.2.1. Az alább felsorolt munkahelyekre az oda beosztottakon, az ott munkát végzıkön, az
ellenırzésre és felügyeletre jogosult személyeken kívül más nem léphet be.
A belépési tilalmat „Idegeneknek belépni TILOS!” felirattal kell jelölni a bejárati ajtón.
A belépni tilos táblán kívül el kell, helyezni a bejárati ajtónál a szabvány szerinti
életveszélyre figyelmeztetı táblát is a 2/1998. évi (I.16.) MüM rendeletben elıírtak szerint.
• Kazánházak és tartozékai, létesítményei
• Gázfogadó
• Palack tároló
• Vegyszerraktár
• Elektromos kapcsoló helyiségek
• Építési terület
A belépési tilalmat a munkahelyi vezetık, a beosztott dolgozók kötelesek betartani, illetve
betartatni.
10.3. Azon munkahelyek jegyzéke, ahol egyedül munkát végezni Tilos.
10.3.1. Az egyedül nem végezhetı munkákat szabványok, biztonsági szabályzatok
(kazánbiztonsági, nyomástartó edények biztonsági szabályzata), kezelési utasítások
határozzák meg.
10.3.2. Az alább felsorolt munkahelyeken egyedül javító, szerelı, beszabályozó, stb. munka
nem végezhetı:
• Kazánházak
• Elzárt elektromos kapcsolóterek
• Kutak, aknák, tartályok belseje
• Vegyszer raktárak, vegyszerszállítás
• Felvonó aknák
10.3.3. Villamos munkafolyamatok feszültség alatt, vagy feszültség közelében csak az MSZ
2364. szabvány alapján, az ott meghatározott mértékben, és módon végezhetık.
10.3.4. Nem villamos szakképesítéső személy a felügyeletére bízott gépen, berendezésen,
villamos szerelvényen munkát nem végezhet. (még biztosítékot sem cserélhet)
10.3.5. Egyéb, itt nem említett villamos munkát csak a vonatkozó felsorolt szabványokban
elıírtak szerint, az ott leírt létszámú, és szakképesítéső dolgozókkal végeztethetık el.
(pl. szigetelésmérés, érintésvédelmi mérés, stb.)
10.3.6. Kazánházakban, hőtıgépházakban az üzemelés teljes idıtartamára legalább 1 fı
vizsgázott kazánfőtıt, kompresszorkezelıt kell alkalmazni.
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11. AZ ELSİSEGÉLYNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁSNAK RENDJE
11.1.

Az BéKSZI minden tanmőhelyében dolgozó szaktanárnak ismernie kell az
elsısegélynyújtás ismereteit.

11.2.

Az elsısegélynyújtónak feladata az elsısegélynyújtás, de szükség esetén minden
dolgozónak kötelessége – képességeinek megfelelıen - a dolgozótársain segíteni.

11.3.

Minden munkahelyen az elsısegélynyújtás céljára állandóan készenlétben kell
tartani a létszámnak megfelelı elsısegélynyújtó felszerelést.

11.4.

Az elsısegélynyújtó felszerelés mennyiségét, és minıségét (az üzemorvos javaslata
alapján) a vezetı köteles biztosítani.

11.5.

A feltöltöttséget a szaktanárnak rendszeresen köteles ellenırizni.

11.6.

Az elsısegélynyújtó felszerelések beszerzésérıl a munkahelyi vezetı gondoskodik.

11.7.

A felszerelések karbantartásáról, elhasznált, illetve lejárt gyógyszerek, kötözı
anyagok stb. azonnali pótlásáról a munkahely vezetıje köteles gondoskodni.

11.8.

Az elsısegély helyét az „Elsısegély” feliratú tábla kifüggesztésével jól láthatóan
meg kell jelölni.

11.9.

Baleset, sérülés esetén az elsısegélynyújtást végzı, illetve az abban közremőködı
dolgozó köteles a helyszínen lévı legmagasabb egészségügyi szakképzettséggel
rendelkezı személy utasításait betartani.

11.10. A munkahely vezetıje köteles az elsısegélynyújtás elıtt esetleg szükséges mőszaki
mentést biztosítani, és a veszélyforrást azonnal megszüntetni.
11.11. Ha szükséges, akkor a munkahely vezetıje, a sérült dolgozót orvosi ellátásra küldi.
11.12. Minden munkahelyi vezetı a tudomására jutó sérüléseket, baleseteket köteles a
munkahelyi Üzemi baleseti naplóba bejegyezni, és a sérült dolgozóval aláíratni,
Valamint jelenteni a munkavédelmi megbízott, vagy a munkavédelmi vezetı felé.
11.13. Abban az esetben, ha a sérült dolgozó megtagadja az elsısegélynyújtást, illetve (a
szükséges további) orvosi ellátást, a munkahelyi vezetı tanúk igénybevételével köteles
dokumentálni a történteket. E tényt a legrövidebb idın belül a munkahelyi vezetı
köteles jelenteni a munkavédelmi vezetınek.
11.14. A villamos gépek, berendezések, villamos szerelvények javításával, szerelésével, és
mérésével foglalkozó dolgozókat, illetve ezek munkáját közvetlenül irányító
vezetınek ismerniük kell az elektromos áram ütött kiszabadítására és élesztésére
vonatkozó eljárásokat.
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12. ÉPÜLETEK ÉPÍTMÉNYEK HASZNÁLATBA VÉTELÉRE,
TERMELİESZKÖZÖK ÜZEMBE HELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
12.1.

Új üzem, új létesítmény, berendezés, munkagép, gépjármő, anyag és egyéb
munkaeszköz használatbavétele csak az egészséges és biztonságos munkavégzés
követelményeinek megtartásával történhet. Erre már a használatbavételt megelızı
eljárás során, a tervezésnél és a kivitelezésnél kell figyelemmel lenni.

12.2.

A beruházó köteles a beruházás elıkészítése, illetve a kiviteli terv elıkészítése elıtt,
illetve a megbízással egy idıben a tervezıvel írásban közölni mindazokat a
rendelkezésre álló adatokat, amelyek a munkabiztonsági követelmények kielégítéséhez
szükségesek. Amennyiben az nem rendelkezik megfelelı adatokkal, a tervezıi
megbízásnak ki kell terjednie az erre vonatkozó adatgyőjtésre is.

12.3.

A tervezı köteles a tervhez biztonsági és egészségvédelmi tervfejezetet készíteni.
Továbbá a tervezınek írásban kell, nyilatkoznia, hogy a terv a hatályos
szabványoknak, szabályzatoknak, munkabiztonsági elıírásoknak megfelel.

12.4.

A kivitelezés megkezdése elıtt 30 nappal tájékoztatni kell a munkavédelmi vezetıt
minden beruházásról, valamint a beruházás használatbavételének tervezett
idıpontjáról, a biztonsági és egészségvédelmi tervfejezetrıl.

12.5. Munkavédelmi üzembe helyezésre vonatkozó rendelkezések
12.5.1. Az üzemeltetı munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz,
technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban munkavédelmi üzembe
helyezés). Veszélyes munkaeszköznek minısül az 1993. évi XCIII. tv. 87. §. 11.
pontja. illetve az 5/1993 (XII. 26) MüM. rendelet 1. sz mellékletében meghatározott,
valamint a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszköz.
12.5.2. Az üzembe helyezési engedély kiadásának feltételei:
Üzembe helyezési engedély csak akkor adható ki: ha
a gép, berendezés megfelel a mindenkor érvényes munkabiztonsági elıírásoknak
magyar nyelvő gépkönyv, kezelési és karbantartási utasítás rendelkezésre áll
rendelkezik munkavédelmi minısítéssel.
az elektromos részrıl mőszeres vizsgálati jegyzıkönyv minden szempontból
„megfelelı” mérési eredménnyel zárult (szabványossági, érintésvédelmi,
villámvédelmi mérés),
létesítmények vonatkozásában szükséges a helyileg illetékes önkormányzat
használatba vételi engedélye is.
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12.5.3. Az üzemeltetı már az üzembe helyezés elıtt köteles gondoskodni az új létesítmény,
üzemi berendezés, gép, technológiai mőködtetésére beosztott dolgozók képzésérıl,
hogy az üzemvitel megindítására megfelelı képzettségő és kielégítı gyakorlattal
rendelkezı szakember álljon rendelkezésre. A megfelelı gyakorlat eléréséig
biztosítani kell a fokozott felügyeletet és ellenırzést.
12.5.4. Az üzembe helyezési engedélyt az MvSZ. IV: sz. melléklete szerint kell kiadni.
12.5.5. Az üzemeltetéshez szükséges használatba vételi és üzembe helyezési engedély
• 1 pld- át . a gépkezelınek kell átadni, (amely az átadás-átvétel tárgyát is képezi)
• 1 pld.- t kap az üzembe helyezı.
12.5.6. A használatbavételi, üzembe helyezési engedélyben rögzíteni kell a létesítmény,
gép, berendezés, gépsor, üzem, mőhely stb.
• pontos megnevezését,
• a telepítés helyét,
• nyilvántartási számát, leltári számát,
• minıségtanúsítási, vagy minısítési bizonylatokat,
• magyar nyelvő gépkönyv, technológiai, mőveleti kezelési, karbantartási
utasítások meglétét,
• érintésvédelmi és egyéb mérések eredményeit, illetve adatait, (zaj, világítás,
vibráció, por stb.)
• a tervezı, a kivitelezı, építészeti, gépészeti, stb. munkabiztonsági nyilatkozatát,
• egyéb szakelıadók véleményét,
• az eljárás során tapasztalt hiányosságokat, azok megszüntetésének határidejét,
felelısök nevét,
• engedély jellegét, (próbaüzem, ideiglenes üzem, végleges üzem)
12.5.7. Üzembe helyezési eljárást nem kell lefolytatni azoknál a jármőveknél, amelyeket
hatósági jelzéssel láttak el, azonban a gépjármőveken hatósági jogkörbe nem tartozó
berendezések üzembe helyezését el kell végezni. (pl. gépek adapterei, emelıgép stb.)
12.5.8. Használatbavételi üzemeltetési engedély nélkül létesítményt, épületet, gépet,
berendezést, gépi felépítményt használni tilos.

