
Egészségügyi asszisztens szakképzés
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, t űzvédelem, 
környezetvédelem.

Kövér Tamás
DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, 
osztályvezető 2013. Május 24.



Egészségügyi asszisztens szakképzés
Fertőtlenítés, sterilizálás munkavédelme

Oktatás tematikája

� I. Ajánlott irodalom.
� II. Munkavédelemről általában, története, munkavédelmi törvény bemutatása.
� III. Jogszabályi hivatkozások.
� IV. A fertőtlenítéssel, fertőtlenítőszerek alkalmazásával kapcsolatos fontosabb

munkavédelmi és balesetelhárítási rendszabályok.
� V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkavédelmi és balesetelhárítási

előírások.
� VI. Belső szabályzatok, utasítások, protokolok ismertetése.
� VII. Védőeszköz szabályzat bemutatása és alkalmazása.
� VIII. Munkaruha – védőruha.
� IX. Vegyi anyagokról és azok veszélyeiről általában, a sterilizálásnál,

fertőtlenítésnél felhasznált anyagok bemutatása és azok veszélyei, biztonsági
adatlapok jelentősége és használata.

� X. Munkavédelmi oktatásról általában.
� XI. Balesetekről és foglalkozási megbetegedésekről általában.
� XII. Kockázatértékelés szerepe, fontossága.



I. Ajánlott irodalom

• Dr. Kósa Csaba, Munkavédelem egészségvédelem,

• Dr. Varga László, A munkavédelmi törvény magyarázata,

• Dr. Pechó Zoltán,Tájékoztató a fertőtlenítésről /13. fejezet, 421o. – 423 o., A• Dr. Pechó Zoltán,Tájékoztató a fertőtlenítésről /13. fejezet, 421o. – 423 o., A
fertőtlenítéssel, fertőtlenítőszerek alkalmazásával kapcsolatos fontosabb
munkavédelmi és balesetelhárítási rendszabályok./

• Dr. Pechó Zoltán, Tájékoztató a sterilizálásról /12. fejezet, 363.o- 378 o., A
sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkavédelmi és
balesetelhárítási előírások/

• Jakab Zsuzsanna, A szepszis-antiszepszis munkavédelem, 
környezetvédelem I.-II.



Elérhet őség

Elérhetőségünk:Elérhetőségünk:
• 4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
• III. sz. apartman ház bal oldal alagsor• III. sz. apartman ház bal oldal alagsor
• Tel.: +36-52/255-880 Titkárság: 54880
• Tel.: +36-52/411-717/ 55255, 55555
• kovert@gf.unideb.hu
• http://munkavedelem.unideb.hu/

Munkabiztonsági Önálló Osztály 
4



Munkabiztonsági Önálló Osztály 
5





II. Munkavédelem története
A munkavédelmi szemlélet alakulása és fontossága
Ezt a fejezetet Kofi Annan volt ENSZ főtitkára által megfogalmazott szavakkal kezdem:
„A biztonságos munka nem csupán józan gazdaságpolitika, ha nem alapvet ő emberi jog.

Ahhoz, hogy ezt az alapvet ő jogot mindenhol elismerjék, a hozzáállásnak nagymértékbe n
változnia kell.”

A munkavédelemre és a vele szorosan összefonódó ergonómiára is igaz Ebbinghaus német pszichológus
megállapítása, miszerint „hosszú múltja, de rövid története van ”, hiszen a munkavégzéssel kapcsolatos
problémák egyidősek az emberiséggel. Az ókori Spártában , amikor az életképtelen csecsemőket ki tették a
Taigetoszra az egyfajta alkalmassági szelekciónak számított. Az ókori Rómában , kezdetben a hódító
háborúk miatt nagyszámú rabszolga ált rendelkezésre, akiket tárgyként kezeltek és éjjel nappal dolgoztatták
őket. Hadrianus uralkodása alatt előírták, hogy a bányászoknak fürdőt és lábbelit kell biztosítani. Ahogyőket. Hadrianus uralkodása alatt előírták, hogy a bányászoknak fürdőt és lábbelit kell biztosítani. Ahogy
csökkent a rabszolgák száma a gazdaság megőrzése érdekében védeni kellett őket, sőt a szakképzett
rabszolgák jelentősége egyre inkább felértékelődött.

Más volt a helyzet a szakképzett munkaer ővel . Az írástudó, vagy valamihez értő (pl. szakács, kézműves, ruha-
vagy cipőkészítő) rabszolgát mindig megbecsülték, sokra tartották. Ciceróról például feljegyezték, hogy
kedvenc felolvasó-rabszolgájának tüdőbaját saját költségén gyógyítatta. A kisiparosok nagy része szabad
polgár volt, ők főleg kisázsiai-görög rabszolgákat vásároltak, akik nagyobb szakmai ismeretekkel
rendelkeztek, mint a római mesteremberek. Ezek a rabszolgák már pénzt gyűjthettek és később
megvásárolhatták a szabadságukat. A korai császárkorban a "minisztériumokat" felszabadított rabszolgák
vezették, a beosztottak rendszerint magasan képzett rabszolgák voltak, ami kihatott az államigazgatásra és a
törvényhozást is befolyásolta. Arisztotelész azt mondta , hogy "a rabszolgaság természeti tény, a
rabszolgára addig szükség van, amíg a vetél ő nem mozog magától a szöv őszéken". És valóban,
rabszolgaság a XIX. század végéig fennmaradt, többé-kevésbé változó formában.

�

"vetélő" pedig megindult, John Kay John Wyatt
� 1738-ban szabadalmaztatta "szárnyas fonógépét" 



� Az emberi munka védelme (a munkavédelem) azonban nem minden korban
volt egyformán fontos. A szakképzett, nehezen pótolható munkaerőre mindig
ügyeltek, ez azonban soha nem volt teljes körű. Amikor potenciálisan több
volt a munkavállaló, mint a munka, illetve amikor a munkavédelem nagy
költségtöbblettel jár, a munkaadók nem fordítanak elegendő anyagi eszközt
a munkavédelemre.

� A munkavédelem és az eszközvédelem ellentmondásai azonban rendszerint
csak látszólagosak, a kettő között szoros kapcsolat van. Egy bányaomlás,
vagy egy vegyi üzemben bekövetkező robbanás esetén a halálesetek és
egyéb súlyos személyi sérülések mellett jelentős anyagi kár keletkezik a
termelő-berendezésekben, amit a további termelés kiesés is fokozhat.

� Ezért a munkaeszközök védelmére tett intézkedések egyben
munkavédelmi intézkedéseknek is tekinthetők. A mai értelemben vettmunkavédelmi intézkedéseknek is tekinthetők. A mai értelemben vett
munkavédelem a modern gyáripar kialakulásával, a munkaeszközök
fejlődésének adott szakaszában, a géprendszereken alapuló, a dolgozók
nagy tömegeit tömörítő gyáripar létrejöttével fogalmazódik meg
követelményként, jogilag is szankcionált intézményrendszerként. A
"kapitalizmus bölcsőjében", Angliában ahol már a XVIII. század második
felében a gőzgép és a gyapotfeldolgozó gépeket használtak.

1802-ben kiadták a tanonc-törvényt 
1832-ben az első gyári törvényeket 



� A mai értelemben vett munkavédelemről tulajdonképpen az ipari forradalom
kirobbanásától beszélhetünk. Az első munkavédelmi jellegű szabályozást tartalmazó
törvény 1819.-ben a pamutgyárakban megtiltotta, hogy 21 éven aluli munkások éjjel
dolgozzanak, továbbá a 18 éven aluli munkások naponként csak 12 órát
dolgozhattak

� Magyarországon először az 1872. évi VIII. törvény foglalkozott a munkavédelemmel
kapcsolatos kérdésekkel, mely rögzíti, hogy „Minden gyáros köteles gyárában saját
költségén mindazt létesíteni és fenntartani, ami tekintettel az iparüzlet és a telep
minőségére, a munkások életének és egészségének lehető biztosítására szolgál.”
Ezt követően az 1891. évi XIII. törvény előírta, hogy vasárnaponként és Szent István
napján a munkát szüneteltetni kell.

� 1927. évi XXI. törvény, amely már foglalkozott a nők és fiatalkorúak védelmével

� 1938.-ban bevezetik a napi 8 órás általános munkaidőt. 1939.-ben Általános
Balesetelhárító Óvórendszabályok bevezetésére kerül sor (ÁBO),

� „Nem csak abban a szólásmondásban lakozik igazság, hogy mindenkit érhet baleset,
hanem abban is, hogy nincs az egyszerű környezet, ahol ne történhetnék baleset.
Viszont mindenhol elháríthatjuk a baleseteket, még a legveszélyesebb
munkahelyeken is, csak gondosság, figyelem, elővigyázat és óvatosság kell hozzá.”

� 1949. évi XX törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmánya csak az egészség
védelmét és a munkaképtelenség esetére szóló segítést említi, illetve említést tesz
még a társadalombiztosításról és az orvosi ellátásról.



� 1954.-ben megalakult a Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet.

� 1959.-ben megalakult a felsőfokú és középfokú munkavédelmi szakembereket képző
Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet feladataként

� Megalkotásra került az 1967. évi II. törvény a Munka Törvénykönyve, amely
kimondja, hogy „az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek
biztosítása a munkáltató feladata, ennek keretében köteles a munkavégzés
körülményeit tervszerűen

� Ezt követően az 1972. évi II. törvény, az Alkotmány kimondja, hogy a munkavédelem
már alkotmányos jog.

� Felállításra kerül 1975.-ben az Országos Munka és Üzemegészségügyi Intézet

� Az 1989. évi XXXI. törvény, mely a Magyar Köztársaság Alkotmánya deklarálja, a
munkához való jogot, foglalkozás szabad megválasztásához való jogot, egyenlő
bérezéshez való jogot,a pihenéshez, a szabadidőhöz, a fizetett szabadsághoz való
jogot, valamint a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez és orvosi ellátáshoz
való jogot, illetve a szociális biztonsághoz való jogot.

� 1992.-ben elfogadásra kerül a Munka törvénykönyve, és végezetül eljutunk a
jelenleg is érvényben lévő Munkavédelmi törvény megalkotásához, amely 1993. évi
XCIII. törvény.[1]

[



A munkavédelem célja és feladatai, a 
munkavédelem fogalma

� A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és
egészségügyi követelmények és az ezeket megvalósító szerveze tek, intézmények,
eszközök, el őírások összessége.

� A munkavédelem célja a balesetek, a foglalkozási ártalmak és a megbetegedések
megelőzése. A munkavédelem előírja a balesetek, foglalkozási ártalmak megelőzésének
módszereit. Szervezeti felépítését és ellenőrzését törvény szabályozza.

� A munkavédelmet közvetve érinti a munkahely kulturáltsága, a szociális ellátás
színvonala is. Az emberhez méltó munkakörülmények egyformán fontosak aszínvonala is. Az emberhez méltó munkakörülmények egyformán fontosak a
munkáltatónak és a munkavállalónak, mint pl. a munkahely rendezettsége, tisztasága, a
megnyugtató színek, a nem bántó zaj, a fizikai erőkifejtés csökkentése, a testméretnek
megfelelő kezelőhelyek, kezelőelemek.

� A nem dohányzók védelmére dohányzóhelyet kell kialakítani.

� Monoton munkavégzés esetén munkahelyi tornát kell beiktatni a munkaidő alatt.
Lehetőséget kell adni a kulturált étkezésre, tisztálkodásra, öltözésre.

� A munkavégzés helye és az öltöző közelében kell lennie toalettnek. Amennyiben a
dolgozók létszáma vagy a munka veszélyessége indokolja üzemorvost kell alkalmazni,
illetve ennek hiányában legalább elsősegély-nyújtó helyet kell biztosítani.



� Maga a munkavédelem összetett főnév, sokáig vitatott volt a szónak a helyessége,
vagyis, hogy nem a munkát kell, hanem a munkást kell védeni. A nyelvtudomány
szerint jelentéstömörítő összetételek, közé tartozik, vagyis az összetett szó elő és
utótagja között bonyolult kapcsolat van. Tehát a tömörítés nem szó szerint, hanem a
kapcsolat teljességével értelmezhető a munkavédelem esetén nem az előtag
védelme, hanem a vele kapcsolatos védelmi intézkedések, kárelhárítások stb.
rendszere a szó értelme.

� A munkavédelemnek két nagy területre tagolódik, az egyik a munkabiztonság, míg a
másik foglalkozás egészségügy (munkaegészségügy). A munkabiztonság, a
munkakörülmények, és a munkavégzés szabályait határozza meg, illetve ezek
betartását ellenőrzi. Feladata a balesetek megelőzése, a bekövetkezett balesetek
kivizsgálása, intézkedések, hogy a baleset ne ismétlődhessen meg. A
munkabiztonság a balesetek megelőzésére olyan munkakörülményeket alakít ki,
amelyek kiküszöbölik a veszélyforrásokat, ill. megóvják azoktól a dolgozókatamelyek kiküszöbölik a veszélyforrásokat, ill. megóvják azoktól a dolgozókat

� Fogalmak
Veszélyforrás a munkavégzés során (vagy azzal összefüggésben) jelentkező minden

olyan dolog, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében
(környezetében) tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet. Három
csoportba soroljuk őket.

A fizikai veszélyforrások közül a leggyakoribbak:, kémiai, biológiai.
- a munkaeszközök (pl. szerszámok), a szállító-, anyagmozgató eszközök (pl.
targonca, daru) mozgása, ill. a termékek és az anyagok mozgása (pl. daruról
leszakadó teher);



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

függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést,
mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz. A
gyakorlatban az ok-okozati összefüggések általában feltárhatók.

Baleseti veszély
Olyan környezeti hatás jelenléte, amely meghatározott körülmények között balesetet

okozhat. Közvetlen oka valamilyen energiafajta ellenőrizetlen felszabadulása és
működése. A veszélyeket különbözőképpen osztályozhatjuk. Megjelenése szerint
lehet általános (potenciális) és konkrét (manifeszt). Szakmai típusa szerint lehet
specifikus (csak speciális területeken jelentkező) és aspecifikus, azaz bárhol
jelentkező (pl. csúszásveszély). Súlyosság szerint megkülönböztetünk kis, közepes
és nagy veszélyt.

