Munka- és tűzvédelmi
oktatás (hallgatók részére)

2017.

Munkavédelem fogalma,
fő területei, jogforrása
Munkavédelem: a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és
egészségügyi követelmények megvalósítását szolgáló törvénykezési,
szervezési, intézményi előírások rendszere és mindezek végrehajtása.
Szervezett munkavégzés: valamilyen jogviszony (munka-, hallgató-,
közszolgálati) keretében végzett munkavégzés.
Munkavédelem fő területei
• munkabiztonság és
• foglalkozás-egészségügy

A munkavédelem területén közreműködők
jogai, feladatai, kötelességei

Vonatkozó jogszabályok (Mvt) részletezik mind az állam, mind a
munkáltató és mind a munkavállaló jogait és kötelezettségeit

Állam feladatai
Mvt.13. § Az állam feladata a munkavédelem irányításával, az ágazati
és hatósági tevékenység ellátásával — szervei útján — a
munkavédelem megszervezése.
•
•
•
•
•

+ jogalkotás
+ ellenőrzés
+ stratégia meghatározása
+ oktatás, nevelés
+ évenkénti áttekintés

A munkavédelem jogi háttere
Alaptörvény: A munkavédelmi feladatokat legmagasabb szinten az Alaptörvény
határozza meg (XVII. cikk: Minden munkavállalónak joga van az egészségét,
biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez).
Munkavédelmi törvény (1993 évi XCIII. Törvény): Az alaptörvény
rendelkezéseihez igazodva és azzal összhangban – állampolgárságtól függetlenül
biztosítja a jogot a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez mindazok
számára akik Magyarország területén munkát végeznek, függetlenül a
munkavégzés jogcímétől.
Munkavédelmi törvény rendeletei

Minden egyéb jogszabály amely a munkavégzéssel összefügg
Egyetem belső szabályzata, utasításai

A jog nem ismerete nem mentesít annak betartása és következményei alól!

Hallgatókra vonatkozó jogszabályi részek:
Szervezett munkavégzés:
a hallgatói jogviszonyban, a gyakorlati képzés során.
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
személyi feltételei:
Az iskolarendszerű oktatás, nevelés keretében a tanulókat és a
hallgatókat meg kell ismertetni a biztonságos életvitel, az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető szabályaival.

A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
A hallgató jogosult:
• az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételekre, a
jogszabályokban előírt védőintézkedésekre;
• az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez
előírt ismeretek megszerzésére;
• a munkavégzéshez szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök
használatára;
• a hallgatót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása
érdekében történő eljárásáért, bejelentéséért.

A hallgató köteles (1):
• a foglalkozásokon, biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban
megjelenni;
• a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök biztonságos állapotáról,
lehetőségei szerint meggyőződni, azokat a rendeltetésüknek megfelelően
használni, és tisztításukról a tőle elvárható módon gondoskodni;
• testi épségét nem veszélyeztető öltözéket viselni;
• a munkaterületen fegyelmezetten viselkedni, ott rendet és tisztaságot
tartani, a munkavédelmi ismereteket elsajátítani, és azokat a munkavégzés
során betartani;

A hallgató köteles (2)
• a részére előírt orvosi, alkalmassági vizsgálaton részt venni, a kötelező
védőoltásokat beadatni;
• a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart jelenteni, intézkedésig a
tőle elvárható módon azt megszüntetni, vagy a veszélyt csökkenteni;
• közvetlen élet- vagy súlyos veszély észlelésénél a tevékenységet
haladéktalanul abbahagyni és a veszélyre a környezetében tartózkodók
figyelmét felhívni;
• a tevékenységet megtagadni, ha az saját vagy mások életét, egészségét
vagy testi épségét veszélyeztetné;
• balesetét, rosszullétét azonnal jelenteni, ha ebben egészségi állapota
akadályozza, akkor azt, az esetet észlelő tartozik megtenni;
• sérült társát elsősegélyben részesíteni.

Az a hallgató, aki a munkavédelmi szabályokat
megszegi, fegyelmi vétséget követ el.

Az Egyetem és az oktatók kötelezettségei (1)
• Biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi feltételrendszerének
biztosítása
• A munkavédelmi oktatást, valamennyi hallgató számára a
tantervben kell előírni, annál a tantárgynál, amelyhez az
kapcsolódik.
• Az első éves hallgatóknak a tanév megkezdésekor kötelezően,
általános munkavédelmi oktatást kell tartani (dokumentált módon).
• A sportfoglalkozások előtt, a foglalkozást tartó, köteles a hallgatók
figyelmét felhívni az általánostól eltérő veszélyforrásokra, illetve
azok megelőzésére.

