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Bevezető
BEVEZETŐ

Bevezető
Mind a munkahelyen, mind a munkahelyen kívül találkozunk olyan nehézségekkel,
amelyek a feladatok ellátása során megterhelik a szervezetet mind fizikai, mind

Életünk egy jelentős részét munkahelyen, munkával töltjük, ahol minden

mentális jelenségek révén. Ezek sok esetben kölcsönösen hatnak egymásra,

igyekezetünk ellenére a megoldandó feladatok mellett kihívásokkal és ezekkel

befolyásolják teljesítőképességünket.

együtt veszélyekkel kell szembenéznünk.

A veszély egy létező, de nem minden esetben hatással rendelkező tényező, amely

Az emberi élet folyamatos kapcsolatok sokasága a környezettel, egymással, amely

csak aktív jelenlétében potenciális károsító hatású. Ebben a mivoltában csak

az emberi szervezetet folyamatos alkalmazkodásra, küzdelemre készteti.

valaminek vagy valakinek a kárt okozó, vagy kórokozó tulajdonságának képessége,

„ Ami nem pusztít el, az megerősít. „
Az embert a környezettel való folyamatos, szüntelen kapcsolata közben pozitív és
negatív impulzusok érik, amelyek kedvező, építő jellegűek, míg mások megterhelő
hatásúak.
A megterhelések jellege és mértéke alapján fokozatokat állíthatunk fel, annak
alapján, hogy az emberi szervezetre milyen hatással van és ez a hatás milyen
mértékben okoz tartós, vagy éppen állandó hatást.
A megterhelés olyan hatás, amely a szervezet állandóságának, nyugalmának
megváltoztatására törekszik. Beszélhetünk belső és külső megterhelésről, annak
függvényében, hogy az emberi szervezet élettani folyamatai, vagy éppen a
környezetünk, a munkahely kapuin belül, vagy társadalmi, lakóhelyünkön érnek
ezen hatások, ingerek.

amely kockázatokat felismerünk, vagy nem. Kockázatos világban élünk, de
felismerésével és a megfelelő kezelésével, intézkedések sorával a fenntartható
fejlődés megállíthatatlanul, folyamatosan gyorsuló ütemben száguld.
Születésünk pillanatától veszélyek leselkednek ránk, amelyek kimondatlanul,
szélsőséges esetekben az életünkre törnek, vagy éppen az életminőségünket
rombolják. Mindegyik valójában az életünket fenyegeti, csak az egyik szinte
azonnal, mások gyorsabban, vagy lassabban teszik azt. Mindennapi tevékenységünk
során életünk a kockázatok kezeléséről szól inkább, mint a kockázatok
kiküszöböléséről.
Mindenki biztonságban szeretne élni, de a veszély létezik, ám van ezen kockázatnak
olyan szintje, ami elfogadható és kezelhető. Ezt az optimumot kell megtalálni
a tanulás révén, elsajátítani azon mechanizmusokat, melyek révén kivédhető a
veszély. Ebben az értelemben társadalmilag már elfogadható a kockázat.

Az igénybevétel során a megterhelés hatására különböző változások következnek
be a szervezetben, amelyek azt az erő-tartalékainak felhasználására készteti
esetenként olyan mértékben, hogy az a szervezet egyensúlyának felborulásához
vezethet.
A belső megterhelés a saját, emberi szervezetünk felől, testünkből érkezik.
Cél az emberi szervezet életben tartása, védelme fizikai és szellemi folyamatok
révén, melyhez kapcsolódnak az emberi viszonyok, amik jelentősen befolyásolják a
feladatok ellátását.
A külső megterhelés a környezetünk felől érkezik a mindennapi tevékenységünk
során.
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Kockázat
KOCKÁZAT

Kockázat
mindenki számára elfogadott betartandó alapvető követelmény legyen, amelyeket
minden munkavállalónak szem előtt kell tartania és teljesíteni:

A kockázat a veszély megvalósulásának valószínűsége. Az esélye annak, hogy a baj

•

Ismereteket gyarapítani, „karbantartani”

bekövetkezik.

•

Munkára képes állapotban, a lehető legjobb formában rendelkezésre állni

A munkahelyen és az élet más területein az alapfilozófiának kell érvényesülni:
„Minden dolgozó felelős minden dolgozóért.”
Ezen gondolat mentén a törvényben megfogalmazottakon túl a munkáltatói
felelősséget is szeretnénk jelezni, hogy a biztonság fenntartásában minden
résztvevőnek fontos és nélkülözhetetlen szerepe van. Ebben a körben kell
említenünk a munkavédelmi és foglalkozás egészségügyi szakembereket és

a munkahelyen
•

Folyamatos kapcsolatot tartani a környezettel, a munkavédelem
képviselőivel!

Először is fel kell ismernünk, hogy az adott dolog, folyamat veszélyes is lehet!
1. Hol jelentkezik, honnan jön a veszély?
a.) A termelést szolgáló infrastruktúra és a hozzájuk tartozó felszerelések,

valamennyi munkavállalót is. A folyamatban résztvevők személyes vagy társasági

berendezések:

felelősséggel tartoznak a végzett tevékenységükért.

– Épületek, közlekedési utak

A munkavállalót, mint testi – szellemi – lelki egységet tekintjük, és mindhárom
„alkotónak” együttesen kell munkaképes állapotban megjelenni a munkahelyen.
„Nem elég csak testben ott lenni!”

– Fűtés – világítás – vízellátás - szellőztető rendszerek
– Belső szállítási eszközök
b.) A termelési folyamatokban használatos:
– Technikai eszközök, berendezések

A test legyen kipihent, megfelelően táplált és felkészített.

– Alapanyagok, közti és végtermékek

A szellem, legyen birtokában a szükséges ismereteknek, legyen figyelmes és ötletes,

– Védőeszközök és berendezések

amelyek a termelési folyamatokra és a biztonságos munkavégzésre vonatkoznak.
A lélekről sem feledkezhetünk meg, hiszen tudjuk, hogy a stressz, a fokozott
pszichés terhelés testi problémákat is okoz. A lelkünkből jövő érzelmek sarkalljanak
együttműködésre, közös felelősségvállalásra és csapatban végzett lelkiismeretes
munkára.
Törekedni kell a munkabiztonsági és foglalkozás egészségügyi szakemberek
munkájának még finomabb hangolására a megelőzés és a kárelhárítás területén
egyaránt.

c.) A munkahely valamennyi dolgozója is lehet veszélyforrás:
– Adottság, tehetség, képességek különbözősége miatt
– Ismeretek és tudás hiányosságai miatt
– Hozzáállás, érzelmi töltés, amellyel egymáshoz és a munkához
viszonyulunk
– Kapcsolatok – függőségi viszonyok miatt
– Kommunikáció módja, stílusa következtében
Növeli a kockázatot:
–– Az infrastruktúra, gépek és védőeszközök elhasználódása

Fontos és elengedhetetlen feladat a dolgozók figyelmének folyamatos fenntartása

–– A rutinszerű cselekvés odafigyelés nélkül

oktatással, tájékoztató táblákkal, poszterekkel, molinókkal az adott munkaterületre

–– A dolgozók fokozatos elöregedése, ismereteinek amortizációja

vonatkozóan szintén fontos elvárás, hogy a gondolat, miszerint

–– A veszélyek lekicsinyítése, veszélyérzet csökkenése

„Saját munkakörömben én vagyok a felelős!”
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Kockázat
–– A túlzott pszichés terhelés, figyelemmegosztás

-- keringés

–– Az időkényszer alatt végzett tevékenység, nagy felelősség

-- légzés

2. Milyen gyakran jelentkezik a veszélyhelyzet és mennyi ideig tart?
•

Kockázat

A teljes munkaidő alatt folyamatosan fennáll – a munkaidő legalább 2/3-

-- táplálkozási és emésztőrendszer
•

-- szem

ban
•

A munkaidő alatt gyakran tapasztalható - ½ - 2/3 -ban

•

A műszakban alkalmanként előfordulhat - 1/3-ban

-- fül
-- orr
-- bőr

3. Milyen mértékű a veszély?

-- nyelv

Számos esetben vannak mérhető paraméterek is:

•

Idegrendszerre, belső elválasztású mirigyekre

•

Fizikai megterhelés

•

Ivarszervekre, örökítő anyagra

•

Légszennyezés

SZELLEMRE káros: az agy szürkeállományának funkciózavarát

•

Zajterhelés

eredményezi

•

Ionizáló sugárzás

•

Figyelemzavar

•

Vibráció

•

Érzékelés

Van olyan veszély is, aminek nincsenek mérhető jellemzői, csak a

•

Emlékezészavar

megjelenésének, előfordulásának a valószínűségét tudjuk meghatározni. (Pl.:

•

Gondolkodási zavarok

éves viszonylatban, 1000 dolgozóra vetítve hány esetben fordul elő.)
4. Mire veszélyes, milyen károkat okozhat?

LÉLEKRE káros: érzelmi, hangulati változások és zavarok
•

Hozzáállás, motiváció - alkalmazkodás

•

Félelem, szorongás, depresszió – biztonságérzet hiánya

A káresemény akár balesetként jelentkezik, akár lassabban fejti ki a

•

Önvád – önbecsülés hiánya, vagy csökkent mértéke

hatását,

•

Kishitűség – az önbizalom hiánya

az ember létbiztonságát veszélyezteti, ha nem is azonnal tör az életére,

•

Gyűlölet – a szeretet hiánya

4/a. EMBERRE káros:

hanem funkciókárosodáson keresztül gyengíti a szervezet erejét,

4/b. Élő környezetre, természetre: biológiai, ökológiai károkat okozhatnak

életképességét, megküzdési esélyeit. Jelentős változást okozhat a szellemi

•

Élő vizek

teljesítményeiben, és kárt tehet az ember érzelem világában, lelkében is.

