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TŰZVÉDELMI ISMERETEK

Fogalmak
tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra,
illetve azokban károsodást okoz;
tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem): a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a
tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása;
Általános rendelkezések (Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás)
A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a technológiát, a
tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabadtereket, a tűzszakaszokat, az
épületeket, a műtárgyakat, az építményeket és a létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.
Tűzveszélyességi osztályok:
„Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „A”)
„Tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „B”)
„Tűzveszélyes” (jelzése: „C”)
„Mérsékelten tűzveszélyes” (jelzése: „D”)
„Nem tűzveszélyes” (jelzése: „E”)
A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok
A létesítményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációt az üzemeltetőnek az adott létesítmény területén kell
tartania. Több telephely esetén a dokumentációt az egyes telephelyeken el kell helyezni.
Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak a
használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított
rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
A termelést (előállítást, feldolgozást), a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb
tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő
szabadtéren, veszélyességi övezetben, helyiségben, tűzszakaszban, építményben szabad folytatni.
A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék
mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett, valamint a vonatkozó műszaki követelményben
megengedett tűzterhelési értéket.
A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a
tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint
a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú
edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati
szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűzvagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó
biztonsági jelet kell elhelyezni.
A közmű nyitó- és zárószerkezetet jól láthatóan meg kell jelölni.
Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez
üzemeltetési okokból nem lehetséges, az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek esetében a
nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, egyébként biztosítani kell, hogy az
ajtó tűzjelző jelére csukódjon.

A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek
kiürítésre számításba vett ajtóit (vészkijáratait) lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva
tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által
meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés
kizárja.
Tűzveszélyes tevékenység
Tűzveszélyes tevékenység, az a tevékenység, amely a környezetében levő anyagok gyulladási hőmérséklete
vagy lobbanáspontja feletti hőmérséklettel, nyílt lánggal, izzással, szikrázással, parázslással jár.
Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Állandó
jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas
helyen szabad végezni.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad
végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.
Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő
létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.
A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye
szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi
sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység
időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a
bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával
rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy
végezhet.
A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a
munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó
felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi
szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy
robbanásveszélyt ne jelenthessen.
A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy
ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
Dohányzás
Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy
robbanást okozhat.
Dohányozni nem szabad az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben,
szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat a
vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott biztonsági jellel kell jelölni.
Villamos berendezések
A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni,
használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.
A munka befejezése után a munkahelyet át kell vizsgálni, nem maradt-e tűzre okot adó körülmény, a
helyiséget utolsónak elhagyó személy áramtalanítson.

Tűzoltási út, terület és egyéb utak
A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető
útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek
közlekedésére és működtetésére.
Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és
zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó szivattyút, valamint hő- és füstelvezető
kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni még
átmenetileg sem szabad.
A menekülési útvonal leszűkítése - a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség méretéig -, továbbá ott éghető
anyag tárolása, burkolat elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélyével történhet.
A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket - kivéve a legfeljebb 50 fő
tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat -, míg a helyiségben tartózkodnak,
lezárni nem szabad.
Tűzjelzés, tűzoltás
Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha
erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat
polgármesteri hivatalának (körjegyzőségnek).
A tűzoltóság hívószáma: 105
Az állampolgárok a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket kötelesek rendelkezésre bocsátani,
szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani.
Esetleges tűz esetén valamennyi jelen lévő köteles a tűzoltásban részt venni, és a következő teendőket ellátni:
- a helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni,
- tűzesetet jelezni, a tűzriadó tervben a riasztásra előírt feladatot végrehajtani,
- a tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani.
Tűzjelzéskor alábbi információkat kell közölni a tűzoltósággal:
- tűzeset pontos helye (település, házszám)
- mi ég, mit veszélyeztet
- emberélet van-e veszélyben
- a jelző neve, jelzésre használt készülék száma.
Tűzoltó-készülékek, fali tűzcsapok
A létesítményekben az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas, jogszabályban előírt darabszámú tűzoltó
készüléket kell elhelyezni.
A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést, berendezést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a
veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
Közösségi építményben a tűzoltó készüléket (legfeljebb 1,35 m) akadálymentes elhelyezési magasságban kell
rögzíteni. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban
meghatározottak szerint szabad.

Tűzoltó készülék használata:
-

Húzza ki a biztosítószeget.
A tömlőt irányítsa a tűzre.
Nyomja le a működtető kart.

Fali tűzcsap használata:
-

Áramtalanítson! Feszültség alatt álló elektromos berendezés fali tűzcsappal való oltása TILOS!
Nyissa ki az ajtót, emelje ki a sugárcsövet és a tömlőt, majd a teljes tömlőhosszúságot a földre
fektesse ki.
A tömlő csavarodásait ki kell egyenesíteni.
A sugárcső zárt állapotban legyen.
A fali tűzcsap, majd a sugárcső nyitásával kezdje meg az oltást.
Kerülje a másodlagos vízkárt, csak a tüzet oltsa, ne locsoljon feleslegesen.