Az Egyetem és az oktatók kötelezettségei (2)
• A kollégium lakóinak beköltözéskor a tűzvédelmi oktatással
egyidejűleg, a bentlakáshoz kapcsolódó tűz-és munkavédelmi oktatást
kell tartani, különös tekintettel az elektromos és/vagy tűzveszélyes
készülékek helyes használatára, az esetleges balesetek jelentésére.
• A veszélyforrások és a biztonsági szabályok változásait az érintett
hallgatókkal időben, dokumentálható módon ismertetni kell.
• Az eddig előírt oktatásokon kívül, a laboratóriumi-, terep- és egyéb
speciális gyakorlaton részt vevő hallgatók részére, az első gyakorlati
foglalkozás alkalmával kell a speciális, adott szakterületre vonatkozó
munkavédelmi oktatást megtartani. Az oktatásban az általános
ismereteken túl, különös hangsúlyt kell adni az adott gyakorlatok
sajátos körülményeinek, esetleges veszélyeinek, a balesetek és
egészségkárosodás megelőzésének.

Az Egyetem és az oktatók kötelezettségei (3)
• A megfelelő munkaeszközök, egyéni védőeszközök biztosítása.
• A munkavégzés biztonságával kapcsolatos bejelentést haladéktalanul
kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni.
• Munkabaleset esetén az előírásoknak megfelelően eljárni.
• Amennyiben a hallgatók a dolgozókkal azonos - jogszabályban
meghatározott - klímafeltételek mellett végeznek munkát, részükre
védő-, illetve melegítő italt kell biztosítani.
• A gyakorlatok során a hallgatók által használt készülékeket, eszközöket
a gyakorlat vezetője minden foglalkozás előtt köteles munkavédelmi
szempontból ellenőrizni.
• Balesetveszélyes, sérült eszközzel, készülékkel a hallgatók még
közvetlen felügyelet mellett sem végezhetnek munkát.

Gyakorlati képzésen nem vehet részt az a
hallgató, aki a számára előírt munkavédelmi
oktatásban nem részesült!

HALLGATÓI BALESET, MUNKABALESET
• Hallgatói baleset az a baleset, amely a hallgatót hallgatói
jogviszonyával összefüggésben, nem gyakorlati foglalkozás közben éri.
Ezen balesetek továbbjelentésre nem kötelezettek, de a hasonló
balesetek megelőzése érdekében az egyetem saját hatáskörében
ezeket is kivizsgálja.
• Hallgatói munkabaleset az a baleset, amely a hallgatót gyakorlati
foglalkozás közben, vagy azzal összefüggésben éri. Ezen balesetek
jegyzőkönyvezését és nyilvántartását az Egyetem a vonatkozó
jogszabályok szerint kivizsgálja és nyilvántartásba veszi.

• Az előzőek értelmében, hallgatói baleset az a baleset, amely a hallgatót
• a) az egyetemi oktatás során;
• b) az egyetem területén jogszerű tartózkodás során;
• c) az egyetem által szervezett egyéb tevékenység (szervezett sport,
kulturális vagy egyéb rendezvény, táborozás, tanulmányi kirándulás,
társadalmi munka stb.) során;
• d) az egyetem által szervezett étkeztetés és az egyetem által nyújtott
egyéb szolgáltatás igénybevétele, vagy az egyetem utasítására a hallgató
által végzett tevékenység során érte;
• e) az egyetem saját, vagy bérelt járművén történt baleset;
• f) a kollégiumokban bekövetkező baleset, ha az az egyetemnek felróható
ok miatt következett be.

• Amennyiben a hallgatót, a munkabaleset nem az egyetemhez tartozó
területen végzett gyakorlati foglalkozáson éri, a kivizsgálási,
bejelentési és nyilvántartási kötelezettség a foglalkoztató intézményt
terheli, az egyetem (súlyos baleseteknél azonnali) értesítése mellett.
• A hallgató mind a baleset, mind a gyakorlati foglalkozás során
elszenvedett legkisebb sérülést, rosszullétet köteles azonnal jelenteni
a felügyeletet ellátó oktatójának és/vagy a tanulmányi osztálynak,
illetve a kollégium vezetésének.

Egyéni védőeszköz
Minden olyan eszköz, amelyet a hallgató azért visel,
vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a
munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő
kockázatokat, az egészséget nem veszélyeztető
mértékűre csökkentse.