•

Levegő

TESTRE, SZERVEZETRE káros:

•

Talaj

•

Növények

•

Állatok

A funkció károsodást okoz, nem tudja ellátni a feladatát.
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•

Mozgásszervekre

•

Belső szervekre
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Kockázat
4/c. Termelésben résztvevő anyagokra is veszélyesek lehetnek, és bizonyos

Kockázat
MUNKAVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA

folyamatok is kárt szenvedhetnek:
•

Épületek

A munkavédelem jogi szabályozása – Munka törvénykönyve szabályozza, amely

•

Gépek

fejezeteiben részletes kitér az egyes követendő normákra.

•

Berendezések

•

Alapanyagok, gyártásközi anyagok, késztermékek felrobbannak,

Felépítése egységben van az EU jogszabályokkal, az Alaptörvénnyel, az arra épülő

elégnek, víz alá kerülnek, eltörnek, kilyukadnak, anyagi károk
keletkeznek.

meg.
A munkavédelem jogi feltételeit az Mvt. 11. § és 12. § paragrafus írja le, részletes

Mindezek alapján a legfontosabb a prevenciós megelőző tevékenység, hogy a
veszély megvalósulását teljesen zárjuk ki.
1. Előzzük meg!

szabályait felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
által kiadott és más külön jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre
vonatkozóan a feladatkörében érintett miniszter rendeletével hatályba léptetett

ANYAGI, TECHNIKAI OLDALRÓL

szabályzatok (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazzák.

az infrastruktúra, az eszközök, berendezések rendszeres karbantartásával.

Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról

EMBERI OLDALRÓL

szóló jogszabály figyelembevételével a munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány

a dolgozók rendszeres oktatása, képzése, figyelmének ébrentartása, új

annyiban, hogy a magyar nyelvű nemzeti szabványtól különböző megoldás

ötletek felhasználása által.

alkalmazása esetén a munkáltató köteles - vitás esetben - annak bizonyítására, hogy
az általa alkalmazott megoldás munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a

2. Csökkentsük a veszélyt!
A veszély ugyan megmarad, de így lesz kisebb és elviselhető a kockázat

vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással.

ANYAGI, TECHNIKAI OLDALRÓL

Általános, követendő magatartási követelmények, hogy a munkaszerződés

- egyéni védőeszközök, védő berendezések alkalmazásával,

teljesítése során az adott helyzetben, munkakörben általában elvárható módon kell

- technológiai megoldások bevezetésével a gyártási folyamatokban.

eljárni.

EMBERI OLDALRÓL
- munkaszervezési változtatásokkal,
- munkavállalók oktatásával, képzésével,
- megfelelő munkahelyi magatartás tanúsításával.
3. Szüntessük meg!
Ha már úgy alakult, hogy szándékainktól függetlenül megjelent a veszély, próbáljuk
meg teljesen, véglegesen felszámolni, elhárítani.
Emberi vagy technikai oldalról olyan megoldást találjunk, hogy a veszélyes
jelenség megszűnjön.
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A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során
• a jóhiszeműség és a tisztesség elve,
• a kölcsönös együttműködés
kell legyen a meghatározó.
Nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti.
A munkáltató kötelezettsége, hogy a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés
alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a
munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat.
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Kockázat

A felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek

MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK SZEREPE, FELADATA A

változásáról tájékoztatni, amely az Mt-ben meghatározott jogok gyakorlása és a

MUNKABALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN

kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.
A munkáltató irányítási joga és kötelezettsége.
A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés feltételeit. A munkáltató kötelezettsége a munkavédelmi szabályok
betartása.
A munkavállaló joga ezek teljesítésének megkövetelése.
A munkavállaló kötelezettsége, hogy csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas
állapotban végezheti munkáját a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások
megtartásával, a munkavédelmi oktatásokon elhangzottaknak megfelelően.

A munkavédelmi képviselő nem azonos a szakszervezeti képviselővel, a
munkavédelmi képviselőnek „őrszem” szerepe is van. Egyszerre figyel a szabályok
betartására és betartatására, figyelmeztet, ismereteket nyújt, oktat, nevel, ötleteket
gyűjt a biztonság növelése érdekében.
Eljár a munkavédelmi eszközök és berendezések munkavállalóhoz való
illesztésében, javaslataival segíti a veszélyhelyzetek kiküszöbölését
A munkabiztonsági szempontú üzemszemlék állandó résztvevője, segíti a
munkaszervezési, műszakbeosztási csoportképzési feladatokat, javaslatot tesz a
munkahelyi megelőző programokra, amelyek csökkentik a munka egyhangúságát,

A munkavállaló köteles együttműködni a munkáltatóval az egészséges és

és a stresszhelyzeteket, ezzel együtt megelőzik a pszichés betegségek előfordulását

biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében hozott hatósági intézkedések

és a kiégést:

teljesítése, illetőleg a munkáltató veszélyt megszüntető intézkedéseinek

- munkahelyi testnevelés

végrehajtása során is.

- életmód programok

A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni,

- csapatépítés

hogy ezzel saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse.

- rekreáció – wellness – fitness

A munkavállaló részére előírt orvosi - meghatározott körben (pl. megkülönböztetett

- kulturális programok

járművek vezetői, lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezők) pályaalkalmassági vizsgálaton részt venni.

A munkavédelmi képviselő feladata a fentiek alapján összetett, mandátumát a
dolgozóktól kapja az általuk megadott bizalom alapján. Jogállását az Mvt.70/A. §

A veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkavállalónak a

(1) bekezdése szabályozza.

munkáltatót azonnal tájékoztatni kell. A rendellenességet, az üzemzavart tőle

A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel

elvárható módon kell megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől.

összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül a következők

Információk

szerint képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő)

Jogszabályok keresése: http://www.njt.hu/

választani:

Munkavédelmi tv.: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19510.328107

a) munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol

Munkavédelmi felügyelőség honlap: http://www.ommf.gov.hu/

a munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A választás lebonyolítása és a

Elérhetőségek: zöld számok: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=206

feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége;
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Kockázat

Kockázat

b) amennyiben húsz főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató

biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes

munkáltatónál a munkavédelmi képviselő választást a munkáltatónál működő

megvitatásában.

szakszervezet, üzemi megbízott vagy ezek hiányában a munkavállalók

A munkavédelmi képviselő jogának gyakorlása keretében:

többsége kezdeményezi, a választás megtartásával kapcsolatos, az a) pontban
meghatározott kötelezettség a munkáltatót terheli;
c) a húsz főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál
– amennyiben nem kerül sor munkavédelmi képviselő választásra – a
munkáltatónak a 70. §-ban meghatározottak szerint kell a munkavállalókkal
tanácskoznia;
d) a munkáltató önálló telephelyén, részlegénél akkor lehet munkavédelmi
képviselőt választani, ha az 54–56. §-okban meghatározott munkáltatói
munkavédelmi jogosítványok az önálló telephely, részleg vezetőjét részben
vagy egészben megilletik.
Ugyanennek a (2) és (3) bekezdése szabályozza megvalósításának folyamatait.
A munkavédelmi képviselő választására az Mt. 238. §-át kell alkalmazni

•

a munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájékozódhat a munkavállalóktól

•

részt vehet a munkáltató egészségre és biztonságra vonatkozó döntései
előkészítésében

•

tájékoztatást kérhet a munkáltatótól

•

véleményt nyilváníthat, kezdeményezhet intézkedést

•

a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos
állapotáról;

•

megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról;
•
•

választják.
A megválasztott munkavédelmi képviselők személyéről a munkavállalókat
tájékoztatni kell.
A munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének,
visszahívásának rendjére, működési területére az Mt.-nek az üzemi tanács tagjaira,

részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, közreműködhet a
foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában;

•

indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz
fordulhat;

főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el.
A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre

a munkavállalók biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és
felkészültségéről meggyőződhet;

azzal, hogy az Mt. 238. § (2) bekezdésében foglaltakon túl nem választható
munkavédelmi képviselővé az, aki a munkáltatónál munkaviszony keretében

az egészség megóvására, a munkabalesetek és foglalkozási

•

a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti
észrevételeit;

A munkavédelmi képviselő jogosult az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzéssel összefüggő kérdésekben a munkáltatóval történő
előzetes megállapodás alapján szakértőt igénybe venni, továbbá ilyen kérdésekben
megbeszélést folytatni a munkavédelmi hatósággal.

illetve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni,
ideértve a központi munkavédelmi bizottság megalakításának lehetőségét is.
A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a
munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskozni, valamint
biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és
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Munkavédelem

Munkavédelem
A MUNKÁLTATÓ ÉS A MUNKAVÁLLALÓK MUNKAVÉDELMI

A MUNKAVÉDELEM CÉLJA

KÖTELESSÉGEI
A munkavégzés közben a dolgozók biztonságát, testi épségét, egészségét
károsodások érhetik megfelelő védelem és intézkedések hiányában.

A munkabiztonsági kötelezettségek mind a munkáltatóra, mind a dolgozókra

A munkavédelem célja, hogy biztosítsa és fenntartsa a biztonságos munkavégzés

vonatkoznak.