13. MUNKABALESETEK, FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK
BEJELENTÉSÉNEK,NYILVÁNTARTÁSÁNAK KIVIZSGÁLÁSÁNAK
RENDJE
13.1.

Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentésérıl nyilvántartásáról,
kivizsgálásáról, a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény. 64-68. §. ai,
valamint az 5/1993.(XII: 26) MüM. rendelet 5.§.-10 §. ai rendelkeznek.

13.2.

Az BéKSZI minden tanmőhelyében dolgozó szaktanár köteles gondoskodni arról,
hogy a területén bekövetkezett minden munkabalesetrıl a felettese és a munkavédelmi
vezetı 48 órán belül tudomást szerezzen. A munkahelyi vezetı a bekövetkezett
balesetrıl a sérülttel meghallgatási jegyzıkönyvet köteles készíteni.
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13.3.

Nyilván kell tartani minden balesetet, még azokat is amelyek nem okoztak
munkakiesést. A nyilvántartást a munkabiztonsági megbízott az erre a célra
rendszeresített ”Munkabaleseti nyilvántartás„-ban köteles vezetni. A munkabaleseti
nyilvántartást központilag és területileg is kell vezetni.

13.4.

A sérült köteles a munka vagy üzemi balesetét az ıt közvetlenül irányító
személynek haladéktalanul bejelenteni. Ha a sérült a balesetét nem tudja jelenteni
valamilyen oknál fogva, a bejelentési kötelezettség a munkatársát kötelezi annak
megtételére.

13.5.

A BéKSZI igazgatója köteles a súlyos balesetet (lsd. 4. pont Súlyos munkabaleset)
azonnal bejelenteni az OMMF területileg illetékes felügyelıségének, valamint a
munkavédelmi vezetınek.

13.6.

Az azonnali bejelentési kötelezettséggel járó munkabaleseteket, szóban,
távbeszélın, kell bejelenteni, de 24 órán belül írásban is meg kell ismételni a
bejelentést.
13.7. A súlyos balesetek írásbeli jelentésénél a bejelentésnek tartalmaznia kell a sérültre
vonatkozóan:
•
Nevét, beosztását, anyja nevét, születési helyét, idejét, lakcímét.
•
A munkahely megnevezését, ahol a baleset történt, a baleset idıpontját, az
elhárítás érdekében tett intézkedést,
•
A baleset rövid leírását, jármővel történt baleset esetén külön megjelölve, hogy
az intézmény területén, vagy közúton történt –e a baleset.
•
Életveszélyes sérülés esetén, ha a sérült meghalt, utólag közölni kell.

13.8.

A súlyos munkabaleseteknél a sérült ellátása és az életveszély elhárítása után, a
helyszínt változatlanul kell hagyni a hatóságok megérkezéséig.

13.9.

A vizsgálat befejezését követıen meg kell állapítani a baleset ok láncolatát, és meg
kell tenni a megfelelı intézkedést a hasonló balesetek megelızése érdekében.
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14. MUNKAVÉDELMI ELLENİRZÉS
Célja: annak megállapítása, hogy a munkavégzés körülményei megfelelnek-e
a munkavédelemrıl szóló törvény, a kapcsolódó jogszabályok és az állami szabványok,
valamint a belsı utasítások elıírásainak illetve az azokban megfogalmazott
követelményeknek.
A szaktanárok naponta kötelesek meggyızıdni arról, hogy:
• a munkahelyek és munkaeszközök megfelelnek az egészséget nem
veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés követelményeinek.
• Az ellenırzés szempontjainak meghatározásánál elsısorban a
munkavédelemrıl szóló 1993.évi. XCIII. törvény III. fejezete az
irányadó (pl. leesés elleni védelem, mőszaki állapot, kezelıelemek
magyar nyelvő feliratozása, stb.)
• a munkavállalók ismerik és megtartják a rájuk vonatkozó rendelkezéseket,
• a munkavállalók az elıírt egyéni védıeszközöket viselik és munkára képes
állapotban vannak, alkoholos állapot ellenırzése
• a munkahelyi rend és tisztaság biztosított,
• az anyagmozgatás és tárolás elıírásszerő.
Az ellenırzésre kötelezett munkaidején kívüli munkavégzésre is terjedjen ki az ellenırzési
kötelezettség. Az ellenırzésekrıl nem kell írásos emlékeztetıt készíteni, de minden érintett
köteles a feltárt rendellenesség megszüntetésérıl azonnal intézkedni.
14.1. A dolgozó napi munkavédelmi ellenırzései
14.1.1. A dolgozó köteles munkakezdés elıtt, munkavégzés közben a munka területét, és
közvetlen környezetét, valamint a rábízott munkaeszközök, berendezések, szerszámok,
védıeszközök, és egyéb tevékenységgel összefüggı eszközök biztonságos
munkavégzéshez szükséges feltételeit ellenırizni.
14.1.2. Az ellenırzés a dolgozótól elvárható módon és mélységben, szakmai tudásának,
felkészültségének, gyakorlatának megfelelıen a rendelkezésre bocsátott, vagy
bizonyíthatóan ismertetett utasítások, szabványok figyelembe vételével történjen.
14.1.3. A tapasztalt hiányosságot a dolgozó köteles a munkahelyi vezetıjének azonnal
jelenteni, intézkedést kérni. Ha a dolgozótól elvárható a hiányosság megszüntetése,
úgy haladéktalanul meg kell tennie.
14.2. Kéziszerszámok ellenırzésének rendje
14.2.1. A dolgozó köteles a részére kiadott kéziszerszámokat munkakezdés elıtt biztonsági
szempontból megvizsgálni. Munkavégzés biztonságát csökkentı kéziszerszámokat
használni nem szabad, az ilyen szerszámokat a használatból ki kell vonni, cseréjérıl
gondoskodni köteles úgy a dolgozó, mint a munkahelyi vezetı.
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14.3. Villamos felülvizsgálatok
14.3.1. Villamos kéziszerszámokat szemrevételezéssel
ellenırizni kell, ez a dolgozó feladata.

minden

munkakezdés

elıtt

14.3.2. Villamos kéziszerszámokat évente érintésvédelmi és szigetelési szempontból
ellenırizni kell. Ezt a vizsgálatot szakképzett, erre a munkára megbízott
villanyszerelınek kell elvégeznie. Az ellenırzésrıl nyilvántartást kell vezetni.
14.3.3. Csatlakozó, és hosszabbító vezetékek azonosítható villamos, és mechanikai
ellenırzését havonta köteles elvégeztetni az alkalmazó terület vezetıje. Az ellenırzést
végzi a villanyszerelı.
14.3.4. A karbantartási területen alkalmazott csatlakozó és hosszabbító vezeték használója a
használatba vétel elıtt köteles legalább annak mechanikai épségét ellenırizni.
14.4. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végeztetni:
•
•
•

minden új berendezés üzembevételét megelızıen,
rendszeresen legalább 3 évenként,
minden 25 A-nél nagyobb névleges áramerısségő áramkör bıvítésekor, a
bıvítéssel érintett áramkörben.