MUNKAVÉDELMI ISMERETEK
1. Általános munkavédelmi ismeretek

A munkavédelem fogalma
A munkavédelem azon törvénykezési, szociális, gazdasági, szervezési, műszaki, egészségügyi előírások és
intézkedések rendszere, amelyek célja: a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, a dolgozók
egészségének és munkaképességének megóvása a munkavégzés során.
Látható, hogy a munkavédelem komplex szakterület, illetve tevékenység, amely nem azonos a szűkebb
értelemben vett munkabaleset elhárítással. Annál jóval sokoldalúbb és szintetizálja más szaktudományok (pl.
orvosi, jogi, műszaki tudományok) munkavégzéssel kapcsolatos kutatási eredményeit és előírásait.
Dolgozó alatt értjük a tanulót, hallgatót is, úgyszintén a munkavégzés körébe tartozik a tanulás, oktatás.
A munkaképesség megóvása a definíció elején bemutatott rendszerhez illeszkedő eszközökkel történik,
amelyek három nagy csoportba sorolhatók:

-

műszaki, higiénés
jogi, igazgatási
oktatási és tájékoztatási eszközök

A munkavédelem szabályozási rendszere
A többször módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről tartalmazza az egészséges és
biztonságos munkavégzés főbb követelményeit. A fentieken túlmenően munkavégzésre vonatkozóan
szakágazati jogszabályok, biztonsági szabályzatok, magyar szabványok határozzák meg a részletes
feladatokat.
A munkavédelmi törvény célja, hogy szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének,
munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a
munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket.”
Az alapelvek
Mvt. 2.§ (1) Az állam - a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szerveivel egyeztetve meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit,
irányítási és ellenőrzési intézményeit, valamint kialakítja az egészség, a munkavégző képesség megóvására, a
munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó országos programját, amelynek megvalósulását
időszakonként felülvizsgálja.

(2) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása - a
munkavállalók ez irányú felelősségével összhangban - a munkáltató kötelessége.

(3) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának
módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató határozza meg.

(4) munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait.
Mvt. 4.§ Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy
kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a
munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. A munkaeszközöket úgy kell
kialakítani, hogy lehetőleg zárják ki a nem szervezett munkavégzés keretében történő rendeltetésszerű
használat esetén is a balesetet, az egészségkárosodást.
Az eddigiek az intézmény szempontjából külső szabályozást jelentettek. A Szervezeti és Működési
Szabályzat, a Munkavédelmi Szabályzat, a munkaköri leírások, a technológiai dokumentumok viszont a
belső szabályozást alkotják.
A dolgozó munkavédelmi vonatkozású jogai és kötelezettségei
A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatótól:
1. az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez
a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását;
2. az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésre
bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását;
3. a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka - és védőeszközök, az
előírt védőital, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását.
A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát. Így különösen:
1. a rendelkezésre bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni,
azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott
karbantartási feladatokat elvégezni;
2. az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításról
gondoskodni;
3. a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni;
4. munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani;
5. a munkája biztonságos végzéséhez szükséges ismereteket elsajátítatni és azokat a munkavégzés során
alkalmazni;
6. a részére előírt orvosi, vagy pálya alkalmassági vizsgálaton részt venni;
7. a veszélyt jelentő rendellenességet üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést
kérni a felettesétől;
8. a balesetét, sérülését, rosszullétét azonnal jelenteni.

