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9. Új belépő dolgozó számára tartson munka- és tűzvédelmi oktatást, továbbá 
ismertesse az alkalmazott veszélyes anyagokra és készítményekre, valamint a keletkező 
veszélyes hulladékokra vonatkozó legfontosabb szabályokat! 
Térjen ki arra is, hogy oldószer mérgezés esetén hogyan kell elsősegélyt nyújtani! 
Gondolja végig, hogy az Ön munkáltatójánál milyen légszennyező források vannak és 
azok milyen eljárásokat igényelnek? 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Munka- és tűzvédelmi oktatási kötelezettség alapvető szabályai, személyi és 

szervezési feltételek 

- Veszélyes anyagok és készítmények nyilvántartása, használata, biztonsági 

adatlapok, oktatási kötelezettség 

- Elsősegélynyújtás oldószermérgezés esetén 

- A légszennyező források csoportosítása és a vonatkozó eljárási szabályok,  

veszélyes hulladékok kezelése 

 

1, A munkavédelmi oktatás időpontjai és dokumentálása: A munkavédelmi oktató, nevelő 

és felvilágosító munka kiemelt fontosságú eleme a munkavédelmi oktatás. A munkavédelem 

oktatásának különböző célú formája folyik az oktatási intézményekben, illetve a munkavégző 

egységekben. A munkahelyi munkavédelmi oktatás a gazdálkodó szervezet törvény által előírt 

kötelessége. Különböző formái két alapvető típusba sorolhatók, az új belépők előzetes 

munkavédelmi oktatására és a rutinos munkavégzők ismétlődő munkavédelmi oktatására. 

� Az új belépők előzetes munkavédelmi oktatása: 

A ténylegesen a termelési egységhez újonnan belépőkön kívül ebbe a kategóriába 

sorolhatók az áthelyezett, a máshonnan átirányított és a legalább félévet a munkahelytől 

távol töltött régi alkalmazottak. 

Az új belépő előzetes munkavédelmi oktatásának tematikáját a gazdálkodó szerv 

munkahelyi vezetője állítja össze és az igazgató hagyja jóvá.  

� A tematikának tartalmaznia kell:  

• A témák felsorolását,  

• Az egyes témák feldolgozását,  

• A szemléltető eszközök megnevezését,  

• Tananyag elsajátíttatásához szükséges módszertani eszközöket. 
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� Az új belépő előzetes munkavédelmi oktatásának az alábbi tartalommal kell 

rendelkeznie:  

• Munkakörre és személyre lebontott feladatok,  

• A baleset-megelőzéshez szükséges helyismeret,  

• Az utasítási rend ismertetése (ebben benne kell lennie annak, a munkavédelem 

szempontjából döntő jelentőségű pontnak, hogy a szabálytalan, veszélyes 

munkavégzésre vonatkozó utasítást meg kell tagadni),  

• Tudnivalók veszély és üzemzavar esetére (jelzés, védőeszközök, intézkedés),  

• Annak tudatosítása, hogy a munkavégzőnek a munkavégzésre alkalmas 

állapotban kell lennie (kipihent, alkohol- és kábítószermentes állapot). 

� Az új belépő előzetes munkavédelmi oktatását az alábbi szinteken kell elvégezni: 

1. Elméleti oktatás, amelyet felkészült oktató tart a jóváhagyott tematika alapján, 

korszerű tárgyi feltételekkel (oktatótáblák, diák, filmek, audiovizuális eszközök). 

Az elméleti oktatás részei: 

• A munkakör baleseti veszélyforrásai, 

• A balesetek és egészségügyi ártalmak megelőzésének személyi és tárgyi 

feltételei, 

• A védőberendezések ismerete, 

• Utasítás az egyéni védőeszközök használatára, 

• A szabályok ismertetése, 

• A közvetlen környezetben lévő egyéb munkahelyek baleseti és egészségügyi 

veszélyforrásainak ismertetése. 

2. Gyakorlati oktatás, amelyek a közvetlen munkahelyi irányító (termelőüzemben a 

művezető) tart. A gyakorlati oktatás részei: 

• Helyismeret, 

• A munkahellyel és a munkával kapcsolatos körülmények ismertetése, 

• A termelési eszközök szerkezetének ismertetése, 

• A veszélyforrások bemutatása, 

• A biztonsági berendezések bemutatása, 

• Az indító, leállító, fékező és rögzítő szerkezetek bemutatása, 

• Annak tudatosítása, hogy a munkavégzőnek a munkavégzés előtt a termelési 

eszközöket ellenőriznie kell, 



Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 
Épületgépész fémes munkaközösség  Belső használatú jegyzet 

  2009 

• A munkavégzés helyes fogásainak bemutatása és gyakoroltatása, 

• Az új belépő szakmai tudásának ellenőrzése, 

• Az új belépő a munkafeladatra való alkalmasságának megállapítása. 