14.5. Érintésvédelmi szerelıi ellenırzést kell végeztetni:
•
•

minden érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat alkalmával annak
bevezetı részeként
kéziszerszámokon, és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként

A mérést csak szakvizsgával rendelkezı személy végezheti.
A mérésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyben a mérıpontok is fel vannak tüntetve. A
jegyzıkönyvben szereplı nem megfelelı eredményeket ki kell javítani, és ezt a kijavítást
végzı villanyszerelınek dokumentálnia kell dátummal és aláírással.
14.6. Alkoholos állapot ellenırzésének rendje
14.6.1. Alkoholos állapotban történı munkavégzés megakadályozása érdekében az
igazgató, illetve a munkavédelmi megbízott minden munkahelyen jogosult, és köteles
alkoholos állapot ellenırzést tartani két tanú jelenlétében.
14.6.2. Az ellenırzés végrehajtása, dokumentálása és intézkedések:
•
Az ellenırzést végzı az „Alkohol-tester”, vagy alkohol szonda
igénybevételével állapíthatja meg az ittasságot. Az „Alkohol-tester” pozitív
kijelzése esetében mindenkor meg kell ismételni az ellenırzést alkohol
szondával is.
•
Az alkoholos ellenırzést végzı minden esetben köteles a rendszeresített
„Munkahelyi ittassági vizsgálati naplóba” és jegyzıkönyvbe bejegyezni az
ellenırzés tényét, és a szükséges adatokat.
Munkavédelmi. Szabályzat. 2008 v.1.2.
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Ha az ellenırzés során valamely dolgozónál ittasság megállapítható
(szondával), akkor „Ittasság vizsgálati jegyzıkönyvet” kell kiállítani. Az
ittasság vizsgálati jegyzıkönyvet legalább két példányban kell kiállítani. Az
eredeti példányt az eljárás lefolytatásához kell mellékelni. A másodpéldányt, a
vizsgálatot végzı tartja meg.
Az ellenırzés során az ittasságot mutató (elszínezıdött) szondát az ittas
dolgozó aláírását tartalmazó címkével kell ellátni.
A felcímkézett szondát, az ellenırzést végzınek az eljárás jogerıs lezárásáig
meg kell ırizni.
Az ittassági vizsgálati jegyzıkönyvet legalább három évig az irattárban meg
kell ırizni.
Abban az esetben, ha a vizsgált dolgozó az alkoholos állapot ellenırzést,
szondázást megtagadja, akkor İt ittasnak kell tekinteni. A további intézkedést
ennek megfelelıen kell megtenni.
Ha a dolgozó az „alkohol szonda” pozitív eredményét vitatja, annak
felülvizsgálata érdekében kérheti a véralkohol vizsgálatot. (Lsd. 16/1986
(XII.17.) EüM. rendelet az ittasság munkahelyi ellenırzése véralkohol
vizsgálattal.)
Abban az esetben, ha a véralkohol vizsgálat az alkoholos befolyásoltságot
megállapítja, a vizsgálat során felmerült költségek az ittas dolgozót terhelik.
Negatív eredmény esetén a vállalatnak kötelessége megtéríteni a felmerülı
kiadásokat.
Alkoholos állapotban lévı dolgozót minden esetben azonnal ki kell állítani a
munkából a munkahelyi vezetınek, vagy az ellenırzést végzınek. A le nem
dolgozott munkaidıre munkabér nem jár.
Ittas dolgozó ellen minden esetben fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.
„Véralkohol vizsgálat” esetén eljárást csak pozitív vizsgálati eredmény
megérkezése után lehet a dolgozó ellen kezdeményezni.
Az alkoholos állapot ellenırzésnek alávetett dolgozók számát mindenkor az
ellenırzést végzı határozza meg.
Minden munkabaleset, sérülés esetében a munkahelyi vezetınek
elsısegélynyújtás után kötelessége a sérült (amennyiben a sérülés súlyossága
engedi) az alkoholos állapot ellenırzése.
Az ellenırzést be kell jegyezni a rendszeresített „Munkahelyi ittasság
vizsgálati naplóba”, és jegyzıkönyvbe.
A bejegyzést, és a szondát a munkavédelmi megbízottnak láttamozni kell.
Súlyos, azonnali jelentésre kötelezett baleset esetén a munkahelyi vezetınek
intézkednie kell a kórház felé a véralkohol vizsgálat elvégzése érdekében.
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15. VÉDİRUHA,EGYÉNI VÉDİESZKÖZ JUTTATÁSA
15.1.

A munkáltató védıruhával és egyéni védıeszközzel (a továbbiakban egyéni
védıfelszerelés) köteles ellátni a munkavállalót, ha munkakörében a mőszaki
feltételek nem kielégítık, és a dolgozó veszélyes, vagy ártalmas termelési tényezık
hatása éri, vagy a védıfelszerelés biztosítását közegészségügyi érdek indokolja.
Kiegészítı védelemként a munkaköri veszélyeknek, ártalmaknak megelızésére
szolgáló megfelelı egyéni védıfelszereléseket a dolgozók részére a 65/1999. (XII.22)
EüM. rendelet alapján kell biztosítani.

15.2.

A BéKSZI-nél a mellékletben felsorolt munkakörökben foglalkoztatott, illetve ilyen
munkát végzı dolgozók részére a mellékletben megjelölt egyéni védıeszközöket kell
biztosítani és kiadni a dolgozók részére.

15.3.

Egyéni védıfelszerelések kiadása helyett, pénzbeli megváltást alkalmazni tilos!

15.4.

Az egyéni védıfelszerelést a munkavégzés, a foglalkoztatás teljes idıtartamára
biztosítani kell. Kihordási ideje nincs, és nem megy át a munkavállaló tulajdonába.
Elhasználódása, védelmi képességének meghatározott mértékő csökkenése esetén
gondoskodni kell a cseréjérıl.

15.5.

Az egyéni védıfelszerelés biztosítása, vagy használata nélkül a mellékletben
felsorolt munkakörökben és munkaterületeken munkát végeztetni vagy végezni tilos.

15.6.

Az egyéni védıfelszerelés meghatározása kockázat alapján munkabiztonsági
szaktevékenység.

15.7.

Egyéni védıfelszerelés használatának elıírásai

15.8.

Egyéni védıfelszerelés használata kötelezı a munkavégzés során, azokon a
munkahelyeken, ahol:
• a termelı-berendezés kialakításával,
• a termelési folyamat szervezésével,
• a kollektív védıeszközökkel a védelem nem oldható meg.

15.9.

Az egyéni védıfelszerelésekkel kapcsolatos tudnivalókat az elızetes és ismétlıdı
munkavédelmi oktatáson kell a munkát végzık tudomására hozni.

15.10. A dolgozó köteles a részére kiadott egyéni védıeszközöket rendeltetésének
megfelelıen használni.
15.11. A munkavégzéshez elıírt védıeszköz hiányában a munka nem végezhetı el, a
dolgozónak joga és kötelessége azt kérni, és kötelessége azt használni.
15.12. A dolgozó, ha a részére elıírt egyéni védıeszközt figyelmeztetés ellenére sem
használja, a munkavégzéstıl el kell tiltani, és fegyelmi felelısségre vonást kell
alkalmazni. Az eltiltott idıre munkabér nem számolható el.
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15.13. A munkáltató kötelessége olyan védıeszközt biztosítani, amely a munkavégzéshez
rendeltetésszerően használható, biztonságos és kényelmes, a dolgozót
munkavégzésében nem akadályozza.
15.14. A dolgozó a részére kiadott védıeszközt köteles jó állapotban tartani és a szükséges
karbantartást elvégezni.
15.15. Az egyéni védıeszközök biztosításáért és azok elıírás szerinti használatának
folyamatos ellenırzéséért a mindenkori helyszíni munkairányító, illetve munkahelyi
vezetı a felelıs.
15.16. Egyéni védıeszköz beszerzésének tárolásának, kiadásának rendje.
15.17. A munkavégzéshez szükséges egyéni védıeszközök, valamint a nyilvántartásra
kötelezett életvédelmi eszközök biztosítása érdekében az eszközöket idıben meg kell
rendelni.
15.18. Kizárólag érvényes típusbizonyítvánnyal vagy gyártói megfelelıségi nyilatkozattal
rendelkezı, minısített egyéni védıeszközt szabad használni.
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I. melléklet

A dolgozók idıszakos orvosi vizsgálatának gyakorisága

A 18. életévet be nem töltött munkavállalók

évente

40 éves korig

3 évenként

40-50 életév között

2 évenként

50 év felett

évenként

magasban munkát végzık
egyéb mozgó gépek és géprészek, termelı berendezések
mozgó elemei mellett, vagy közelében végzett munka.

évenként
évenként

egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörben foglalkoztatott
dolgozók (gépkezelık, szerelık stb.)

évenként

II. melléklet

JEGYZÉK
Azokról a munkahelyekrıl, illetve munkafolyamatokról,
ahol egyedül munkát végezni nem szabad

-

alkalmi tőzveszélyes tevékenység végzése

-

gépek, gépsorok próbaüzemeltetése

-

magasban végzett szerelési tevékenység

-

feszültség közelében végzett munka

-

veszélyes gépek üzemeltetése

-

tartályban, vagy olyan zárt helyen végzett munka, ahol beszállási engedély
szükséges
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III. melléklet

Védıruha és egyéni védıeszköz meghatározás
A 65/1999 (XII. 22.) EüM rendelet alapján

Sor. Munkakör,munkaártalom
Védendı
sz. terület megnevezése
testrész
01. Fémipari munka
mechanikai szem
kéz

Védıruha, védıeszköz
megnevezése
Védıszemüveg
Védıkesztyő

02.

Hegesztı pajzs
Védıszemüveg
Bır védıkesztyő
Bır lábszárvédı
Bırkötény
Védıcipı

Ívhegesztı

mechanikai szem
kéz
láb
egésztest
láb

03.