által az egészséget nem veszélyeztető munkafolyamatok személyi, szervezeti és

A munkáltató köteles

tárgyi feltételeit a szervezett munkát végzők munkaképességének és egészségének

•

a biztonságos munkavégzésre és az egészséget nem veszélyeztető
munkafeltételek biztosítására vonatkozó szabályokat megismertetni,

megóvása érdekében.

végrehajtatni;

•

a munkafolyamatok által igényelt munkahelyek kialakításánál a
munkaeszközök és technológiai folyamatok megválasztása révén

Cél, hogy a folyamat révén a munkakörülmények javításával a munkát könnyebbé,
biztonságosabbá és egészségesebbé tegye.

figyelembe kell venni az emberi tényezőket;
•

kockázatokat és prevenciós, megelőző intézkedéseket tenni, azok

Ezen folyamatok és célok csak a munkavégzők tevékeny részvételével az
egybehangolt közös munka révén valósulhat meg, illetve válhat eredményessé.

kizárása, illetve javítása érdekében;
•

A munkavédelem rendszerét az 1993. évi XCII. törvény és az 5/1993.(XII. 26.)
MüM rendelet szabályozza „első körben”, kiegészülve a végrehajtási rendeletekkel,

értékelni a munkavállalók biztonságát és egészségét veszélyeztető

a balesetek, valamint foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében
tevékenyen közreműködni;

•

valamint a speciális területeket szabályozó rendeletekkel, valamint szabványokkal.

biztosítani, hogy a munkahelyek és munkaeszközök a követelményeknek
megfeleljenek;

•

biztosítani, hogy a munkavállalók a munkájukkal kapcsolatos
munkabiztonsági ismereteket megismerjék, elsajátítsák, az előírásokat
betartsák és használják a munkafolyamatok során szükséges
védőfelszereléseket.
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Munkavédelem
A munkavállaló köteles
•

Munkavédelem
•

a munkavégzés folyamán felmerülő veszélyeket jelentő rendellenességeket

munkája során, illetve azzal kapcsolatban a munkaköréhez szükséges

megszüntetni, illetve felettesének jelenteni, azok elhárítása céljából

szakmai és munkabiztonsági ismereteket elsajátítani és alkalmazni;

intézkedést kérni;

•

üzemzavar rosszullét, baleset, sérülés esetén felettesének a legrövidebb
időn belül jelenteni.

•

a munkakörének ellátásához szükséges előzetes és időszakos orvosi
szűrővizsgálatokon részt venni;

•

munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, munkát
végezni;

•

a munkavégzésre rendelkezésre bocsájtott eszközöket, gépeket,
berendezéseket és anyagokat a munkakezdés előtt az előírásoknak
megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen, valamint
munkautasítások szerint használni, illetve a tevékenység által
meghatározott állagmegóvási, karbantartási feladatokat betartani és

ÁLTALÁNOS VISELKEDÉSI SZABÁLYOK ÉS A LEGFONTOSABB
MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
A munka és az egészség kölcsönhatása igényli a munkakörnyezet kapcsolódását,
harmonizálását a dolgozó ember fizikai adottságaihoz, szellemi képességeihez és
lelki alkatához. Ezekkel csökkenthetőek a munkahelyi kockázatok, a megterhelések,
hogy azok ne okozzanak túlzott igénybevételt az emberi szervezetre.
•

testi épségét, életét veszélyezteti!

elvégezni;
•
•

Tilos olyan munkát végezni vagy végeztetni, amely bárkinek egészségét,

az előírt és munkavégzéshez biztosított védőeszközt rendeltetés szerűen

•

A munkavállaló csak abban a munkakörben dolgozhat, amellyel

használni;

megbízták, és amire vonatkozó munkabiztonsági oktatást megkapta,

munkaterületén és környezetében a rendet, a tisztaságot és a fegyelmet

képzést elvégezte. Csak is kizárólag azokat a munkaeszközöket és

fenntartani;
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Munkavédelem
munkagépeket használhatja, kezelheti, karbantarthatja, amelyekre az
•

Munkavédelem
•

Csak a rendszeresített, hibátlan szerszámok és munkaeszközök

oktatást elvégezte és munkaköréből adódóan megbízták.

használhatók munkavégzéshez, amelyeket használaton kívül tároló

A berendezésnél, a kezelőhelyen az oda beosztottakon és az ellenőrzéssel

helyeiken, ill. tokjaikban kell tartani.

megbízott személyeken kívül más nem tartózkodhat.
•

Alkoholos befolyás, szeszesital vagy egyéb tudatmódosító szerek hatása
alatt munkaterületen tartózkodni, munkát végezni szigorúan tilos!

•

Anyagok emelésénél, szállításánál a munkavédelmi szabályokat be kell
tartani. Minden munkavállaló köteles ismerni és betartani a kezelési,
műveleti utasításban előírtakat.

•

Minden munkaeszközt, gépet, berendezést csak és kizárólag arra a célra
szabad használni, amelyre szolgál. Csak és kizárólag olyan módon szabad

•

dolgozni vele, hogy a biztonságos munkavégzés elvégezhető legyen.

Veszély esetén a munkát megkezdeni vagy folytatni nem szabad! Ha a
munkavállaló ilyen körülményt észlel, vagy várható problémát tapasztal,

•

köteles munkáját haladéktalanul félbehagyni, felettesének a veszélyt

módon használni- a munkaeszközökön, munkagépeken az, azokhoz

jelenteni és biztosítani, hogy más az adott veszélyeztetett munkaterületre

rendszeresített védőeszközöket, védőberendezéseket!

ne lépjen. A veszély kizárásáig, annak elhárítása folyamán a munkát

•

•

Kötelező a munkavégzés során a technológiai utasítások és egyéb
gépkezelési, karbantartási előírások betartása és betartatása.

megkezdeni, folytatni nem szabad!
•

Tilos leszerelni, kiiktatni, nem -vagy eredeti funkciójuktól eltérő

Tilos minden olyan viselkedés, amely a munkahelyen a biztonságos

•

A berendezés működése közben észlelt működési és egyéb

munkavégzést akadályozza!

rendellenességet a dolgozó köteles a munkahelyi vezetőnek azonnal

A munkahelyi rend fenntartásával elkerülhetők a megbotlásból,

jelenteni, és az észlelt hibát a GÉPNAPLÓ-ba beírni. A hiba elhárításáig a

elcsúszásból keletkező balesetek. A közlekedési utakat, menekülési

berendezésen dolgozni TILOS!

útvonalakat elfoglalni vagy eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad!
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Munkavédelem
MUNKAVÉDELMI ALAPFOGALMAK

Munkavédelem
bekövetkezik. A szervezetet ért hatások a munkavégzés folyamán eltérő mértékű
következményekkel járnak, melyeket súlyuknál fogva határozunk meg és

Az élet fenntartásához anyagra – energiára – információra van szükség, amelyekhez

minősítünk.

a környezetünkkel való folyamatos kapcsolat során jutunk, amelyek a szervezetbe
jutva megváltoztatják annak belső környezetét. Az emberi szervezet igyekszik

BALESET

biztosítani életképességét és megőrizni stabilitását, komfortzónáján belül élni és jól
érezni magát. Ezen ingerek a munkavégzés során eltérő mélységűek és hatásúak

Az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától

lehetnek a szervezetre.

függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid időn belül következik be és sérülést,
mérgezést vagy más egészségkárosodást, illetve halált okoz.

MUNKAKAPACITÁS
MUNKABALESET
A dolgozó testi, szellemi, lelki adottságainak és a tanulással, képzéssel szerzett
képességeinek az összessége, amelyet egy-egy feladat ellátása esetén használni tud.

Az a baleset, amely a munkavállalót a munkavégzés során vagy azzal
összefüggésben éri, a munka helyétől, időpontjától és a munkavállaló

MEGTERHELÉS

közrehatásának mértékétől függetlenül.
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a dolgozót

Olyan hatás, amely a belső környezet, a szervezet, állandóságának, egyensúlyának

anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés foglalkozás-egészségügyi

megváltoztatására törekszik.

szolgáltatás, munkavégzéssel kapcsolatos közlekedés vagy a munkáltató által
nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele során éri.

IGÉNYBEVÉTEL
MAJDNEM BALESET
A megterhelés hatására különböző mértékű változások következnek be, amelyek
a szervezetet erőtartalékának felhasználására késztetik. Végső esetben a szervezet

A személyi sérüléssel nem járó, de a munkavállalóra baleseti veszélyeztetést jelentő

egyensúlyának teljes felborulásához vezethetnek.

esemény, amely anyagi kárral, termeléskieséssel, valamint balesetveszélyes helyzet
kialakulával jár

VESZÉLY
FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTEL
Valakinek vagy valaminek a kórokozó, kárt okozó tulajdonsága, képessége.
Az a biológiai határérték, amely a munkavállaló szervezetét éri a munkavégzés folyamán,
KOCKÁZAT

valamint a jogszabály határértékekkel is meghatároz. Koncentrációja, illetve mértéke zaj
esetén, 4 kHz-en 30 dB halláscsökkenés a munkavállaló bármely fülén.

A veszély megvalósulásának valószínűsége. Az esélye annak, hogy a baj
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Munkavédelem

Munkavédelem

FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉS

ÚTI BALESET

Abban az esetben, ha a munkavállaló szervezete nem tudja ellensúlyozni a

Az a baleset, amely a munkavállalót a lakásáról (vagy szállásáról) a munkahelyére,

munkavégzésből és a munkahelyi környezet általi egészségkárosító hatásokat,

illetve munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri.

megbetegedés léphet fel. Azokat a megbetegedéseket tekintjük foglalkozási
betegségeknek, amelyek a munkahellyel a munkavégzés során egyértelműen okokozati összefüggésbe hozhatók.
SÚLYOS MUNKABALESET

EGYÉB BALESET
•

•

amely a sérült halálát, magzata vagy újszülöttje halálát, illetve
életvezetését akadályozó, maradandó egészségvesztését, károsodását

Az a baleset, amely nem a munkavállaló munkakörében, megbízásával

okozta.

kapcsolatban történt, valamint játék, alkoholos befolyás, verekedés, dulakodás

amely valamely érzékszerv vagy érzékelő képesség elvesztését, illetve

során történt.

jelentős mértékű károsodását okozta.
•

amely orvosi állásfoglalás alapján életveszélyes sérülést,

GÉPJÁRMŰVEL TÖRTÉNT KÖZLEKEDÉSI BALESET

egészségkárosodást okozott.
•
•

24

amely súlyos csonkulást, kéz, láb, hüvelykujj vagy több ujj nagyobb

A vállalat saját vagy bérelt gépjárművével, illetve a munkavállaló saját

részének elvesztését okozta.

gépjárművének munkavégzés céljából történő használata során történt esemény,

amely bénulást, elmezavart, illetőleg beszélőképessége elvesztését vagy

amely személyi sérüléssel jár. Abban az esetben, ha az a munkakörében

feltűnő torzulást okozott.

megbízásával kapcsolatos közlekedés közben történt.
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Munkavédelem
MUNKAVÉDELMI FIGYELMEZTETÉSRE OKOT ADÓ ESETEK
A munkakörnyezetünkben mindenből lehet veszélyforrás, ami csökkentheti a
biztonságunkat és a biztonságérzetünket, ezért mindent meg kell tenni ezen okok
elkerülése és megszüntetése érdekében.
ALAPVETŐ OKOK MELYEK BALESETHEZ VEZETHETNEK:
•

Előírt orvosi vizsgálat elmulasztása.