Az Egyetem egyéni védőeszközökkel (EVE)
kapcsolatos feladatai
• Tájékoztatja a hallgatókat, az őket érhető kockázatokról, az EVE
rendeltetésszerű használatáról,
• EVE-t ingyenesen biztosítja, pénzbeli vagy egyéb megváltást nem adhat,
• Naprakész nyilvántartást vezet,
• Gondoskodik a védelmi képesség fenntartásáról,
• Ellenőrzi az EVE rendeltetésszerű használatát,
• Gondoskodik az elhasználódott, védelmi képességét vesztett EVE cseréjéről,
megsemmisítéséről.

Elsősegélynyújtás
az elsősegély-nyújtás alapvető célja az életmentés, valamint az
orvosi segítség megérkezéséig a sérült állapotromlásának
megakadályozása,
minden munkahelyen, elsősegélynyújtó felszerelést (mentődobozt)
és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt
személy jelenlétét kell biztosítani,
az elsősegélynyújtó felszerelést, jól látható, könnyen és gyorsan
elérhető, védett helyen kell készenlétben tartani,
elsősegélynyújtás (felmérni, mi történt, majd segítségért kiáltás,
mentő hívása /104, 112/, a sérült megnyugtatása, alapvető
életfunkciók biztosítása /légzés, keringés/, vérzés ellátása, stb.)

Veszélyes anyag
• Minden olyan anyag vagy keverék
veszélyesnek tekinthető, amely fizikai, kémiai
vagy biológiai hatása révén veszélyforrást
jelenthet.
• Az EU előírásaihoz csatlakozva valamennyi,
veszélyes anyagot veszélyre figyelmeztető
jelöléssel látnak el, amelyben az ábra
(piktogram) jelzi a tényleges károkozást. A
veszély jelenthet pl. mérgező, maró,
tűzveszélyes és robbanó stb. hatást. A
háztartásokban is előfordulnak veszélyes
anyagok.

GHS piktogramok jelentése

Milyen veszélyre utalnak az alábbi jelzések?

Veszélyes anyagok tárolása
• A

használt

veszélyes

anyag

biztonsági

adatlapjának

(részletes információk a viselendő
egyéni védőfelszerelésekről, elsősegélynyújtás módjáról)

rendelkezésre kell állnia.
• A tisztító-, fertőtlenítő szereket eredeti
csomagolásban, felirattal ellátva, külön
helyiségben (szekrényben) kell tárolni.
• Eredetileg élelmiszerekhez gyártott, illetve
használt csomagolóeszköz, veszélyes anyag
vagy veszélyes keverék tárolására nem
használható, TILOS.
• Csomagolás sérülése, vagy veszélyes anyag
kiömlése esetén, azonnal intézkedni kell a
feltakarításáról.

Létrák, fellépők
• Minden esetben csak sérülésmentes eszközt szabad használni,
melyről munka megkezdése előtt meg kell győződni
• Hibás sérült munkaeszközt átvenni/használni tilos.
• Kétágú létra legfeljebb 5 m lehet és szétcsúszás ellen biztosítani kell.
• Kétágú létrát támasztólétraként használni tilos.
• Csúszás elleni védőtalppal el kell legyen látva.
• Fellépőt, létrát mindig szabadon hozzáférhetően kell tárolni.
• Létrához, fellépőhöz a szabad közlekedést, illetve a fel- és lelépést
akadályozni tilos.
• Ki-, és bejáratok, ajtók elé helyezett létrán munkát végezni tilos,
kivéve, ha az átjáró zárva, vagy más személy által őrizve van.
• Görgővel, kerékkel ellátott létrát, fellépőt csak elmozdulás ellen
rögzített állapotban szabad használni.

ANYAGMOZGATÁS
Kézi anyagmozgatás:
- Úgy emeljünk, hogy a lábunk stabilan áll a talajon!
- Lábfejünk egymással párhuzamos legyen!
- Ne a derekunkkal, hanem a combunkkal emeljünk!
- Ha lehet, osszuk el a tömeget egyenlően, és
mindkét kezünkbe tegyünk terhet, hogy
kiküszöböljük az egyoldali terhelést.

Munkaeszközök és használatuk
• Minden munkavégzés előtt, ellenőrzés
(hibás, sérült eszközzel dolgozni tilos)!
• Tárolás, csak tisztított állapotban.
• A biztonsági berendezések eltávolítása
szigorúan tilos!
• Csak rendeltetésének megfelelően és a
gyártói előírásokat betartva szabad használni.
• Az előírt EVE használata kötelező!
• Forgó részek mozgás közbeni érintése tilos!
• Munkavégzéskor az alkatrészeket, ill.
tárgyakat eldőlés, leesés, elgurulás ellen
biztosítani kell.

