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MUNKAVEDELMI SZ AB ALY Z AT

A munkavédelemľől szőlő, tobbszöľ módosított 1993. évi XCilI. tciľvény, a végľehajtásáľa kiadott 5l1993. (XII.26)
MüM ľendelet alapjtn, a biztonságos munkakörülmények és a munkavállalók egészsége érdekében az Eszteľgomi
Tankertileti K<izpont (a továbbiakban: Intézmény) Munkavédelmi Szabályzatźlban (a továbbiakban: Szabá|yzat) a
kĺivetkezőket rendelęm el:

I. FEJEZEľ Áĺ,ľłr,Áľos RENDELKEzÉsBK

1. Szabáiyzathatá|ya

1.1. Teľületĺ hatá'try

A Szabályzat teľületi hatálya kiterjed az intézmény minden munkahelyéte, a tulajdonát képezo, valamint a
vagyonkezelésében lévő gépekre, berendezésekľe, munkaeszkĺizökĺe, továbbá, ha a munkavtilalő megbizás
alapján máshol tevékenykedik (továbbképzés, veľseny' stb.), az éľintett teľületre.

]. Személyĺ hatály

A Szabá|yzat ľendęlkezései kiterjednęk az intézmény:

végeznek, vagy egyéb tevékenységet folýatnak,

1.3. Időbeli hatály

(1) A Szabályzat visszavonásig érvényes

A Szabályzatot móđosítani kell, ha valamely rendelkezése hatályos jogszabályba ütközik, vagy szewęzeti
v áItozása azt indoko l ttá teszi.

(3) A Szabályzat módositäsára, megvtitoztatására, kiegészítésére a munkavédelmi megbízott előterjesztése
alap1án az intézmény vezetóje jogosult.

(4) A Szabźiyzat felülvizsgtiatźt, az esetleges szükséges módosításokat, kiegészítéseket szükség szerint, de
legalább évente el kell végezni.

(5) Uj Szabályzatot kell kiadni, ha a módosítások, kiegészítések a Szabályzat\egalźhb egyharmadát érintik.

2. Y eszé|y ességĺ osztályba sorolás

(I) Az Esztergomi Tankerületi Kozpont munkavédelmi szempontből az 5lI993. (XII.26.) ľendelet 2. számtl
mellékletének 1. pontja alap1án III. veszélyességi osztályba soľolandó.



II. FEJBZET A MUNKAvÉorcr.ľĺr ľnvľrľlwsrc RENDJE

1. A munkavédelemmel kapcsolatos hatásköľök

1.1. A biztonsági feladatok irényitásźlt az intézmény vezetoje, Muszela Szabolcs (ankeľĹileti igazgatő) gyakorolja
a munkavédelmi tęvékenység ľęndszerének, végľehajtásának és ellenőrzésének megszęrvezésével.

1.Ż. Az egyes munkavédelmi feladatok végrehajtásáról és rendszeres ellenőľzéséľől a vezetó által megbizott
személyek gondoskodnak.

1.3. A munkavédelmi feladatok szakmai ęllźltásźlt az intézmény munkavédelmi felęlőse végzi:

A munkavédelmi felelős intézkedésľe jogosult avęzętó hatáskĺjľében munka- és tűzvédelmi kéľdésekben.

2. A munkavédelemmel kapcsolatos feladatok

2.l. Äz intézmény vezetőjének munkavédelmi feladataĺ

2.I.l. A munkavállalók egészségének, testi épségének véde|méért, az egészséges és biztonságos
mun kakörü l mények bizto sításáéľt e gy szemé l yben fe lelős.

Ż.I.2, Meghatáľozza az intézmény munkavédelmi felaďatait, ęnnęk kęľetében kiadja, indokolt esetben módosítja
a Szabály zatot, gondo skod i k a vé grehaj tás i ľányításáró l és el lenőrzé séľő l.

2.1,3. Meghatározza a munkavédelmi tevékenység rendszeľét és a munkavédelemmel kapcsolatos funkcionális
feladatokat

2.1'.4. Évente _ szükség ęsetén az álta|a meg|elölt időpontokban - munkaétekezleteken beszámoltatja a

munkavódę l m i hel yzet ńl az illętékęs vezetőket.

2.l.5. Gondoskodik a létęsítmény, munkahely' munkaeszkozök ellenőrzéséról, azok biztonságos állapotának
meglétéről, a veszélyek és áľtalmak megszüntetéséről, munkavédelmi feltételek fejlesztéséľől.