Veszélyzóna
A tér azon része, ahol az energia károsító hatását ki tudja fejteni. Ha az energiaA tér azon része, ahol az energia károsító hatását ki tudja fejteni. Ha az energia

alakzata állandóan változik, a veszélyzóna is változik (pl. periodicitás).
Veszélyes
Az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynél a munkavállalók

egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak van kitéve.
Veszélyes környezeti hatás
A veszélyes környezeti hatás (korábban veszélyes termelési tényező) az a tényező, amelynek a

munkavégzőre kifejtett hatása meghatározott körülmények között sérülést vagy más hirtelen
fellépő egészségkárosodást (balesetet) okoz.

Ártalmas környezeti hatás
Az ártalmas környezeti hatás (korábban ártalmas termelési tényező) az a tényező, amelynek a

munkavégzőre kifejtett hatása meghatározott körülmények között megbetegedést vagy
munkaképesség csökkenést (foglalkozási megbetegedést) okoz. A fenti veszélyes és ártalmas
környezeti hatások nem csak a termelésben, hanem a társadalmi munkamegosztás más
területén is fellépnek.



Veszélyes anyag
Minden olyan anyag vagy készítmény veszélyesnek tekinthető, amely fizikai, kémiai

vagy biológiai hatása révén veszélyforrást jelenthet. pl. mérgező, maró, tűzveszélyes
és robbanó, sőt sugárzó, stb. hatást.

Munkavállaló
A szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy.
Munkáltató
A munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató. Munkavédelmi

szempontból munkáltatónak kell tekinteni a mást nem foglalkoztató, a munkáját
kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozót is. A társadalmi munka esetében a
társadalmi munka szervezője tekinthető munkáltatónak.

Munkaeszköz
Minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során

alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve az egyénialkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve az egyéni
védőeszközt).

Munkahely
Minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a földalatti létesítményt és járművet is), ahol

munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak.
Létesítés
Az a folyamat, amelynek eredményeként új üzem, munkahely jön létre, vagy a meglévő

felújítása, bővítése, átalakítása, illetve gép telepítése történik, függetlenül attól, hogy
létrejötte után termelő vagy nem termelő célra használják.

Szervezett munkavégzés
A munkaviszonyban, közszolgálati, illetve közalkalmazotti jogviszonyban, szövetkezeti

tagság esetén munkaviszony jellegű jogviszonyban, a tanulói és hallgatói
jogviszonyban a gyakorlati képzés során és egyéb, a törvény szerint tételesen
felsorolt viszonyban végzett munka, valamint a munkáltató által kezdeményezett,
irányított vagy jóváhagyott társadalmi munka.



Kockázat
A kockázat a veszély lehetőségének értékelése. A kockázat lehetőségének vállalása az

élet velejárója, mindennapjaink elválaszthatatlan része – szélsőséges
megközelítésben ez annyit jelent, hogy életünk minden pillanatában különböző
kockázati tényezők (rizikófaktorok) vannak jelen.

Biztonság
A biztonság a védettség pillanatnyi állapota, amely azt adja meg, hogy az adott

munkafolyamatnál a konstrukciós, szervezési és védelmi intézkedések rendszerével
a védettség milyen mértékét sikerült megvalósítani – szélsőséges megközelítésben
ez annyit jelent, hogy életünk minden pillanatában különböző kockázati tényezők
(rizikófaktorok) vannak jelen / Munkabiztonság

Foglalkozási ártalom
Olyan környezeti hatás jelenléte, amely meghatározott körülmények között foglalkozási

megbetegedést okozhat.
Foglalkozási megbetegedésFoglalkozási megbetegedés
Valamilyen foglalkozási ártalom hatására bekövetkezett szervezeti károsodás, amely

egyaránt lehet fiziológiai és mentális (pl. neurózis). Kialakulásában nagy szerepe van
az ártalom jellegének, mértékének és a behatás idejének

Ergonómia
Azon műszaki-tudományos, szerelési, szervezési és egyéb követelmények, eszközök és

intézkedések összessége, amelyek a munkavállaló maximális komfortjáról
gondoskodnak a munkavégzés során. A balesetveszélyt ugyanis csökkenti ha a
munkavállaló figyelmét nem vonják el a kényelmetlenségek.

Munkaegészségügy
A munkaegészségügy célja az egészséges munkakörülmények normáinak kialakítása, a

munkavégzés optimális higiénés feltételeinek feltárása. A foglalkozási ártalmak káros
hatásainak kivédése érdekében igénybe kell vennie a munkaélettan, a munkabiztonság
pszichológiája és a mentálhigiénia ismeretanyagát. Az egészségtudomány része.



1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény

� A törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján 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.

� A Mvt. hatálya a "szervezett munkára" terjed ki, függetlenül annak szervezeti vagy� A Mvt. hatálya a "szervezett munkára" terjed ki, függetlenül annak szervezeti vagy
tulajdoni formájától.

� A Mvt. ugyancsak meghatározza a munkáltató kizárólagos felelősségét a
biztonságos és egészségre nem ártalmas munkakörülmények biztosításában, előírja
a munkavállalók bevonását, a munkavédelmet érintő kérdésekbe ill. döntésekbe,
megfelelő képzésüket és tájékoztatásukat,

� előírja munkavédelmi szakember kötelező foglalkoztatását, mégpedig a vállalkozás
létszámától és veszélyességi besorolásától függő képzettségi és időbeli feltételekkel,
és bizonyos tevékenységeket kifejezetten munkavédelmi szaktevékenységnek
minősít.

� munkavédelmi szakember vagy foglalkozás-egészségügyi orvos szolgálatainak
igénybevétele semmiképpen nem helyettesíti, vagy csökkenti a munkáltató
felelősségét a munkahelyi egészség és biztonság terén.



� I. fejezet általános rendelkezéseket tartalmaz, meghatározza, hogy mi a munkavédelem, és
megadja az alapelveket. Ezek között van az állam szerepe, a munkáltató felelőssége, az
együttműködés kötelme, a munkavédelmi, azaz a munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi
szaktevékenységek fogalma. Itt adja meg a törvény a hatályát, azaz, hogy kire terjed ki és kire
vagy mire nem (például nem tartoznak a törvény hatálya alá a fegyveres erők vagy a
katasztrófavédelmi tevékenység).

� II. fejezet részletesen ismerteti az állam munkavédelmi fe ladatait és a végrehajtásért
felelős szerveket. nevelés és oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás
terén pedig az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályaira
vonatkozó ismeretanyag meghatározása,

� III. fejezet a már korábban említett alapvető követelményeket ismerteti, amelyek biztosíthatják
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges körülményeket
és feltételeket. létesítés megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet , valamint öltözködési,
tisztálkodási pihenési és melegedési lehetőséget kell biztosítani a munkavállaló részére, illetve
rendet és tisztaságot a munkaterületen. Gondoskodni kell jelző- és riasztóberendezésekr ől,
továbbá a leesésb ől vagy leeső tárgyakból eredő veszélyek energiaellátásra, ártalmas
rendet és tisztaságot a munkaterületen. Gondoskodni kell jelző- és riasztóberendezésekr ől,
továbbá a leesésb ől vagy leeső tárgyakból eredő veszélyek energiaellátásra, ártalmas
közegekre, világításra, szell őzésre stb. egyéni védőeszköz biztosítására vonatkozó
előírások, egészségügyi alkalmasságot előzetes, illetve időszakos orvosi vizsgálattal kell
megállapítani.

� IV. fejezet a munkáltatók és munkavállalók kötelességeiről és jogairól szól, a kockázatok
felmérését és kezelését, munkavédelmi szakembert foglalkoztatni, munkabalesetet jelenteni, a
munkavállalók részére munkavédelmi oktatást biztosítani, egyéni védőeszközt használni, annak
tisztításáról.

� V. fejezet tartalmazza a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések
bejelentésére, kivizsgálására és nyilvántartására vonatkozó előírásokat. OMMF,

foglalkozási megbetegedések az ÁNTSZ



VI. Fejezet a munkavédelmi érdekképviselet és érdekegyeztetés előírásait
tartalmazza. A munkavédelmi érdekképviselet célja kizárólag az, hogy a
munkáltató és munkavállaló együttműködjék a biztonságos és egészséget
nem veszélyeztető munkahelyi körülmények kialakításában és
fenntartásában.

VII. fejezet tartalmazza a munkavédelem hatósági felügyeletére vonatkozó
előírásokat

VIII. fejezet értelmező rendelkezéseket tartalmaz, amelyek között szerepelnek
fogalom-meghatározások és záró rendelkezések.





III. Kiragadva néhány, talán 
legfontosabb jogszabályt.

• Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25.
• A Munka Törvénykönyve 2012. évi I. törvény
• A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény
• A kémiai biztonságról 2000. évi XXV. Törvény
• A munkahelyek kémiai biztonságáról 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet
• 61/1999. (XII.1.) EüM. Rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett

munkavállalók egészségének védelmérőlmunkavállalók egészségének védelméről
• A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges

járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet
• 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi

higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
• 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő

egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeiről



• 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő
anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott
egészségkárosodások megelőzéséről

• A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról 5/1993. (XII.26.) MüM
rendelet

• A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
minimális szintjér ől 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM r.

• 44/2000. EüM r. Veszélyesanyagokcsoportosítása• 44/2000. EüM r. Veszélyesanyagokcsoportosítása
• 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyr ől
• 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a

járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről

• 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és
fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról.



• 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk
biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

• 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képerny ő előtti munkavégzés minimális
egészségügyi és biztonsági követelményeir ől

• 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és
egészségvédelmi jelzésekről

• 30/2001. (X. 3.) EüM rendelet a külső munkavállalók munkahelyi
sugárvédelméről

• 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra
vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

• 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra
vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekrőlvonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

• 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
• 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek

biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
Munkavédelmi jogszabályok:
• http://www.mvkepviselo.hu/jogszabalyok.html

Közel 100 jogszabály szövege is megtalálható
Ingyenes jogszabálykeres ő

• Magyarország.hu
• Njt.hu







IV. A fert őtlenítéssel, fert őtlenít őszerek alkalmazásával kapcsolatos 
fontosabb munkavédelmi és balesetelhárítási rendsza bályok. 

� A betegellátásban, illetve a területi Járványügyi munkába n a
fertőtlenítéssel foglalkozók a kórokozók különféle terjeszt ő

közegével (váladékok, váladékokkal fert őzött tárgyak, eszközök,
anyagok stb.) kerülhetnek érintkezésbe és fert őződhetnek.

� Ismeretes, hogy a fert őzést követ ő megbetegedés alakulását
dönt ően befolyásolja a szervezetbe jutott mikroorganizmusokdönt ően befolyásolja a szervezetbe jutott mikroorganizmusok
száma, virulenciája es a szervezet fogékonysága: Mivel a
fertőtlenít ő munka során bekövetkezett fert őzés esetén
nagyszámú, virulens kórokozó kerülhet a munkát végz ők
szervezetébe: minden egészségügyi dolgozónak nemcsak saj át,
hanem munkatársa egészségének biztosítása érdekében fokozott
óvatossággal kell eljárnia.



IV. A fert őtlenítéssel, fert őtlenít őszerek alkalmazásával kapcsolatos 
fontosabb munkavédelmi és balesetelhárítási rendsza bályok. 

� A fert őtlenít ő munkát végz őknek ezért feltétlenül ismerniük kell
azokat a munkavédelmi es balesetelhárítási rend szabályokat ,
amelyek a biztonságos munkavégzéshez nélkülözhetetlenek . A
fertőtlenít ő munka elrendel őjének, vezet őjenek kötelessége, hogy a
beosztott egészségügyi személyzet egészségének. testi épségének
munkavédelmi feltételeit biztosítsa.

� A biztonságos munkavégzés irányelveit hatályos jogszabály ok,
utasítások szabályozzák. A fert őtlenít ő munkák között még azonos
feladatkör esetén is felszereltségükben, személyi elláto ttságukban
nagy különbségek lehetnek, ezért a vonatkozó jogszabályok
figyelembevételével a fert őtlenít ő feladatokat elrendel ő, végrehajtó
intézmény munkavédelmi szabályzata mellett célszer ű, ha az egyes
osztályokra, részlegekre, csoportokra külön meghatározz ák a
konkrétan érvényesítend ő előírásokat.



IV. A fert őtlenítéssel, fert őtlenít őszerek alkalmazásával kapcsolatos 
fontosabb munkavédelmi és balesetelhárítási rendsza bályok. 

• A fertőtlenítő munkavégzés munkavédelmi feltételei
� Alkalmassági vizsgálat /felvétel, munkaviszony létesítése előtt, új fertőtlenítő munkakörbe történő

áthelyezést megelőzően.

• A munkavédelmi oktatás
� Helyi szabályozások, munkavédelmi szabályzat előírásai szerint, előzetes, évenként ismétlődő elméleti

és gyakorlati oktatásban kell részesíteni a fertőtlenítési munkát végző valamennyi dolgozót.

• Egyéni védőöltözet, védőeszköz, védőfelszerelés juttatása
� Egyéni védőeszköz jutatásának szabályozása, a védőeszköz a munkáltató tulajdonát képezi,� Egyéni védőeszköz jutatásának szabályozása, a védőeszköz a munkáltató tulajdonát képezi,

tisztításáról, fertőtlenítéséről, karbantartásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Az egyéni
védőfelszerelés rendeltetésszerű használatát, védelmi állapotát a munkavégzésért felelős közvetlen
vezető köteles ellenőrizni.

• Védőoltás
• Munkavégzésre vonatkozó rendelkezések

� Fertőtlenítő munkavégzése közben tilos:
� Enni, inni, dohányozni,
� Kozmetikai készítményeket használni, ékszert hordani,
� Kézzel archoz, hajhoz, zsebkendőhöz nyúlni.

Fertőtlenítő munka időleges megszakítása esetén (étkezés, WC-használat stb.) higiénés
kézfertőtlenítést kell végezni. A fertőtlenítési munka befejezése után higiénés kézfertőtlenítés,
illetve indokolt esetben teljes testfelületre kiterjedő személyi fertőtlenítés szükséges.