Amennyiben a sérültet balesete jelentéstételében egészségi állapota akadályozza, a jelentést a munkatársa,
vagy az elsősegélynyújtást végző köteles megtenni.
Ha a körülmények olyanok, hogy bárkinek életét, testi épségét, vagy egészségét közvetlen veszély fenyegeti,
a veszély elhárításáig munkát végezni tilos.
A főiskolai munkahelyeken tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, zavarás munka közben,
játék), amely az egészséges és biztonságos munkavégzést akadályozza. A főiskolai munkahelyeken szeszes
italt fogyasztani, italtól befolyásolt munkavállalót a munkahelyre beengedni, vagy foglalkoztatni tilos. Az
italos állapotú munkavállalót a munkahelyről haladéktalanul el kell távolítani.
A munkavégzésre vonatkozó rendelkezések
A dolgozó köteles a munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni és a rábízott feladatokat a
munkavédelmi szabályok betartásával végezni. Ha a dolgozót, akár munka közben is olyan hatás éri, hogy az
a biztonságos munka végzését veszélyezteti, tartozik azt a közvetlen munkahelyi vezetőjének jelenteni, aki a
szükséges intézkedést köteles megtenni. A dolgozó a munkahelyén csak olyan tevékenységet folytathat,
amelyhez megfelelő munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik (a rendkívüli események - baleset megelőzés,
mentés stb. - kivételével).
Tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, játék stb.), amely a munkavégzést akadályozza vagy
zavarja.
Ahol a veszélyforrás fokozott hatóképességű, a beosztottakon és az ellenőrzésre jogosultakon kívül más nem
tartózkodhat. A tilalmat szabványos táblákkal jelezni kell.
Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több dolgozó végez, munkavezetőt kell kijelölni és azt a
munkacsoport tagjaival közölni kell, akik a munkavezető utasításait teljesíteni kötelesek.
Tilos munkát végezni, ha bárki életét, testi épségét veszély fenyegeti, annak elhárításáig.
Azt a dolgozót, aki alkohol hatása alatt áll, a munkavégzéstől el kell tiltani.
A főiskolai munkahelyek általános egészségügyi, tisztasági és munkavédelmi követelményei.
A főiskolai munkahelyeken rendet és tisztaságot kell tartani.
A munkaterületről minden felesleges tárgyat el kell távolítani, ami a dolgozót a szabad mozgásban
akadályozza, esetleg sérülését okozhatja. A munkahelyeket rendszeresen, de naponta legalább egyszer ki kell
takarítani.
A főiskola minden munkahelyén, az épületek portáján egy-egy darab mentőládát kell állandóan feltöltött
állapotban, készenlétben tartani.

Minden munkavállaló részére biztosítani kell
1. megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő ivóvizet
2. a munkahely és munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési,
pihenési és melegedési lehetőséget.
A szabvány mentőláda tartalmát - ahol azt a végzett munka indokolja - semlegesítő oldatokkal, szemmosó
pohárral stb. - ki kell egészíteni.
A munkahely természetes és mesterséges megvilágítása elégítse ki a munkavégzés jellegének megfelelő
világításra vonatkozó követelményeket.
Zárt épületben a dohányzás tilos, a dohányzók részére külön dohányzó helyet kell kijelölni.
A főiskolai munkahelyek helyiségeiben olyan széles közlekedési utat kell biztosítani, amelyet a helyiségben
folyó munka megkíván. Az utak minimális mérete 1 méter lehet. Közterületeken, folyosókon, bútort vagy
egyéb tárgyakat elhelyezni nem szabad. Egyes
A gyalogos közlekedés közben bekövetkező eleséses balesetek elkerülése érdekében csak a gyalogjárdán
közlekedjünk. Téli időszakban azokat a hótól tisztítják és felhomokozzák, de így is baleseti veszélyforrást
jelentenek.
A helyiségek padozata (az azon lévő szőnyegek is) csúszás és botlásmentes legyen.
A munkahelyek ajtóit - ha a helyiségben nem tartózkodik senki - kulcsra zárva kell tartani. A munkahelyek
ajtóit, míg a helyiségben tartózkodnak a menekülés és segítségnyújtási lehetőség biztosítása érdekében kulcsra zárni nem szabad.
A munka befejezése után a munkahelyet át kell vizsgálni, nem maradt-e hátra olyan körülmény, mely a
távozás után tüzet, robbanást, vagy leázást idézhet elő.

Munkabalesetek
Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal
összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől
függetlenül. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás
körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés,
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele
során éri.
Nem tekinthető a munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek):


az a baleset, amely a sérültet lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről
lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt
járművével történt.



amely a munkavállalót:
o

a főiskola területén sport, és kulturális rendezvény közben, nem munkájával
összefüggésben,

o

hivatalos ebédszünet idején ennivaló egyéni beszerzése, illetve elfogyasztása során érte.

o

amelyet a sérült önmagának szándékosan okozott (pl. öncsonkítás, öngyilkosság).

A balesetek jelentése
A sérült, illetőleg a balesetet észlelő és/vagy arról tudomást szerző személy köteles a balesetet a munkát
közvetlenül irányító vezetőnek, főiskolai munkavédelmi vezetőnek, vagy előadónak késlekedés nélkül
jelenteni, melyben őket az esetleg még fennálló veszélyhelyzetről is tájékoztatni kell.
A sérült munkáját közvetlenül irányító vezető minden tudomására jutó balesetet köteles haladéktalanul
továbbjelenteni a tanszék, szervezeti egység vezetőjének, munkavédelmi megbízottjának, a főiskolai
munkavédelmi vezetőnek, vagy előadónak.
A balesetet észlelő, illetőleg a sérült munkahelyi vezetője köteles intézkedni a sérült egészségügyi ellátására,
gondoskodni a baleseti helyszín megőrzéséről a vizsgálatot végzők megérkezéséig.