2.l.6. A munkavédelmi feladatok végľehajtását ľendszeresen ellenőrzi és ellenőrizteti.
2.1.7. Az intézményben év kęzdetén és végén, valamint sztikség esetén rendkívüli munkavédelmi szemlét tart.

2.1.8. Gondoskodik a hatóságok által előírt munkavédelmi intézkedésęk hatáľidőben torténő végľehajtásáról.

2.l.9. A munkavédelmi töľvényben előím feladatok elvégzéséľe legalább középfokú munkavédelmi
képzettsé g ge l ľęndęl ke ző személyt fo g lal koztat.

2.|.10. A veszélyes munkahely, munkaeszkozizęmeltetését íľásban elrendeli.
2.l.1l. Gondoskodik a munkavédelmi oktatások megtartásáľól.

2.l.12. Meghatározza a munkára képes állapot ellenőrzésének módját, végrehajtásának feltétęleit.

2.|.13. Gondoskod1k az oktatás keľetében, hogy az a|ka|mazottak megismerjék a biztonságos éIetvitel, az
egészséget nem veszélyezteto és biztonságos munkavégzés alapvetó szabályait.

2.I.l4. Gondoskodik a kockázatéľtékelés végrehajtásáról, évente felĺjlvizsgćija azt.

2.I.15. A kockázatértékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket hoz, amelyek biztosítják a
munkakorĺ'ilmények j avulását.

2.I.16. Elkészítteti az egyéni védőeszköz juttatásának belső ľendjét.

2.I.I7. Gondoskodik a veszélyes anyagok' készítmények ÁNľsz fęlé történő bejelentéséľől.

2.1.18. Felelősségľe vonja a munkavédelemmel kapcsolatban feltárt hiányosságok elkövętőit.
2.l.l9. Biztosítja a munkavédelemmęl kapcsolatos személyi és táľgyi feltételeket.

2,|.20. Gondoskodik aľľól, hogy a Tankęľületi Központhoz lartoző osszes köznevelési iĺtézmény megalkossa a

saját munkavédelmi szabtúyzatát, amely tartalmazza az adott köznevelési intézmény saját munkavédelmi
szabályait is.



2.2.

2.2.r.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.

Az intézményv ezető helyette s én ek a feladataĺ :

A vęzeto távollétében a 2.I. pontban meghatźrozott felađatokat ellátni.

Rendszeľesen ellenőrzi a megfelelő munkafeltételeket.

Gondoskodik az iránýtása a|á tartoző alkalmazottak munkavédęlmi tevékenységének megszetvezéséľől'
irányításáról, a munkavédelmi feladatok végrehajtásának ľendszeres ellenőľzéséról'.
A felmeľülő és tudomására jutott ľendęllenességet köteles azonnal megvizsgálni, megszüntetésére a
szükséges intézkedést megtenni, amennyiben hatáskĺjľét meghalađja a munkáltatói jogkort gyakoľló
íj gyv ezető felé haladéktalanul j elentést tenni.
Részt vęsz aZ irányitźsa a|á tatoző alka|mazottak munkabalesetének kivizsgálásában, az előidéző okok
feltáľásában, azok megsztintetésében.
Gondoskod1kazirányitása alá1artoző alkalmazottak munkavédelmi oktatáson tĺiľténő megjelenéséről.
Évente beszámol avęzętonęk az irányitása alátartozó dolgozók munkavédelmi helyzetéľől.

Tová bbi szüksé gszeľíí feladatellátá s a Y ezető iľánymut atása alapj án

Rendszeľesen ellenőľizni, hogy a munkaköľülmények megfelelnek-ę az előíľtaknak.
Anyagi, pénzĺjgyi tervben megteľvezni az éves munkavédelmi jellegű feladatokhoz (avítźs, kaľbantaľtás,
felülvizsgálat) sztikséges <isszeget.
Gondoskodni a jogszabttlyokban' szabványokban, kezelési utasításokban előíľt biztonságtechnikai
felülvizs gálatok elvégeztetéséľől.
A szab ź;Jy zatb an me gh atát o zott e gyé n i v é do e szközö k b i zto s ítá s a'
A munkabalesetek kárigényének bejelentése utáni feladatok végľehajtása.
Részvétel a munkavédelmi szemlékęn.
El sősegélynyuj tó felszerelés biztosítása.

2.3.
)

Ż.3.l'.
2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

2.4.t.

