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ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Minden dolgozó felelős magáért és minden dolgozóért. 

Munkavégzés során cél a balesetek megelőzése, megelőző 
intézkedések betartása, káros hatás csökkentése vagy elhárítása. 
Amennyiben mégis bekövetkezik a baleset, elsősegélyt kell 
nyújtani.

Az elsősegélynyújtás olyan sürgősségi ellátás előtti beavatkozás, 
amely a baleset vagy az egészségkárosodás következményeit segíti 
elhárítani.

„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]

Felismerés

Segélykérés

Elsősegély

Mentőellátás

Szállítás 
alatti kontroll

Definitív,
végleges ellátás
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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.

SEGÉLYHÍVÁS

A pontos információk alapján minél előbb szükséges a megfelelő 
segélyhívás, a mentőerők riasztása.

Segélyhívó központ – 112
Mentők – 104

Tűzoltók – 105
Rendőrség – 107

A segélyhíváskor megadandó információk:

• bejelentő neve, telefonos elérhetősége,
• mi történt, sérülés jellege, súlyossága,
• pontos helyszín megadása, különleges környezet 

jellemzése,

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.

FELISMERÉS

A külső körülmények, a sérült állapotára vonatkozó tünetek 
felmérése és felismerése biztosítja szükséges segítségnyújtás 
mértékét.

A sérült tünetei lehetnek:

• eszméletvesztés,
• sápadtság,
• verejtékezés,
• légzészavar,
• fájdalom,
• görcsroham,
• terjedő bénulás,
• erős vérzés,
• csonttörés, stb.

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

Életveszélyes sérült: eszméletlen, erősen vérző, sokkos állapotú 
sérült.
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• sérültek számának megadása,
• műszaki mentés szükségességének, jellegének megadása.

KONKRÉT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A szakszerű segítségnyújtás megérkezéséig meg kell kezdeni az 
elsősegélynyújtást, amely elsősegély ismereteket igényel a sérült 
állapotának javítása céljából. 
Az adott külső körülmények jelentősen behatárolhatják, hogy mit 
tehetünk, nem elfeledve azt a segítséget, amit akkor is teszünk, ha 
felismerjük a sérülést és eleget teszünk a segélyhívás megtételének.

ELSŐSEGÉLY HELY

Minden munkahelyen biztosítani kell az elsősegélynyújtó 
felszerelést, a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra 
kijelölt személyt. 
Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt és a 
tevékenységtől függően hordágyat, megfelelő mennyiségben 
és minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, 
szennyeződéstől védett helyen kell tartani. Az elhasznált, lejárt, 
használhatatlan eszközök (kötszerek, fertőtlenítő) pótlásáról 
gondoskodni kell.
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TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG

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

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

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

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

• Tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi 
szakvizsgával 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.

A MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI KÖTELESSÉGEI

• Minden munkavállaló munkába állás előtt köteles 
tűzvédelmi oktatáson, majd pedig időszakos követő 
oktatáson részt venni.

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

• Magánszemélyek a koruk, fizikai, egészségi állapotuk 
alapján a tőlük elvárható mértékben közreműködhetnek 
a tűz oltásában és a mentési munkákban.

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. 

 
2015. június 1-től az anyagok és keverékek osztályozására, 
címkézésére és csomagolására kizárólag a CLP (1272/2008 EK) 
rendelet előírásai vonatkoznak.

Lehetőség szerint az anyagok tárolását eredeti csomagolásukban 
kell tartani a felhasználásig.

• Az anyagok tárolását a rájuk jellemző, erre a célra 
kialakított és kijelölt raktárhelységekben kell megoldani. 
Zárt tárolás esetén az ajtón minden esetben fel kell 
tüntetni a benne tárolt anyagokat.

• Veszélyes anyagok felhasználása esetén rendelkezésre 
kell állni az adott alapanyag, félkész termék, késztermék 
Biztonsági Adatlapjának.
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A KÖRNYEZETVÉDELEM CÉLJA

A környezetvédelem a fenntartható fejlődés egyik alapeleme, 
mely révén a környezeti szennyeződés, terhelés és igénybevétel 
mértéke a lehető legminimálisabb szinten valósul meg a környezeti 
károsodás megelőzése és a károsodott környezet javítása, 
helyreállítása révén.
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, versenyképességet is növeli.

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.

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

A termelés folyamán a tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi 
szabályokat, hatósági előírásokat, előírt engedélyeket betartani és 
betartatni a felelős vezető 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, szilárd burkolatú szigetelt helységben kell 
megoldani. A veszélyes készítmények felhasználását szigorú 
technológiai előírások betartásával lehet végezni.