•

Biztonságos munkavégzésre alkalmatlan állapotban (gyógyszeres
befolyásoltság, ittasság, kábítószeres hatás, oktatás hiánya nélkül) való
megjelenés.

•
ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÉS TEENDŐK BALESET ESETÉN

Rendelkezésre bocsátott gépek, berendezések, munkaeszközök biztonsági
ellenőrzésének elmulasztása.

•
Munkavégzés közben történt baleset esetén a sérült (illetve más személy, ha sérülése

Rendelkezésre bocsátott gépek, berendezések, munkaeszközök nem
rendeltetésszerű használata.

miatt a sérült arra nem képes) azonnal köteles azt jelenteni a munkavezetőnek/felettes

•

Munkaterületen a rend és tisztaság be nem tartása.

vezetőnek. A lehető legrövidebb időn belüli bejelentés elmulasztása, a késedelmes

•

Kötelezően előírt munka- és védőeszközök használatának elmulasztása.

jelentés munkabiztonsági mulasztásnak minősül, mint ahogy a baleseti esemény

•

Munkahelyi fegyelem megszegése.

bejelentésének elmaradása is.

•

Rosszullét, baleset, sérülés eltitkolása.

•

Nem a kijelölt helyen való dohányzás.

A munkavezető haladéktalanul értesíteni köteles a munka-, tűz- és környezetvédelmi
vezetőt, valamint minden érintett vezetőt.
•

Munkavezető köteles betartani a munka-, tűz- és környezetvédelmi
vezető, valamint minden érintett vezető utasításait és köteles intézkedni a
sérült azonnali elsősegélynyújtásáról.

•

A munka-, tűz- és környezetvédelmi vezető, illetve minden érintett
vezető intézkedik a baleset bejelentéséről, a baleset kivizsgálásának
megkezdéséről.

Súlyos munkabaleset esetén a munkavédelmi vezető, illetve bármely

érintett

vezető telefonon értesíti a területileg illetékes Kormányhivatal Munkavédelmi
Felügyelőségét, valamint ezt bejelentést követően 24 órán belül írásban is köteles
megtenni.
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Munkavédelem
MUNKÁLATOK

Munkavédelem
A b) pontban meghatározott tömegnormán belüli osztályban emelőeszközökkel és
gépi emelőberendezésekkel kell az anyagmozgatást végezni.

Munkavégzéssel csak az a munkavállaló bízható meg, aki rendelkezik a

A c) és d) pont szerint meghatározott tömegnormán belül az anyagmozgatást csak

szükséges szakmai képesítésekkel, oktatásokkal, az egészséges és biztonságos

és kizárólag előzetesen meghatározott műveleti terv szerinti emelőgép, targonca

munkavégzéshez szükséges készségekkel és jártassággal, a munkaköri orvosi

igénybevételével szabad csak végezni.

vizsgálatok alapján egészségileg alkalmassá nyilvánítással. A munkatevékenységet
végzőnek rendelkezni kell a munkavédelmi ismeretekkel, amelyekről a munkálatok

MUNKATERÜLET

irányítójának meg kell győződnie.
Munkaterületeken figyelemfelhívó feliratok, jelölések, tiltó táblák szerint kell
SZERELÉSI, MUNKAFOLYAMATOK SZERINTI MUNKÁLATOK

viselkedni.
A veszélyes munkaterületeket, munkaeszközöket, forró felületeket, területeket

Ha a munkafolyamatokat, szerelést két vagy több személy végzi, akkor a munka

piktogramokkal, figyelemfelhívó feliratokkal kell ellátni. Szükség esetén

irányításával egy főt kell megbízni, aki legalább szakmunkás képesítéssel

védőkorlátot, védőburkolatot kell alkalmazni.

rendelkezik. A megbízást a csoportban dolgozók tudomására kell hozni.
GÉPEK, BERENDEZÉSEK, SZERSZÁMOK BIZTONSÁGTECHNIKÁJA
SZÁLLÍTÁSI MUNKÁLATOK
VESZÉLYFORRÁS
A szállítmány jellegétől függően a szállítást végzőnek meg kell határozni a szállítási
tervet, szükség szerint annak engedélyeztetési szükségességét, dokumentáltságát.

Munkavégzésből és a munkakörnyezetből:

A szállítás módját és eszközét a szállítmány tömege, mérete, veszélyességi

•

kényelmetlen mozdulatok vagy testhelyzet;

besorolása, valamint a szállítási útvonal figyelembe vételével kell meghatározni.

•

kézi anyagmozgatás;

•

szűk munkahely;

•

rendetlen, elhanyagolt, nem tisztán tartott munkahely;

•

megcsúszás, megbotlás, elesés;

TÖMEGNORMA SZERINTI OSZTÁLYOK
a)

35 kg-nál nagyobb és 200 kg-nál kisebb tömegű anyagok, alkatrészek.

•

becsípődés, beszorulás;

b)

200 kg-nál nagyobb és 5.000 kg-nál kisebb tömegű osztatlan

•

éles, szúrós felületek;

szerkezetek.

•

forgó, mozgó alkatrészek;

c)

•

forró tárgyak (égési sérülések);

szerkezetek.

•

leeső munkadarabok, eszközök.

d)

Fizikai tényezőkből:

5.000 kg-nál nagyobb és 20.000 kg-nál kisebb tömeghatár közötti
20.000 kg-nál nagyobb tömeg feletti szerkezetek.

Az a) pontban meghatározott tömegnormán belüli osztályban kézi anyagmozgatást

•

nem megfelelő munkahelyi ergonómiai kialakítás;

segédeszköz nélkül végezni tilos!

•

nem megfelelő munkahelyi világítás;
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Munkavédelem

Munkavédelem

•

zajártalom;

Egyéb veszélyekkel szembeni védelem: ellenőrzése a munka megkezdése előtt és

•

hősugárzás;

a munkafolyamatok során a szerszámok, berendezések állapotát, azok változását a

•

mechanikai rezgés, vibráció;

munkafolyamatok során.

•

villamos hálózatok, berendezések okozta áramütés;

Gépet a működés közben felügyelet nélkül hagyni tilos!

•

tűz- és robbanásveszély.

A gép leállítását követően is meg kell
győződni arról, hogy a gép teljesen leállt.

VESZÉLYES ANYAGOK, KÖRNYEZET ÉS KLÍMA:
•

veszélyes anyagok (belélegzése, lenyelése, bőrön át való felszívódása);

•

szennyezett munkahelyi levegő (gázok, gőzök, porok, aeroszolok);

•

nem megfelelő munkahelyi klíma (hőmérséklet, páratartalom,
légmozgás);

Egyéni védőeszköz viselése, használata kötelező!
Munkavégzés után meg kell tenni a szükséges intézkedéseket:
•

a munkaterület takarítása, készülékek és szerszámok megtisztítása,
karbantartása;

•

Gép épsége: munkavégzés előtt mindig meg kell bizonyosodni a gép, berendezés

a munkaterület és környezet tűzvédelmi szempontból történő kötelező
átvizsgálása

épségéről, biztosított-e megfelelő működése, működtetése.
ELŐÍRÁSOK:
•

A munkaterületek megvilágítása nem idézhet elő zavaró árnyékot,
kápráztatást, nem okozhat veszélyes vibrálást, stroboszkóphatást.

Követelmények: minden főelem megfelelően van-e csatlakoztatva, rögzítve,
nincsenek megrepedve, eltörve vagy nincsenek egyéb hiányosságok, amelyek a
biztonságos munkavégzést akadályoznák.
Mechanikai veszélyekkel szembeni védelem: biztonsági berendezések

•

A kezelőelemeknek jól láthatóaknak, felismerhetőknek kell lenniük.

rendelkezésre állnak, állapotuk és működésük rendeltetésszerű.
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Munkavédelem
•
•
•
•
•

Ha több indításvezérlő létezik, akkor meg kell oldani a kezelőelemek

Munkavédelem
•

Gyártás

elválasztását vagy egyeztetését.

-- egyedi, kis sorozatú, tömeggyártás

A gép, berendezés csak az erre a célra kiépített, általánosan a gép síkjában,

-- egyedi készülékben történő félkész termék, végtermék előállítás

erre a célra kialakított kezelőfelületen legyen működtethető.

-- próbagyártás

A kézi mozgatású gépeknek, berendezéseknek könnyűnek és biztonságosan

-- összeállítás, szerelés

kezelhetőnek, szállíthatónak kell lenniük.

-- csomagolás

A gépet, berendezést el kell látni olyan kapcsolóval, amely lehetővé teszi az

•

Kiszállítás

azonnali, biztonságos leállítást.

-- anyagmozgatás tárolóba,

Minden gépet, berendezést el kell látni vészkapcsolóval, amelyet jól látható,

-- teherautó forgalom.

könnyen és gyorsan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.
•

Megfelelő védőfelszereléssel kell ellátni minden olyan gépet, berendezést,

VESZÉLYEK ÉS VÉDEKEZÉS

munkaeszközt, amely leeső vagy kirepülő tárgyak veszélyével jár, ha
szükséges, minden tárgyat rögzíteni kell.
•
•
•
•

•

Szállítás teherautóval, vontatott szállítókocsival, targoncával, emelő
békával

El kell határolni minden olyan teret, amelyek a gépek, berendezések körül
veszélyt jelentenek.