2.4. A munkavédelmi felelős feladatai

Ż.4.2.

Munka-és egészségvédelem vonatkozásäban az ügyvezető hatáskörében intézkedésľe jogosult, melynek
során ellenorzi és irányítja az intézmény a|kalmazottainak munkavédelmi tevékenységét.
Előkészíti a Munkavédelmi Szabźiyzatot, gondoskodik annak aláírásra töľténő előteľjesztéséľől és az
éľintettekkel történő megismertetéséľől.

Figyelemmel kíséľi a munkavédelemi ttľgyű ľendeletek megjelenését, szükség esetén ennek
figyelembevételével javaslatot tesz a Munkavéde|miSzabźůyzat módosítására.
Ellenőrzi a hatályos munkavédelmi rendeletek, jogszabályok' utasítások betaľtását illetve betartatźsźlt.
Munkavédelmi szabtlytalanság esetén javaslatot tesz annak megszüntetésére.
A súlyos mulasztást elkövető munkavállalót a munkavégzéstó| eltiltada, tájékoztattĺst ad a dolgozó
felettesének, és kezdeményezheti a felelősségre vonást.
Szeľvezi és irányítja a munkavédelmi szemlék lebonyolítását, arról jegyzőkĺinyvet készít, a fęltćrt
hiányosságok megszüntetéséről intézkędési teľvet készít és ellenőľzi aZ észlelt hiányosságok
megszüntetését.

Gondoskodik a dolgozók és az a|kalmazottak munkavédelmi oktatásának megtaftásáról, melyet a
munkavédęlmi oktatási naplóban dokumentál.
Az illetékes vęzetőkkel a munkabaleseteket (tizemi baleseteket) kivizsgálja, ęlkészíti a jegyzőkönyvet, a
séľültet, a tanú(ka)t meghallgatja.

Y ęzęti a munkabaleseti nyilv tntartást.

Gondoskodik a karbantaftási utasítások kidolgozásáról, előkészítéséről, valamint az azokban ťoglaltak
betartásáľól.

-.ł.s.

2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

Ż.4.l0.
2.4.11.



2,4.12, Ellenőľzi, hogy az eloírt Védőfelszęľeléseket, -ruhákat a dolgozók használják-e, javaso|ja az új egyéni
védőe szköz-j uttatást.

2.4,13. Negyedévenként baleseti statisztikai jelentést készít, amit megkiild a fenntartónak, az a|ka|mazottakľól
évenként j elentést készit.

2,4.14, Rendszeręsen köteles tájékoztatni munkájáľól az intézmény vezetójét.
(szóbeli tájékoztatźs havonta, íľásbeli tájékoztatźs évenként).

III. F'EJEZET 
^ZALKALMAZÁS 

MUNKAVEDELMI FELTETELEI

1. A munkaköri alkalmasság elbíľálása céljából a munkaviszony létesítése, a munkakör, a munkahely
megváItozźtsa előtt előzetes, a munkaviszony fennttllása alatt pedig időszakos oľvosi alkalmassági vizsgálatot
kell végezni.

1.1. Az e|őzetes oľvosi vizsgálat ľendje

1.1.1. Új munkaviszony létesítésekor az adott beosztásban, munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható,
aki az egészséget nem veszéIyeztetó és biztonságos munkavégzés szempontjából az adott beosi )

munkaköľ betoltéséľe egészségileg' fizikailag, pszichikailag alkalmas, amennyiben a beosztás
j áľványügyi leg kiemelt, hi giénés vizsgá|at végrehaj tása i s kötelező.

Előzetes orvosi vizsgéiatra kell kĹildeni:

1.l.2. Az t| belépőt vagy új munkakörben dolgozókat az intézméĺy vezetőjének, vagy a munkaviszony
létesítésével megbízott vęzętő beosztású dolgozónak kell alkalmassági vizsgá|atra ktildęni. Az orvosi
alkalmassági vizsgá|atľa ktildött dolgozót formanyomtatvtnĺya| kell ellátni, melýen kĺjzölni kell a

munkahelyre, munkakorľe és a -végzésľe vonatkozó, az alkalmasság elbíľálhatőságćthoz szükséges adatokat.