Tűzvédelem

Tűzvédelmet érintő legfontosabb
jogszabályok
• 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról
• 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról
• 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat
kiadásáról
• 54/2014. (XII. 5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi
Szabályzat kiadásáról

A TŰZ
Időben és térben szabályozatlan égés, amelyet füstés/vagy lángképződés ill. hő felszabadulás jellemez
Veszélyt jelent az emberi életre és anyagi javakra.
Az égés feltételei:
• Égést tápláló gáz (megfelelő
térfogat %-ban)

• gyulladási hőmérséklet, aktiválási
energia
• éghető anyag (folyadékok, gázok
esetében a megfelelő koncentráció)

GYULLADÁSI
HŐMÉRS.

A három feltétel időbeli és térbeli egybeesésekor jön létre; tehát a tűzoltás célja
valamelyiket megszüntetni.

Tűz elleni védekezés
TŰZMEGELŐZÉS:
Tüzek
keletkezésének
megelőzésére,
továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás
alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó tevékenység
(GAZDÁLKODÓ FELADATA)
TŰZOLTÁSI FELADAT: Veszélyeztetett személyek mentése, a tűz
terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a
tűz eloltása (KATASZTÓRFAVÉDELEM TŰZOLTÓ EGYSÉGEINEK
FELADATA)
TŰZVIZSGÁLAT:
a
Katasztrófavédelem
azon
szakmai
tevékenysége, amely a tűz keletkezési idejének, helyének és
okának felderítésére irányul; (KATASZTRÓFAVÉDELEM
FELADATA)

VÁLTOZÁSOK A TŰZVÉDELEMBEN
10/2017. (VI. 1.) BM rendelet
az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri
rendeletek módosításáról

4) A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de
legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét
értékelni és azt írásban rögzíteni kell. A gyakorlat során tapasztalt hibák,
hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni
kell. A tervezett gyakorlatról, annak időpontja előtt legalább 15 nappal,
továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a
tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell.

KATASZTRÓFAVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK
Főbb ellenőrzési szempontok, feladatok:
•
•
•
•

Tűzvédelmi szabályzat
Tűzriadó terv gyakorlásának (évente) jegyzőkönyve
Oktatási jegyzőkönyv
Menekülési útvonalak szabadon tartása, le nem szűkítése,
• Vészkijáratok zárása, pánikzárak hiánya
• Kijáratok szabadon tartása

• Menekülési útvonalon éghető anyagok nem lehetnek
• Tűzvédelmi felszerelések (tűzoltó készülék, fali tűzcsap, tűzjelző) kézi)
megközelíthetőségének folyamatos biztosítása

ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK 1.
 A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályokat Tűzvédelmi
Szabályzatban szükséges rögzíteni.
 A különböző helyiségeket, tereket, csak az eredeti rendeltetésüknek
megfelelően szabad használni.
 Minden munkahelyen a tevékenység közben és annak befejezése után
ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a
szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
Az ellenőrzés terjedjen ki:
• A tűzjelzés lehetőségére.
• A kiürítési (menekülési útvonalak=folyósok és egyéb közlekedő terek) útvonalak
szabadon tartására.
• Tűzcsapok, tűzoltó készülékek, felszerelések meglétére, hozzáférhetőségükre.
• Tevékenység befejezése után villamos- gép, berendezés, készülék kikapcsolt állapotára.

ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK 2.
A tűz keletkezésének megelőzéséhez gyakorlati tanácsok:
 Az épületben tűzveszélyes tevékenységet végezni, csak
előzetesen írásban meghatározott feltételek betartása mellett szabad.
 Elektromos hőfejlesztő készüléket bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni
nem szabad.
 Épületekben, helyiségekben a közlekedési utakat, kijáratokat eltorlaszolni, még
átmenetileg sem szabad.
 Villamos berendezések kapcsolóit, tűzvédelmi felszereléseket, állandóan
hozzáférhető és használható állapotban kell tartani, eltorlaszolni még átmenetileg
sem szabad.
 Munkavégzés követően a munkaeszközöket áramtalanítani kell

Dohányzás szabályai
• Tilos, 2012. január 1. óta zárt légtérben
dohányozni.
• Dohányzás csak az arra kijelölt helyen, vagy
korlátozás alá nem eső területen megengedett.
• 2014. március 1. óta új egységes jelöléseket kell
alkalmazni.

• Megszegőkkel szemben egészségvédelmi bírság
(20.000 – 50.000 Ft), vagy helyszíni bírság (max.
30.000 Ft) szabható ki.