-- mozgatás irányítással;

Hosszú haj esetén a teljes hajzatot takaró, illetve tartó fejfedő viselete

-- rögzítés teherbillenés ellen;

kötelező!

-- tolatásirányítással;

Nem viselhető olyan bő ruha, kesztyű, szalag, ékszer, ami forgó- mozgó

-- gépjárműforgalom;

gépekbe, berendezésekbe beakadhat!

-- gépkezelői vizsga és jogosítvány megléte;

Könnyen felismerhető, egyértelműen értelmezhető jelzéseket, figyelem

-- kézi, fény és hangjelzések;

felhívásokat kell alkalmazni.

-•

GYÁRTÁS FOLYAMATA

Gyártás előkészítés, összeállítás, elő- és végtermékgyártás
-- mozgatás irányítással;
-- fekete-meleg test veszélye;

•

•

-- por- és füstképződés miatt légzésvédelem

Alapanyag szállítás
-- teherautó forgalom,

-- zaj elleni hallásvédelem;

-- anyagmozgatás tároló helyre,

-- védőfelszerelés;
-- tűzvédelmi oktatás;

Anyagmozgatás
-- gyártás előkészítés,

-- mozgatott elemek megvezetése.

-- gyártásközi mozgatás,
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Munkavédelem
ANYAGMOZGATÁS

Munkavédelem
SEGÉDESZKÖZZEL VÉGZETT KÉZI ANYAGMOZGATÁS VESZÉLYEI:

KÉZI ANYAGMOZGATÁS

•

amennyiben a teher tömege, alakja, mérete, megfogási lehetősége nem
kezelhető, abban az esetben a teher leeshet, lezuhanhat a dolgozóra;

A KÉZI ANYAGMOZGATÁS FŐBB VESZÉLYEI
•

•

Kéz- és lábsérülések a mozgatott teher lebillenése, lecsúszása, leejtése
miatt.a

közben;
•

•

Ütközések álló vagy mozgó tárgyakkal, vagy személyekkel;

•

Balesetek veszélyes álló vagy forgó gépekkel, illetve villamos

a fogókkal ellátott szállító eszközöknél gyakoriak lehetnek a
kézsérülések;

•

berendezésekkel;
•

gyakori baleseti forrás a dolgozó megbotlása, elcsúszása a teherszállítás

a teher nem megfelelő módon történő megfogása, segédeszközökkel
felerősítése a szállítójárművekre további balesetek forrása lehet.

Anyagmozgatás következtében beálló végtag, hát- és deréktáji
mozgásszervi megbetegedések;

MUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

•

A kézi anyagmozgatás főbb szabályai

•

Nagy tömegű terheket csak egyenes háttal, hajlított térddel, lassú,

•

egyenletes felemelkedéssel szabad megemelni. Szállítani vállon, háton
kell, nem a test előtt.

sérült, törött, hiányos, nem megfelelő eszközök használata a teherszállítás
során sérülésekhez vezethet;

•

a kézi anyagmozgató berendezésekhez szükséges erőkifejtés csökkentése

•

A terhet mindig biztonságosan megmarkolva kell megfogni.

érdekében a kerekeknek kis tömegűeknek, nagy átmérőjűeknek lehetőség

•

A teher tömegközéppontja a lehető legközelebb kell legyen a testhez.

szerint gördülőcsapágyas kerekeknek kell lenniük;

•

A teher letevése előtt meg kell bizonyosodni, hogy biztonságosan

•

letehető, nem fog felborulni, felbillenni az adott helyen, azokra szükség
szerint alátéteket kell helyezni.

a sérülések elkerülése érdekében a kézi mozgatású berendezések
tolófogantyúikon védőkengyelnek kell lenni

•

a kézi kocsiknak stabil kialakítású 3- vagy 4 kerekűjűnek kell lenni,
húzható, vonórudas vagy tolható vonórúd nélküli kialakítással. A vonórúd

SEGÉDESZKÖZZEL TÖRTÉNŐ ANYAGMOZGATÁS

nélküli kézikocsikat nem szabad húzni.
•

A kézi anyagmozgatás segédeszközeit a nagy tömegű terhek kis távolságra való

a kézi emelő targonca csak megfelelő teherbírású sík felületen
használható biztonságosan

mozgatása esetén alkalmazzák.
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK
EGYSZERŰBB SEGÉDESZKÖZÖK
•

kéziszerszámok, fogószerkezetek, kampók;

Védőeszköz minden olyan eszköz, amelyet azért visel vagy tart magánál a

•

kézi emelők, kötelek, létrák;

munkavállaló, hogy csökkentse, megszüntesse a munkafolyamatokból, valamint a

•

görgők, csigák, emelő rúd, létra;

technológiából eredő kockázatokat.

•

kézi targonca, kézikocsi, kötélcsigasor, csavarorsós emelő;
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Munkavédelem

KAR ÉS KÉZVÉDELEM

Az egyéni védőeszköz:
•

megfelel a munkavégzés körülményeinek, a munkavállaló egészségi
állapotának, a munkafolyamat ergonómiai követelményeinek

•

védelmet nyújt a munkakörnyezeti veszélyekkel szemben

•

védelmi képességét vesztve nem használható tovább védőeszközként

•

típusának hatékonynak, összeillőnek kell lenni más eszközökkel, amelyek

•

Munkavédelem

Védőkesztyűk
LÉGZÉSVÉDELEM

segítségével a munkavállaló akár egyszerre több kockázati tényező esetén

Maszkok

is védelmet biztosít

Légzőkészülékek

biztosítása révén a munkavállaló köteles azt rendeltetésszerűen használni
és a tőle elvárható módon karbantartani, tisztításáról gondoskodni

EGÉSZTEST VÉDELEM
Védőruházat

Példa az egyéni védőeszközökre
FEJ VÉDELME
Védősisakok
SZEM ÉS ARC VÉDELEM

•

overálok

•

kétrészes munkabiztonsági ruházat

•

mechanikai hatások elleni védőruhák

•

vegyi anyagok hatása elleni védőruhák

•

olvadt fém, infravörös sugárzás elleni védőruhák

•

hőálló védőöltözetek

VÉDŐITAL

Védőszemüvegek
•

Arcvédő maszkok

•

Ívhegesztő maszkok és sisakok

A munkafolyamatok között a munkáltató köteles térítésmentesen védőitalt

•

Sugárzás elleni ultraibolya, infravörös védőszemüvegek

biztosítani és ezen felül óránként legalább 5 maximum 10 perces pihenőt biztosítani
a munkavállalóknak.

LÁBVÉDELEM
•

amikor a várható napi középhőmérséklet szabadban a +4 °C-ot zárt
térben a +10 °C-ot nem haladja meg a dolgozók számára meleg teát kell

Munkavédelmi lábbelik
•

Félcipők

biztosítani. A melegítő italt az elfogyasztásáig legalább 50 °C-on kell

•

Magas szárú cipők

tartani.

•

Acélbetétes lábbelik

•

amikor a napi hőmérséklet meghaladja a +24°C-ot a munkavállalók
részére igény szerint, de legalább fél óránként 14-16°C hőmérsékletű
ivóvizet kell biztosítani a folyadékveszteség pótlására.
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Gumiipari technológiák
HENGERSZÉK

GUMIIPARI ÁGAZATSPECIFIKUS
MUNKABERENDEZÉSEK

A hengerszéket a gumiipar keverék előállítására, kaucsuk puhítására, regenerált
GUMIKEVERÉK-KÉSZÍTŐ GÉP

gumi és hulladékok feldolgozására használják. Szerkezetileg két, egymás mellett
vízszintesen elrendezett és egymással szemben forgatott hengerből áll.

Az előkészített, bemért, adagolt nyersanyagok keverésére, homogén elő gyártmány

A feldolgozandó alapanyagot a hengerek közötti állítható résen keresztül vezetik át.

készítésére szolgáló gumiipari berendezés. Megkülönböztetünk nyílt és zárt típusú

A hengereket rendszerint gőzzel vagy meleg vízzel fűtik.

keverőgépeket. Az első keverési fázisban általában a zártkeverőket használják.
A zárt keverő egyik előnye, hogy lényegesen tisztább munkakörülmények
biztosíthatók. A zártkeverő legfontosabb eleme a rotorpár, ami a különböző
anyagok összekeveréséhez szükséges nyírást biztosítja.
A rotorok forgási sebessége nagymértékben befolyásolja a keverési időt. A keverés
közben keletkezett hő miatt fontos szerepe van a hűtés megfelelő kialakításának.
A keverőgép működésével kapcsolatos veszélyek:
•

Mechanikai veszélyek (géprészek okozta mechanikai veszélyek)

Behúzás veszély,
Zúzódási veszély,
Vágási sérülés kockázata.
•

Meleg felületek általi égési sérülés veszély

•

Villamos berendezés veszélye

•

Munkahelyi zajártalom

•

Kezelőhely Ergonómia veszélye
-- csúszóság
-- botlás, elesés,
-- túlzott erőkifejtés,

Keverő hengerszék (1 - lassú henger 2 - gyors henger 3 - gumi alapanyag)

-- kifáradás,
-- rossz megvilágítás.
•

A hengerszéket leggyakrabban villamos motorral, vagy hidromotorral hajtják. Ez

Tűzveszély

utóbbinál a kerületi sebesség változtatása fokozatmentesen végezhető.