1.1.3. Az alkalmasság elbíľálása céljából a baleseti veszéllyeljáľó munkakĺjrbe tĺirténő felvétel esetén az illetékes
izem-egészségügyi szakľendelésrę) az egyéb fizikai dolgozók esetében pedig a háziorvosi szo|gä|athozl
ktildeni a munkavállalót.

t.\.4. Az intézményben dolgozó alkalmazottak évente kötęlęsek tüdőszűľésen részt venni, és az errol szőlő
igazolást be kell mutatniuk.

l.2. Az időszakos alkalmasságĺ orvosi vizsgálat rendje

1.2.1. A foglalkozási megbetegedések, munkabalesetek megelőzése érdekében a foglalkoztatott személyek
évenként fo glalkozás - e gé szsé güg yi v izsgtiaton kotelesęk részt vęnni.

1.2.2. A legalább napi 4 óľát meghaladó, de a napi 6 őrźlt męg nem haladó képernyő előtti munkavégzők2 évente
lźtásv izsgźl laton kotelesek ľészt venni.

1,2.3. Időszakos alkalmassági orvosi vizsgälatra kell küldeni az intézmény vezetőjének - yagy az álta|a megbízott
dolgozónak - a munkavállalókat a következők szeľint:



a.) A balęseti veszéllyeljáľó munkakörben dolgozók:

kötelesek időszakos oľvosi vizsgálaton ľészt venni.
b.) A gyeľmekétkeztetésben, valamint a gyermekgondozást ellátó dolgozők részére egészségügyi konyvet

kell kiállítani, és kötelezni kell őket évenkénti egészségiigyi vizsgálatra. Amennyiben ęZen dolgozóknál
munkájuk kĺjzben bőrbetegség, szembetegség, hasmenés, heveny gyomor- és bélpanaszok jelentkeznek,
az egészségtigyi vizsgálatot esętenként is meg kell ismétęlni. A munkavállalókat - járványügyi
szempontból is - ki kell oktatni belépésükkoľ a jelentéstétęli kotelezettségükľe, a mulasztásbő| származő
jáľványügyi veszélyekľe, valamint az ebbol fakadó személyes felelősségiikľe.

1.3. A soľon kívülĺ orvosi vĺzsgálat ľendje

1.3.1. A munkáltató a foglalkoztatoÍt személy egészségvédelmi érdekében soľon kívüli otvosi vizsgálatot koteles
kezdeményezni,ha:

a munkavállaló egészségi állapotéhan olyan szemmel láthatő egészségi károsodás tapaszta|ható, mely
kétségessé teszi alkalmasságát beosztásának további kifogástalan ellźúásáta,
eszméletvesztéssel járó munkabalęset előfoľdulás a után,
foglalkozási megbetegedés bekövetkezésekoľ,
jáľványiigyi érdekből kiemelt területen dolgozó vagy azzal közös háztartásban élő személynél
fertőzé s i tünetek j e le ntkeztek,
a foglalkoztatott tevékenysége 6 hónapot sztinetel.

2. Az orvosĺ vĺzsgálatok elvégzésével kapcsolatos egyéb feladatok

2.l. Az oľvosi vizsgálatok a
feladatköľébe taftoznak.

település egészségügyi intézményében az uzem-egészségügyi szakoryos

2.2. A foglalkoztatott egészségi állapotának diagnosztikai értékeit a személyi jogok védelmének és aZ

adatvédelmi törvény szab źiy ainak Íi gyelemb evétel ével kell kezelni.

? 7' Az a dolgoző, aki a munkaköľi oľvosi alkalmassági vizsgáIaton 
''nem alkalmas'' minősítést kapott' jogosult

'' ismételt orvosi vizsgálaton ľészt venni. Amennyiben az ismételt orvosi vizsgáIat eredménye sem megfelelő:

elhelyezni.

2.4. A munkavállaló csak olyan munkával bizhatő ffiog, amelynek ellátására egészségileg alkalmas,
rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel,
készséggel és j áľtassággal.

Iv. FEJEZET A MUNKAVEDELMI oKTATÁsoK RENDJE

1. A munkavédelmĺ oktatás célja' fajtáĺ



1.1. A munkavédelmi oktatás célja, feladata, hogy a munkavállaló elsajátítsa azokat az elméleti és gyakorlati
ismeľeteket, amelyek lehetové teszik, hogy a munkát, az egészséget nem veszélyeztető módon, biztonságosan
vĺégezze, a munkavállalót megismeľtesse a munkával és a munkavédelemmel kapcsolatos jogainak
gyakoľlásához szükséges szabályokkal és információkkal.