Lánghegesztı

mechanikai szem
kéz
láb
egésztest
láb

Hegesztı szemüveg
Védıszemüveg
Bır védıkesztyő
Bır lábszárvédı
Bırkötény
védıcipı

04.

Asztalos

mechanikai fül
kéz

hallásvédı
kesztyő

05.

Kımőves

mechanikai fej
kéz

védısisak
védıkesztyő
védıkrém
védıszemüveg
porálarc

Bontási munkánál

szem
légzés

06.

Ács- állványozó

07.

Állványon,
vagy mechanikai fej
állvány
közelében
láb
végzett munka
egésztest

védısisak
átfúrás-mentes
talpú
cipı
teljes testheveder
zuhanásgátló

08.

burkoló

mechanikai térd
kéz

térdvédı
védıkesztyő
védıkrém

09.

festı

mechanikai szem
légzés

védıszemüveg
porálarc
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Fodrász (maró hatású vegyi
anyaggal
végzett
munkánál)
Kémia
tanár(maró vegyi
hatású
anyaggal
végzett munkánál)
Udvaros,
anyagbeszerzı

szem
kéz

védıszemüveg
gumikesztyő

szem
kéz

védıszemüveg
gumikesztyő

mechanikai egésztest
kéz
láb

vízhatlan öltözék
vattakabát
kesztyő
gumicsizma

kéz

gumikesztyő

13.

takarító

vegyi

14.

villanyszerelı

elektromos láb

15.

Ha a munkahely mechanikai hallás
zajszintje 85dB felett
van

Szigetelı talpú cipı
Hallásvédı (fültok vagy
füldugó)

A más, illetve több munkakört is ellátó dolgozók arra a munkakörre vonatkozó védıruhát vehetik
igénybe, amely az adott munkavégzéshez megfelel.
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IV. melléklet

Veszélyes létesítmény, munkaeszköz, technológia üzemeltetésének elrendelése
(Munkavédelmi üzembe helyezés)
Alulírott üzemeltetı, munkáltató (vagy nevében és felelısségére eljáró megbízott) kijelentem,
hogy az alábbiakban meghatározott létesítmény (vagy veszélyes munkahely, veszélyes
munkaeszköz, veszélyes technológia) munkavédelmi szempontú elızetes vizsgálatát,
munkavédelmi szaktevékenységre feljogosított személlyel elvégeztettem. A vizsgálat eredményeit
értékelve megállapítottam, hogy az kielégíti az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos
munkavégzés követelményeit, ezért a mai nappal elrendelem az üzemeltetést.
Veszélyes munkaeszköz
megnevezése:.................................................................................................................
típusa, gyári vagy gyártási száma:.................................................................................
gyártó megnevezése:.....................................................................................................
telepítési helye( mobil munkaeszköz esetében raktározási, v. alkalmazási hely.):
......................................................................................................................................
általános minıségtanúsítás keretében kiadott gyártói, importálói minıségtanúsítási dokumentumot
kiadó megnevezése:................................
a megfelelıségi- tanúsításra kötelezett munkaeszköz esetén a MSZH által kiadott Munkavédelmi
Minıségi
Bizonyítványt
kiállító,
vizsgáló
laboratórium
megnevezése
és
száma):...............................................................................
a hatósági engedély száma, típusa:...............................................................

A munkavédelmi szempontú elızetes vizsgálat során a mellékletben felsorolt jogszabályok,
szabványok, elıírásait elégítette ki a megnevezett létesítmény ( vagy munkahely, technológia,
eszköz).
A
munkabiztonsági
szaktevékenységet
ellátó
személy
neve
és
szakképesítése:..............................................................................................................

Békéscsaba: 200.............................hó.................-n.

..................................................................
munkáltató vagy megbízottja
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V. melléklet

A 15/1972 (VIII. 5.) EüM rendelet, és az azt módosító 17/2002. (IV. 12.) EüM. rendelet, 4.sz.
melléklete alapján a készenlétben tartandó mentıdobozok kötelezı tartalma:
Elnevezés
2-10 fı

11-50 fı

Dolgozói létszám
51-100 fı
101-200

201-400

1. Mull pólya steril
(5m x 10 cm)

2

2

4

4

6

2. Mull pólya(egyenként
csomagolva
5 m x 10 cm.)

2

3

4

5

10

3. Mull steril
(50cm x 80 cm)

2

3

3

5

10

4. Mull lap steril
(100 lapos 6x6 cm)

2

2

4

4

10

5. Háromszögő kendı
(100x100x141)

1

2

2

4

4

6. Fólia kesztyő (pár)

2

4

8

10

10

7. Ragtapasz
(5 m x 2,5 cm)

1

1

1

1

2

8. Háztartási egyenes
olló tokban

1

1

1

1

1

9. Jódpárna (6x1 ml.)
vagy PVP-jód- komlexet
tartalmazó oldat
(30 ml-es flakon)

1

1

2

3

4

10. Tartalomjegyzék

1

1

1

1

1
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VI. melléklet

Tisztálkodási szerek juttatása
Építıipari tevékenységet
folytató munkások,
karbantartók
Takarítók

Gépkezelı
Szellemi tevékenységet
folytatók

Szappan
Törölközı
Ultraderm
Bırápoló krém
Szappan
Törölközı
Kézfertıtlenítı szer
Bırápoló krém
Ultraderm
Szappan

Mosdókban szükség szerint
Mosdókban szükség szerint
1 db/hó
1 db/hó
Mosdókban szükség szerint
Mosdókban szükség szerint
1 üveg/hó
1 db/hó
1 db/hó
Mosdókban szükség szerint

VII. melléklet

Védıital juttatásának rendje

1. Ha a munkahelyi klíma zárt téri és szabadtéri munkahelyeken a 24 °C EH értéket
meghaladja , a közalkalmazottak részére igény szerint, de legalább félóránként védıitalt
kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hımérséklető ivóvízzel kel
pótolni. E célra alkalmas azonos hımérséklető ízesített alkoholmentes ital is, amelynek
cukortartalma az ital 4 súly%-át nem haladja meg, vagy mesterséges ízesítıszerrel ízesített.
2. A hidegnek minısülı munkahelyen (ha a hımérséklet a munkaidı 50%-nál hosszabb
idıtartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot
nem éri el) a közalkalmazottak részére 50 °C hımérséklető teát kell szolgáltatni. A tea
ízesítéséhez a 3. pontban elıírtak figyelembe vételével cukrot, illetve megfelelı édesítıszert
kell biztosítani.
3. a védıital valamint a tea készítése, tárolása kiszolgálása a közegészségügyi követelmények
betartásával történhet.
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VIII. melléklet

Idıszakos biztonsági felülvizsgálatok
fajtái
Villamos kéziszerszámok felülvizsgálata
Villamos berendezés érintésvédelmi felülvizsgálata
Felvonók
Nyomástartó edények
Nagy veszélyességő
Közepes veszélyességő
Biztonsági heveder, munkaöv
Elektrotechnikai munkakesztyő (gumiból)
Raktározott
Használatra kiadott
Építési állványok

Hegesztı berendezések
Elektromos
Gázos (tömlık, nyomásszabályzók)
Faipari gépek
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gyakorisága
1 évente
3 évente
1 évente

3 évente
6 évente
6 havonta vagy
gyártói elıírás
1 évente
6 havonta
Használatba
vétel elıtt
Havonta, illetve
vihar után
1 évente
3 havonta
5 évente

módja
szemrevételezés
mőszeres mérés
mőszeres mérés
szemrevételezés
mőködési próba
Szerkezeti vizsgálat
nyomáspróba
Mőszeres mérés
1000 V-os villamos
szilárdsági vizsgálat
mőszeres mérés
szemrevételezés
szemrevételezés
teher próba
szemrevételezés
mőszeres mérés
tömörségi próba
szemrevételezés
mőszeres mérés
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függelék
1.1 Testnevelést tanító nevelık baleset elleni védekezés módszerei
A baleset megelızés módszerei:
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

A figyelem felhívás, a tudatosítás a baleset elhárítási képesség kialakítása mindig a
megfelelı, az éppen soron lévı mozgásanyagokhoz kapcsolódjék
A baleset elhárítására való nevelés egyes témáinak beépítése a tanmenetbe
A tanmenetben fel kell tüntetni a nevelési feladatok között a baleset megelızésére
vonatkozó feladatokat
A balesetek másik lehetısége a torna oktatásnál nyújtott közvetlen segítségnél adódhat
A pedagógus helyesen válassza meg a tartózkodási helyét
Játékoknál, sportjátéknál is helyes ha kellı távolból, de jól áttekinthetı helyrıl irányítják
a játékot