-- gyúlékony anyagok,

A gyártás kívánalmának megfelelően különböző segédberendezésekkel egészítik

-- villamos berendezésnél a szigetelés hibája.

ki pl. késes szalagvágóval (a hengerre tapadt anyag szalagokra vágásához), felfogó
tálcával (a hengerektől lehulló anyag felfogásához), visszahordó szalaggal (a résből
kihulló alapanyagnak a betáplálási oldalra visszahordásához).
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A hengerszék működésével kapcsolatos veszélyek:
•

Mechanikai veszélyek (géprészek okozta mechanikai veszélyek)
-- Behúzás veszély,
-- Zúzódási veszély,

-- rossz megvilágítás.
•

Tűzveszély
-- gyúlékony anyagok,

Vágási sérülés kockázata.

-- villamos berendezésnél a

•

Meleg felületek általi égési sérülés veszély

•

Nagynyomású folyadék kifröccsenése

•

Villamos berendezés veszélye

•

Munkahelyi zajártalom

•

Kezelőhely ergonómia veszélye

szigetelés hibája

-- csúszósság,
-- botlás, elesés,
-- túlzott erőkifejtés,
-- kifáradás,
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EXTRUDER

Gumiipari technológiák
•

Munkahelyi zajártalom

•

Kezelőhely ergonómia veszélye
-- csúszósság,

A gumiiparban az extrudereket jellemzően keverékek, közbenső termékek

-- botlás, elesés,

folyamatos sajtolással végzett gyártására alkalmazzák.

-- túlzott erőkifejtés,

A gépek a kialakítás módja szerint lehetnek egycsigás és többcsigás, meleg,- vagy

-- kifáradás,

hidegüzemű berendezések.

-- rossz megvilágítás.
Az extruder működésével kapcsolatos veszélyek
•

Mechanikai veszélyek (géprészek okozta mechanikai veszélyek)
-- Behúzás veszély,

•

Tűzveszély
-- gyúlékony anyagok,
-- villamos berendezésnél a szigetelés hibája.

-- Zúzódási veszély,
-- Vágási sérülés kockázata.
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•

Meleg felületek általi égési sérülés veszély

•

Nagynyomású folyadék kifröccsenése

•

Veszélyes anyagok

•

Villamos berendezés veszélye
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•

Nagynyomású folyadék kifröccsenése

•

Veszélyes anyagok

•

Villamos berendezés veszélye

Sajtolásnál a hideg vagy előmelegített alapanyagot egy fűtött formaszerszámban

•

Munkahelyi zajártalom

nyomással formázzák (sajtológép, présgép).

•

Kezelőhely ergonómia veszélye

FORMÁZÓ PRÉS

A munkafolyamat első lépése az alapanyag formába töltése, vagy juttatása, a

-- csúszósság,

második lépése a nyomással formázás és a harmadik lépése a késztermék formából

-- botlás, elesés,
-- túlzott erőkifejtés,
-- kifáradás,

kivétele.
A présgép fő munkavégző szerve a záróhenger, amely a mozgó nyomólapot
mozgatja és formázáskor nagy záróerőt biztosít. A nyomást hidraulikus, ritkábban
pneumatikus energiával hozzák létre. A szerszámfűtés végezhető meleg víz, gőz,
vagy villamos fűtéssel.
A formázó prés működésével kapcsolatos veszélyek
•

Mechanikai veszélyek (géprészek okozta mechanikai veszélyek)
-- Behúzás veszély,

-- rossz megvilágítás.
•

Tűzveszély
-- gyúlékony anyagok,

-- Befogás veszély,
-- Zúzódási veszély,
-- Vágási sérülés kockázata.
•
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Gumiipari technológiák
-- villamos berendezésnél a szigetelés hibája.
KALANDER

Gumiipari technológiák
szállítószalagokon keresztül. Ebből a két szélső félbordás hengerszék előpuhítást
végez, majd a középső sima hengerszékre kerül a keverék, ahonnan a szállító
szalagok a kalander hengerei közé adagolják a keveréket.

A kalander univerzális, gyakorlatilag igen széleskörben alkalmazható berendezés,
amely működése során az egymáshoz képest szemközti irányban forgó hengerek
közötti résen a nyers keverékből meghatározott vastagságú és szélességű lemez

A kalander működésével kapcsolatos veszélyek
•

Mechanikai veszélyek (géprészek okozta mechanikai veszélyek)
-- Behúzás veszély,

réteget állít elő.

-- Befogás veszély,
-- Zúzódási veszély,
-- Vágási sérülés kockázata.
•

Meleg felületek általi égési sérülés veszély

•

Nagynyomású folyadék kifröccsenése

•

Veszélyes anyagok

•

Villamos berendezés veszélye

•

Munkahelyi zajártalom

•

Kezelőhely ergonómia veszélye
-- csúszósság,
-- botlás, elesés,
-- túlzott erőkifejtés,

•

Tűzveszély
-- gyúlékony anyagok,
-- villamos berendezésnél a szigetelés hibája.

A gyártósor három fő részre osztható: kalander előtti rész, kalander, kalander utáni
rész. Ezekből a részekből, illetve ezek gépegységeiből gyártási fázisonként nem
dolgozik minden egyes darab állandóan. Mindig csak az adott funkcióhoz tartozó
gépegységek üzemelnek.
A kalander nyers, előpuhított, megfelelő hőmérsékletű gumival történő
ellátása a kalander sor mellett található három hengerszékkel történik átadó
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Gumiipari technológiák
felszerelve vészleállító gombbal, amely a szekrény feszültségmentesítésére szolgál.

VULKANIZÁLÓ KAZÁN

A vulkanizáló kazán működésével kapcsolatos veszélyek

A vulkanizáció során az elasztikus keverék térhálósítás (kémiai folyamat) útján

•

Mechanikai veszélyek (géprészek okozta mechanikai veszélyek)
-- Behúzás veszély,

átalakul rugalmas gumivá. A térhálósítást a formázási műveletek után a lehető

-- Zúzódási veszély,

leghamarabb kell végrehajtani.

•

Meleg felületek általi égési sérülés veszély

Az autokláv a gumigyártásban leggyakrabban gőzzel fűtött és a vulkaniuáció

•

Nagynyomású folyadék kifröccsenése

gyorsítása miatt túlnyomáson müködtetett berendezés. Különböző gumitermékek

•

Veszélyes anyagok

•

Villamos berendezés veszélye

•

Munkahelyi zajártalom

•

Kezelőhely ergonómia veszélye
-- csúszósság,
-- botlás, elesés,
-- túlzott erőkifejtés,
-- kifáradás,

-- rossz megvilágítás.

kivulkanizálására (térhálósítására) szolgál.
Egy tagból készített, egyik végén bajonett-záras edényfenékkel ellátott hengeres
edény, amely megfelelő hőszigeteléssel és vezérlő szekrénnyel van ellátva,
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GUMIIPARI TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOK
Munkahelyi ergonómia

Gumiipari technológiák
•

összenyomódott belső szervek,

•

túlfeszítettség, rossz közérzet.

Ergonómiailag helyes beállítások

A dolgozók egészségének, testi épségének és jó közérzetének megtartása, valamint
növelése a munkavégzés hatékonyságát növeli, mindezek összefoglaló néven
a munkahelyi ergonómia feladata közé sorolhatók. Az ember-gép-környezet
összefüggő rendszert alkot, amely fejlesztése révén a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem fejlesztése biztosítható.

•

munkaterületen belül minden közel azonos távolságra, elérhetőségre
legyen,

•

elegendő nagyságú munkaterület

•

„S” alakú függőleges testtartás,

•

vízszintes, kissé döntött talp,

•

megfelelő hely a lábaknak,

•

függőleges felkar, lábszár,

•

vízszintes alkar, combok ülőmunka esetében,

•

megfelelő alátámasztás

•

folyamatos figyelemigényes munkavégzés esetében 40-50 cm-es
szemtávolság,

•

tükröződésmentes, megfelelő fény, megvilágítás,

•

káprázatmentes szín és formavilág,

•

streszmentes munkakörülmények biztosítása.

A munkavégzés során az első és legfontosabb a helyes testtartás, az egyenletes,
mindkét oldali terhelés biztosítása, amely nélkül a következő negatív hatások
jelentkeznek a munkavállalóknál:
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•

fejfájás,

•

nyakfájás,

•

látási problémák,

•

hátfájás, görnyedt tartás kialakulása,

•

peremnyomás, zsibbadás,
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A KÖRNYEZETVÉDELEM CÉLJA

A VÍZ VÉDELME

A környezetvédelem a fenntartható fejlődés egyik alapeleme, mely révén

A víz védelme kiterjed a felszín alatti és a felszín feletti vizekre, vízkészletekre,

a környezeti szennyeződés, terhelés és igénybevétel mértéke a lehető

vízminőségekre, azok mennyiségére és hőmérsékletére.

legminimálisabb szinten valósul meg a környezeti károsodás megelőzése és a

A felszíni vizekkel kapcsolatban a vizek medrei, partjai, víztároló műtárgyai

károsodott környezet javítása, helyreállítása révén.

megkülönböztetett védelemmel rendelkeznek.

A környezeti feltételek javítása az emberi egészség védelmének alapja, amely az
igényességgel kiegészülve az életminőség környezeti feltételeit biztosítja.
A megújuló erőforrások alkalmazása nemcsak a fenntartható fejlődés alapja,
az azokkal való ésszerű, takarékos, gazdálkodás a gazdasági eredményességet,

•

TILOS a felszíni vizekbe juttatni bármilyen vízszennyezést okozó
anyagot!

•

A felszín alatti vizek védelme érdekében a szennyező anyagok
bejutásának megakadályozása érdekében a technológiai folyamatok

versenyképességet is növeli.

tevékenysége során a keletkeződő szennyvizek elhelyezését, tárolását,

A munkáltató és munkavállaló közös felelőssége és célja, hogy munkafolyamataikat
a környezeti felelősség és tudatosság szerint szervezzék, végezzék a saját és
környezetük terhelésének minimalizálása révén, megelőzve a környezetszennyezést,
legfőképpen a környezetkárosítást.

tisztítását el kell végezni, megelőző műszaki védelmet kell kialakítani.
•

A munkaterületeken kármentő kialakítása, azok alkalmazása mellett
végezhetők munkafolyamatok.