1'.2. A munkavédelmi oktatás formái:

} előzetes

} rendkívüli
} pót

2. A munkavédelmi oktatások ľendje munkába álláskoľ (előzetes oktatás)

2.1'. A munkába lépés előtt előzetes, a munkaviszony alatt pedig minden dolgozót és alkalmazottat ismétlődő
munkavédelmi okÍatásban kęll részesíteni.

2.2. Az oktatási kötelezettség kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az alkalmazottak'ra, a megbízási
jogviszony keľetében munkát végzőkre, valamint kiteľjed a társadalmi és a közmunkát végző dolgozókľe 's.
A dolgozóknak munkavédęlmi oktatáson a ľészvétel kĺitelező, kiilönosen a hat hónap távollét u.*'li
visszatérés, vagy - munkavédelmi szempontból - más munkaköľbe történő áthelyezés ęsetén.

2.3. A munkavédelmi oktatást munkaidő alatt kell megtartani, a kiesett munkaidőre a munkavállalónak a Munka
Töľvénykonyve szeľint me gál l apíto tt ďij azás j ár.

2.4. Ha a munkavállaló kétszer megismételt előzetęs illętvę ismétlődő oktatás után sem sajátította el a
munkavégzéséhęz szükséges munkavédelmi ismeľeteket, a dolgozót a munkavégzéstol el kęll tiltani.

2,5. Az źita|ános munkavédelmi oktatásnak ki kell teľjednie:

3. Azalkalmazottakmunkavédelmioktatása

3.1. Az alkalmazottak és a fizikai munkakörben foglalkoztatott dolgozók munkavédelmi oktatását a
munkavédelmi felęlős tartja meg és adminiszttálja.

3.2. A munkavédelmi oktatás elméleti és a gyakorlati tudnivalók oktatásából ál1. Az oktatáson ismeľtetni kell:

a munkakörhĺjz szükséges személyi és kollęktív védőfęlszeľelés jelentőségét és használatának
szĺikségességét, a munkateľülęten a munkavégzéshez szükséges gépek, berendezések, szeľszámok,
ęszközök hasznźiatát, ezekkezęlésének és kaľbantartásának módját és rendjét'



4. Az ismétlődő munkavédelmi oktatások ľendje

4.1. A munkavédelmi ismeretek megfelelő szinten tartása éľdekében évenként ismétlődő munkavédelmi oktatást
kell tartani. Ennek keľetében megtörténik a munkáltató nemdohányzők védelméľe és a dohányzóhelyek
kij elöl ésére vonatkozó hatályo s szab ályzatának i smertetésę is.

4.2. Az ismétlődő munkavédelmi oktatást csopottosan kell megtartani. Az oktatás megtaftása és adminisztrźiása a
munkavédelmi felelős feladata.

5. A ľendkívüli oktatás ľendje

5.1. Rendkívüli oktatást kell tartani:

egészséges és biztonságos munkavégzés koľülményeinek változásakor,

5.2. A ľendkívüli oktatást az intézmény vezetoje ľendeli el. Az oktatás megszęľvezése és az adminisztľáciő
elvégzése a munkavédelmi felelős feladata.

6. A munkavédelmĺ oktatások eljáľásĺ szabá.tyai

6.1. A munkavédelmi oktatásokat a munkavédelmi megbízotttaľtjameg.

6.2. Az előzetes munkavédelmi oktatás megtörténte az ',Íľásbęli nyilatkozat munkavédelmi oktatásľól"
foľm anyo mt atv ánny a| i gazolhatő .

6.3. A nyilatkozatban az oktatott személy nyilatkozik az olď.atás megtaľtásáről, a munkavédelmi ismeretek
elsajátításáről. Az oktatás megtöfténtét az oktatott személy és az okÍató az aláirásźxal igazo|ja.

6.4. Az ismétlődő és a rendkívüli munkavédelmi oktatások nyi|vántartása a munkavédelmi oktatási naplóban
töfténik, melynek legalább az alźlbbi adatokat szükséges taľtalmaznia:

6.5. Az oktatási napló vezetésééľt a munkavédelmi megbízott a felelős. Az ismétlődő és a rendkívüli oktatás
megtaftása után az oktatónak meg kell győződnie aľról, hogy az oktattsban részt vevő személyek
el saj átították_ e a munk av é gzéshez szüksé ges i smeľeteket.

6.6. A munkavédęlmi oktatásokľól (ismétlődő és rendkívüli) igazoltan távolmaľadók (szabadság, betegség)
valamint az oktatáson nem megfeleltek tészérę pótoktatást kell taftani.