Menekülési útvonalak, vészkijáratok, főelzárók
• A vészkijáratokat, minden esetben jól láthatóan
jelölni kell.
• A
vészkijáratok
eltorlaszolása
életveszélyes,
bármilyen méretű tárgy elhelyezése a vészkijáratok
előtt, vagy mögött TILOS.
• Minden vészkijáratnak szabadon járhatónak kell
lennie, ne legyenek bezárva, vagy kitámasztva.
• Minden menekülési útvonalat szabadon kell tartani.
• A főelzárókat jelölni szükséges és a hozzáférést
állandó jelleggel biztosítani kell.

Menekülés
• Amennyiben egy létesítmény, jól van
megtervezve, akkor bárhol is állunk,
legalább egy jelzést mindig látnunk kell.
• Mindig a hozzánk legközelebbi irányfényt
kövessük.
• A legrövidebb, biztonságos úton fog
kivezetni minket az épületből.
• Amennyiben már nincs áram az
épületben, az irányfények akkor is
világítva jelzik az útvonalat.

TŰZRIADÓ GYAKORLAT
Évente egyszer kell megtartani (15 nappal
korábban be kell jelenteni)
Fontos elemei:
• Feladatkörök meghatározása, személyek
kijelölése, közművek elzárása (pl. villany, gáz)
• Gyülekezési helyek kijelölése (ne legyen
tűzoltó autó felvonulási helyén)
• Vészkijárati, kijárati ajtók azonnali nyitása
• Személyek kijelölése, aki végigmennek a
létesítményben és ellenőrzik, hogy maradt-e
bent valaki.
• Létszám ellenőrzés a gyülekezési ponton
(összesítés)

Ha tűz van…
1. Tűz jelzése.
1.
2.

Automata (ha van)
Emberi jelzésre:
• Kiáltás,
• Kézi tűzjelzők használata.

2. Hívjuk a 112 vagy a 105-öt és jelentsük be a tűz, vagy a füst helyét:
Jelzés tartalma:
•
•
•
•
•
•

Pontos cím
Mi ég?
Milyen terjedelmű a tűz?
Mi van veszélyben?
Ember van-e veszélyben?
Jelző személy neve és telefonszáma

Ha tűz van…
4. Próbáljuk meg oltani a tüzet, de csak akkor
ha az biztonságosan elvégezhető és
gyakorlottak vagyunk benne.
5. Meneküljünk a gyülekezési helyre
(általában az épület előtti területre).
6. Ne kíséreljünk meg visszamenni a
munkahelyre addig, amíg erre az oltást
vezető tűzoltótól engedélyt nem kaptunk!

Helyes viselkedés tűz esetén
• A legtöbb haláleset a füst, és nem hőhatás miatt következik
be
• Menekülésére a legközelebbi vészkijáratot használjuk
• Menekülésre a lift nem használható!
• Ajtórések eltömítése: füst ne jusson be
• Ajtók, ablakok zárása: kevesebb oxigén az égéshez
• Ha a füst elterjedt, négykézláb, padlószint közelében
közlekedjen tovább
• Ha ruhája tüzet kap:
• Fedje le másik ruhadarabbal.

Tűzoltó berendezések
Létesítményekben előforduló tűzoltó
berendezések:
• Fali tűzcsapok
• Tűzoltó készülékek
•
•
•
•

Porral oltó
Habbal oltó
Vízzel oltó
CO2 oltó
A 6 kg töltetsúllyal rendelkező porral oltó készülék hatékony
oltási távolsága és működési időtartama:
3-3.5 m és 10-15 másodperc.
A Szilvay-féle tűzoltó berendezés, tűznek oltóporral vagy
habbal oltására (szabadalmi bejelentés napja: 1928. 06. 30.,
lajstromszám: 97922; magyar szabadalom)

Anyagok szerinti osztályozás
(Az ABC porral oltó készülék, a következő anyagok tüzének oltására alkalmas)
A

Szilárd anyagok

C Éghető gázok
 fa
 ruha
 papír
 gumi
 műanyagok

B Gyúlékony és éghető folyadékok
•
•
•
•
•
•

benzin
olaj
zsír
kátrány
olaj bázisú festék
lakk

C

•
•
•
•

propán – bután
acetilén
semleges gáz
metán

Tűzoltó készülékek működtetése

 Húzza ki a biztosítószeget
 Irányítsa a tömlőt a tűzre
 Nyomja össze a tetején található karokat
 Mozgassa a készüléket, vagy a tömlőt

Köszönöm a figyelmet!