IV. A fert őtlenítéssel, fert őtlenít őszerek alkalmazásával kapcsolatos 
fontosabb munkavédelmi és balesetelhárítási rendsza bályok. 

• Minden fertőtlenítőszer-koncentrátumot, munkaoldatot
tartalmazó edényt, üveget, tartályt, ballont megtöltés előtt
felirattal kell ellátni, amely tartalmazza a szer nevét, jellemző
tulajdonságát, a betöltés és az esetleges lejárat időpontját.

• A fertőtlenítő munkánál, a fertőtlenítő munkaoldat elkészítését
és minden egyéb tevékenységet gumikesztyűben, indokolt
esetben gumikötényben, gumicsizmában, védőszemüvegben,
arcvédőben, permetezéses eljárásnál, gázosításnál
légzésvédőben, gázálarcban kell végezni. A szükséges
védőeszköz viselését a fertőtlenítést elrendelő, irányító
szakképzett vezető határozza meg.



IV. A fert őtlenítéssel, fert őtlenít őszerek alkalmazásával kapcsolatos 
fontosabb munkavédelmi és balesetelhárítási rendsza bályok. 

Teendők akcidentális fert őződés, fert őtlenít őszerrel történt kontamináció 
esetén

• Ha a fertőző váladék, vér, testnedv, egyéb fertőző anyag sértetlen bőrre került, úgy
azt azonnal – szükség esetén a ruházat részeleges vagy teljes eltávolítása után –
bőrfertőtlenítő szerek egyikével kell fertőtleníteni.

• Ha a fertőző anyag szembe jutott, úgy mindkét szemet steril fiziológiás
konyhasóldattal – dörzsölést kerülve – ki kell mosni. H a cornea sérülése
feltételezhető, a szem óvatos kiöblítése után azonnal szemészeti szakellátásban kell
a személyt részesíteni.a személyt részesíteni.

• Ha a fertőző anyag szájba került, úgy a szájat 0,02 – 0,05 %-os kálium-hipermangán,
vagy hyperol oldattal (1 tabletta 100 ml vízre) 1-2 percig öblögetni kell. Vízzel vagy
más, a gyomornedvet felhígító folyadékot itatni nem szabad! A gyomorszekréciót
elősegítő gyógyszerek beadása (pl.: 2-3 Betacid tabletta egy pohár vízben oldva)
célszerű

• Felszíni sérüléseket jódtinktúrával, Dodosept tinktúrával, vagy Betadin oldattal kell
ecsetelni. Mélyebb sérülések környékét szintén ezen dezificiensek egyikével kell
fertőtleníteni, majd a személyt sebészeti szakellátásban részesíteni.

• Minden olyan esetet, melynek során fertőző anyaggal kontamináció történt, vagy
ennek gyanúja feltételezhető, a dolgozó köteles ezt felettesének azonnal jelenteni.



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos
munkavédelmi és balesetelhárítási el őírások.



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos 
munkavédelmi és balesetelhárítási el őírások.munkavédelmi és balesetelhárítási el őírások.

AA sterilizálássterilizálás technológiájatechnológiája számosszámos olyanolyan
munkamozzanatotmunkamozzanatot tartalmaz,tartalmaz, melymely számosszámos veszélyveszély
forrástforrást rejtrejt magában,magában, veszélyeztetveveszélyeztetve aa munkátmunkát végz ővégző
dolgozódolgozó egészségétegészségét.. EzekEzek aa veszélyekveszélyek aa vonatkozóvonatkozó
rendszabályokrendszabályok betartásával,betartásával, azaz el őírtelőírt munkavédelmimunkavédelmi
berendezések,berendezések, egyéniegyéni védőeszközökvédőeszközök használatávalhasználatávalberendezések,berendezések, egyéniegyéni védőeszközökvédőeszközök használatávalhasználatával
megelőzhetőek,megelőzhetőek, illetveilletve elháríthatóakelháríthatóak.. AA sterilizálássterilizálás
egyesegyes munkafázisainálmunkafázisainál aa leginkábbleginkább előfordulóelőforduló
veszélyforrások,veszélyforrások, valamintvalamint ezekezek elhárításáraelhárítására
vonatkozóvonatkozó legfontosabblegfontosabb előírásokelőírások –– aa vonatkozóvonatkozó
rendszabályokrendszabályok alapjánalapján –– aa következ őkkövetkez ők::



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos 
munkavédelmi és balesetelhárítási el őírások. 

1. Előkészítés
2. Fertőtlenítés, tisztítás
3. Sterilizálás

�Autoklávban történő sterilizálás�Autoklávban történő sterilizálás
�Hőlégsterilizátorban történő sterilizálás
�Etilénoxidos gázsterilizátorban történő sterilizálás
�Formaldehides gázsterilizátorban történő 

sterilizálás
�Plazmasterilizátorban történő sterilizálás



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkav édelmi 
és balesetelhárítási el őírások.

1. ELŐKÉSZÍTÉS

• Az előkezelés során történik az eszközök, műszerek használat
utáni gyűjtése, öblítése, előáztatása. E műveletek során az
eszközöket, műszereket fertőzöttnek kell tekinteni. Ezért
fokozottan ügyelni kell arra, hogy főleg az éles, hegyes
eszközök ne okozzanak sérülést, mert fertőzéssel járó ártalmat
idézhet elő. Ennek elkerülése érdekében az éles, hegyesidézhet elő. Ennek elkerülése érdekében az éles, hegyes
eszközöket külön edényzetben kell áztatni és szigorúan tilos
ezeket az oldatba kézzel belenyúlva kiszedni. (csipesz)

• Szennyvizet fertőzöttnek kell tekinteni.
• A művelet végeztével a helyet és munkaeszközöket

fertőtleníteni kell.
• Védőruha, védőkesztyű használata kötelező.



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkav édelmi 
és balesetelhárítási el őírások.

2. Fertőtlenítés, tisztítás

• A tisztítási műveletek során történik az eszközök, műszerek
vértelenítő-tisztitószer oldatában való áztatása, majd mechanikus
úton történő tisztítása. Ezeknél a műveleteknél ügyelni kell arra, hogy
az eszközök, műszerek sérülést ne okozzanak. Mechanikus
tisztításnál, kefével ügyelni kell a levegőbe kerülő
folyadékszemcséket nehogy be lélegezzük. Orrot és szájat takarófolyadékszemcséket nehogy be lélegezzük. Orrot és szájat takaró
maszk alkalmazása, munka- és védőruha, védőkesztyű
védőszemüveg viselése kötelező.

• A művelet végeztével a helyet és munkaeszközöket fertőtleníteni kell.

• A zsírral, olajjal és egyéb víztaszító anyaggal szennyezett eszközök,
műszerek szerves oldószerekkel (alkohol, benzin) tisztítása csak
vegyifülkében megfelelő elszívással szabad végezni.



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkav édelmi 
és balesetelhárítási el őírások.

Autoklávban történ ő sterilizálás

� Az autoklávozás során a sterilizáló hatás eléréséhez a készülékben túlnyomás alatt
lévő telített vízgőzt alkalmazunk. Ebből következően az adott készülék nem
megfelelő műszaki állapota, szabálytalan kezelése, robbanást, égési, a készülék
fűtési rendszerétől függően áramütési vagy gázrobbanási veszély forrással kell
számolni.

� A biztonságos kezelés érdekében írásos kezelési utasítást kell kidolgozni, melynek
az adott készülék mellett, feltűnő helyen, jól láthatóan kell kifüggeszteni. Ennekaz adott készülék mellett, feltűnő helyen, jól láthatóan kell kifüggeszteni. Ennek
tartalmát minden dolgozónak ismerni kell és elsajátításáról meg kell győződni.

� A kezelő személy a teljes csíramentesítési ciklus alatt köteles a készülék mellett
tartózkodni és működését folyamatosan ellenőrizni.

� Minden autoklávon előírt nyitónyomású és teljesítményű, hatóság által hitelesített,
karbantartott biztonsági szelepnek kell lennie.

� Tilos a beállított szelepet elállítani, szelepsúlyt kicserélni, vagy automatikus nyitását
akadályozni.

� Legalább 1 db kifogástalan állapotú, hitelesített közvetlen működésű nyomásmérővel
és közvetlen működésű hőmérővel kell rendelkezzen.

� Túlnyomás alatt az autokláv munkaterének ajtaját (fedelét) szigorúan tilos kinyitni.



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkav édelmi 
és balesetelhárítási el őírások.

Autoklávban történ ő sterilizálás

� Az autokláv gőzfejlesztő terét üzem közben vízzel utántölteni
tilos, ezt csak a túlnyomás megszűnése után kellően lehűlt
készüléknél szabad.

� Folyadékok sterilizálása esetén – külön folyadék-programmal� Folyadékok sterilizálása esetén – külön folyadék-programmal
nem rendelkező autoklávoknál – szigorúan tilos a nyomást
hirtelen megszüntetni.

� Az autokláv munkateréből az anyagok csak akkor szedhetőek
ki, ha annak hőmérséklete nem több, mint 60 oC. Az anyagok
kiszedésénél hosszúszárú hővédő kesztyű viselése kötelező.



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkav édelmi 
és balesetelhárítási el őírások.

Hőlégsterilizátorban történ ő sterilizálás

� A sterilizáló hatás eléréséhez a készülékben elektromos energiával fűtött
forró levegőt alkalmazunk. Nem megfelelő műszaki állapotú készülék,
illetve a szabálytalan kezelés, égési, áramütési veszélyt jelenthet.

� A biztonságos kezelés érdekében írásos kezelési utasítást kell
kidolgozni, melynek az adott készülék mellett, feltűnő helyen, jól
láthatóan kell kifüggeszteni. Ennek tartalmát minden dolgozónak ismerniláthatóan kell kifüggeszteni. Ennek tartalmát minden dolgozónak ismerni
kell és elsajátításáról meg kell győződni.

� A kezelő személy a teljes csíramentesítési ciklus alatt köteles a készülék
mellett tartózkodni és működését folyamatosan ellenőrizni.

� Minden hőlégsterilizátoron kifogástalan állapotú, hitelesített, közvetlen
működésű hőmérőnek is kell lennie.

� Az hőlégsterilizátoron munkateréből az anyagok csak akkor szedhetőek
ki, ha annak hőmérséklete nem több, mint 60 oC. Az anyagok
kiszedésénél hosszúszárú hővédő kesztyű viselése kötelező.



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos 
munkavédelmi és balesetelhárítási el őírások. 

Etilénoxidos gázsterilizátorban történ ő sterilizálás

• Az etilonoxidos gázsterilizálás során a csíramentesség eléréséhez a készülék elektromos
energiával fűtött munkaterében etilénoxid gázt alkalmazunk. Ebből következően adott készülék
nem megfelelő műszaki állapota, illetve szabálytalan kezelése miatt robbanási, égési,
mérgezési, áramütési veszélyforrással kell számolni.

• Az etilénoxidos gázsterilizálásnál alkalmazott hatóanyag tiszta etilénoxid, vagy etilénoxid és
inert gáz keveréke, egyszeri vagy többszöri sterilizálásra alkalmas formában, mennyiségtől
függően patronos, illetve palackos kiszerelésben.

Az etilénoxid műszaki adatai: UN-szám: 1040, CAS-szám: 151-564Az etilénoxid műszaki adatai: UN-szám: 1040, CAS-szám: 151-564
Forráspont: (oC) 11
Gáznyomás: (kPa, 20 oC-on) 144 (1440 mbar)
Relatív gőzsűrűség: 1,52 (levegő = 1)
Olvadáspont: (oC) - 112
Vízzel való elegyedés: minden arányban
Relatív sűrűség: 0,88 (víz = 1,4 oC-on)

Az etilénoxid tűzveszélyességi jellemzői:
Lobbanáspont: (éghető gáz, oC) – 18 (zárt téri)
Gyulladásképes elegy: (tf%) 2,6…100 (a gáz-halmazállapotú etilénoxid autokatalikus bomlása)
Gyulladási hőmérséklet: (oC) 429
Tűzveszélyességi osztály: „A”

Megjelenítési formája: 11 oC alatt átlátszó, színtelen folyadék; 11 oC fölött színtelen gáz, Éterre emlékeztető szagú.



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkav édelmi 
és balesetelhárítási el őírások. 

Etilénoxidos gázsterilizátorban történ ő sterilizálás

• Viselkedése szabadba jutva és levegővel elegyedve: Sűrített, ill. cseppfolyósított éghető gáz. A
szabadba jutó folyadék igen gyorsan gázzá alakul. A túlnyomás megszűnésekor nagyon
gyorsan nagy mennyiségű hideg köd, és a levegővel robbanóképes elegy képződik, amely nagy
területen szétterjed. A köd sűrűsége nagyobb levegőénél, és a talaj közelében marad.
Meggyulladásakor a láng nagy távolságra, a tartályig visszacsaphat. Már viszonylag kis
energiájú elektrosztatikus szikra is meggyújthatja.

• Viselkedése szabadba jutva és vízzel elegyedve: Vízzel tökéletesen elegyedik. 12,5 oC alatti• Viselkedése szabadba jutva és vízzel elegyedve: Vízzel tökéletesen elegyedik. 12,5 oC alatti
hőmérsékleten szilárd hidrátok válhatnak ki, amelyek sok vízben újra feloldódnak. Az oldott
etilénoxid ismét elpárolog és a víz felszíne fölött a levegővel robbanóképes elegyet képez. A
több mint 4%, etilénoxidot tartalmazó vizes oldatok könnyen éghetőek.

• Egészségkárosító hatása. Gőze erősen maró hatású. Erősen ingerli a szemet, a légutakat és a
bőrt, továbbá eszméletvesztéshez és légzésbénuláshoz vezet. Mivel a folyadék gyorsan gázzá
alakul, kiszoríthatja (különösen zárt helyiségekből) a levegőt (fulladásveszély!). A folyadékkal
érintkező testrészeken fagyásos és maró sérüléseket okoz. Később ritkán tüdőödéma, valamint
máj- és vesekárosodás lehetséges. Ezért a gőz belélegzése után minden esetben orvosi
vizsgálatra van szükség. Előfordulhat, hogy az egészségkárosodás már a szag észlelése előtt
bekövetkezett. A szag érzékelése alapján nem lehet következtetni a veszély nagyságára.