7. Amunkavédelmĺoktatássalkapcsolatosktitelezettségek



7.1'. A munkáltató köteles munkaidőben elegendő időt biĺosítani a munkavédelmi oktatások megtartására.
7.2. A munkavállaló köteles részt venni a munkavédelmi oktatásokon.

v. FEJEZET EGYENI vľoonszrozol<,vÉoolľłl,, TISZTÁLKoDÁSI F-sZKozoK, SZEREK És
ľonvľnŐ xnszÍľľrĺnNYEK BIZToSÍTÁSA

1. Egyéni védőeszköz fogalma

1.1. Egyéni védőeszköz minden olyan eszköZ, vagy annak valamilyen kiegészítése, amelyet a munkaválla|ő azért

visel, vagy taft. magtnál, hogy az a munkavégzésből' a munkafolyamatból, illetve a technológiából eľedő

kockázatok at az e gészsé get nem v eszé|y eztető mértékre csökkentse.

1.2. Nem minősül védőeszköznek a közönséges munkaruha, illetve egyen- formaruha, amelyet nęrr ą

munkavállaló biztonságának és egészségének védelmérę tęrveztek' illetve vizsgáltak.

1.3. Nem minősĺil védőeszköznek a spoľtfelszeľelés a spoľteszkoz, az önvédelem, vagy elľettentés céljźú szolgáIő
felszerelés, valamint a veszélyek és áľtalmak feldeľítésére és jelzéséľe szolgáló hoľdozható készülék sem.

Ż. Azegyénivédőfelszerelésekjuttatásánakľendje

Ż.|, Az egyéni védőęszkoz juttatásának belső rendjét a munkáltató íľásban határozza meg. E fęladat ellátása

munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősĺ'il.

2.2. Az iĺtézmény védőöltözettel és egyéni védőęszközökkel (továbbiakban: egyéni védőfelszerelések) koteles
ellátni a dolgozót:

csak ilyen módon tuđja biztosítani

cs<ikkęnteni csak ilyen módon képes

2.3, Az intézmény az egyéni védőfelszerelés helyett pénzbe|i megváltást nem adhat.

2.4. A munkavállalók részére csak olyan egyéni védőeszkoz adható ki, amely rendelkęzik megfelelőségi
ny Llatko zattal, i l letv e típu stanús ítvánnyal.

Ż.5, Az egyéni védőeszközt névre szólóan kell kiadni, annak kihoľdási ideje nincs. Amennyiben a védőképességét

elvesztette, a munkáltató kötelęs azt kicseľélni.

2.6. Az egyéni védőeszkoz karbantaľtásáéľt, megfelelő tisztításáért a munkavállaló a felelős. Az egyéni
védőęszközt a munkahelyľől kivinni szigorúan tilos.

2.7. A munkáltatónak gondoskodni kell arról, hogy a védőeszköz:

további veszélý



2.9. A védőeszköz az intézmény tulajdona. A védőeszkozt a munkába lépés napján ki kell adni a
munkavállalónak. A munkaviszony megszűnésekoľ a védőeszközt a ďolgozónak vissza kęll adnia.
Amennyiben erre nem keľül sor, a dolgoZőkártéÍítésľe kötelezhető.

2.|0, Amennyiben a munkavégzés körülményei megkívánják, hogy valamely védőeszközt ne csak egy személy,
hanem tĺjbben is használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni az egészségügyi és higiénés kockázatok
elkerülésére.

2.8.

2.11.

ť,

2.13.

2.14.

2.15.

több védőeszközt használjon, ezeknek a védőeszközöknek összeillőknek és hatékonyaknak kell
lenniük.

A védőeszkĺizök beszerzéséről, készletezésérőI és nyilvántaftásáről az intézmény vezetője vagy az źita|a
megbízott személy gondoskodik.

A védőeszkozt a munkáltató ingyenesen biztosítja a munkavállaló részére, és gondoskodik arľól -
karbantaÚ'ćls, tisztítás, javités, Vagy cseľe utján -, hogy az használható és megfelelő higiénés állapotban
legyen.

A munkáltató előzetesen téĄékoztatja a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a jellegéről és mértékéről,
amelyekkel szemben a védőęszkoz használata őt megvédi, és szükség esetén gondoskodik arľól, hogy a
munkavál laló a védőes zközt me gfel ęl ő módon hasznźija.