A tornaterem munkavédelmi elıírásai
Megfelelı szélességő folyosókra, ajtókra van szükség. Méreteit irányelvek adják meg.
Világítása korszerő legyen: részben mesterséges, részben természetes
Az ablakokat vasráccsal kell védeni
A világítás fényforrásainak elhelyezése a mennyezeten úgy, hogy árnyékmentes legyen a
világítás
1.1.11 A lámpatesteket védıráccsal kell ellátni
1.1.12 A tornaterem főtése feleljen meg az adott főtési rendszer munkabiztonsági
követelményeinek
1.1.13 Szellıztetése két oldalon elhelyezett ablaknyitással természetes módon, amely azonban nem
zavarhatja a tanulók szabad mozgását
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10

A tornaszertár munkavédelmi elıírásai
1.1.14 A szertár rendeltetésszerő használata, tisztasága nagyon fontos
1.1.15 Méretezése és elhelyezése olyan legyen, hogy a tornaszerekkel balesetmentesen lehessen
közlekedni
A sporteszközök munkavédelmi elıírásai
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21

A tornaterem hibás felszereléseinek javíttatása fontos feladat (bordásfal, tornapadok stb.)
Bordásfal, győrőhinták szakszerő rögzítése
Ugrószekrény összeillesztésére szolgáló letöredezett lábacskák javítása
A szınyegek fali kampójának elhelyezése 150-160 cm magasban
Ugrómércék, ugrólécek rögzítése úgy, hogy ugrás közben el ne dıljön
Ugrólécet összekötve nem szabad használni

Sportköri tevékenységbıl származó balesetek megelızése
1.1.22 Sportköri foglalkozásokon, tömegsport foglalkozásokon, versenyek megszervezése és
lebonyolítása sérülés és balesetmenetes legyen. Biztosítani kell a tevékenység
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lebonyolításának elıfeltételeit (ugrómeder fellazítása, megfelelı felszerelés és öltözet
használata, valamint a szükséges munkafegyelmet)
1.1.23 Foglalkozásokat csak meghatározott idıben és a foglalkozást vezetı tanár jelenlétében
szabad megtartani
1.1.24 Atlétikai foglalkozást csak szabadtéren szabad végeztetni, dobószerekkel végzett
gyakorlatok nagy körültekintést kívánnak
1.1.25 Sportköri foglalkozások megszervezésénél, lebonyolításánál elsırendő feladat a fegyelem
biztosítása
A sportnapok rendezésével kapcsolatos baleset elhárítás
1.1.26 A szervezettség biztosítása és a balesetek megelızése miatt fontos a terep megválasztása
(ne legyen átszeldelt, rögös, vagy gödrös)
1.1.27 A pályán a különbözı akadályokat a balesetvédelmi szabályoknak megfelelıen kell
elhelyezni és meg kell tenni a megfelelı óvintézkedéseket
1.1.28 A pályára csak megfelelı fiziológiás elıkészítés, bemelegítés után engedjük a tanulókat
1.1.29 A vízszintes kötélen mászásnál a fellendülésnél és a leugrásnál legyen biztonsági
segítségadás
1.1.30 Kis labda dobásnál figyelni kell arra, hogy a hajítást végzı tanuló mögött 10 m-re, elıtte
30m-re ne tartózkodjon senki
1.1.31 Az egyensúlyozó gerendán történı akadály leküzdésénél is biztonsági segítségnyújtót kell
alkalmazni
1.1.32 Az árokugrásnál ügyelni kell a megfelelı talajfogásra és árokugrásra
1.2 kémiai kísérletek munkavédelmi elıírásai
A kémia elıadó (szaktanterem) munkavédelmi elıírásai
1.2.1
1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.2.5

a szaktanteremben a tanulói kísérletek alkalmával az asztalokat úgy kell elhelyezni, hogy a
tanulók szükség esetén gyorsan el tudják hagyni a helyüket
tanulói kísérletekhez csak híg savakat és lúgokat használhatnak fel. Ezek az anyagok
mindig veszélyt jelentenek, ha szembe kerülnek, ezért mindig álljon rendelkezésre ezek
közömbösítésére szolgáló gyenge sav vagy lúg. Minden tanulónak legyen száraz ruhája. A
szaktanterem megfelelı tőzoltó szerekkel legyen ellátva.
Nyílt láng használatakor ügyeljen a tanár arra, hogy a tanulói kísérletekben részt vevı
hosszú hajú tanítványai hajukat kössék hátra
A vegyszerek mind mérgezı anyagok, ezért a kísérletek után kezet kell mosni
Kémiai eszközöket, szereket szertárakban kell tárolni az elıírásoknak megfelelıen

Tanári bemutató kísérletek munkavédelmi elıírásai
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10

A tanár feltétlenül tegyen meg mindent, ami a baleset elhárítására vonatkozik
Az elıadói asztalon rendet és tisztaságot kell tartani
A vegyszereket tartalmazó edényekre rá kell írni az edény tartalmát
A tanulókat a veszélyes távolságon kívül kell helyezni
A kísérlet bemutatásánál – akár tanári, akár tanulói – nem szabad semmivel elterelni a
figyelmet. Mind a tanárnak, mind a tanulónak a figyelmét a kísérletre kell összpontosítani
és közben gondosan ügyelni kell minden olyan szabály betartására, amely a baleset
megelızését szolgálja
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1.2.11 Úgy kell bevezetnie a kísérletet, hogy veszély bármely mozdulatnál elıfordulhat
Általános baleset elhárítási szabályok kémiai kísérleteknél
1.2.12 A kísérleteknél a használt eszközök és anyagok pontos ismerete, a pontos munkafegyelem
elengedhetetlen
1.2.13 A kísérletet olyan mennyiségő és olyan töménységő anyagokból, azokban az edényekben,
azokkal a felszerelési eszközökkel és olyan feltételek mellett kell végrehajtani, amit az
utasítások elıírnak. A felszerelések alapos átvizsgálása nélkül a kísérletet nem szabad
megkezdeni. A kísérlet beállításánál mindennemő változtatás csak kisebb mennyiséggel
történhet.
1.2.14 Semmiféle kémiai bemutatót nem szabad piszkos edényben végezni. Az edényt a kísérlet
után tisztán kell eltenni. Szigorúan tilos bármilyen anyagot edényben tárolni felirat nélkül.
Tanulóknak tilos az edényekre ráhajolni és beleszagolni. Nem szabad hazavinni, elvinni
bármilyen anyagot
A könnyen gyúló anyagokkal való kísérlet munkavédelmi elıírásai
1.2.15 A borszeszégı lángja körül fémrácsból készült keretet kell állítani. A borszeszégıt csak
gyufával vagy gyújtópálcával szabad meggyújtani. Borszeszt tölteni égı lámpába nem
szabad. Benzin, éter, benzol használata esetén ne legyen több 1 liternél az edényben.
Biztosítani kell a kellı szellıztetést. Nyílt láng közelében töltögetésük tilos!
Robbanóanyagot melegíteni nyílt lángon tilos!
Az üveg edényekkel történı munkák biztonsági elıírásai
1.2.16 A legfontosabb a szem védelme. Üveggel való munka közben védıszemüveg és
védıkesztyő használata kötelezı. Az üveget fokozatosan kell felmelegíteni. Felmelegítésnél
a láng ne érje közvetlenül az üveget.
A gázok fejlesztésével kapcsolatos munkák biztonsági elıírásai
1.2.17 Robbanó gázoknál ügyelni kell arra, hogy az elvezetı csı közelében ne legyen gyújtóforrás.
Ellenırizni kell a gáz tisztaságát, levegı mentességét. Mérgezı gázokat csak szellızı vegyi
fülkében vagy hatékony szellızéssel ellátott teremben szabad fejleszteni.
Szerves vegytan kísérletek biztonsági elıírásai
1.2.18 A szerves kísérletek nagy veszéllyel járnak: jelentıs része mérgezı, gyúlékony, és robbanó
tulajdonságú. Alkohol, éter, benzol, benzin stb. szerves oldószerek mivel tőzveszélyesek,
meggyulladhatnak, sıt gızeik levegıvel keveredve robbanó elegyet adnak, ezért a kísérlet
közelében semmilyen gyújtóforrás nem lehet. Szerves oldószert nyílt edényben melegíteni,
forralni, tárolni nem szabad. A kémiai anyagok raktározásának elıírásai : kémiai szertárban
az anyagok tárolása és kezelése szakszerő legyen. Az anyagok elraktározásánál figyelembe
kell venni például, hogy a meleg, a fagy, a napfény, a vízgız, vagy egymás gızei hogyan
hatnak rájuk. A tőzveszélyes folyadékok és anyagok tárolásánál szem elıtt kell tartani az
ide vonatkozó magyar szabványokat
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Veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készítménnyel kapcsolatos feladatok
1.2.19 A vásárlás során ellenırizni kell az áru épségét. Sérült csomagolású árut nem szabad
megvenni
1.2.20 Ellenırizni kell, hogy a vásárolni kívánt termék feliratozása (magyar nyelvő) biztosított-e
1.2.21 A veszélyes anyagnak és készítménynek van-e Biztonsági Adatlapja, szerepel-e benne: a
termék neve, a gyártó, importáló neve, címe, telefonszáma, a termék veszélyességére utaló
szimbólum, R mondat, S mondat, EINECS, vagy ELINCS szerinti jegyzékcím. Ezek
meglétéért a Magyarországon forgalomba hozó a felelıs.
A veszélyes anyagok és készítmények tárolása
1.2.22 A takarító és tisztítószerek tárolása külön helyen történjen
1.2.23 A tevékenység során használt veszélyes anyagokat és készítményeket is külön helyen kell
tárolni
A felhasználás során az alábbiakat kell betartani
1.2.24
1.2.25
1.2.26
1.2.27
1.2.28