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkav édelmi 
és balesetelhárítási el őírások. 

Etilénoxidos gázsterilizátorban történ ő sterilizálás

• Tünetek: Égő érzés és károsodás a szemben, az orr- és a
garatnyálkahártyán, valamint a bőrön; hólyagok és nehezen gyógyuló sebek
keletkeznek. Köhögés, légszomj, émelygés, folyamatos (esetleg később
kezdődő) hányás, hasmenés, eszméletvesztés.

• Szagküszöbérték: 1300 mg/m3 (700 cm3/m3) 0149 • MK-érték: MK 1,8 mg/• Szagküszöbérték: 1300 mg/m (700 cm /m ) 0149 • MK-érték: MK 1,8 mg/
m3.

• Megjegyzés: Hevítéskor polimerizálódik. Vigyázat, a spontán bomláshoz
nincs szükséges oxigénre! A gáz alakú etilénoxid felmelegedése esetén 570
oC fölött robbanás következhet be. A rezet, az ezüstöt és ezek vegyületeit
megtámadja. Töltés előtt a tartályból teljesen el kell távolítani a rozsdát. Az
acélból, a rozsdamentes acélból és a teflonból készült tartályok ellenállóak.
Ha az anyag savakkal és bázisokkal, Fém-oxidokkal, fém-hidroxidokkal,
fémsókkal, szerves fémvegyületekkel és aminokkal érintkezik, igen heves
polimerizáció mehet végbe.



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkav édelmi 
és balesetelhárítási el őírások. 

Etilénoxidos gázsterilizátorban történ ő sterilizálás

• Elsősegély:
A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell fektetni, szoros
ruhadarabjait meg kell lazítani. Légzéskimaradáskor azonnal légzéstámogatást
vagy lélegeztető készüléket kell alkalmazni. Közben ügyelni kell a légutak
izgalmi állapotára; adott esetben oxigénbelélegeztetést kell biztosítani.

A szennyezett ruhadarabokat, cipőt, harisnyát azonnal le kell húzni, el kell
távolítani és meg kell semmisíteni. A szennyezett testrészeket vízzel alaposan
le kell mosni, majd steril kötszerrel be kell fedni (égéskötés nem használható!).

Ha az anyag a sérült szemébe került, azt vízzel 15 percig ki kell öblíteni. Ehhez
a szemhéjat hüvelyk- és mutatóujjunkkal szét kell húzni, és ezzel egyidejűleg a
sérültnek minden irányban mozgatnia kell a személt. A baleset helyszínére
orvost kell hívni. A sérültet ne hagyjuk lehűlni. Hányáskor legalább a fejét
oldalra kell fordítani. Vigyázat, az egészségkárosodás 24…48 óra múlva is
kialakulhat! Eszméletvesztés veszélye setén rögzített oldalfekvésbe kell
helyezni és így szállítani.



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkav édelmi 
és balesetelhárítási el őírások. 

Etilénoxidos gázsterilizátorban történ ő sterilizálás

• Útmutatás az orvosnak:
Tüneti kezelés. Ha az anyag a szembe került, akkor azonnal erősen ki kell mosni. Azonnal
szemészt kell hívni! Ingerköhögés eseté kodeint (• Hydrocodin inj.) kell adni. A légutak izgalmi
állapota esetén adagoló aeroszolból dexametazont kell belélegeztetni, 10 percenként 5 adagot,
amíg a panaszok meg nem szűnnek.
Vigyázat, akár 2 napig is tartó (gyakran tünetszegény) lappangási idő után tüdő ödéma
alakulhat ki! Megelőzésképpen még tünetmentesség esetén is azonnal, 10 percenként 5 adagot
kell belélegeztetni, összesen kb. háromszor.kell belélegeztetni, összesen kb. háromszor.
Egyébként már enyhe tüneteknél is, 10 percenként 5 adagot kell belélegeztetni a tünetek
megszűnéséig, de legalább addig, amíg az adagoló aeroszol ki nem ürül (150 adag). Ezenkívül
azonnal iv. 250 mg prednizolont kell adni, az első nap max. 1000 mg-ot, a 2. és 3. napon az
adagot kismértékben csökkentve.
Szigorú ágynyugalom! Infekció profilaxis! Szükség esetén oxigén belélegeztetés. 20%-os
humán albumint (• Human Albumin 20%-os infúziós oldat) kell adni. Adrenalin és hasonló
hatású szerek adagolása veszélyes, mert ilyenkor a szív ezek aritmogén hatására különösen
érzékeny. A fagyás és a marásos sérülések helyileg kezelendők.)

• A bőr-, máj-, vese-, haematológiai és idegrendszeri betegségben szenvedők foglalkoztatása
ellenjavallt. A dolgozók foglalkoztatás előtti és időszakos alkalmassági vizsgálatánál a
vonatkozó rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkav édelmi 
és balesetelhárítási el őírások. 

Etilénoxidos gázsterilizátorban történ ő sterilizálás

Csak ott telepíthető, ahol az ember és környezete számára nem jelent
veszélyt. A gázsterilizátort csak olyan helyiségbe szabad telepíteni, mely
emberi tartózkodásra nem szolgál. Ennek megfelelően olyan helyiségben,
ahol gázsterilizátor üzemel, állandó munkahely nem létesíthető. Átadós-
rendszerű (kétajtós kivitelű) berendezések esetén ez az előírás csak a
kivételi oldalra vonatkozik.

• Amennyiben kényszerítő építéstechnikai, vagy egyéb okok akadályozzák• Amennyiben kényszerítő építéstechnikai, vagy egyéb okok akadályozzák
fenti követelmények teljesítését, úgy szellőzéstechnikai megoldásokkal kell
gondoskodni arról, hogy a mért etilénoxid értékek a helyiség minden pontján
kisebbek legyenek az MK-értéknél (1,8 mg/ m3). Túlnyomásos rendszerű
etilénoxid gázsterilizátorok esetében a helyiségben térátlósan, felülről lefelé
irányuló légmozgatással, legalább 12-szeres levegőcserével történő
keresztszellőzéssel kell biztosítani a helyiség szellőzését.

• Az etilénoxidos gázsterilizátor üzemeltetésére szolgáló helyiség szellőztetési
rendszerét nem szabad összekapcsolni egyéb helyiség szellőztetésére
szolgáló rendszerrel.



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkav édelmi 
és balesetelhárítási el őírások. 

Etilénoxidos gázsterilizátorban történ ő sterilizálás

• Az etilénoxidos gázsterilizáló munkateréből kiszedett steril eszközöket tilos még
átmenetileg is abban a helyiségben tárolni, ahol a dolgozók tartózkodnak. A kiemelt
rakományt azonnal a szellőztető (aerátor) kamrába vagy erre a célra kijelölt
szellőztető raktárhelyiségbe kell szállítani.

• Az etilénoxidos gázsterilizátorból az etilénoxid kivezetéséhez külön vezetéket kell
kiépíteni úgy, hogy a mért imissziós érték nem lépheti túl a megengedett értéket.

• Az etilénoxid gázt előkezelés (méregtelenítés, közömbösítés, robbanásveszély• Az etilénoxid gázt előkezelés (méregtelenítés, közömbösítés, robbanásveszély
kiküszöbölése) nélkül tilos a csatornahálózatba (laborkiöntőbe, falikútba, lefolyóba
stb.) bevezetni. A gáz eltávolítására vonatkozóan a gyártó előírásait kell figyelembe
venni.

• Ez etilénoxidos gázsterilizáláshoz alkalmazott gázpatronokban, illetve
gázpalackokban lévő etilénoxid mérgező! Ezért, ha bármely műszaki, vagy egyéb
kezelési hiba folytán a helyiség légterébe etilénoxid jutna, úgy az ajtót, ablakot
azonnal nyissuk ki és a helyiséget hagyjuk el.

• Az etilénoxid gáz gyúlékony, tűz- és robbanásveszélyes! Ezért óvjuk a
gázpatronokat, illetve a gázpalackokat a tűztől, nyílt lángtól, szikrától és a 30 oC
magasabb hőmérséklettől.



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkav édelmi 
és balesetelhárítási el őírások.

Formaldehides gázsterilizátorban történ ő sterilizálás

• A csíramentesség eléréséhez a készülék elektromos energiával fűtött munkaterében
formalin-vízgőz keveréket alkalmazunk, melynek formaldehid-gáz komponense fejti
ki a sterilizáló hatást. Ebből következően adott készülék nem megfelelő műszaki
állapota, illetve szabálytalan kezelése miatt robbanási, égési, mérgezési és
áramütési veszélyforrással kell számolni.

• A formaldehides gázsterilizálásnál különböző formaldehid-koncentrációjú
formalinoldatot alkalmazunk, különböző méretű gumidugóval zárt, üvegpalackosformalinoldatot alkalmazunk, különböző méretű gumidugóval zárt, üvegpalackos
kiszerelésben. Ennek megfelelően mérgezési, tűz- és robbanás-veszélyforrással
mind a formalinoldat, mind pedig a formaldehid-gáz esetében számolni kell.

Formaldehid-gáz műszaki adatai: CAS-szám: 50-00-0
Forráspont, oC -19
Gőznyomás, • kPa (mbar)
Relatív gőzsűrűség (levegő = 1) 1,03
Olvadáspont, oC -117
Vízzel való elegyedés minden arányban
Relatív sűrűség (víz = 1) 0,92*
Relatív molekulatömeg 30,03

Tűzveszélyességi jellemzők
Lobbanáspont, oC <40

Gyulladásképes elegy, térfogatszázalék
7…73

Gyulladási hőmérséklet, oC 430
Tűzveszélyességi osztály „A”

Tűzveszélyességi fokozat
*0,5 MPa (5 bar) nyomáson (• folyadékként)



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkavédelmi és 
balesetelhárítási előírások.

Formaldehides gázsterilizátorban történő sterilizálás

• Megjelenési formája: Színtelen, erősen ingerlő hatású, szúrós szagú gáz,

• Viselkedése szabadba jutva és levegővel elegyedve: Éghető gáz. Meleg napokon és a gáz
felmelegedése esetén robbanóképes elegy képződik, amelynek sűrűsége nagyobb a
levegőénél. Forró felülettől, szikrától vagy nyílt lángtól meggyullad.

• Viselkedése szabadba jutva és vízzel elegyedve: Vízben tökéletesen oldódik, és még hígítva is• Viselkedése szabadba jutva és vízzel elegyedve: Vízben tökéletesen oldódik, és még hígítva is
mérgező elegyet képez.

• Egészségkárosító hatása: A gáz erősen ingerli a szemet és a légutakat (bronchopneumónia,
gégeödéma). Ha a gáz vízben oldódott, ezzel a folyadékkal érintkező bőr megkeményedik
(corium), a szemen és a bőrön marásos sérüléseket okoz. Lenyelés esetén súlyos belső
marásos sérülések keletkeznek.

• Tünetek: Köhögési rohamok, erős könnyezés, erős ingerhatás az orr- és garatnyálkahártyán.

• Rövid ideig tartó hatás: 12…25 mg/ m3 (10…20 ppm) esetén a levegővétel lényegesen
nehezebbé válik. 850 mg/ m3 (650 ppm) néhány perc alatt halált okoz.



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkav édelmi 
és balesetelhárítási el őírások.

Formaldehides gázsterilizátorban történ ő sterilizálás

• Elsősegély:

A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell fektetni, szoros ruhadarabjait
meg kell lazítani. Légzéskimaradáskor azonnal légzéstámogatást vagy lélegeztetőkészüléket,
lehetőség szerint oxigénbelélegeztetést kell alkalmazni. A szennyezett ruhadarabokat, cipőt,
harisnyát azonnal le kell húzni és el kell távolítani. A szennyezett testrészeket bő vízzel le kell
mosni. Ha az anyag a sérült szemébe került, azt vízzel 10…15 percig ki kell öblíteni. Ehhez a
szemhéját hüvelyk- és mutatóujjunkkal szét kell húzni, és ezzel egyidejűleg a sérültnek minden
irányban mozgatnia kell a szemét. A baleset helyszínére orvost kell hívni. A sérültet ne hagyjukirányban mozgatnia kell a szemét. A baleset helyszínére orvost kell hívni. A sérültet ne hagyjuk
lehűlni. Eszméletvesztés veszélye esetén rögzített oldalfekvésbe kell elhelyezni és így
szállítani.

• Útmutatás az orvosnak:

Tüneti kezelés. Ha az anyag izgatja a szemet, akkor azonnal erősen ki kell mosni. Azonnal
szemészt kell hívni. Ingerköhögés esetén kodeint (• Hydrocodin inj.) kell adni. A légutak izgalmi
állapota esetén adagoló aeroszolból dexametazont kell belélegeztetni, 10 percenként 50
adagot, amíg a panaszok meg nem szűnnek. Lenyelés esetén: gyomormosást kell végezni
(60…70 g karbamid és szén hozzáadásával). Ezután 100 ml 2%-os ammónium-karbonát-
oldatot kell 20 g karbamiddal együtt szondán keresztül beadni. Majd ismét karbamidoldatot
(20…30 g karbamidot oldva) kell adagolni, evőkanállal. Az alkálitartalékra ügyelni kell. A
fájdalmat csillapítani kell. Vigyázat, sokkhatás! Infekcióprofilaxis! Belélegzés esetén: köd
formájában ammónium-karbonát-oldatot (0,5%) kell belélegeztetni.



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkav édelmi 
és balesetelhárítási el őírások.

Formaldehides gázsterilizátorban történ ő sterilizálás

Formalinoldat műszaki adatai: UN-szám: 1198, CAS-szám: 50-00-0

Forráspont, oC 99*

Gőznyomás, • kPa (mbar) 0,17 (1,7)*

Relatív gőzsűrűség (levegő = 1) kb. 1,03*

Olvadáspont, oC <-15

Vízzel való elegyedés minden arányban

Relatív sűrűség (víz = 1) 1,11…1,13

Relatív molekulatömeg 30,03

Tűzveszélyességi jellemzők
Lobbanáspont, oC 61…85*

Gyulladásképes elegy, térfogatszázalék 7…73*
Gyulladási hőmérséklet, oC 420

Tűzveszélyességi osztály „AB”
Tűzveszélyességi fokozat II.

Relatív molekulatömeg 30,03

*Az oldat koncentrációjától és matanoltartalmától függően változik.