� A rutinos munkavégzők ismétlődő munkavédelmi oktatása 

A rutinos munkavégzők ismétlődő munkavédelmi oktatását a munkahelyi egység 

munkavédelmi felelőse végzi. Az oktatás tényét és tematikáját dokumentálni kell. Az 

oktatásba nem csak a múlt tapasztalatait, hanem az új eredményeket is bele kell szőni. A 

rutinos munkavégzők ismétlődő munkavédelmi oktatásának célja: 

• Gyakorisággal, 

• Munkavédelmi szempontból, 

• A közelmúltban bekövetkezett baleset vagy üzemzavar elemzése. 

Az alacsonyabb beosztású munkavégzők munkavédelmi vizsgájának tematikájáról és 

lebonyolításáról a gazdasági szerv munkavédelmi vezetője gondoskodik. 

A vizsga eredményes letételéről igazolás készül, valamint a vizsga időpontját, 

eredményét és egyéb adatait dokumentálni kell. 

Eredménytelen vizsga esetén az utóvizsgára 15 napon belül sort kell keríteni. Ha ez is 

sikertelen, 2 hónapon belül még egy ismétlés lehetséges. Ha a második utóvizsga sem 

sikerül, a vizsgázót munkahelyéről el kell tanácsolni. 

2, veszélyes anyag: 

az az anyag, illetve az a készítmény, amely az alábbi csoportok bármelyikébe besorolható: 
• robbanó anyagok és készítmények, 
• oxidáló anyagok és készítmények, 
• fokozottan tűzveszélyes anyagok és készítmények, 
• tűzveszélyes anyagok és készítmények, 
• kismértékben tűzveszélyes anyagok és készítmények, 
• nagyon mérgezőek, 
• mérgezőek, 
• ártalmasak, 
• maró (korrozív) anyagok és készítmények, 
• irritáló vagy izgató anyagok és készítmények, 
• túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló) anyagok és készítmények, 
• karcinogén (daganatkeltő) anyagok és készítmények, 
• mutagén (genetikai károsodást okozó) anyagok és készítmények, 
• reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok és készítmények, 
• környezetre veszélyes anyagok és készítmények. 

Ha egy vegyi anyag vagy termék veszélyes anyagnak van minősítve, a gyártónak vagy 
importőrnek veszélyes anyagot jelző címkét kell elhelyeznie a csomagoláson, amely a 
következő információkat tartalmazza: 
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• az anyag vagy termék neve vagy kereskedelmi neve, valamint a forgalmazásáért 
felelős személy neve és címe; 

• a veszélyes alkotóelemek neve, melyek alapján a veszélyes anyagként való 
minősítésre sor került; 

• az anyagok EK nyilvántartási száma, például Einecs vagy Elincs szám; 
• veszélyek szabványosított jelölése, veszélyt jelző szimbólumok, kockázatokra utaló 

jelzések (R-mondatok) és a biztonságos használattal kapcsolatos utasítások (S-
mondatok).  

Rendelkezések vannak érvényben a több veszélyes anyagot tartalmazó készítményekre is, 
amelyeket külön szimbólumokkal és kockázatokra utaló mondatokkal kell jelölni. 

A veszélyt jelző szimbólumok, a kockázatokra utaló R-mondatok, valamint a biztonságos 
használatra utaló S-mondatok felhívják a figyelmet az anyag által okozott veszélyre és az 
anyaggal kapcsolatban meghozandó biztonsági intézkedésekre. Az R- és az S-mondatokat az 
Európai Közösség irányelvei rögzítik. A csomagolásokon elhelyezendő címkéken és a 
biztonsági adatlapokon vannak feltüntetve, és a veszélyes anyagok és készítmények 
használatára figyelmeztetnek, illetve ezzel kapcsolatban útmutatást nyújtanak. A 
kockázatokra utaló mondatok szabványosított formában mutatják be a termék rendeltetésszerű 
kezelése és használata során fellépő lehetséges kockázatokat, ilyen például az R 21 mondat: 
„Bőrrel érintkezve ártalmas”. A biztonságos használatra utaló mondatok és ezek kombinációja 
ismerteti a végrehajtandó megelőző intézkedéseket, mint például az S 15 mondat: „Hőhatástól 
távol tartandó”. 

Munkahelyi használatra átfogó és szabványosított kiegészítő tájékoztatást kell nyújtani a 
biztonsági adatlapokon az egészségügyi hatásokra, a termék alkotóanyagaira, a megfelelő 
védőintézkedésekre és az esetleg szükséges egyéni védőfelszerelésekre vonatkozóan. 