A takarításhoz használt készítmények csak eredeti csomagolóanyagban tárolhatók
A megbontott edényzetet, használat után vissza kell zárni
Maradék takarító, tisztítószert szigorúan tilos más edénybe, palackba átönteni
Felhasználás elıtt el kell olvasni a terméken lévı használati utasítást
Az egyes termékek, készítmények keverése, együttes felhasználása során mérgezı gázok
szabadulhatnak fel (pl.: vízkı és rozsdaoldó hypóval történı keverése során az egészségre
igen veszélyes klórgáz szabadul fel)
1.2.29 Veszélyes anyagokat és készítményt üdítıs, ásványvizes palackba önteni szigorúan tilos!
A feliratok alapján meg kell gyızıdni a keverés veszélytelenségérıl
1.2.30 Rosszullét esetén a Biztonsági Adatlapon elıírtaknak megfelelıen elsısegélyt kell nyújtani
1.2.31 A takarítás során kiürült edényeket, csomagoló anyagokat a kommunális hulladékba kell
elhelyezni
A felhasználás során használt anyagokra vonatkozó elıírás

1.2.32 A munkavégzés során be kell tartani a technológiai utasításokat
1.2.33 A technológiában használt veszélyes anyagok és készítmények Biztonsági Adatlapjaiban
foglaltakat, valamennyi munkát végzınek ismernie kell
1.2.34 Minden felhasználónak ismernie kell az általa használt veszélyes anyag és készítmény
Biztonsági Adatlapon rögzített veszélyeit, tulajdonságait valamint a baleset esetén
követendı magatartást
1.2.35 A Biztonsági Adatlapon elıírt egyéni védıeszközöket, védı- és munkaruhákat kell viselni
Balesetelhárítási elıírások hıtani és olvasztási kísérleteknél
1.2.36 Hıtani kísérleteknél elsısorban az égı lángja okozhat súlyos sérüléseket. A borszesz vagy
gázégı lángja könnyen belekaphat a hosszú lógó hajba, vagy a könnyő ruhákba.
1.2.37 A melegítés valamilyen tőzálló lapon történjen. Ha lombikban történik a melegítés akkor
ajánlott a lombikot az állványhoz erısíteni és lombikfogóval rögzíteni
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Benzint, petróleumot, benzolt, étert stb. nyílt lángon melegíteni TILOS!
Olvasztási kísérletet csak szigorúan tanári felügyelet mellett lehet elvégezni
Fokozott nyomás alatti forrást üvegedényben bemutatni tilos, mert robbanás okozhat
Hideg hımérıt forró vízbe mártani nem szabad, elreped és a higany szétfolyhat. A hımérıt
együtt melegítsük fel

Higannyal történı kísérletek balesetelhárítási szabályai
1.2.42
1.2.43
1.2.44
1.2.45
1.2.46
1.2.47
1.2.48

Higanyt vastag falú csiszolt dugójú üvegben kell tárolni
Higanyos üveget tenyerünkbe téve, a másik kezünkkel a nyakát körülfogva szállítjuk.
Higany töltéskor igen nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy szét ne guruljon
Ha higany szétszóródott, akkor minden cseppjét össze kell szedni
A padló repedéseibe, hézagaiba került higanyt kénpor kell beszórni
Az elıadó teremben higanyt melegíteni vagy forralni tilos
Továbbá betartandók a függelék 1.2.19-1.2.35. pontig terjedı elıírásai

1.3 Építıipari munkáknál betartandó munkabiztonsági elıírások
Magasból leesés
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

A magasból való leesést alkalmas berendezéssel, így különösen megfelelı védelemmel
kialakított állványszerkezet alkalmazásával kell megakadályozni. Az állványoknak
szilárdnak, elegendıen magasnak kell lenniük, és legalább egy lábdeszkával és egy
korláttal, vagy azzal egyenértékő megoldással kell rendelkezniük
Magasban munkát csak megfelelı és alkalmas berendezéssel, illetve kollektív mőszaki
védelem biztosításával (pl.: emelı-plató, védıháló, védırács, mobil szerelıállvány stb.)
szabad végezni. Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása
nem lehetséges, megfelelı hozzáférési megoldásról kell gondoskodni, és a munkát végzı
részére a magasból való lezuhanás megelızésére kialakított egyéni védıeszközt kell
biztosítani.
A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsıdlegesen
biztonságot nyújtó berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. Amennyiben erre nincs
mód egyéni védıeszközt kell biztosítani.
A leesés ellen megfelelıen méretezett és megfelelıen rögzített lefedéssel, vagy 1méter
magas, háromsoros, maximum 0,3 méter osztásköző, lábdeszkával, középdeszkával,
valamint korláttal, illetve ezzel egyenértékő védelmet nyújtó megoldással biztosítható.
Védıháló, illetve védırács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10x10 cm-t nem
haladhatja meg. Leesés elleni védelem biztosítását egyedi védıeszközzel az alábbiak
betartásával lehet: ejtıernyıs hevederzet, zuhanást gátló eszköz, biztonsági kötél.
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Munkavégzés tetıszerkezeten
1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8
1.3.9