** Kristálykiválás

• Megjelenési formája: Színtelen, erősen ingerlő hatású, szúrós szagú folyadék.

• Viselkedése szabadba jutva és levegővel elegyedve: Viszonylag magas, a vízben oldott
formaldehid koncentrációjától függően 23…61 oC fölötti lobbanáspontú éghető folyadék. Erős
felmelegedése esetén robbanóképes elegy képződik. Forró felülettől, szikrától vagy nyílt lángtól
meggyullad.

• Viselkedése szabadba jutva és vízzel elegyedve: Vízben tökéletesen oldódik, és még hígítva is
maró elegyet képez.



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkav édelmi 
és balesetelhárítási el őírások.

Formaldehides gázsterilizátorban történ ő sterilizálás

• Egészségkárosító hatása: Gőze erősen ingerli a szemet és a légutakat (bronchopneumónia,
gégeödéma). Közvetlen érintkezéskor a folyadék bőrkeményedést és felmaródásokat a szemen
marásos sérüléseket okoz. Lenyelés esetén súlyos belső marásos sérülések keletkeznek.

• Tünetek: Köhögési rohamok, erős könnyezés, erős ingerhatás az orr- és garatnyálkahártyán.

• Rövid ideig tartó hatás: 12…25 mg/ m3 (10…20 ppm) esetén a levegővétel lényegesen• Rövid ideig tartó hatás: 12…25 mg/ m (10…20 ppm) esetén a levegővétel lényegesen
nehezebbé válik. 850 mg/ m3 (650 ppm) néhány perc alatt halált okoz.

• Megjegyzés: Hosszabb ideig tartó hatás esetén megtámadja az acélt, a rezet és (•
intermetallikus) vegyületeit. Az alumíniumból és a rozsdamentes acélból készült tartályok
ellenállóak. A formaldehidoldatot gyakran magasabb hőmérsékleten szállítják, nehogy
polimerizlódjék. Stabilizátorként többnyire metanolt használnak. A nagyobb mennyiségű
metanol-adalék azonban fokozza az éghetőséget.

A formaldehides gázsterilizátorok telepítésével, üzemeltetésével kapcsolatos ajánlások
megegeznek etilénoxidos gázsterilizátorok telepítésével kapcsolatos ajánlásokkal, azzal az
eltéréssel, hogy a formaldehides gázsterilizáló berendezés üzemeltetésére szolgáló
helyiségben 5-6 szoros légcsere elegendő.



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkav édelmi 
és balesetelhárítási el őírások.

Formaldehides gázsterilizátorban történ ő sterilizálás

• Elsősegély:

A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell fektetni, szoros ruhadarabjait
meg kell lazítani. Légzéskimaradáskor azonnal légzéstámogatást vagy lélegeztetőkészüléket
kell alkalmazni. Közben ügyelni kell a légutak izgalmi állapotára; adott esetben oxigén
belélegeztetést kell biztosítani. A szennyezett ruhadarabokat, cipőt, harisnyát azonnal le kell
húzni és el kell távolítani. A szennyezett testrészeket bő vízzel le kell mosni. Ha az anyag a
sérült szemébe került, azt vízzel 10…15 percig ki kell öblíteni. Ehhez a szemhéját hüvelyk- és
mutatóujjunkkal szét kell húzni, és ezzel egyidejűleg a sérültnek minden irányban mozgatniamutatóujjunkkal szét kell húzni, és ezzel egyidejűleg a sérültnek minden irányban mozgatnia
kell a szemét. A baleset helyszínére orvost kell hívni. A sérültet ne hagyjuk lehűlni. Csak fekve
szállítható. Eszméletvesztés veszélye esetén rögzített oldalfekvésbe kell elhelyezni és így
szállítani.

• Útmutatás az orvosnak:

Tüneti kezelés. Ha az anyag szembe került, akkor azonnal erősen ki kell mosni. Azonnal
szemészt kell hívni! Ingerköhögés esetén kodeint (• Hydrocodin inj.) kell adni. A légutak izgalmi
állapota esetén adagoló aeroszolból dexametazont kell belélegeztetni, 10 percenként 50
adagot, amíg a panaszok meg nem szűnnek. Lenyelés esetén: gyomormosást kell végezni
(60…70 g karbamid és orvosi szén hozzáadásával). Ezután 100 ml 2%-os ammónium-karbonát
(NH4CO3) oldatot kell 20 g karbamiddal együtt szondán keresztül beadni. Majd ismét
karbamidoldatot (20…30 g karbamidot vízben oldva) kell adagolni, evőkanállal. Az
alkálitartalékra ügyelni kell. A fájdalmat csillapítani kell. Vigyázat, sokkhatás! Infekcióprofilaxis!



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkav édelmi 
és balesetelhárítási el őírások.

Plazmasterilizátorban történ ő sterilizálás

• A berendezés munkatere elektromos energiával fűtött munkaterében, vákuum alatt
beinjektált hidrogénperoxidból elektromos erőtér hatására létrejövő plazmaállapotban
lévő ionok pusztítják el a mikroorganizmusokat.

• Ebből következően adott készülék nem megfelelő műszaki állapota, illetve a nem
előírásszerű kezelés miatt áramütési, mérgezési, hidrogénperoxidtól származó maró
hatású veszélyforrással kell számolnunk.

A legfontosabb veszélyforrások a következők:A legfontosabb veszélyforrások a következők:
• A plazmasterilizáláshoz a készülékhez rendszeresített kazetták 58%-os

hidrogénperoxid oldatot tartalmaznak.
• A hidrogénporoxid igen erős oxidáló szer, bőrrel érintkezve súlyos felmaródásokat,

szembe kerülve irreverzibilis szöveti károsodásokat okozhat. Ezért nem szabad
eltávolítani a kazetta csomagolásáról a műanyag fóliát; ha a csomagoláson lévő
indikátor színe piros; (A piros jelzés a kazetta esetleges sérülését jelzi.);

• A használt kazettát nem szabad eltávolítani a védő kartontasakból (STERRAD 50
típusnál). A kazettát a védő kartontasakkal együtt kel elhelyezni a hulladékgyűjtőben.
A STARRAD 100S, illetve a STERRAD NX típusok esetében a készülék saját
gyűjtődobozában gyűjti az elhasznált kazettákat;



V. Sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkav édelmi 
és balesetelhárítási el őírások.

Plazmasterilizátorban történ ő sterilizálás

• ha a kazettatartó doboz megsérült és a használt kazetta kiesett a védő
kartondobozból a kazetta eredeti tartójába történő visszahelyezésekor védőkesztyű
viselése kötelező;

• ha egy sterilizálási ciklus megszakad és a rakomány a kamrában nedvesnek tűnik,
akkor maró hatású hidrogénperoxid lehet jelen. A rakományt ilyen esetben csak
védőkesztyűben szabad kivenni és a csomagok felületét nedves textíliával le kell
törölni.törölni.

• Megjelenési formája: Színtelen, szirupszerű folyadék.
• Viselkedése szabadba jutva és levegővel elegyedve: Nem éghető, nagyobb

koncentrációban maró folyadék. A hidrogénperoxid erősen oxidáló hatású. Szerves
anyagokkal – beleértve a textíliákat is – érintkezve tüzet okozhat. Folyékony
tüzelőanyagokkal elegyedve robbanás lehetséges. Számtalan anyag, különösen
fémek (kivétel az alumínium) hatására gyorsan bomlik. Ilyenkor hő fejlődik és
oxigéngáz képződik.

• Viselkedése szabadba jutva és vízzel elegyedve: Vízben tökéletesen oldódik, és
még hígítva is mérgező elegyet képez.



VI. Belső szabályzatok, utasítások, protokolok
ismertetése.

• Munkavédelmi szabályzat
• SZ 010.C – Veszélyes hulladékok gy űjtési szabályzata
• Védőeszköz jutatási szabályzat
• Kollektív szerz ődés
• Orvosi vizsgálatok rendje, Véd őoltási szabályzat
• A higiénés folyamat szabályozása, MF 09.C
• Munkautasítások

– Műtéti kézfertőtlenítés, sebészi bemosakodás MU 003.KL– Műtéti kézfertőtlenítés, sebészi bemosakodás MU 003.KL
– Ajánlott fertőtlenítőszerek listája MU 023.KL
– Kéztisztasági mintavételi munkautasítása MU 046.KL
– Szúrásos – vágásos balesetek megelőzése, teendő előfordulásuk esetén MU 055.KL
– Aerosolos fertőtlenítés MU 002.KL

• Protokolok
– Higiénés kézfertőtlenítés és kesztyűhasználat protokollja MP 008.KL
– Bőrfertőtlenítés protokollja MP 009.KL

• Oktatási tematikák
– Munkavédelmi oktatási tematika
– Tematika infekciókontroll oktatáshoz MU 053.KL



DE Munkavédelmi szabályzatának bemutatása

Elérhető:
http://www.unideb.hu/Egyetem/Szabályzatok, űrlapok/Munkavédelmi Szabályzat
Szerkezeti felépítése:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- munkavédelmi szabályzat hatálya kiterjed: szervezeti egységére, közalkalmazotti jogviszony, a munkavégzésre

irányuló egyéb, egyetem hallgatóira……..
II. MUNKAVÉDELMI ÜGYREND
A munkavédelmi feladat- és jogköröket az alkalmazottak munkaköri leírásában kell pontosan meghatározni.
A magasabb vezető és vezető állású dolgozók esetében a munkaköri leírásban a Munkavédelmi Szabályzatra

való pontos hivatkozás elegendő.
Az egyetemmel munkaviszonyban nem álló vállalkozók munkavégzésével kapcsolatos munkavédelmi kérdéseket

a vállalkozási szerződésben kell pontosan megfogalmazni.a vállalkozási szerződésben kell pontosan megfogalmazni.
A rektor feladat- és jogköre
egyszemélyi vezető a felelős, aki azt a gazdasági főigazgatóra átruházva, illetve személyesen gyakorolja. Ennek

keretében:
A gazdasági főigazgató feladat- és jogköre
III. AZ ALKALMAZÁS MUNKAVÉDELMI FELTÉTELEI
• A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatának célja annak orvosi megállapítása, hogy a dolgozó:
• egészségügyi szempontból alkalmas-e a választott (kijelölt, gyakorolt) munkakörben egészségének vagy

testi épségének előre látható károsodása nélkül a munka végzésére; esetleges betegsége a munka
ellátása során nem idézhet-e elő saját személyével vagy dolgozó társaival kapcsolatban baleseti veszélyt
vagy fertőzést;

• ha megváltozott a munkaképessége, milyen munkakörben és milyen feltételek mellett foglalkoztatható;
• a járványügyi érdekből kiemelt munkaköröknél nem szenved-e bizonyos fertőző betegségekben, illetve

nem hordozza-e szervezetében és nem üríti-e szervezetéből a fertőző betegségek kórokozóit anélkül,
hogy saját maga ilyen fertőző betegség valamely szakában lenne;

• nem szenved-e olyan betegségben, amely miatt gyógykezelésre vagy gondozásra van szükség.
• Az egyetem foglalkozás-egészségügyi szolgálata végzi a munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatokat.



Előzetes alkalmassági vizsgálat
Időszakos alkalmassági vizsgálat
Járványügyi érdekből végzett előzetes vagy esetenkénti orvosi vizsgálat
Záróvizsgálat
Az orvosi vizsgálatról távolmaradás vagy alkalmatlanság
Munkavédelmi szakképesítések
Iskolai tanulók szünidei alkalmazása
Szakmunkástanulók alkalmazása
IV. MUNKAVÉDELMI OKTATÁS
Az oktatási tematikát a MBO készíti el, évenként felülvizsgálva adja ki a szervezeti egységek részére.

(http://delfin.klte.hu/~beneg/mv_tematika.html)
Előzetes munkavédelmi oktatás
Ismétlő oktatás
Rendkívüli (soron kívüli) oktatás
Hallgatók munkavédelmi oktatása
V. EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK, VÉDŐITAL,
TISZTÁLKODÁSI ESZKÖZÖK ÉS SZEREK JUTTATÁSATISZTÁLKODÁSI ESZKÖZÖK ÉS SZEREK JUTTATÁSA
Egyéni védőfelszerelések
38. §
Ha megelőző szervezési, műszaki intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos

munkavégzés nem valósítható meg, akkor a munkavállalókat az egyes kockázatokkal szemben védelmet
nyújtó védőruházattal és védőeszközökkel (együtt védőfelszerelés) kell ellátni az itt előírtak szerint.

A védőfelszerelések, különösen a védőruházat személyes használatra szolgál, azoknak kihordási idejük nincs,
pénzbeli megváltásuk nem lehetséges, és a védelmi képességük meghatározott (a használati tájékoztató
szerint) szintű csökkenése esetén azokat ki kell cserélni.

A dolgozó és a hallgató köteles:
a gondjaira bízott védőfelszerelést az arra kijelölt helyen tartani, és azt az előírásoknak megfelelően használni,
a védőfelszerelést a tőle elvárható módon gondozni, karbantartani és tisztítani, elhasználódást, sérülést, a

védőképesség csökkenését észlelve annak cseréjét haladéktalanul kezdeményezni.
A védőruhát cserélni csak természetes elhasználódás vagy a munkáltatónak felróható okból bekövetkezett olyan

mérvű változás után szabad, amely a védőruha rendeltetésszerű használatát nem teszi lehetővé. Minőségi
csere indokolt esetben (pl. terhesség) elfogadható.



VI. A MUNKAHELYEK MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEINEK
MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL
Menekülési utak és vészkijáratok
Tűzjelzés és tűzoltás
Munkahelyi hulladékkezelés
Zárt munkahelyek szellőztetése
• Ahol a levegő szennyezettsége, illetve elhasználódása kizárólag emberi ott-tartózkodásból ered,

személyenként legalább az alábbi friss levegőtérfogat áramot kell a helyiségbe betáplálni vagy annak
bejutását biztosítani.