Meg kell határozni a bőrérzékenységet kiváltó anyagokat, és fel kell mérni az expozíciót. 
Néhány bőrérzékenységet kiváltó vegyi anyag osztályokba van sorolva és szerepel az EU-
előírásokban. Ezeket az anyagokat az R 43 mondat: „Bőrrel érintkezve túlérzékenységet 
okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)”, illetve az R 42/43 mondat: „Belélegezve és bőrrel 
érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)” jelöli.  

biztonsági adatlap:a veszélyes anyag, illetve a veszélyes készítmény azonosítására, 
veszélyességére, kezelésére, tárolására, szállítására, a hulladékkezelésre, valamint az 
egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire vonatkozó dokumentum; 

 
3, Oldószermérgezés  
 
Az oldószerek közös jellemzője, hogy zsíroldékonyak, így elsősorban a központi 
idegrendszerre hatnak. A benzin, petróleummérgezés általános tünetei az émelygés, hányás, 
hasmenés, hallucinációk, majd öntudatlanság, rángógörcs, fehérjevizelés. A tüdőbe kerülő 
benzin órák alatt súlyos vérzéses tüdőgyulladást okozhat. Idült be hatásnál a szőrtüszők 
érintettsége miatt pattanások, foltos barnás pigmentációk, foltokban a szaru réteg 
megvastagodása léphet fel. Az etilbenzintől heveny hólyagos bőrgyulladás keletkezhet. 
A benzol , toluol , xylol mérgezés általános tünetei: kábultság, szédülés, izomremegés, 
görcsök, légzés bénulás. A bőr szürkéskék elszíneződése jellemző. Idült esetben alacsony 
vérnyomás és a csontvelő károsító hatás miatt vérszegénység, alacsony vérlemezke és 
fehérvérsejtszám következtében a bőr nagyfokú sápadtsága, valamint különböző apró 
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bevérzések, valamint ütés, zúzódás esetén nagy vérömlenyek keletkezése jellemző. Emellett a 
szájban kifekélyesedő gyulladás léphet fel. A szénkénegmérgezés részegség, izgatottság, majd 
öntudatlanság, görcsök és légzésbénulás mellett feltűnően kipirult arccal jár. Idült esetben 
izomgyengeség, szívritmuszavarok, látászavarok, delírium mellett vérszegénység okozta 
sápadtság jellemző. A klórozott szénhidrogének (tetraklórmetán, triklór etilén)akut esetben 
köhögéssel, eszméletvesztéssel, lázzal járó vese és májkárosodást, a bőrön sárgaságot, 
bevérzéseket, vizenyőket idéznek elő. Idült esetben ujjremegés, bénulások mellett 
bőrgyulladás léphet fel. A vegyi és festékiparban elterjedten használatos metil alkohol 
akut esetben hányást, hasmenést, delíriumot, görcsös eszméletvesztéses állapotot, 
légzésbénulást, vakságot idézhet elő. A bőr jellegzetesen szürkéskék a fellépő oxigénhiány 
miatt. Az egyéni tűrőképesség egyébként nagyon változó ezzel a vegyi anyaggal szemben.. 
Oldószer (ragasztó, hígabb tüzelőanyagok) bevétele estén, ha 
eszméleténél van helyezzük stabil oldalfekvésbe, egyébként kezdjük meg 
az újraélesztést és hívjuk a mentőket. 
 
4,A légszennyezőforrások főbb típusai a következők. 
 

- Pontszerű forrás,  amelynél a légszennyező anyagok koncentrációja és a környezetbe 
jutó káros anyag mennyisége egyértelműen meghatározható. Pl: kémény, kürtő, 
szellőző. 

 
- Felületi forrás, amelynél a légszennyező anyagokat kibocsájtó felület nagysága 

meghatározható, de a környezetbe jutó káros anyag mennyiségére csak közvetett 
mérések és számítások után lehet következtetni. Pl: vasút, közút, légifolyosó. 

 
- Az imisszió: a levegő szennyezettségének mértékére jellemző érték az imissszió, 

amely a környezeti levegőben kialakult szennyezőanyag koncentráció ( mg/m3). Az 
imisszió normát az élettani határérték alapján adják meg. Az élettani határérték az a 
legnagyobb szennyezőanyag koncentráció, amely még nem veszélyezteti a 
környezetet. 

 
- Az emisszió: A szennyezőforrások által időegység alatt kibocsájtott szennyezőanyag 

mennyisége. 
 

- A transzmisszió  során a légkörbe jutó a levegő természetes öntisztulása révén vagy 
eltávozik a légkörből, vagy más anyaggá átalakulnak, illetve csökken a 
koncentrációjuk, tehát felhígulnak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