1.3.10
1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16
1.3.17

1.3.18

1.3.19
1.3.20

Ahol a veszély elhárítása miatt szükséges, vagy ahol a magasság vagy a lejtés meghaladja a
kivitelezésre vonatkozó jogszabályban meghatározott értéket, ott együttes, megelızı
intézkedéseket kell tenni a munkavállalók lezuhanásának, valamint a szerszámok, vagy más
tárgyak és anyagok leesésének megakadályozására.
Ahol a munkavállalóknak a tetın vagy a tetı közelében, vagy bármilyen más törékeny
anyagból készített felületen kell dolgozni, ott megelızı intézkedéseket kell tenni annak
biztosítására, hogy a munkavállalók ne léphessenek a törékeny anyagból készült felületre
vagy ne zuhanjanak le.
Azokon a tetıszerkezeteken, amelyeknek dılésszöge a 20°-ot meghaladja, de 45°-nál nem
nagyobb, és magassága a talajszinthez képest eléri a 2 métert, munkát csak akkor szabad
végezni, ha ott a rendeletben meghatározottak szerint védıberendezést és a munkát végzık
zuhanás elleni védelmét kialakították.
A vizes, a csúszós, a töredezett tetıborítás esetén a 20° dılésszög alatt is szükséges a
munkavállalók védıeszközzel való ellátása és annak használata.
A tetıfedı-felfekvı létrát minden esetben rögzíteni kell. Amennyiben a tetıszerkezet
dılésszöge meghaladja a 45°-ot, a munka elvégzéséhez rögzített munkaülést kell
alkalmazni
Szalma- és nádtetı készítésénél a tetıfedı-felfekvı létrát megfelelı teherbírású és 40 cm
hosszúságú kapaszkodó horoggal kell kialakítani
Tetıfedı felvonó (mozgó munkaülés) tetısíkban történı alkalmazása esetén az a
rendeletben meghatározott leesés elleni védelmét nyújtó felszereléseket nem kell
kialakítani.
A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni, ahol az megfelelıen el tudja viselni az
esetleges lezuhanásokból adódó terhelést. A kikötési pontokat elızetesen meg kell
határozni, és szükség esetén méretezni kell.
A tetın végzett munka esetén, ha a munkavállaló különös veszélyeknek van kitéve,
legalább két személy együttesen végezhet csak munkát. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni
a 45°-os hajlásszögnél nagyobb, valamint a havas, jeges tetın végzett munkát
A hullámpala elhelyezési munkálatokat legalább 30 mm vastagságú és 50 cm széles,
legalább II. osztályú deszkaanyagból készített, hosszanti és keresztirányban elhelyezett,
csúszásmenetesen kialakított és rögzített padozatról szabad végezni.
Tetıfedés elıtt a tetıszerkezet lécezését felül kell vizsgálni, a csomós, veszélyesnek
minısülı, elkorhadt, hibás léceket ki kell cserélni és a munkát csak ezek után szabad
elvégezni.
A munkakezdés elıtt a tetın áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévı csupasz villamos
vezetékeket feszültség-mentesíteni kell.
Üzemek fedési vagy javítási munkálatainál a munkavégzés ideje alatt a munkatérre
kiáramló gázok és gızök ellen a munkavállalókat védeni kell a gázok, gızök elvezetésével,
a kiáramlást okozó tevékenység megszüntetésével, illetve egyénio védıeszközök
alkalmazásával.
Ha a tetın munkát végeznek „vigyázz a tetın dolgoznak!” feliratú táblával a munkavégzést
a közlekedés szintjén jelezni kell. Szükség esetén elkerítéssel biztosítani kell, hogy senki ne
kerülhessen olyan közelségbe, hogy az esetleges lehulló cserép vagy szerszám neki sérülést
okozzon.
A tetın munkát végezni csak csúszásmentes lábbeliben szabad.
A munka befejeztével a tetıt, a csatornákat naponként meg kell tisztítani a törmeléktıl,
hulladéktól. Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetın nem maradhat.
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1.3.21 A fából készült tetıszerkezetek átalakításának megkezdése elıtt, az egész tetıszerkezetet,
illetve az abban lévı elemeket teljes mértékben tehermentesíteni kell. Ha a tehermentesítés
dúcolással nem oldható meg, akkor a kicserélésre kerülı szerkezet mellé segédszerkezetet
kell építeni.
1.3.22 Az acélszerkezetek és teherhordó faszerkezetek, továbbá az acélszerkezetek és a teherhordó
faszerkezetek kapcsolatainak kialakítására szolgáló csavarok és kapcsolóelemek feleljenek
meg a vonatkozó szabványok elıírásainak.
Kımőves munkák
1.3.23 Meglévı alapfal aláfalazása során a meglévı fallal érintkezı felsı falazó elemeket szorosan
befeszítve kell elhelyezni.
1.3.24 A falazó állás padozatának szintjérıl mérve legfeljebb 1,4 méter magasságig (falazó
magasság) végezhetı falazó munka.
1.3.25 A párkányokat a végleges lehorgonyzás vagy a leterhelés elkészültéig kidılés ellen
biztosítani kell.
1.3.26 Meglévı falak kiváltása esetén a kiváltó szerkezet elkészültéig a kiváltott falrész feletti
szerkezetbıl átadódó terheket ideiglenes szerkezettel (pl. dúcolással) kell az építmény
teherbíró részeire, vagy a talajra átadni.
1.3.27 A legfelsı födém feletti kémények, szellızök, pillérek oromfalak és tőzfalak építésénél az
állványzatot a szerkezettıl függetlenül, önmagában is állékonyan kell megépíteni.
1.3.28 A 15°-ot meghaladó hajlásszögő tetınél falazáshoz, valamint kéményfedkı és
kéménytoldalék elhelyezéséhez állványt kell készíteni.
1.3.29 A nyílászáró szerkezet tokját elhelyezés közben a végleges rögzítésig ki kell támasztani
1.3.30 Homlokzati kıburkolat, kıkeret, illetve fedkı elhelyezéséhez a felhasználni kívánt építési
elemek elhelyezésére méretezett állványt kell biztosítani. Alá kell támasztani amíg annak
leterhelése nincs biztosítva. A konzol alátámasztását csak akkor szabad eltávolítani, ha a
konzol erıtanilag megfelelıen le van terhelve. (pl. ha a leterhelı fal a konzol felett legalább
egy emelet magasságban elkészült)
1.3.31 A gerendák közötti boltozatok készítésénél, a gerendák elfordulását meg kell akadályozni
1.3.32 A boltozatot csak a szerkezet megszilárdulása és a teherelosztó részleg felhordása után
szabad megterhelni
1.3.33 Elıre gyártott födémgerendák elhelyezéséhez e célra kialakított fogadó állást kell
biztosítani. A födémgerendák közötti födémelemek, béléstestek legalább 1 méter széles
pallóterítésrıl kell gondoskodni. A födémen – a munkavégzés teljes területén –
botlásmentes szilárd felületet kell létesíteni.
1.3.34 A béléstestes födémmel a teherelosztó réteg elkészültéig a béléstesteket nem szabad
megterhelni.
1.3.35 Préslég üzemeltetéső szerszámmal végzett vésés esetében a várható dinamikus
igénybevételnek is megfelelıen kialakított munkaterületet kell biztosítani. E munkát
támasztó vagy kétágú létráról végezni nem szabad.
1.3.36 Lakott területen végzett munkáknál a lakók részére közlekedési útvonalat kell kijelölni, ahol
biztosítani kell a veszélymentes közlekedést, illetve tartózkodást.
1.3.37 Lakott területen végzett munkánál, lépcsıházban, függıfolyosón és egyéb, le nem zárható
közlekedési útvonalon az építési munka sajátosságától függıen meghatározott szélességő
tisztán tartott területet kell hagyni közlekedés céljára. E sávnak minimum 60 cm széles kell
lennie.
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1.3.38 Ha az építés és/vagy felújítás alatt lévı épület közelében a forgalom nem terelhetı el, az
épület köré védıtetıt kell készíteni. A védıtetı szélessége a fal síkjától számítva legalább
2,5 méter, de szükség szerint az épület magasságának 1/6-a.
1.3.39 Az utólag beépített vízszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott falszakasz élhossza
legfeljebb 1 méter lehet. A pilléreket minden esetben ki kell váltani.
1.3.40 Tégla- vagy vasbeton pillér javítása, illetve megerısítése esetén a tehermentesítést
méretezett dúcolással kell biztosítani a munkavégzés megkezdése elıtt. A hibás, laza
részeket le kell vésni, és csak azt követıen szabad a javítási munkát megkezdeni.
1.3.41 Alapszélesítésnél a meglévı alaptest egyik oldalán kell elıször elvégezni a földmunkát és
az új alaptest elkészítését. Csak azt követıen szabad az alapgödör kiemelését megkezdeni.
Az egyszerre munkába vett szakasz legfeljebb 3,0 méter lehet.
1.3.42 A sajtolt cölöpökkel történı alap megerısítése esetén a munkát az épülı épület pincéjében
dúcolt munkagödörbıl kell végezni. A munkagödörnek a fallal párhuzamos szélességi
mérete 1,5 méternél több nem lehet.
1.3.43 A cölöpsajtolás sorrendjét úgy kell megállapítani, hogy két cölöpözési hely között legalább
két érintetlen vagy már beépített cölöphely legyen.
1.3.44 A próbaterhelésre kijelölt vízszintes teherhordó szerkezet alá biztonsági állványt kell építeni
1.3.45 A födémcsere megkezdése elıtt a padlóburkolatot és a feltöltést el kell távolítani. Az
egymás fölötti födémszakaszokat csak egymás utáni szakaszokban szabad kibontani.
1.3.46 A kiváltott szerkezet alátámasztó állványát úgy kell kialakítani, hogy az lehetıvé tegye az
új nyílást kiváltó áthidaló szerkezet egyszerő és biztonságos beépítését.
1.3.47 A nyílást kiváltó gerendák vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz
állékonyságát és terhelhetıségét meg kell vizsgálni. A kiváltó gerenda vagy egyéb szerkezet
felfekvésének függılegesébe esı falszakaszain lévı üregeket, hornyokat vagy egyéb
mélyedéseket meg kell szüntetni, azokat a teher viselésére alkalmassá kell tenni.
1.3.48 A középfıfalban történı acélgerendás kiváltás esetén a kétoldali födém terhét megfelelıen
méretezett dúcszerkezettel át kell vinni az altalajra. Gerendás födémszerkezetek esetén a
talp- és fejgerenda közé elhelyezett függıleges dúcok mindenütt a födémgerendák alá
kerüljenek. Az egymás fölötti szinteken alkalmazott dúcok egymás alatt legyenek. A
dúcokat keményfa ékekkel kell felszorítani a fejgerendához.
1.3.49 A lépcsıfok cseréje esetén a kibontásra kerülı lépcsıfok feletti szakaszt megcsúszás ellen
biztosítani kell.
1.3.50 Meghibásodott kéménypillér vagy kéményfal felújításakor a meglazult elemeket leesés
ellen biztosítani kell.
1.3.51 Olyan épületnél, ahol a párkány fedélszékkel van leterhelve, a fedélszék megbontása esetén
a párkány állékonyságáról gondoskodni kell.
1.3.52 Ha a tőzfal vagy az oromfal a tetıszerkezethez tőzfal kapcsokkal van rögzítve, a
tetıszerkezet megbontása esetén a végleges merevítésig gondoskodni kell a fal ideiglenes
megtámasztásáról.
1.3.53 Tárgyakat és anyagokat az építményrıl ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó
helyrıl, és csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett területet figyelı személy biztosítja,
továbbá a megközelítést elkerítéssel, vagy elzárással lehetetlenné tették. A munkát csak
akkor szabad megkezdeni, ha az anyagledobást végzı munkavállaló maga is meggyızıdött
arról, hogy a figyelı személy jól látható, és a ledobás megkezdésére jelzéssel engedélyt
adott. A figyelı személyt e munka végzése alatt más feladattal megbízni nem szabad. Olyan
helyen kell a figyelési helyet kijelölni, ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.
1.3.54 Az anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni, hogy az a munkavállalókat ne
veszélyeztesse. Az anyagokat csak megfelelı szerszám alkalmazásával szabad a csúszdáról
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eltávolítani, illetve az összetorlódott anyag szétválasztását elvégezni. A környezetet terhelı
mértékő por keletkezését meg kell akadályozni.
Építési állványok általános követelményei
1.3.55 Az építési állványterveknek részletes utasítást kell tartalmazniuk az építés, a bontás és az
esetleges mozgatás munkabiztonságára, valamint az állvány összeszerelése mőveleti
szakaszaira is.
1.3.56 Az állványok összeszerelésük közben, valamint az építés minden szakaszában két-két
egymásra merıleges síkban legyenek kimerevítve.
1.3.57 Az állványok felállításakor és bontásakor az állványok összeszerelési körzetét el kell
keríteni, hogy oda a szerelési munkálatokban részt nem vevık ne juthassanak be.
1.3.58 Amennyiben az állványt a meglévı építményhez tervezik kimerevíteni, akkor elızetesen
meg kell gyızıdni arról, hogy a meglévı épület a várható igénybevétel felvételére
alkalmas-e.
1.3.59 Az állvány alapozásánál az állványzat egyenletes teherátadását alátétpadlóval vagy ezzel
egyenértékő módon biztosítani kell. Az állvány alapjait az állékonyságot veszélyeztetı víz
behatolása ellen meg kell védeni.
1.3.60 A téli idıszakban épülı vagy télen is használatban tartott nehéz állványok alapjait a
fagyhatárig le kell vinni.
1.3.61 Az állványszintek megközelítésére, szintkülönbségek áthidalására, biztonságos közlekedést
lehetıvé tevı fel-, le-, kijárót kell létesíteni.
Korlát, közép- és lábdeszka munkavédelmi követelményei
1.3.62 A korlátdeszkát, középdeszkát és a lábdeszkát állványelemekbıl kell készíteni, a
felerısítésre szolgáló támaszoszlopok távolsága egymástól 3,0 m-nél nagyobb nem lehet.
1.3.63 A 2,0 m-nél magasabb munkaszinteken, hídszerően kiképzett átjárókat, feljárókat, lépcsıket
védıkorláttal kell ellátni.
1.3.64 A feljárók korlátait 1,0 m feljárómagasságtól, a lépcsıket pedig az induló foktól kezdve kell
felszerelni.
Létrák
1.3.65 A magasban végzett munkákhoz a létrák használatát úgy kell korlátozni, hogy a kialakítási
sajátosságok figyelembevételével, minimális használati idı mellett minimális kockázat
álljon fenn.
1.3.66 Csak szilárd és megfelelıen karbantartott, tiszta állapotú létra használható. A létrákat
céljuknak megfelelıen, rendeltetésszerően kell alkalmazni.
1.3.67 A létrákat úgy kell felállítani, hogy használatuk alatt azok biztonságosan álló helyzetben
maradjanak. A mozgatható létrák lábait stabil, erıs, méretüknek megfelelı szilárd alapra
kell helyezni úgy, hogy annak fokai horizontális állásban maradjanak.
1.3.68 A függı létrákat biztonságosan és – kivéve a kötéllétrákat – úgy kell felerısíteni, hogy azok
ne csúszhassanak el, illetve ne tudjanak kilengeni.
1.3.69 A mozgatható létrák lábainak szétcsúszás elleni biztosítását a használat teljes idıtartama
alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével, vagy szétcsúszást megakadályozó berendezéssel,
illetve más azonos értékő megoldással kell biztosítani.
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1.3.70 A több részbıl, illetve egymásba tolható elemekbıl álló létrát vagy a tolólétrát csak olyan
módon szabad használni, hogy a létraelemek egymáshoz képest elmozdulásmentesen
álljanak. A kerekes létrákat használatuk elıtt elmozdulás ellen biztosítani kell.
1.3.71 A létrát úgy kell használni, hogy a munkavállaló azon mindig biztonságosan tudjon állni és
megfelelıen kapaszkodni. Ha a létrára valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem
befolyásolhatja hátrányosan a kapaszkodás lehetıségét.
1.4 A hegesztésnél betartandó általános munkabiztonsági szabályok
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