•

Mosás céljára csak és kizárólag vízjogi engedéllyel rendelkező mosók,
tisztítók és hozzájuk használatos tisztítószerek használhatók.

A gazdasági folyamatokat végzők, környezethasználók polgári, közigazgatási
jogi és büntetőjogi felelősséggel tartoznak mindazon tevékenységgel, mellyel a
környezetre hatással vannak.

•

A munkaterületeken szennyvizek szikkasztása szigorúan TILOS!

•

Vízjogi létesítmények telepítése, átalakítása, működtetése csak megfelelő
szakhatósági engedélyek birtokában végezhető.

•

közműhálózatból kell megoldani, felszíni vizek használata vízkivételi,

A termelés folyamán a tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi szabályokat,

vízhasznosítási szerződés keretei között lehetséges. A felszín alatti vizek

hatósági előírásokat, előírt engedélyeket betartani és betartatni a felelős vezető

felhasználása csak abban az esetben lehetséges, ha az sem a vezetékes,

feladata és munkaköri kötelessége!
A munkavégzés közben keletkezett hulladékot a technológia utasítás alapján és csak
az adott hulladékhoz rendszeresített hulladékos ládában szabad tárolni.
A munkafolyamatokhoz szükséges veszélyes készítmények tárolását zárt, fedett,

Technológiai vízszükséglet biztosítását elsősorban kiépített

sem a felszíni vizekből nem lehetséges.
•

Felszín alatti vizek használatához kutat létesíteni csak vízjogi létesítési
engedély, vízkivételt csak vízjogi működtetési engedély birtokában lehet.

szilárd burkolatú szigetelt helységben kell megoldani. A veszélyes készítmények
felhasználását szigorú technológiai előírások betartásával lehet végezni.
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Környezetvédelem

A LEVEGŐ VÉDELME

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A levegő védelme kiterjed légkör egészére, a klímára, a levegő összetételére,

Minden olyan anyag hulladéknak minősül, amely rendeltetésszerűen tovább

minden vele kapcsolatos technológiai folyamatra.

már nem alkalmazható, nem hasznosítható, valamint tulajdonosa tőle megválni

Védeni kell minden olyan külső közvetlen, vagy áttételes hatástól, amely

szándékozik, vagy megválni köteles.

minőségét, összetételét veszélyezteti, egészséget károsíthatja:

Minden termelő és kiszolgáló tevékenységet úgy kell megtervezni, előkészíteni,

lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe,

•

kiporzási jelenségek során a levegő terhelését mérsékelni kell,

•

a lehető legkisebb környezetterheléssel járjon,

•

munkafolyamatok során csak megfelelő műszaki állapotban, előírt

•

ne okozzon környezetszennyezést,

paraméterekkel rendelkező gépek, berendezések működtethetők,

•

ne okozzon környezet-veszélyeztetést,

•

allergiát kiváltó szálló por, pollenek ellen védekezni kell,

•

biztosítsa a keletkező hulladékok hasznosítását, ártalmatlanítását.

•

parlagfű elleni védekezést, megelőző intézkedéseket meg kell tenni.

Mindenki felelős a saját tevékenységéből, munkájából származó hulladékért!
A munkavégzés közben keletkezett hulladékot a technológia utasítás alapján és csak

A ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM

az adott hulladékhoz rendszeresített hulladékos ládában szabad tárolni.

A munkakörnyezet zaj és rezgés elleni védelme a megelőző intézkedéseken túl
a kellemetlen, zavaró, károsító és veszélyeztető hatások elleni védőeszközök
használatára is kiterjed, melyek megvalósítása érdekében technológiai, műszaki,
szervezési feladatokat is igénybe kell venni:

A hulladékok megnevezése, jelölése, egyértelmű azonosítása hulladéktípusonként
EWC kód alapján történik, melyeket szelektíven, egymástól elkülönítetten kell
gyűjteni, tárolni, kezelni. Ha veszélyes anyaggal szennyezettek, akkor veszélyes
hulladékként kell azokat kezelni. A veszélyes hulladékokat a környezetvédelmi
hatóság külön engedélye nélkül összekeverni más anyagokkal TILOS!

•

zaj- és rezgésforrások csökkentése, intenzitás visszaszorítása,

•

zaj- és rezgésforrások intenzitásának visszaszorítása, megakadályozása,

Az ipari és a kommunális hulladékokat, csak arra szakosodott átvevővel, kezelővel

terhelés növekedésének megakadályozása korszerű technológia,

történt szerződés szerint lehet elszállíttatni, megsemmisíteni. A folyamatok

berendezés alkalmazásával,

biztosítása révén kell nyomon követni, dokumentáltan nyilvántartani, amelyekről

tartós határérték feletti környezet utólagos védelmét meg kell oldani,

naprakész nyilvántartást köteles vezetni minden hulladékbirtokos.

mértékét a minimálisra kell szorítani.

Az adatnyilvántartás nem veszélyes anyagok esetében 5 év, veszélyes hulladékok

•

Zaj és rezgés elleni védőeszközök alkalmazása szükség esetén kötelező!
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Tűzvédelem
TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG

A MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI KÖTELESSÉGEI

Tűznek nevezzük azt az égési folyamatot, amely veszélyt jelent testi épségre, életre
és/vagy anyagi javakra, illetve károsodást okoz azokban.
•

Tűzvédelem

Tűzveszélyes minden olyan tevékenység, amely hatására a környezetben
lévő éghető anyag a gyulladási hőmérsékletét, illetve lobbanáspontját
meghaladó hőmérséklet hatására izzással, parázslással, szikrázással, nyílt

•

majd pedig időszakos követő oktatáson részt venni.
•

TILOS mindennemű tűzveszélyes tevékenység folytatása olyan
környezetben, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

•

Munkafolyamatokra vonatkozóan meghatározandó azok tűzveszélyes
besorolása, vonatkozó tűzvédelmi szabályok és előírások.

Munkavállalók kötelesek elsajátítani és betartani a tűzvédelmi
szabályokat, előírásokat, utasításokat a vállalat egész területén.

•

minden munkavállalónak ismernie kell és készségszinten el kell
sajátítani a vállalatnál rendszeresített tűzoltó készülékek és felszerelések

lánggal jár.
•

Minden munkavállaló munkába állás előtt köteles tűzvédelmi oktatáson,

használatát.
•

Köteles mindenki betartani és betartatni a dohányzásra és a nyílt láng
használatára vonatkozó szabályokat, rendelkezéseket.

•

Köteles mindenki megóvni a munkahelyi rendet, állandóan szabadon
tartani a közlekedési és menekülési útvonalakat.

•

A dolgozó köteles ismerni a tűzjelző, a kézi tűzoltó készülék, az
elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök helyét és azok használatát. A
tűzvédelmi berendezéseket eltorlaszolni TILOS!

•

Tűz esetén minden munkavállaló köteles részt venni, adatok, információk
megadásával közreműködni.

•

Tűzoltás felelőse csak a Tűzoltóság tagja lehet, más személy csak a
tűzoltás vezető előzetes megbízása esetén intézkedhet.

•
•

elvárható mértékben közreműködhetnek a tűz oltásában és a mentési

Tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával

munkákban.

rendelkező munkavállaló végezhet.
•

Tűzveszélyes munkafolyamatok befejezése után a munkavégző feladata
és kötelessége a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból
átvizsgálni, megszüntetni minden olyan körülményt, ami a későbbiekben
tüzet, vagy robbanást okozhat.

Magánszemélyek a koruk, fizikai, egészségi állapotuk alapján a tőlük

TŰZVESZÉLYES ANYAGOK
•

Munkavégzés során, a munkahelyeken csak az adott munkavégzéshez
szükséges mennyiségű anyagot lehet tárolni.

•

6 m-es körzetben gyúlékony anyagok a gyújtóforrások (kijelölt
dohányzóhely, köszörülés, hegesztés, stb.) körzetében nem lehetnek.

•

Minden tároló eszközön fel kell tüntetni a benne tárolt anyag
megnevezését, műszaki paramétereit, veszélyességi jelét, valamint a rá
vonatkozó H (R) és P (S) mondatokat.
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Tűzvédelem
2015. június 1-től az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és

Elsősegélynyújtás
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

csomagolására kizárólag a CLP (1272/2008 EK) rendelet előírásai vonatkoznak.
Minden dolgozó felelős magáért és minden dolgozóért.
Lehetőség szerint az anyagok tárolását eredeti csomagolásukban kell tartani a
felhasználásig.
•

káros hatás csökkentése vagy elhárítása. Amennyiben mégis bekövetkezik a baleset,

Az anyagok tárolását a rájuk jellemző, erre a célra kialakított és kijelölt

elsősegélyt kell nyújtani.

raktárhelységekben kell megoldani. Zárt tárolás esetén az ajtón minden

Az elsősegélynyújtás olyan sürgősségi ellátás előtti beavatkozás, amely a baleset

esetben fel kell tüntetni a benne tárolt anyagokat.
•

Munkavégzés során cél a balesetek megelőzése, megelőző intézkedések betartása,

Veszélyes anyagok felhasználása esetén rendelkezésre kell állni az adott

vagy az egészségkárosodás következményeit segíti elhárítani.
Felismerés

alapanyag, félkész termék, késztermék Biztonsági Adatlapjának.
Definitív,
végleges ellátás

Segélykérés

Szállítás
alatti kontroll

Elsősegély
Mentőellátás

„Mindenkinek kötelessége a tőle elvárható szinten elsősegélyt nyújtani és az
illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíteni, amennyiben sürgős szükség, vagy
veszélyeztető állapot fennállását észleli, illetve arról tudomást szerez.”
[CLIV tv. Az Egészségügyről 5.§ e) pont]
A sürgősségi betegellátás ábrázolására a Konstantin-kereszt egyes elemeinek
ábrázolása használatos:
A kereszt ágai szimbolizálják a sürgősségi ellátás elemeit, a mentési láncot,
melynek első három eleme a kiérkező szaksegítség előtti tevékenységeket jelenti.
Az elsősegélynyújtás eredményességét a felismerés, a konkrét segítségnyújtás és a
segélyhívás biztosítja.
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Elsősegélynyújtás

Elsősegélynyújtás

FELISMERÉS

SEGÉLYHÍVÁS

A külső körülmények, a sérült állapotára vonatkozó tünetek felmérése és

A pontos információk alapján minél előbb szükséges a megfelelő segélyhívás, a

felismerése biztosítja szükséges segítségnyújtás mértékét.

mentőerők riasztása.
Segélyhívó központ – 112
Mentők – 104

A sérült tünetei lehetnek:
•

eszméletvesztés,

•

sápadtság,

•

verejtékezés,

•

légzészavar,

•

fájdalom,

•

görcsroham,

•

terjedő bénulás,

•

erős vérzés,

•

csonttörés, stb.