II. Képernyős munkahelyek.
Általános rendelkezés
A képernyős berendezést úgy kell kialakítani, üzembe helyezni, illetve üzemben tartani, hogy
rendeltetésszerű használat esetén ne jelentsen egészségi kockázatot vagy balesetveszélyt a munkavállalók
számára.
A főiskola a munkafolyamatokat úgy szervezi meg, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést
óránként legalább tízperces - össze nem vonható - szünetek szakítsák meg, továbbá a képernyő előtti
tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg.
A főiskola köteles a munkavállaló látásának vizsgálatát biztosítani, őt látásvizsgálatra elküldeni. A
munkavállaló - a külön jogszabály szerinti időszakos alkalmassági vizsgálatokon túlmenően - köteles e
vizsgálaton részt venni. A vizsgálatot a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos végzi el, aki
indokolt esetben a munkavállalót szemészeti szakvizsgálatra utalja.
Ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által használt szemüveg vagy
kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a munkavállalót - a külön
jogszabályban meghatározott költségtérítési szabályoknak megfelelően - ellátja a szükséges, a képernyő előtti
munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel.

III. Az elektromossággal kapcsolatos tudnivalók
Az érintésvédelem

Mely készülékeket minden esetben ellátni érintésvédelemmel?


Ahol a működtető feszültség 50 V-nál nagyobb. - A használat közben kézben tartott készülékek
(villamos kézi szerszám, hajsütővas, villanyborotva, kézilámpa stb.). Villamosmotorok,
hűtőgépek, (villamosmotorral hajtott gépek is) mert az üzemi szigetelés sokkal gyorsabban
meghibásodhat mint például a falra szerelt védőcsőben húzódó vezeték.



Ahol a használati környezet kiemelten veszélyes. Ezek pl. szabadban, nedves, meleg
környezetben és minden olyan helyen ahol a kezelő földet is érinthet (vízcső, fűtési cső nagyobb
fémszerkezet stb.)



Minden más esetben ha a padozat maga nem tekinthető villamosan szigetelőnek (pl. föld tégla, fémlemez) tehát a rajta álló ember számára villamosan jól vezető "föld"- nek minősül .

Az érintésvédelemnek többféle műszaki megoldása van.

IV. Az elsősegélynyújtás általános kérdései
A bajba jutottnak a legelső feladat a segítséget megadni, ez mindenkinek emberi és állampolgári
kötelessége. Ez az első - sokszor a balesetes sorsát eldöntő - segítség, melyet szükség szerint követ a
szakszerű segélygyújtás: a mentők által nyújtott ellátás, vagy orvosi segélynyújtás, esetleg kórházi
ellátás, melyet kiegészíthet a szakintézeti kezelés stb. Az elsősegélynyújtó munkája azért olyan
jelentős, mert abban a válságos időpillanatban tud a balesetes javára közbelépni, mely a baleset
megtörténte és az orvos vagy a mentők megérkezése között eltelik. Ez az idő annál hosszabbnak
tűnik, minél súlyosabb a balesetes állapota.
A segélynyújtás általános szabályai
1. Helyes, határozott fellépés hat a környezetre, elejét veheti a pániknak, hibás intézkedésnek.
2. Együttérzés a sérült, beteg emberrel úgy foglalkozzunk vele, mint hozzánk tartozóval.
3. A tájékozódást a segélynyújtás szempontjai irányítsák. Az elsősegélynyújtó ne foglalkozzon
rendészeti, műszaki, bűnüldözési tényezőkkel.
4. Kapkodásmentes, pontos munka. Csak az tud precízen dolgozni, aki nem sieti el.
5. A sérült és saját magunk biztonságba helyezése. Újabb baleset megelőzése érdekében a
sérültet minél előbb távolítsuk el a veszélyeztetett környezetből.
6. A sérült, beteg ember lefektetése, leültetése.
7. A vetkőztetés ép oldalon kezdése. A ruházat megoldását mindig a nyakon lévő ruhadarabbal
kezdjük. Meglazítandó a ruha a sérült testrészen is. A ruházatot szükség esetén felvágjuk a
varrások mentén.

8. A helyszínen a balesetes szempontjai az elsők. Óvakodjunk az esetleges nyomok felesleges
összezavarásától, eltüntetésétől.
9. Az elsősegélynyújtó csak olyan feladat végzésére vállalkozzék, melyet biztosan meg tud
oldani.
10. A további segítségről való gondoskodás. Orvos, mentők, üzemápolónő, magasabb
képzettségű elsősegélynyújtó hívása.
A mentők telefonszáma: 104 vagy 112
Megkereséskor a hívó mondja el:
 MI TÖRTÉNT
 HÁNY SÉRÜLT VAN
 A HELYSZÍN PONTOS ADATAIT
 MEGKÜZELÍTÉSI LEHETŐSÉGÉT
 SAJÁT NEVÉT, CIMÉT AZ ESETLEGESEN VISSZAHÍVHATÓ
TELEFONSZÁMOT