Legkisebb térfogat/fő
A munka jellege m3/s m3/h
Szellemi munka 0,008 30
Könnyű fizikai munka 0,008 30
Közepesen nehéz fizikai munka 0,011 40
Nehéz fizikai munka 0,014 50

A helyiségek, terek hőmérséklete: biztosítandóA helyiségek, terek hőmérséklete: biztosítandó
Hideg évszakban Meleg évszakban biztosítandó

Szellemi munka 20-22 21-24 20 max 31
Könnyű fizikai munka 18-20 19-21 19 31
Közepesen nehéz fizikai munka 14-181 7-19 15 29
Nehéz fizikai munka 12-14 15-17 13 27

• A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési
intézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell
közbeiktatni, ha a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a 24°C (K) EH értéket meghaladja,
valamint a hidegnek minősülő munkahelyeken. A munkahely hidegnek minősül, ha a várható
napi középhőmérséklet a munkaidő 50%-nál hosszabb időtartamban, szabadtéri munkahelyen
a +4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri e l.



a 24°C (K) EH értéket meghaladja, a munkavállalók részére ig ény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell
biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16°C h őmérsékletű ivóvízzel kell pótolni.

A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére +50°C h őmérsékletű teát kell szolgáltatni.
A helyiségek természetes és mesterséges megvilágítása
A helyiségek padlózata, falai, mennyezete és tetőzete
Ablakok és tetőablakok
Ajtók és kapuk
Közlekedési útvonalak, veszélyes területek
Pihenőhelyek
Öltözőhelyiségek
Tisztálkodó- és mellékhelyiségek
Elsősegélyhelyek
Megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók munkahelyei
Szabadtéri munkahelyek
Ivóvízellátás a munkahelyen
Munkahelyi zaj- és rezgések elleni védelem
Tisztálkodási eszközök és szerek, bőrvédő és bőrápoló készítményekTisztálkodási eszközök és szerek, bőrvédő és bőrápoló készítmények
VII. 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,
zavarja vagy veszélyezteti.

• Ahol a veszélyforrás fokozott hatóképességű, a beosztottakon és az ellenőrzésre jogosultakon kívül más
nem tartózkodhat. A tilalmat szabványos táblákkal jelezni kell……..stb.

A hallgatókkal, tanulókkal és óvodásokkal kapcsolatos munkavédelmi előírások
A gyakorlati képzésen részt vevő vagy munkát végző hallgató (tanuló) egészségének és testi épségének védelmét az azonos

munkahelyen munkaviszonyban/közalkalmazotti viszonyban álló dolgozókéval azonos mértékben kell megszervezni és
fejleszteni.

Sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan veszélyeztető károsító, tiltást igénylő megterhelések



VII. MUNKAVÉDELMI ELJÁRÁSOK RENDJE
Gépek, berendezések üzembe helyezése, létesítmények használatba vétele
Képernyő előtti munkavégzés/ Az 50/1999. (XI. 3.) EüM sz. rendelet előírásait kell alkalmazni

minden dolgozóra, aki napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen
képernyős eszközt használ.

Vegyi anyagok és rákkeltő anyagok
• Az ezen anyagokat felhasználó tanszék szervezeti egység vezetője köteles a 2000. évi XXV.

törvény a kémiai biztonságról, a 25/2000. (IX. 30.) EÜM-SZCSM együttes rendelet a
munkahelyek kémia biztonságáról, a 26/2000. (IX. 30.) EÜM rendelet a foglakozási rákkeltő
anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről,
valamint a kapcsolódó jogszabályok végrehajtására.

Rendkívüli események
A nemdohányzók védelme/ 1999. évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
Munkavédelmi ellenőrzés, munkavédelmi szemlék
Villamos berendezések érintésvédelmének felülvizsgálataVillamos berendezések érintésvédelmének felülvizsgálata
A kézi szerszámok ellenőrzése
A kézi szerszámok ellenőrzése
Alkoholellenőrzés és véralkohol vizsgálat
Kockázat becslés és értékelés
Játszótéri eszközök felülvizsgálata
Munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
Munkavédelmi jogszabályok, szabványok
VIII. HATÁLYBALÉPTET Ő RENDELKEZÉS
M E L L É K L E T E K



Film a biztonságos munkavégzésr ől (Napo )



VII. Védőeszköz szabályzat bemutatása és alkalmazása.































VIII. Munkaruha – véd őruha.

Egyéni véd őeszköz
• Minden olyan új készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy

egy személy viselje vagy használja az egészségét, valamint a biztonságát fenyegető egy vagy
több kockázat elleni védekezés céljából.

• Ha a tevékenységek egy részénél nem lehet műszaki illetve szervezési intézkedésekkel a
kockázatokat megszüntetni, vagy elfogadható szintre csökkenteni, akkor a munkavállalókat
egyéni védőeszközökkel kell ellátni.

• A szükséges egyéni védőeszközök és használatukra kötelezettek körének megállapítása a
fellépő veszélyek és ártalmak felmérése után történik. A feladat munkabiztonsági és munka-fellépő veszélyek és ártalmak felmérése után történik. A feladat munkabiztonsági és munka-
egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

• A munkakörülményekben (veszélyekben és/vagy ártalmakban) bekövetkezett változásokat, a
védőeszközök juttatásának változtatásával, szükség szerinti kiegészítésével kell követni.

Munkaruha
• A munkáltató szociális juttatások keretében támogathatja a munkavállalók kulturális, jóléti,

egészségügyi szükségleteinek kielégítését, életkörülményeik javítását. A támogatásokat, illetve
ezek mértékét a kollektív szerződés határozza meg, de a munkáltató a munkavállaló részére
ezen túlmenően is nyújthat támogatást.

• A munkáltatói támogatás egyik formája a munkaruha juttatása is, mely az előző bekezdés
értelmében a munkáltató részéről önkéntes, tehát nem kötelező.

• Abban az esetben viszont, ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy
elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles biztosítani.



VIII. Munkaruha VIII. Munkaruha –– véd őruha.védőruha.



VIII. Munkaruha VIII. Munkaruha –– véd őruha.védőruha.

• Nem minősül védőeszköznek: a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha,
amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak;

• A veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a
munkavállalókat el kell látni, és használatukat meg kell követelni.

• A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs, a védőképesség csökkenés
esetén a cseréről azonnal gondoskodni kell!

• A munkáltató – az Mvt. 56. §-a alapján – munkahelyenként és munkakörönként írásban
meghatározza azokat a munkafolyamatokat, technológiákat – ideértve a munkaeszközöket és
anyagokat, valamint a kockázatot is –, amelyek védőeszköz használatát indokolják, valamint aanyagokat, valamint a kockázatot is –, amelyek védőeszköz használatát indokolják, valamint a
juttatott védőeszköz típusát és a védőeszköz használatával járó egyéb előírásokat, pl. a védőeszköz
ellenőrzése, tárolása, cseréje, karbantartása, az elhasználódott védőeszköz veszélyes hulladékként
történő kezelése (a továbbiakban: a védőeszköz juttatásának rendje), továbbá

• a védőeszköz használatának feltételeit, beleértve a használat időtartamát is,
• meghatározza a kockázatok jellegét és mértékét,
• biztosítja a kockázatok jellegének és mértékének megfelelő védelmi képességgel rendelkező,

továbbá
• a munkavállaló által végzett fizikai munka mértékének és a klimatikus környezetnek megfelelő

védőeszközt, amelyet a védőeszközre meghatározott felhasználási határok (védelmi képesség,
fokozat vagy osztály) figyelembevételével választ ki,

• figyelembe veszi a védőeszköz használatának egészségi (egyéni) alkalmassági feltételeit, illetve
annak egészségi korlátjait. 77



PoPo
Egyéni véd őeszközök fogalma Egyéni véd őeszközök fogalma 
2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet alapján2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet alapján

Egyéni véd őeszköz minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz,
amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje vagy ha sználja az
egészségét, valamint a biztonságát fenyeget ő egy vagy több kockázat elleni
védekezés céljából, nevezetesen (a, b, c, d)

a) az olyan több elemből vagy eszközből álló együttes, amelyet a gyártó összefügg ően
épített egybe abból a célból, hogy az egy személyt egy vagy több egyszerre ható
kockázat ellen megvédjen,

b) az egy személy által a tevékenység végzése céljából viselt vagy használt, nem
védőjellegű eszközre eltávolítható vagy eltávolíthatatlan módon erősített készülék
vagy eszköz,

c) a védőeszköz cserélhet ő része vagy eleme , amely annak megfelelő
működőképességét biztosítja és kizárólag az adott védőeszköznél használható fel,

d) a védőeszközzel együtt forgalomba hozott kapcsolórendszer, amely azt egy másik
külső kiegészítő készülékhez kapcsolja, még akkor is, ha ezt a kapcsolórendszert a
felhasználónak nem kell állandóan viselnie vagy használnia a kockázattal
(kockázatokkal) járó expozíció teljes időtartama alatt,



Egyéni véd őeszköz f őcsoportokEgyéni véd őeszköz f őcsoportok

1. Fejvédő eszközök /agy koponyát fenyegető veszélyek és ártalmak 
megakadályozása csökkentése/

Védősisak , mechanikai hatások, sugárzások, hideg stb.

2. Arcvéd ő és szemvéd őeszközök
Kézipajzs, hegeszt ősisak, véd őszemüveg, szemlencsék, véd őálarc ,

3. Légzőszerveket véd ő eszközök : szűrő típusú, izolációs légzésvédő készülékek.
Fél álarc, teljes álarc, különböző szűrőbetétek 

4. Hallószerveket véd ő eszközök /85 dB, impulzusos zaj 125 dB./
Fültokok, füldugók, hallásvédő sisakok /25-30 dB/

5. Védőruhák /hő, vegyiálló, láng, permet, vegyszer, radioaktív szennyezés/
Védőkötény, derékvédő,



• Az egyéni védőeszközöknek 3 kategóriája van.
A kategóriába sorolás összetartozó szempontjai:

a védelmi szint, 
a védelmi szint megítélhetősége,

a védelmi szint és a rendeltetés összhangja, illetőleg a 

Az egyéni véd őeszközök kategóriái
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a védelmi szint és a rendeltetés összhangja, illetőleg a 
megjelenési forma.

Az adott kategória - kisebb módosulással – meghatározza a 
vizsgálat, a tanúsítás és az ellenőrzés szintjét.



1. Kategória 1. Kategória 

Amelyeknél a gyártó vélelmezi, hogy a felhasználó képes az
adott védőeszköz védelmi szintjét elegendő biztonsággal
megítélni, az alkalmazásának szükségességét kellő időben
megállapítani, és azt az előbbiek alapján megfelelően

Kis védelmi 
szinttel 

rendelkez ő, 
egyszer űbb 

védőeszközök

2013.05.27. 81

megállapítani, és azt az előbbiek alapján megfelelően
használni.
(Megegyeznek a 2/1995. (I. 6.) MüM számú rendelet 4. számú 
mellékletében felsorolt egyéni védőeszközökkel.)



1. Kategória1. Kategória
Kis védelmi szinttel rendelkez ő,       Kis védelmi szinttel rendelkez ő,       
egyszer űbb véd őeszközökegyszer űbb véd őeszközök

• felületi sérülést okozó mechanikai veszélyek (ide értve: a fejb őr védelmére
tervezett fejvéd őket, kertészkeszty űket, ujjvéd őt);

• gyengén agresszív hatású tisztító- illet őleg karbantartószerek, melyek hatása
minden nehézség nélkül visszafordítható (pl. higított tiszt ítószer-oldatok ellen
védelmet nyújtó keszty ű);

• az 50OC-t nem meghaladó felületi h őmérséklet ű tárgyak kezelése;
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• veszélyes ütéssel együtt nem járó tárgyak kezelése (pl. keszty ű, kötény);

• nem széls őséges vagy kivételes id őjárási , légköri körülmények (pl.
fejvédelem, id őjárás hatásai ellen védelmül szolgáló ruházat, lábbeli);

• gyenge ütések és rezgések , amelyek nem a test életfontosságú területeire
hatnak, nem okoznak maradandó sérüléseket (pl. a fejb őr vagy haj védelmét
szolgáló könny ű fejvéd ők, keszty űk, könny ű cipők);

• Napsugárzás (pl. napszemüveg)



2. kategória2. kategória

• minden véd ősisak, a sportsisakot is beleértve,
• arcvéd ők,
• szemvéd ők, és fényvéd ők,
• minden hallásvéd ő eszköz (fülbe vagy fülre helyezve),
• speciális használatra tervezett és gyártott véd őruházat és/vagy a 

hozzátartozó (beépített vagy leválasztható) tartozé kok minden fajtája,

Amelyek nem 
tartoznak a 

1. kategóriába, 
vagy a  3. kategóriába
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• mindazok a véd őeszközök és/vagy a hozzátartozó (beépített vagy 
leválasztható) tartozékok, amelyeket kifejezetten a  kar és/vagy kéz 
védelmére terveztek és gyártottak. Megjegyzés: Ide tartoznak azok a 
ruhadarabok, amelyek a kezet vagy a kéz egy részét védik (ötujjas, 
ujjatlan vagy egyujjas keszty űk, illetve csak az ujjakat vagy a tenyeret 
védő ruhadarabok, stb.

• mindazok a véd őeszközök és/vagy a hozzátartozó (beépített vagy 
leválasztható) tartozékok, amelyeket kifejezetten a  láb és/vagy lábfej 
védelmére terveztek és gyártottak, valamint a csúsz ásvédelemre 
terveztek és gyártottak.



2. KATEGÓRIÁBA TATOZÓ 2. KATEGÓRIÁBA TATOZÓ 
VÉDŐESZKÖZÖKVÉDŐESZKÖZÖK

• Sisakok, szemvéd ők, hallásvéd ők
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3. kategória3. kategória

Amelyek 
• a halálos kimenetelű balesetek, 
• a súlyos, visszafordíthatatlan 

egészségkárosodást okozó hatások ellen 

Komplex 
tervezés ű 

védőeszközök
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egészségkárosodást okozó hatások ellen 
védenek, és  

• amelynél a gyártó vélelmezheti, hogy a 
felhasználó a közvetlen hatásokat nem tudja 
kellő időben felismerni.