A hegesztés megkezdése, folyamata és befejezése során biztosítani kell a Hegesztési
Biztonsági Szabályzatban és az írásbeli engedélyben foglalt elıírások megtartását
A munkahelyet és környékét meg kell tisztítani az éghetı hulladéktól. Az ilyen anyagot
vagy el kell távolítani, vagy biztonságosan le kell takarni.
A munkahelyet a csapadéktól meg kell védeni.
A munkahelyet és környékét megfelelıen elı kell készíteni, el kell határolni, figyelmeztetı
feliratokat kell elhelyezni.
Meg kell akadályozni, hogy a többszintes épületeken történı hegesztéseknél a salak, reve,
szikra a gépészeti vagy egyéb födém áttöréseknél áthulljon az alsóbb szintekre.
A munkavezeték egy darabból álljon, ne legyen hosszabb 10 méternél. A munkavezetéket a
hegesztıgép és a munkadarab között úgy kell lefektetni, hogy ne rongálódjon, jármővel ne
hajtsanak át rajta, nyomás alatt lévı gáz-, víz-, stb. és villamos vezetéket ne érintsen.
Hálózatra történı kapcsolás elıtt ellenırizni kell a csatlakozók (kábelek, dugaszolók stb.)
hibátlanságát, a fıkapcsoló állását, a kábelsaruk szorítócsavarjait és a hegesztıkábelt.
A hegesztıkábelt meg kell óvni mindenféle sérüléstıl, s attól, hogy áramvezetıvel,
acetilénhegesztıvel, gázpalackkal érintkezzen.
Toldott vezetéket az elektródafogótól legalább 3 méter távolságban csak úgy szabad
használni, hogy a toldás, javítás vezetıértéke azonos legyen az eredetivel.
Az áramvezetékeket, kábelsarukat meg kell vizsgálni, meg kell szorítani. Ha az áramvezetés
bármely részé hiba van, a hibát meg kell szüntetni. A csatlakozási hiba megszüntetése elıtt
a hegesztı berendezést bekapcsolni TILOS!
Nem szabad az olyan hegesztıgépet üzembe helyezni, amelyen külsı átvizsgáláskor
sérülés, illetve túlmelegedés nyomai mutatkoznak. Ha a hegesztıgép üzem közben
rendellenesen vagy meg nem engedhetı mértékben melegszik, ki kell kapcsolni, és a
melegedés okát megszüntetni. Amíg a melegedés okát nem szüntetik meg, addig a hegesztı
nem helyezhetı újra üzembe. Bekapcsolt hegesztın javítási vagy karbantartási munkát
végezni tilos.
Javítás után a hegesztıgépet a hálózatra lehet kapcsolni a fıkapcsolóval. A mőködésben
lévı hegesztıtrafón az áramerısséget a munka megkezdése elıtt be kell szabályozni. A
munka befejeztével a fıkapcsolóval feszültség-mentesíteni kell, és biztosítani, hogy a
fıkapcsolót illetéktelenek be ne kapcsolhassák.
Az elektródafogón meg kell vizsgálni, hogy a szorító szerkezete és az érintkezı felületek,
biztosítják-e kellı módon, túlmelegedés nélkül az áramvezetést. Az elektródafogón a
szigetelésnek sértetlennek kell lennie. Az elvégzett vizsgálat, illetve a helyreállítás után az
elektródafogót szigetelt helyre kell tenni, hogy a hegesztı trafó bekapcsolása után ne
okozzon rövidzárat.
A hegesztıgép primer oldalának ellenırzését és javításait (pl. a hálózatra kapcsolást, olvadó
biztosíték cseréjét stb.) csak villanyszerelı végezheti.
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1.5 Melegkonyhák általános biztonsági elıírásai
1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8

A konyhai munkához használt berendezéseket úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy azok
az elvárható igénybevételeknek és higiéniás elıírásoknak megfeleljenek. Kényelmes
kezelésükhöz elegendı tér álljon rendelkezésre. Ezen túlmenıen a szükséges karbantartási
és tisztítási mőveleteket veszélymenetesen lehessen rajtuk elvégezni.
Csak olyan konyhagépet és berendezést szabad használni, amely védelmet biztosít a
kezelıje, felhasználója számára a gép alkatrészeinek mozgásából eredı, a szerszám illetve a
felhasznált anyagok számára.
Gép és gépi berendezés belsı terébe nyúlni, ott bármilyen munkát végezni csak a hajtó
motor kikapcsolása, a forgó mozgó alkatrészek leállítása és a hálózatról történt leválasztása
után szabad.
Zsiradékot vagy más gyúlékony anyagot a tőzhely felett, vagy annak közelében egyik
edénybıl a másikba önteni tilos.
Folyadékban, vagy folyékony anyag keletkezésével járó étel sütésekor, az ilyen ételt
tartalmazó edényt a sütıberendezésbe mellmagasságnál feljebb elhelyezni nem szabad.
A forró anyagot tartalmazó edényt a padlóra helyezni nem szabad.
Azt az edényt, amelyet kézzel mozgatnak, forró étellel vagy folyadékkal csak őrtartalmának
háromnegyed részéig szabad tölteni.
Forró olaj vagy zsiradék esetlegesen bekövetkezı tüzét vízzel oltani TILOS!
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