A védőeszkoz használatáről magyaľ nyelvű íľásbeli tájékoztatőt és használati utasítást is a munkavállalő
rendelkezésére bocsát, elősegítve ezzęl a védőeszköz hatékony és megfelel ó használatát.

A tájékoztatás és a gyakorlati képzés megtörténtét a munkáltatő íľásban dokumentálja, és azt a
munkavállalóval is aláiratja. E dokumęntumot - szükség esetén - az el|enőtzo hatőság ľendelkezéséľe
bocsátja.

A munkát az ęloírt védőęszköz nélkül megkezdeni, illetve végeztetni tilos. A védőeszköz munka közbeni
használata kötelező.

2.17.

)
2.18.

2.16, A védőeszközt a dolgozó kötęles ľendeltetésszęrúen használni, számára megállapított módon megőľizni, jó
állapotban tartásárőI gondoskođni, meghibásodását, elhasználódt.sát azonnaljelenteni.

A meghibásodott vagy elhasznźiődott védőeszkĺia az iĺtézmény vezetőjének, illetvę az źútala kijelölt
személynek soľon kívül jelenteni, a lecseľélést pedig kérni kell.

A munkavállalő a védőeszközt nem viheti el a munkahelyéről, csak abban az esetekben' ha:

2.t9. Mulasztást kĺjvęt el az a vęzętő vagy felettes, aki a szükséges Vagy előíľt védoeszköz használatźlt nem
követeli meg' nem ellenőrzi' vagy ellenőrizteti.

2.20. Az egyéni védőeszkózöket időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vetni. Ez a nevezett intézmény
ęsetében egy év. Az időszakos biztonsági felülvizsgálaton ''nem megfelelő'' minősítést kapott
védőęszközökęt - valamint az év kozben megséľült, elhasználódott, alkalmatlan védoeszközöket - be kell
vonni, helyettiik a do|goző ľészéľe az egészséget és biztonságos munkavégzést garantálő védoeszkozĺjket a
munkáltatónak be kell szeľeznie.

2.2l,. Az egyéni védőęszközök útmutatásul szolgáló (nem teljes) jegyzéke:



Az egyéni védőeszközök nęm teljes (útmutatásul szolgáló) jegyzéket a 7012003 (XII.23) ESZCSM
ľendelettel módosított 6511999.(XII.22) EüM ľendelet 2. sz. mel|éklete soľolja fel:

szövött vagy impľegnált anyagból)

maszkok, fejre, vagy védősisakra illęszthető maszkok

hegesztomaszkkal ellátott légzőkészülékek

ujjvédők, könycikvédők, csuklóvédők nehéz munkához, ujjatlan kesztyűk, egyéb védőkesztyiik.

gyoľsan kikapcsolható, kifűzhető cipők, hő ellenálló cipők és csizmák, fuzheto cipők és csizmák,
szigetelő cipők és csizmák, fatalpu cipők, térdvédők, levehető lábfejvédők, lźlbszźltvédők' levehető
(hőálló, sziltźsálló, vagy vízźiló) talpak, eltávolítható bakancsszegek (ég, hó' vagy csúszós padozat
esetén)

kifľöccsenés, Vegyszeľek ellen), mentőmellények, flĺtőmellények, védő övek,

hatások' vegyi hatások elleni védőruhák, hőálló védőĺiltozetek, ftĺthető ruhák, porálló védőruhák,
fluoľeszkálő jelzoľuhák, fényvisszavero ruhák és ezek kiegészítő kellékei: kesztyiĺk, kaľszalagok)'
védőborítások.

3. Védőital-juttatás és ellátás ľendje

3.1. A munkáltató köteles gondoskodni az ivővízcsap felszereléséről, valamint az ivővizet szo|gáltatő beľendezés

tiszttn- és karbantartásáľól.

3.2. A záľttéri munkahelyeken, amennyiben a hőmérséklet a +10 Co-ot a munkaidő SOYo-źbannem haladja meg'
meleg italt kell biztosítani. E célľa +50 C0 hőmérsékletUteát kell biztosítani, melynek cukoľtaľta|ma azital4
siiyszázalékát nem haladja meg, vagy mesteľséges édesítőszeľrel ízesítętt.

3.3. Ha a munkahelyi klíma zźntéľi munkahelyęĺ a 24 C0 korrigált effektív hőmérsékletet meghaladja

munkavállalók részére igény szeľint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteség"ĺ
titaltŕlan 14-16 C0 hőmérséklętű ivóvízzel szukséges pótolni' de e célľa alkalmas azonos hőmérsékletiĺ'
izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortaľta|ma az ital 4 sulyszéna\ékát nem haladja męg' vagy
mesteľséges édesítoszeľľel ízesített.