A VÍZ VÉDELME

A víz védelme kiterjed a felszín alatti és a felszín feletti 
vizekre, vízkészletekre, vízminőségekre, azok mennyiségére és 
hőmérsékletére.
A felszíni vizekkel kapcsolatban a vizek medrei, partjai, víztároló 
műtárgyai megkülönböztetett védelemmel rendelkeznek.

• TILOS a felszíni vizekbe juttatni bármilyen 
vízszennyezést okozó anyagot!

• A felszín alatti vizek védelme érdekében a szennyező 
anyagok bejutásának megakadályozása érdekében 
a technológiai folyamatok tevékenysége során a 
keletkeződő szennyvizek elhelyezését, tárolását, 
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 munkaterületeken szennyvizek szikkasztása szigorúan 
TILOS!
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• Vízjogi létesítmények telepítése, átalakítása, 
működtetése csak megfelelő szakhatósági engedélyek 
birtokában végezhető.

• Technológiai vízszükséglet biztosítását elsősorban 
kiépített közműhálózatból kell megoldani, felszíni vizek 
használata vízkivételi, vízhasznosítási szerződés keretei 
között lehetséges. A felszín alatti vizek felhasználása 
csak abban az esetben lehetséges, ha az sem a vezetékes, 
sem a felszíni vizekből nem lehetséges.

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

A LEVEGŐ VÉDELME

A levegő védelme kiterjed légkör egészére, a klímára, a levegő 
összetételére, minden vele kapcsolatos technológiai folyamatra. 
Védeni kell minden olyan külső közvetlen, vagy áttételes 
hatástól, amely minőségét, összetételét veszélyezteti, egészséget 
károsíthatja:

• lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a 
levegőbe,

• kiporzási jelenségek során a levegő terhelését mérsékelni 
kell,

• munkafolyamatok során csak megfelelő műszaki 
állapotban, előírt paraméterekkel rendelkező gépek, 
berendezések működtethetők,

• allergiát kiváltó szálló por, pollenek ellen védekezni kell,

• parlagfű elleni védekezést, megelőző intézkedéseket 
meg kell tenni.

A ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM

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:

• zaj- és rezgésforrások csökkentése, intenzitás 
visszaszorítása,

• zaj- és rezgésforrások intenzitásának visszaszorítása, 
megakadályozása, terhelés növekedésének 
megakadályozása korszerű technológia, berendezés 
alkalmazásával,

• tartós határérték feletti környezet utólagos védelmét meg 
kell oldani, mértékét a minimálisra kell szorítani.

Zaj és rezgés elleni védőeszközök alkalmazása szükség esetén 
kötelező!

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Minden olyan anyag hulladéknak minősül, amely 
rendeltetésszerűen tovább már nem alkalmazható, nem 
hasznosítható, valamint tulajdonosa tőle megválni szándékozik, 
vagy megválni köteles.
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Minden termelő és kiszolgáló tevékenységet úgy kell megtervezni, 
előkészíteni, elvégezni, hogy az:

• a lehető legkisebb környezetterheléssel járjon, 
• ne okozzon környezetszennyezést, 
• ne okozzon környezet-veszélyeztetést, 
• biztosítsa a keletkező hulladékok hasznosítását, 

ártalmatlanítását.

Mindenki felelős a saját tevékenységéből, munkájából származó 
hulladékért! 
A munkavégzés közben keletkezett hulladékot a technológia 
utasítás alapján és csak az adott hulladékhoz rendszeresített 
hulladékos ládában szabad tárolni.
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!

Az ipari és a kommunális hulladékokat, csak arra szakosodott 
átvevővel, kezelővel történt szerződés szerint lehet elszállíttatni, 
megsemmisíteni. A folyamatok biztosítása révén kell nyomon 
követni, dokumentáltan nyilvántartani, amelyekről naprakész 
nyilvántartást köteles vezetni minden hulladékbirtokos. 
Az adatnyilvántartás nem veszélyes anyagok esetében 5 
év, veszélyes hulladékok esetében 10 év, ha a jogszabály a 
hulladéktípusra vonatkozóan hosszabb időt nem állapít meg.

Készült:

A GINOP - 5.3.4.-16-00012 hivatkozási számú A munkahelyi 
egészség és biztonság a gumiipari ágazatban projekt keretében, a 

Magyar Gumiipari Szövetség megbízásából.
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