3. kategória3. kategória
KomplexKomplex tervezés ű védőeszközök  1tervezés ű védőeszközök  1

• a szűrőtípusú légzésvéd őeszközök, amelyek a szilárd anyagok,
illet őleg folyékony aeroszolok, vagy ingerl ő, veszélyes, mérgez ő,
illet őleg radiotoxikus hatású gázok ellen védenek (pl. maszk, amely azt
a célt szolgálja, hogy megóvja visel őjét a mikrobás és virusos
fertőzéstől);

• a légkört ől teljes mértékben elszigetel ő légzésvéd ő eszközök, beleértve
a búvárkészülékeket is;
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• azok a véd őeszközök, amelyek kémiai hatások , illet őleg ionizáló
sugárzások ellen korlátozott idej ű védelmet biztosítanak;

• azok a véd őeszközök, amelyeket h ő hatásának kitett környezetben
használhatók, ahol a környezeti leveg ő értéke eléri, vagy meghaladja a
100OC-ot , vagy ezzel azonos hatást kelt ő klímaviszonyok vannak jelen,
függetlenül attól, hogy infravörös sugárzás, láng, vagy na gyobb
méretű olvadt anyagok fröccsenésének jelenléte fennáll-e vagy ne m;



3. kategória3. kategória
KomplexKomplex tervezés ű védőeszközök  1tervezés ű védőeszközök  1

• a szűrőtípusú légzésvéd őeszközök, amelyek a szilárd anyagok,
illet őleg folyékony aeroszolok, vagy ingerl ő, veszélyes, mérgez ő,
illet őleg radiotoxikus hatású gázok ellen védenek (pl. maszk, amely azt
a célt szolgálja, hogy megóvja visel őjét a mikrobás és virusos
fertőzéstől);

• a légkört ől teljes mértékben elszigetel ő légzésvéd ő eszközök,
beleértve a búvárkészülékeket is;
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• azok a véd őeszközök, amelyek kémiai hatások , illet őleg ionizáló
sugárzások ellen korlátozott idej ű védelmet biztosítanak;

• azok a véd őeszközök, amelyeket h ő hatásának kitett környezetben
használhatók, ahol a környezeti leveg ő értéke eléri, vagy meghaladja a
100OC-ot , vagy ezzel azonos hatást kelt ő klímaviszonyok vannak jelen,
függetlenül attól, hogy infravörös sugárzás, láng, vagy na gyobb
méretű olvadt anyagok fröccsenésének jelenléte fennáll-e vagy ne m;



3. kategória3. kategória
KomplexKomplex tervezés ű védőeszközök  2tervezés ű védőeszközök  2

• a hideg környezeti hatás ellen véd ő eszközök, ha a környezeti
hőmérséklet - 50OC alatt van, vagy ezzel azonos hatást kelt ő

klímaviszonyok vannak;

• mindazok a véd őeszközök, amelyek a villamosság által okozható
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kockázati tényez ők ellen védelmet biztosítanak,
a feszültség alatt álló berendezéseken vagy feszültség köz elében
végzett tevékenységnél, illet őleg a nagyfeszültség alatt lév ő

berendezésekt ől való elszigetelést szolgálják.



3. Kategóriába tartozó véd őeszközök3. Kategóriába tartozó véd őeszközök

• Leesés ellen véd ő eszközök
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TájékoztatóTájékoztató
Felhasználói információFelhasználói információ

• Tartalma : A védőeszközök alapvető
egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek
megvalósulásához szükséges elemek (A rendelet
3. számú melléklete 1.4 pontjában előírtak
alapján.)

• A védőeszközre vonatkozó reklámreklám tartalmatartalma nemnem
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• A védőeszközre vonatkozó reklámreklám tartalmatartalma nemnem
lehetlehet ellentétesellentétes a tájékoztatóban rögzítettekkel.

• A tájékoztatót pontosan és érthetően kell
megfogalmazni



A gyártó által a forgalmazott védőeszközzel együtt kötelezően adott
tájékoztatónak a gyártó, illetve az Európai Közösségekben letelepült
megbízottja nevén és címén kívül minden hasznos adatot tartalmaznia kell az
alábbiakra vonatkozóan:
· a tárolási, használati, tisztítási, karbantartási, ellenőrzési és fertőtlenítési
utasítások. A gyártó által ajánlott tisztító-, karbantartó vagy fertőtlenítőszerek a
használatuk során nem lehetnek semmilyen káros hatással sem a
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használatuk során nem lehetnek semmilyen káros hatással sem a
védőeszközre, sem a felhasználóra;
· a védőeszköz védelmi szintjének vagy kategóriájának ellenőrzését célzó
műszaki vizsgálatok során alkalmazandó feltételek;
· a védőeszközzel együtt használható járulékos elemek, valamint a megfelelő
cserealkatrészek jellemzői;
· a megfelelő védelmi szintek a különböző mértékű kockázatokkal szemben, és
az azoknak megfelelő használati határok;
· a védőeszköz vagy bizonyos alkotóelemeinek elhasználódási ideje vagy
határideje;
· a megfelelő csomagolásfajta a védőeszköz szállításához;
· a jelölések jelentése;



a védőeszköznek a további reá vonatkozó, nem e rendelet előírásának történő
megfelelést kifejező EK jelölés. Ha a külön jogszabály lehetővé teszi a választást annak
és e rendeletnek alkalmazása között, akkor az EK jelölés a választott előírásnak történő
megfelelést fejezi ki;
· a védőeszköz tervezésébe bevont bejelentett (notifikált) szerv neve, címe és
azonosítási száma
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A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a
jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz használata őt megvédi,
továbbá gondoskodik arról – szükség esetén gyakorlati képzéssel –, hogy a
munkavállaló megtanulja a védőeszköz használatának módját.

A tájékoztatás és a gyakorlati képzés megtörténtét a munkáltató írásban dokumentálja
és azt a munkavállalóval alá kell íratnia, továbbá – kérelemre v az ellenőrzést végző
hatóság részére a dokumentumot bemutatja.



Tájékoztató: NormaszövegTájékoztató: Normaszöveg
• Az EK típusvizsgálatok alapján a különféle típusú

kockázati tényezők fokozatainak megfelelően
megállapított védőeszköz védelmi képességet, a
védőeszköz védelmi osztályát és az ez által
biztosított teljesítményértékeket, a védelmi
fokozatot a paraméterek megadásával (együtt
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fokozatot a paraméterek megadásával (együtt
értelmezve: védőeszköz védelmi szintje), továbbá
azokat a körülményeket, amelyek között a
védőeszköz nem használható, illetőleg használata
nem engedélyezhető;



Az egyéni véd őeszközök Az egyéni véd őeszközök 
jelölésejelölése

• Az EK - jelölést valamennyi védőeszközön
kötelező elhelyezni.

• A védelmi képességre utaló piktogramokat a
honosított harmonizáló szabványok
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tartalmazzák.
• A korábban alkalmazott típusszámok kötelező

használata megszűnt.
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Vegyi anyagok biztonságos használata, jelzések Vegyi anyagok biztonságos használata, jelzések 
((NapoNapo))



Veszélyes anyag:Azok a vegyi anyagok, amelyek fizikai, fizikai-kémiai toxikológiai és vagy
környezeti tulajdonságaik miatt veszélyesek, ártalmasak az emberre és vagya
környezetre.

2000. Évi XXV. Tv. A kémiai biztonságról
25/2000. SzCsM –EüM A MUNKAHELYEK BIZTONSÁGÁRÓL
26/2000. EüM r. rákkeltő karcinogén eredetű anyagakról
44/2000. EüM r. Veszélyes anyagok csoportosítása
A veszélyes anyagok tul., élettani hatásait és az ártalmak megelőzésének módját a veszélyes

anyag biztonsági adatlapja tartalmazza.
Biztonsági adatlap: a veszélyesanyag (készítmény)azonosításáravonatkozó, az egészséget

IX. Vegyi anyagokról és azok veszélyeir ől általában, a sterilizálásnál,
fertőtlenítésnél felhasznált anyagok bemutatása és azok veszélyei , biztonsági
adatlapok jelent ősége és használata.

Biztonsági adatlap: a veszélyesanyag (készítmény)azonosításáravonatkozó, az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos felhasználáshoz szükséges ismereteket tartalmazó
dokumentum.

Tartami követelményei: kiálítás kelte, anyag neve, CAS száma, EU száma, gyártó, forgalmazó,
importáló adatai, /Chemical Abstracts Service Registery Number/

Veszélyességi besorolása, veszély szimbólum, betűjel, méregerőségre vonatkozó adatok, R szám
Elsősegélynyújtás, tűzveszélyesség, óvintézkedések.
R-S mondatok
R= risks a veszélyes anyag, készítmény felhasználásának kockázataira, az egészségkárosításra,

balesetveszélyre illetőleg R mondatok sorszámai
S= safety biztonságos használatra utaló mondat /44/2000. EüM r. melléklete/
S1, ELZÁRVA TARTANDÓ, S22, PORÁT NEM SZABAD BELÉLEGEZNI,
S39 szem és arc védő viselése, R10 kevésbé tűzveszélyes, R 20 belélegezve ártalmas
R 37 légutakat izgatja, R 45 karcinogén hatású.



Biztonsági adatlap

• R kockázati mondat – H figyelmeztető 
mondat

• S biztonsági mondat – P óvintézkedéseket• S biztonsági mondat – P óvintézkedéseket
tartalmazó mondat és EUH kiegészítő
veszélyességi információkat tartalmazó
mondat



A címkének a következő adatokat kell 
tartalmaznia:

1.  Az anyag/készítmény kereskedelmi/fantázia neve
2.  Mennyiség
3.  Összetev ők /veszélyes anyag(ok) koncentráció tartománya/, %- ban
4.  Veszélyes anyag megnevezése
5.  A veszély jelképe és jele
6.  A veszélyes anyagok veszélyeire utaló „R” monda tok
7.  A veszélyes anyagok biztonságos használatára vo natkozó „S” mondatok.7.  A veszélyes anyagok biztonságos használatára vo natkozó „S” mondatok.
8. Származási hely
9.  Veszélyes anyag EINECS-vagy ELINCS jegyzékszáma,  +EK felirat, vagy a veszélyes 

anyag magyar törzskönyvezési száma.
10. Gyártó vagy forgalmazó neve, telephelyének címe , telefonszáma
11. Használati – kezelési utasítás
12. Tárolási, kezelési feltételek
13. Gyártási/min őségmeg őrzési id ő





Biztonsági adatlapok

• 2010. december 01.- anyagok
• 2015 június 01. keverékek
• Új piktogrammok• Új piktogrammok
• Adatlapok beszerzése

• Jogszabályi szigorodás elsősorban a 
gyártókat és forgalmazókat érinti nem a 
felhasználókat.

























X. Munkavédelmi oktatásról általában.
Tematika munkavédelmi oktatáshoz

Műtősök, m űtőssegédek, betanított m űtőssegédek

� 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� 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



X. Munkavédelmi oktatásról általában.
Tematika munkavédelmi oktatáshoz

Sterilizáló, fert őtlenít ő, 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
� 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



XI. Balesetekről és foglalkozási megbetegedésekről általában. 
Munkabalesetek kialakulása és okai

• A balesetek egyidősek az eszközkészítő, eszközhasználó emberrel, a "homo faber"-
rel. "Munkahelyi" balesetekről gyakorlatilag azon koroktól fogva beszélhetünk, amikor
a szervezett munkavégzés kialakult. Az ókori kultúrákban, városállamokban,
birodalmakban élő emberek hátrahagyott emlékei, régészeti leletei mutatják, hogy a
probléma létezett és igyekeztek rá megoldást találni.

• Hammurabbi törvényoszlopa rendelkezett arról az esetről, ha valaki gondatlanul látta el a
munkáját - bár itt főként az okozott gazdasági kár és nem a személyi sérülés volt a kritikus.

• piramisok építése ezrek életét követelte
• görög mitológiából jól ismert Ikarosz és Daidalosz története -• görög mitológiából jól ismert Ikarosz és Daidalosz története -

amit felfoghatunk egy sajátos balesetnek
• ipari kapitalizmus kialakulásától kezdtek foglalkozni a

balesetvédelemmel. Ekkor már fontos volt a munkaerő
biztosítása.

• A balesetvédelem kezdetben a megfigyelésre, a regisztrálásra
és a felhalmozódó munkatapasztalatokra épült



Fogalmak
• A baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül

hirtelen, vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más egészségkárosodást,

illetőleg halált okoz. /Mvt. 87. § 1/A /

• 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.
Munkavégzéssel összefüggésben következi be a baleset, ha munkavállalót a foglalkozása
körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett
üzemi étkezés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb
szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.
Bányászati munkabaleset: az a munkabaleset, amely a bányászati tevékenység során
bármely munkáltatónál következett be (Mvt. 87. § 3. pont) - súlyos az a munkabaleset amely: a)
a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől

Üzemi, úti baleset: Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező
balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról)
a munkahelyére, illetve a munkahelyről a lakásra (szállásra) menet közben éri,
kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérlet járművével történt
Kvázi balesetek (majdnem balesetek): olyan eseménysor, amelynek során egy
potenciálisan súlyos következményeket előidézni képes eseménylánc valamilyen
okból nem fut le teljesen és így a lehetséges súlyos következmények végül is nem
következnek be. Tehát a majdnem baleset lehetett volna valóban baleset.



Fogalmak
• Súlyos az a munkabaleset, amely:

a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított
egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét
vesztette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gá tló maradandó
károsodását ;
b) valamely érzékszerv (vagy érzékel őképesség) és a reprodukciós képesség elvesztését,
illetve jelent ős mérték ű károsodását okozta;
c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást ;
d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több uj ja nagyobb részének
elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);
e) beszélőképesség elvesztését vagy felt űnő eltorzulást, bénulást, illet őleg elmezavart
okozott.okozott.

• Csonkolásos munkabaleset az a munkabaleset, amely bármely ujj első percének az
elvesztését eredményezi, továbbá az ennél súlyosabb esetek.

• Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett
olyan heveny idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült
egészségkárosodás, amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés,
a munkafolyamat során előforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális-, és ergonómiai
kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb
vagy kisebb igénybevételének a következménye.[1]

• Fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során a foglalkozás
gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben meghatározott biológiai határértékeket
meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsök-
kenés bármely fülön (27/1996.(VIII. 28.) NM rendelet 2. § b)

•
[1] 27/1996. (VIII. 28) NM rendelet, 2. §



A munkabalesetek elemzése
• A baleset, így a munkabaleset folyamatának több szakasza különböztethető meg. Az

ok indítja be a folyamatot, a lefolyás során összegződnek a baleset
bekövetkezéséhez szükséges körülmények, és az emberi szervezet a
következmény során sérül meg.

