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A Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata, szükség szerint a Sugárvédelmi
Szabályzat, valamint az oktatott dolgozó munkahelyére vonatkozó helyi munkavédelmi
szabályzat speciális előírásain túl az alábbi témakörökből kell a munkavédelmi oktatás során
felvilágosítást adni:
Adminisztratív munkakörben foglalkoztatottak (titkárság, ügyvitel, számvitel, könyvelés, stb.)

 Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
 képernyő előtti munkavégzés jogi szabályozása, munkavédelmi előírásai
 baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
 foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje
 védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
 veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
 elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
 munkaköri leírásban foglaltak betartása
Állatgondozók, kísérleti állatokkal foglalkozók

 Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
 állatgondozás, állattenyésztés, általános előírásai
 baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
 éles, szúró, vágó eszközök használata, állatműtétek, kezelések
 fertőzésveszély megelőzésének általános szabályai
 higiénés előírások, sterilizálás, fertőtlenítés
 foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje, védőoltás
 teheremelési normák
 terhes nők és fiatalkorúak foglalkoztatási szabályai
 védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
 veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
 elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
 munkaköri leírásban foglaltak betartása
Ápolók, (szak- és segédápolók)

 Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
 baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset), jelentési kötelezettség
 betegemelés, mozgatás,
 tűszúrásos balesetek protokollja, higiénés előírások
 higiénés előírások, sterilizálás, fertőtlenítés munkavédelmi szabályai
 védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata,
 sajáttulajdonú eszközök használatának szabályai
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 foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje, védőoltás
 ápolási előírások betartása, betegek agresszivitásának kezelése
 elektromos berendezések (orvostechnikai, irodatechnikai, háztartási, stb.) használatának





szabályai
veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
tűgyűjtők használata
munkaköri leírásban foglaltak betartása
Debreceni Egyetem Egészségügyi Válsághelyzeti Terv vonatkozó részének ismertetése

Beteghordók
Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset), jelentési kötelezettség
betegemelés, mozgatás,
védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata,
sajáttulajdonú eszközök használatának szabályai
foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje, védőoltás
betegszállítási előírások betartása, betegek agresszivitásának kezelése
elektromos berendezések (orvostechnikai, irodatechnikai, háztartási, stb.) használatának
szabályai
veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
munkaköri leírásban foglaltak betartása
 Debreceni Egyetem Egészségügyi Válsághelyzeti Terv vonatkozó részének ismertetése
Citosztatikus keverékinfúzió előállításának általános szabályai
Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
személyi feltételek: alkalmasság, foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat, munkaszervezés,
oktatás
tárgyi feltételek: berendezés, helyiség, védőfelszerelések, hulladékgyűjtők
vertikális levegőáramlású laminar air flow (LAF) fülke használata, általános előírások
baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset), jelentési kötelezettség
veszélyes hulladékok kezelésének gyűjtésének szabályai
terhes nők és fiatalkorúak foglalkoztatási szabályai
természetes és mesterséges szellőzés
védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
veszélyes anyagok, veszélyes készítmények használata
biztonsági adatlapok helye, az új adatlapok változásai, tartalma
elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
tűszúrásos balesetek protokollja
munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás

Kiadás: 8.
Kiadás dátuma: 2014.11.20.

Azonosító: MU 026
Oldalszám: 3/11

Munkautasítás

DEBRECENI EGYETEM

Diákszállók, nővérszállók, üdülők gondnokai, óvodák, bölcsődék vezetői
Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
anyagtárolási, anyagmozgatási, teheremelési előírások
baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
elektromos berendezések (irodatechnikai, háztartási) használata, kezelése
ergonómiai, munkahelyi világítási előírások ismerete
higiénés előírások,
foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje
veszélyes anyagok, veszélyes készítmények használata
biztonsági adatlapok helye, az új adatlapok változásai, tartalma
védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
veszélyes hulladék kezelésének, gyűjtésének szabályai
óvodák, bölcsődék esetében a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI.27) GKM
rendelet ismerete
elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
óvodák, bölcsődék esetében a gyermekbalesetek megelőzése
munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás
kötelező műszaki felülvizsgálatok rendje
Film- és fotólaboratóriumi dolgozói













Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
anyagok és vegyszerek tárolásának szabályai
baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
elektromos berendezések használata, kezelése
foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje
röntgenfilmek tárolása
veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
veszélyes anyagok, veszélyes készítmények használata
biztonsági adatlapok helye, az új adatlapok változásai, tartalma
védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás

Fizikoterápia, sugárterápia, onkológiai, radiológiai, és izotóppal foglakozó munkahelyek
dolgozói







Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
elektromos berendezések használata
foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje
sugárvédelmi szabályzatban előírtak ismerete
terhes nők és fiatalkorúak foglalkoztatási szabályai
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 védőöltözet,

védőeszközök,

védőfelszerelések,

(doziméterek)

használata,

időszakos

felülvizsgálata

 veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
 veszélyes anyagok, veszélyes készítmények használata
 biztonsági adatlapok helye, az új adatlapok változásai, tartalma
 elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
 munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás
 Debreceni Egyetem Egészségügyi Válsághelyzeti Terv vonatkozó részének ismertetése
Fogtechnikus, (fogműves) asszisztens


















Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
ergonómiai, munkahelyi világítási előírások ismerete
forgó, csiszoló és polírozó gépek, kézi szerszámok használatának veszélyforrásai
gépek, berendezések kezelése
higiénés előírások,
kemencék, gáztűzhelyek, hevítő eszközök biztonságos használata kezelése
foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje
rákkeltő anyagokkal való munkavégzés (nikkeloxid)
szilikózis ártalom (porártalom)
védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
szellőző és elszívó berendezések használata
veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
veszélyes anyagok, veszélyes készítmények használata
biztonsági adatlapok helye, az új adatlapok változásai, tartalma
elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás

Gépkocsivezetők, szakképzetlenek (segédmunkások), betanított munkások, parkfenntartás
dolgozói









Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
Gépjármű hibaelhárítás általános szabályai (gk. emelés, kerékcsere, hűtőfolyadék ellenőrzés,
utántöltés, biztosíték csere, stb.)
baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
közúti és telepen belüli közlekedési szabályok
munkagépekkel, különleges járművekkel való közlekedés és munkavégzés
foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje
védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
gépkocsivezetők, kisgépkezelők jogosítványainak, gépkezelői vizsgáinak ellenőrzése
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 fakivágás általános és speciális szabályai
 automata öntözőrendszerek kezelése
 elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
 munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás
 Debreceni Egyetem Egészségügyi Válsághelyzeti Terv vonatkozó részének ismertetése
Gyógyszerész, gyógyszerészeti, gyógyszertári asszisztens












Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
méregszekrény, mérgek kezelése, kimérése, nyilvántartása
munkakörükkel kapcsolatos előírások
foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje
védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
veszélyes anyagok, veszélyes készítmények használata
biztonsági adatlapok helye, az új adatlapok változásai, tartalma
veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás

Intézeti technikusok (szakmunkások)













Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
elektromos berendezések használata
gépek, berendezések kezelése
higiénés előírások betartása
foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje
munkakörükkel kapcsolatos előírások
védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
palackok kezelésének, szállításának általános előírásai
veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás

Képernyő előtt munkát végzők /szellemi munkát végző irodai dolgozók/
Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
Képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló
(50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet érdemi ismertetése
 baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
 elektromos berendezések használata, kezelése
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 veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
 foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje
 védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
 elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
 munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás
Klinikai gondnokok, irattárosok, könyvtárosok, könyvkötészeti dolgozók, kartonozók,
sokszorosítók
Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata

 anyagtárolási, anyagmozgatási, teheremelési előírások
 baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
 elektromos berendezések használata, kezelése
 ergonómiai, munkahelyi világítási előírások ismerete
 gépek, berendezések használata
 védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
 veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
 veszélyes anyagok, veszélyes készítmények használata
 biztonsági adatlapok helye, az új adatlapok változásai, tartalma
 foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje
 elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
 munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás
 kötelező műszaki felülvizsgálatok rendje
Laboratóriumi asszisztensek















Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje
laboratóriumi eszközök használata
laboratóriumi munkavégzés szabályai
gázpalackok kezelésének, szállításának általános előírásai
terhes nők és fiatalkorúak foglalkoztatási szabályai
veszélyes anyagok, veszélyes készítmények használata
biztonsági adatlapok helye, az új adatlapok változásai, tartalma
vegyifülkék használata, kezelése, általános előírások
veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás
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Műszaki berendezések (klíma-, felvonó-, kompresszor-gépházak, villamos kapcsolóterek,
trafóházak, hőközpontok és hasonló helyiségek) kezelői
















Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
elsősegélynyújtás áramütéses baleseteknél
baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
elektromos berendezések használata, kezelése, javítása
gázfogadók, transzformátor-állomások, kapcsolóterek balesetveszélyei
gépek, berendezések biztonságos kezelése
a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje
teheremelési szabályok, normák
védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás
kötelező műszaki felülvizsgálatok rendje
Debreceni Egyetem Egészségügyi Válsághelyzeti Terv vonatkozó részének ismertetése

Műtősök, műtőssegédek, betanított műtőssegédek














Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
betegemelés, betegmozgatás, teheremelési szabályok, normatívák
orvostechnikai eszközök használatának szabályai
higiénés előírások, sterilizálás, fertőtlenítés
foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje, védőoltás
munkakörükkel kapcsolatos előírások
palackok kezelésének, szállításának általános előírásai
veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
veszélyes anyagok, veszélyes készítmények használata
biztonsági adatlapok helye, az új adatlapok változásai, tartalma
munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás

Portások
Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
liftek, felvonók jelzéseinek kezelése
 baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
 a halottszállítás szabályai
 foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje
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 védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
 veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
 elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
 munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás
 Debreceni Egyetem Egészségügyi Válsághelyzeti Terv vonatkozó részének ismertetése
Raktári dolgozók












Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
anyagtárolási, anyagmozgatási, teheremelési előírások ismerete
baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
elektromos berendezések használata
palackok kezelésének, szállításának általános előírásai
veszélyes anyagok, veszélyes készítmények használata
biztonsági adatlapok helye, az új adatlapok változásai, tartalma
védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás

Robbanó szekrények, kamrák, tűzveszélyes anyagok, folyadékok kezelői











Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
RG szekrény használatának, üzemben tartásának, felülvizsgálatának szabályai
baleset, sérülés, (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje
anyagtárolási, anyagmozgatási, teheremelési előírások ismerete
védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
veszélyes anyagok, veszélyes készítmények használata
biztonsági adatlapok helye, az új adatlapok változásai, tartalma
elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás

Sterilizáló, fertőtlenítő, rovarírtó dolgozók
Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
 baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
 higiénés előírások betartása, sterilizálási, fertőtlenítési technológiai ismerete
 munkakörükkel kapcsolatos előírások, gépek berendezések kezelésére történő kioktatás
 foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje, védőoltás
 anyagtárolási, anyagmozgatási, teheremelési előírások ismerete
 terhes nők és fiatalkorúak foglalkoztatási szabályai
Kiadás: 8.
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Munkautasítás

 védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
 veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
 veszélyes anyagok, veszélyes készítmények használata
 biztonsági adatlapok helye, az új adatlapok változásai, tartalma
 elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
 munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás
Sugárvédelmi megbízott













Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje
egyetemi sugárvédelmi szabályzatában foglaltak betartása, betartatása
védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
veszélyes anyagok, veszélyes készítmények használata
biztonsági adatlapok helye, az új adatlapok változásai, tartalma
veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
terhes nők és fiatalkorúak foglalkoztatási szabályai
elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás
Debreceni Egyetem Egészségügyi Válsághelyzeti Terv vonatkozó részének ismertetése

Takarítók, kisegítők, eljárók











Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
munkaeszközök, segédeszközök használatának szabályai
baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
veszélyes anyagok, veszélyes készítmények használata
biztonsági adatlapok helye, az új adatlapok változásai, tartalma
anyagtárolási, anyagmozgatási, teheremelési előírások ismerete
foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje
védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás

Tantermek, oktatótermek felelősei
Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata

 baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
 foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje
 elektromos berendezések használata, kezelése,
 veszélyes anyagok, veszélyes készítmények használata
Kiadás: 8.
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 biztonsági adatlapok helye, az új adatlapok változásai, tartalma
 védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
 veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének szabályai
 anyagtárolási, anyagmozgatási, teheremelési előírások ismerete
 elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
 munkaköri leírásban foglaltak betartására való felhívás
Vezetőállásúak, diplomások, PhD hallgatók, rezidensek











Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
kockázatértékelés tartalmi ismerete
anyagok, vegyszerek hatásának, egymásra hatásának ismerete
baleset, sérülés (kvázi-, úti-, üzemi baleset) jelentési kötelezettség
foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje, védőoltás
védőöltözet, védőeszközök, védőfelszerelések használata
kötelező műszaki felülvizsgálatok rendje
munkaterület speciális munkavédelmi ismeretei
elsősegélynyújtó hely, elsősegélynyújtó személy/ek/
vezetőállásuknál: a munkavédelmi előírások betartásának ellenőrzése
Debreceni Egyetem Egészségügyi Válsághelyzeti Terv vonatkozó részének ismertetése
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