Tűzoltók – 105
Rendőrség – 107
A segélyhíváskor megadandó információk:
•

bejelentő neve, telefonos elérhetősége,

•

mi történt, sérülés jellege, súlyossága,

•

pontos helyszín megadása, különleges környezet jellemzése,

•

sérültek számának megadása,

•

műszaki mentés szükségességének, jellegének megadása.

Alapszabály, hogy a segítségnyújtó saját magát nem veszélyeztetheti a mentés
során.

Életveszélyes sérült: eszméletlen, erősen vérző, sokkos állapotú sérült.
Súlyos sérült: nagy fájdalommal rendelkező, valamint a fej és mellkas sérült.
Könnyű sérült: sem nagy fájdalma, sem erős vérzése nincs, magánál van és tudata
tiszta.
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Elsősegélynyújtás

Teendők baleset esetén

KONKRÉT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

TEENDŐK BALESET ESETÉN

A szakszerű segítségnyújtás megérkezéséig meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást,

Munkabaleset esetén intézkedni kell a sérült(ek) egészségügyi, orvosi ellátásáról,

amely elsősegély ismereteket igényel a sérült állapotának javítása céljából.

értesíteni kell a munkahelyi vezetőt.

Az adott külső körülmények jelentősen behatárolhatják, hogy mit tehetünk, nem

A kivizsgálás érdekében gondoskodni kell a baleset helyszínének biztosításáról,

elfeledve azt a segítséget, amit akkor is teszünk, ha felismerjük a sérülést és eleget

változatlan állapotban való megőrzéséről.

teszünk a segélyhívás megtételének.

Súlyos munkabaleset esetén azonnal értesíteni kell a területileg illetékes
Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőséget.

ELSŐSEGÉLY HELY

Jelentés/jelzés
A sérült, illetve a balesetet észlelő személy köteles a balesetet, sérülést, rosszullétet

Minden munkahelyen biztosítani kell az elsősegélynyújtó felszerelést, a

haladéktalanul jelenteni a munkát közvetlenül irányító személynek.

munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személyt.

A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg

Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt és a tevékenységtől függően

kell állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e. Mindenkinek a saját érdekében

hordágyat, megfelelő mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen és

a legkisebb sérülést vagy rosszullétet is jelenteni kell! Abból nem lesz senkinek

gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell tartani. Az elhasznált, lejárt,

semmi baja, hátránya! Baj csak abból lehet, ha nem tudnak róla, mert nem lett

használhatatlan eszközök (kötszerek, fertőtlenítő) pótlásáról gondoskodni kell.

jelentve!
MUNKABALESET KIVIZSGÁLÁSA
A munkabaleset kivizsgálása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.
A munkáltatónak lehetővé kell tennie a munkavédelmi képviselő részvételét a
munkabaleset kivizsgálásában.
A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak - telefonon, telefaxon, e-mailben
- haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a
munkabaleset helyszíne szerint illetékes kormányhivatal munkavédelmi hatósági
hatáskörében eljáró járási hivatalának (korábban OMMF).
A súlyosabb baleseteket a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőség
képviselője is vizsgálja.
A felügyelő a baleset újbóli kivizsgálását is elrendelheti, ha azt a rendelkezésre
álló dokumentumok és a vonatkozó jogszabályok alapján nem találta kellően
körültekintőnek, alaposnak a hasonló balesetek megelőzése érdekében.
A munkabaleset kivizsgálásnak megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni -
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Teendők baleset esetén

többek között - tanúk meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal,

•

Munkáltató adatai

fényképpel, hogy az alkalmas legyen a munkabaleset okainak felderítésére és vita

•

NUTS kód (baleset földrajzi helyszíne szerint).

esetén a tényállás tisztázására.

•

Statisztikai számjel.

A balesetet mindig a helyszínen kell kivizsgálni, a szóbeli tájékozódás nem elég.

•

Létszám kategória szerinti besorolás.

Minden balesetet ki kell vizsgálni! Azokat az eseményeket is, amelyek személyi

•

Sérült személyes adatai.

sérülést ugyan nem okoztak, de anyagi kárt, termeléskiesést jelentenek, vagy

•

Sérült foglalkoztatásának jellege.

balesetveszélyes helyzetet idézett elő. Ezek az úgynevezett kvázi balesetek.

•

Baleset időpontja.

A baleset kivizsgálását az esemény bekövetkezése után haladéktalanul meg kell

•

Baleset előzménye és részletes leírása.

kezdeni. A késedelmes kivizsgálás a baleset körülményeinek rekonstruálását

•

Balesethez vezető okok

nehezíti, esetleg a helyszín megváltozása lehetetlenné teszi az összes veszélyforrás,

•

Intézkedések

köztük a balesetet közvetlenül előidéző okok felismerését így a hasonló baleset

•

Fényképek, vázlatrajz, egyéb közlendő

megelőzése érdekében a megszüntetését.

•

Aláírások (munkavédelmi képviselő aláírása)

A munkabaleset kivizsgálása a helyszín megismerésével, és a lehetőségekhez

•

Stb.

mérten a sérült, szemtanúk, munkahelyi vezetők meghallgatásával kezdődik.
A meghallgatási jegyzőkönyvek felvételét követően a munkavédelmi szakember
kitölti a Munkavédelmi Törvény MüM rendeletében szigorúan meghatározott
jegyzőkönyvet, és azt elküldi megfelelő példányszámban az érintett Hatóságoknak.
Számos buktatója van a munkabaleset kivizsgálásának, ezért mindenképpen csak
nagy gyakorlattal rendelkező munkavédelmi szakember végezze.
Baleseti dokumentumok:
•

Baleseti napló

•

Meghallgatási jegyzőkönyv

•

Munkabaleseti jegyzőkönyv

•

Egyéb dokumentumok (fénykép, helyszínrajz, ambuláns lapok)

•

Baleseti nyilvántartás

MUNKABALESET NYILVÁNTARTÁSA

Munkabaleseti jegyzőkönyv tartalma (főbb adatai):
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•

Nyilvántartási szám.

•

Adatszolgáltatás jellege.

A munkabaleseteket munkaképtelenség szerint csoportosítjuk:
•

Munkakieséssel nem járó (körülményeit tisztázni kell és nyilvántartásba
kell venni)

•

Magyar Gumiipari Szövetség

Munkaképtelenséggel járó (nyilvántartás és munkabaleseti jegyzőkönyv)
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Teendők baleset esetén
•

Impresszum
Készült:

1-3 napos munkaképtelenséggel járó baleset esetén a munkabaleseti
jegyzőkönyvet küldeni kell irattárba (5 évig), sérültnek (illetve
hozzátartozónak), TB kifizetőhelynek.

•
•

A GINOP - 5.3.4.-16-00012 hivatkozási számú A

3 napot meghaladó munkaképtelenséggel járó baleset esetén a

munkahelyi egészség és biztonság a gumiipari ágazatban

munkabaleseti jegyzőkönyvet minden érintettnek küldeni kell.

projekt keretében, a Magyar Gumiipari Szövetség
megbízásából.

Formai kötöttség nélküli a munkahelyi balesetről nyilvántartást kell
vezetni a megfelelő adattartalommal:

•

sorszám (minden évben 1-el kezdődik)

•

sérült nevét, munkakörét, személyi adatait

•

a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét

•

az esemény leírását

•

a sérült ellátására tett intézkedést

•

a sérült folytatta-e munkáját.

Szerzők:
Bodnár Imre
Jóri Zoltán
Dr. Ungvári Zsigmond
Összeállította:

Balesetek hatékony kezelése érdekében nem elegendő a feltárt hibák

Szabó Enikő

megszüntetésére koncentrálni (tüneti kezelés), hanem az ismételt előfordulás
elkerülése céljából az okokat kell feltárni és megszüntetni!

Szakmai lektor:

A javítás helyett a megelőzés felé tolódott el a hangsúly. A tüneti kezelést

Palotás Gábor

mindenképpen fel kell váltania az okok megszüntetésének, ezt azonban sokkal
könnyebb mondani, mint megvalósítani. Hajlamosak vagyunk a problémákat tüneti
szinten kezelni (idő, pénz, energia). Az így kezelt problémák újra és újra elő fognak
fordulni. Meg kell keresni azt a tényezőt, ún. gyökér okot, ami miatt a probléma

Szerkesztette:
ÉKEZET - Produkciós és Marketing Iroda

egyáltalán előfordult.
A kockázatok csökkentésével a veszély megszűnik, amely által a balesetek
megelőzhetőek. Mindenki számára az a legmegnyugtatóbb, ha biztonságos,
egészséges környezetben élünk, tevékenykedünk mind munkahelyünkön, mind
pedig szabadidőnkben.
A kiadvány üzleti célú felhasználása kizárólag a Magyar
Gumiipari Szövetség írásos engedélyével lehetséges!
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Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