• A balesetre érvényes a többokúság elve , más szóval a baleseti következményt
multikauzális előzmény (okok sorozata) váltja ki.

• alapvető ok az ellenőrizetlenül felszabaduló energia

• elsődleges elemek mással nem helyettesíthetők, szükségszerű résztvevő tényezők,• elsődleges elemek mással nem helyettesíthetők, szükségszerű résztvevő tényezők,
elmaradásuk az oksági láncot megszakítja. Ezek az elemek a munkatevékenység
jellegéből fakadóan többnyire nem küszöbölhetők ki.

• másodlagos elemek szükségesek ugyan a baleset létrejöttéhez, de más, hasonló
minőségű tényezőkkel helyettesíthetők. Elmaradásuk az oksági láncolatot szintén
megszakítja. A másodlagos elemek megfelelő biztonsági eszközökkel kizárhatók,
ezáltal előzhetők meg a munkabalesetek (pl. megfelelő biztonsági intézkedések és
felszerelések).

• járulékos elemek is megjelennek, a baleset súlyosságát – befolyásolhatják

• - ok,
• - lefolyás és
• - következmény



Előzetes a balesetekhez
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„Jéghegy” a munkahelyen
Bird-féle baleseti piramis
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A vezetés elvárása a korszerű 
munkavédelemtől
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Kártérítés

Elmaradt jövedelem

Dologi kiadások

Nem vagyoni kár



Munkabaleset bejelentése
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Kazánok
Nyomástartó

Tartályok
Gázpalackok

Acetilén fejlesztő
Villamos áram

Katasztrófa

OMMF
(Rendőrség)



Baleset vizsgálat okai

Újbóli előfordulás elkerülése

Az okok meghatározása

Az események, tények értelmezése
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Az események, tények értelmezése

Termelési költség csökkentése !!!

Javaslatok kidolgozása

A dolgozók aggodalmának megnyugtatása



Baleset gazdasági vonatkozásai

Kárigény

Szankciók, bírságok

0 -

50 eFt – 10 MFt 
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Betegszabadság

Piaci szabályozás

Biztosítási megkülönböztetés Jövőben 

Rossz hír

Pályázati kizárás



Baleset károsultjai

Munkabaleset

Munakavéd-
szolgálatok

Munkáltató

Tulajdonosok

Ügyfelek
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Munkabaleset
foglalkozási 

betegség

Forrás: Focuspont: Tények 27

Más
cégek

Munkavállalók

TB

Biztosító

Munkavállalók
családja



Munkabaleset nyilvántartása 
• Minden munkabalesetet
• Ha szabadságra küldi a sérültet a munkáltató
• Formai kötöttség nélküli a nyilvántartás, de megfelelő 

adattartalommal:
• Sorszám (minden évben 1-el kezdődik).
• Sérült személyi adatai (név, születési hely, időpont, 

anyja neve).
• Munkakör.• Munkakör.
• Sérülés időpontja, helyszíne, jellege.
• Sérült ellátására tett intézkedés.
• Annak ténye, hogy a sérült folytatta-e a munkát.

• Összesített nyilvántartás: A munkáltató székhelyén kell egy 
összesített nyilvántartás is, amibe minden telephelyen történt 
baleset bekerül.

• A munkabaleseti jegyzőkönyvön a központi nyilvántartásban 
lévő sorszámnak kell szerepelni.



Munkabalesetek bejelentése 

• 1-3 napi munkaképtelenség: irattár (5 évig 
megőrzendő), sérült (hozzátartozó), TB-i
kifizetőhely.

• 3 napon túli ugyanaz + területileg illetékes 
munkabiztonsági és munkaügyi felügyelet munkabiztonsági és munkaügyi felügyelet 
(bányászbalesetnél bányakapitányság).

• Súlyos ugyanaz + azonnali bejelentés.

• Kivizsgálás 



Balesetek emberi tényezői
•Tapasztalat hiánya

–A feladatot, környezetet, munkatársakat nem ismeri
–A rendellenes állapotokat nem ismeri fel
–A gép teherbírásának határait

•A dolgozó és a munka kölcsönhatása
–Teljesítménykényszer

• Információ hiány
– Változásokról tájékoztatás hiánya (pl. műszakváltás)
– Jelzőberendezések hibája

–Teljesítménykényszer
–Döntéskényszer

–Nagy kockázat
•Helytelen alkalmazás, üzemeltetés

–Nem megfelelő célra, vagy módon használják
–Nem végzik el a hibajavítást, karbantartást



Baleseti adatok
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Összes munkabaleset 2001-2009, OMMF tájékoztató a kormány részére

22500

2001         2002          2003        2004      2005

Magyarországon a munkabalesetek alakulása 2004 – 2005.

ÉV/Megoszlás 2004. 2005.

Összesen 23 872 23 971
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Súlyos 282 238

Halálos 160 125

Súlyos 
csonkolásos

53 53

Egyéb súlyos 69 60
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Baleseti adatok, és elemzése
gyakorlati példa alapján

Összesen:176 db
2002-2009
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vizsgálata a DE - en

Balesetvizsgálat
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XII. Kockázatértékelés szerepe, fontossága.
Általánosságban a kockázatértékelésr ől

• A munkavédelem alapelve – optimális esetben – a megelőzés (prevenció). A
mai magyar gyakorlat ettől némiképpen eltér. Nálunk egyenlőre a fő
tevékenység az ellenőrzés, és az előírások be nem tartása esetén a
szankcionálás (bírság).

• Érdemes megemlíteni azt a korábbi – a szocialista gyakorlatból áthozott –
nézetet, miszerint ahol törődnek a munkavédelemmel, ott biztonság van,
„nincs kockázat”. Ez így természetesen nem igaz hiszen, minden„nincs kockázat”. Ez így természetesen nem igaz hiszen, minden
munkahely, munkaeszköz rejt magában bizonyos kockázatokat és a feladat
az, hogy ezt a kockázatot minimálisra csökkentsük, és a fennmaradókra a
lehető legjobban felkészüljünk.

• Kockázat mindig van, csak azt kell megállapítani, hogy annak mértéke
elfogadható, tűrhető, vagy elfogadhatatlan-e. A kockázatbecslés nem
statikus fogalom, hanem folyamatos tevékenységet jelent, és a rendszer
bármilyen változásakor ismételten el kell végezni, hogy megállapítsuk a
változás milyen új kockázatokkal jár, vagy tűnnek el.



Általánosságban a kockázatértékelésr ől

• A kockázatkezelés és kockázatértékelés iránti igény először a nukleáris ipar,
a polgári és katonai repülés, valamint az űrtechnológia keltette életre, ahol a
jelentős a jelentős potenciális baleseti veszély következményei
nyilvánvalóak voltak. Később szélesebb körben is elterjedt a gazdasági,
technikai kultúra fejlődésével. Napjainkban a tervezés és az új gyártmányok
– termékek – minőségbiztosítási rendszerének is részévé válik.

• Mvt. 54.§.(2) „A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel,
amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségilegamelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg
értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető
kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre,
veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre,
valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a
munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat,
veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély
jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét.
A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott
kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell
gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.”



Általánosságban a kockázatértékelésr ől

A kockázat fogalma az Európai Unió alapvető munkavédelmi jogforrásából, a munkavállalók
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések
bevezetéséről szóló 89/391/EGK irányelvből került át a magyar munkavédelmi szabályozásba.
Ez a fogalom bizonyos mértékben rokon a korábban használt "veszély", „veszélyforrás"
fogalmakkal.

� Kockázat: A veszély megvalósulásának, azaz a káros hatás bekövetkezésének a
valószínűsége amelyet jellemez

- a káros esemény / figyelemmel kell leni az egyidejűleg érintett személyek számára/
- a káros esemény bekövetkezésének valószínűsége- a káros esemény bekövetkezésének valószínűsége

� Kockázatértékelés: Az az eljárás, amellyel felbecsüljük a munkahelyen a munkavégzés során
fennálló veszélyeztetésekből adódó, a munkavállalók és a munkavégzés környezetében
tartózkodók egészségére és biztonságára potenciálisan ható kockázatokat.

A kockázatértékelés nem más, mint gondos áttekintése annak, hogy az adott munkahelyen mi
károsíthatja, veszélyeztetheti a munkavállalókat, és milyen óvóintézkedések szükségesek az
egészségkárosodás megelőzésére.

• A kockázatértékelés célja:
A tevékenységhez kötődő kockázatok azonosítása, a káros hatásuk elhárítása, illetve az
ésszerűen legkisebb mértékűre csökkentése olyan fontossági sorrendbe rangsorolt
intézkedésekkel, amelyek hatásosságát a rendszeres visszaellenőrzések igazolják.
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Kockázatok
• Egy lehetséges csoportosításuk

– Munkaeszközök használata 
– Munkavégzés és munkakörnyezet
– Fizikai és biológiai tényezők
– Veszélyes anyagok, környezet és klíma
– Emberi, szociális, pszichés és szervezési tényezők  – Emberi, szociális, pszichés és szervezési tényezők  

• Nagy koncentráció
• Feladatok, munkafolyamatok összehangolatlansága, 

tisztázatlansága, áttekinthetetlensége, túl sok vagy túl kevés 
információ

• Emberi kapcsolatok, tényezők (kiszolgáltatottság, 
rosszindulat, passzív dohányzás, pszicho terror, stb.)

• Kockázatot jelentő csoportok, mint veszélyforrások (ügyfelek, 
alvállalkozók, stb.)



Kockázatértékelés célja

• A kockázatértékelés célja nem elvont. Nem matematikai valószínűségeket vagy
elméleti összefüggéseket kell megállapítani, hanem megvizsgálni az adott
munkahelyen a konkrét helyzetet, és meghatározni a konkrét teendőket.

• A kockázatértékelés lényege: a meglévő személyi, tárgyi, szervezési feltételek
összehasonlítása a vonatkozó előírásokkal (jogszabályokkal, szabványokkal,
üzemeltetési dokumentumokkal), tehát a „van” és a „kell” összevetése.

• Biztosítható legyen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés• Biztosítható legyen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
feltétele, azaz ne merüljön fel a heveny és idült egészségkárosodás kockázata az
adott munkakörben. Ehhez adott esetben természetesen kvantitatív (mennyiségi)
vizsgálatok, mérések is szükségesek, például a kémiai biztonsággal kapcsolatos
kockázatbecslés területén, különösen, ha a konkrét helyzetet valamilyen számszerű
normával kell összevetni. Figyelembe kell venni a jogszabályok által előírt azon
mérések eredményeit is, amelyeknek munkavédelmi vonzata van (érintésvédelem,
világítás, zaj, stb.).

• A kockázatértékelés fő céljai ezért:
• a megteendő intézkedések meghatározása és fontossági szempontból történő

rangsorolása,
• a kockázatok elhárítása, illetve elfogadható mértékűre csökkentése.
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Ki végezhet kockázatértékelést ???

• A Mvt. 54. § (2) bekezdés értelmében a kockázatértékelés elvégzése
munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.
Természetesen célszerű, ha a szakember az adott tevékenységet
megfelelően ismeri, gyakorlattal, sőt helyismerettel rendelkezik.

• A Mvt. 57. § (3) bekezdése rögzíti a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó
személy kiemelt feladatait, az f) pontja tartalmazza a kockázatértékelésben
való közreműködési kötelezettséget.

• A felelősség az Mvt. 2. § (2) bekezdés szerint mindenképpen a munkáltatót
terheli. A jogszabály értelmében a munkáltató nem csak a kockázatértékelés
elvégzéséért felelős, hanem annak megfelelő minőségű kivitelezéséért is.
Ezért nagyon gondosan kell mérlegelnie, hogy saját szakemberével
(szakembereivel) maga végzi-e el a kockázatértékelést vagy külső
szakembert, szolgáltató szervezetet, szakintézményt bíz meg vele, illetőleg
von be a tevékenységbe.

• A munkavállalók bevonása értékes szakmai segítséget nyújthat a
kockázatértékeléshez, mert ők általában pontosan ismerik a gyakorlati
problémákat, illetve a munkavégzés közben szerzett tapasztalatok alapján
felismerhetnek rejtett veszélyeket is.
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A Kockázatkezelés elemei

A kockázatértékelés folyamatát többféleképpen lehet szakaszokra osztani. A 
legfontosabb tartalmi elemek a következők: 

• Információ gyűjtés
• A veszélyek feltárása és rangsorolása

1. A veszélyek azonosítása. 
2. A veszélyeztetettek azonosítása. 2. A veszélyeztetettek azonosítása. 

• A kockázati szintek meghatározása
3. A kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése. 

• Intézkedési terv
4. A teendők meghatározása és a szükséges intézkedések megtétele. 
5. Az eredményesség ellenőrzése és az értékelés rendszeres felülvizsgálata. A 

fentieket kiegészítő és végigkísérő feladat. 
• Módszerjavaslatok

6. A kockázatértékelés és a teendők, valamint a felülvizsgálat írásba foglalása. 
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Konkrét példa, biológiai kóroki tényez ők hatása/laboratóriumi asszisztens/ légúti 
fertőződések, kontakt utón terjed ő fertőző megbetegedések, vér és testnedvek útján 

terjed ő megbetegedések
kvantitatív,szemikvantitatív becslés esetén a kockáz at 

1: <10-5;  2: 10 -5 – 10-4;  3: 10 -4 – 10-3;  4: > 10 -3

Egészségkárosító 
események

Az események valószínűsége

Lehetetlen1 Nem valószínű de 
lehetséges2

Lehetséges3 Elkerülhetetlen

(időnként)4

Figyelmeztető esemény pl: 
fokozott expozíció

+

Jelentéktelen sérülések +

Munkabaleset, könnyű, 8 napon 
belül gyógyuló sérülések

+

Foglalkozási megbetegedés, 
munkabaleset, súlyos nem 
életveszélyes

+

Halálos kimenetelű foglalkozási 
megbetegedés, munkabaleset

+

Tömeges halálos mérgezés, 
halálos baleset

+
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