3.4. A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a dolgozók |étsztmź./- elérő mennyiségben, személyenként és

e gyéni hasznáIatr a kiadott ivóp ohaľakľól kell gondo skodni.

3.5. A védőital, valamint a tea készítésę, tárolása, kiszolgćĺ|ása a közegészségĹigyi követelmények betaftása
mellett torténhet.

3.6. A védőital készítésével, e|látásával kapcsolatos feladatok a gazdasági vezetó hatáskcirébe lartoznak.

4. Tisztálkodó szeľeko eszkiiziik és bőľvédő készítmények juttatásának ľendje

4.1. A hatóság źL\tal jővźhagyott ipaľi tisztálkodási szeręk megrendelése, beszerzése és folyamatos biztositása az

iĺtézmény vezetóje által megbízott szemé|y feladata.



4.2. A tisztálkodási anyagokat és eszközöket havonta kell a dolgozőknaktermészetbeni juttatásként kiadni'

4.3. Étkezőben, pihenőkben és illemhelyeken melegvizes kézmosási lehetőséget, kézmosószert és kéztoľlési
lehetőséget kel l biztosítani.

4.4. Az intézmény az illemhelyeken az egészségügy papit, valamint a kézmosóknál /mosdók, konyha/ a
fertőtlenítő kézmosókat folyamatosan b iztosítan i kel l.

4.5. A dolgozótól elváľható olyan métékĹĺ és jellegű tisztítás, amelyet minden kiilönösebb felkészültség nélktil el
tud végezni, és amelyhez a gazdálkodó szervezęt a szükséges eszközoket /tisztítószęrl a ľendelkezésľe
bocsátotta.

4,6, A bőľvédő készítményekből olyan mennyiséget célszeľű egyszerľe kiadni, amely a dolgozó munkahelyén
lehetővé teszi a folyamatos bőrápolást.

4.7. A bőľvédő készítményeket teľmészetben kell kiadni.

VI. FEJEZET A MUNKA ELLÁTÁsÁna ns ł BIZToNsÁcos MUNKAvÉczasnr VoNATKoZo
RENDELKEZESEK

1. A bĺztonságos munkavégzés általános szabályaĺ

1.1. Általános magataľtálsi szabályok

1.2. A munkahelyen csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban szabad, megjelenni. Betegen vagy
olyan sériiléssel, amely az adott munkakörülmények kcizött elfertőződhet, vagy kęllően nem gyógyulhat,
továbbá alkoholtól befolyásoltan munkáľa senki sem jęlentkęzhet, illetve munkába éilitani senkit nem szabad.

1.3. Fokozottan veszélyes vagy nagyfokú koncęntrálást,jól mĺĺködő ľeflexet igénylő munkakĺiľökben dolgozók
csak kipihent, alkoholos (másnapos) állapottól és gyógyszeręk utóhatásától męntesen állhatnak munkába.

1.4. A vezetői munkakörben alkalmazottak kötelessége' hogy az iľányításuk alátartoző dolgozók és alkalmazottak
biztonsága és egészségvédelme éľdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék, és a munkavédelmi
j o gszab áIyban e l ő íľt rende l kezé sek betartását ellenórizzék.

}. A biztonságos munkavégzésre képes állapotot - ęzęk közĹil is kiemelten az alkoholos befolyásoltságot - a
személyi védőeszközĺjk és védőfelszerelések meglétét, a séľülés és gyógyszermentes állapotot naponta
köteles a munkát iľtnyítő vezętó ellęnőľizni. A tapasztalt vagy tudomásáľa jutott rendellenesség
fel számolás ár a intézkedni k<iteles.

l.6. A fokozott veszélyfoľrást jelentő munkahelyękęn az illetékes vezetőnek gondoskodnia kell a megelőzés
műszaki feltételeiről, a munkahely rendszeres ellenorzéséről és aľľól, hogy a munkavégzésben az előíľások
szerint vehessenek részt a dolgozók.

l.7. Ha az intézmény dolgozőja balesetet előidézó vagy testi épség séľelmével jáľó veszélyt észlel, kötelessége
megszüntetni, vagy a megszüntetése érdekében intézkedni. Amennyiben az ęlhárításban való ľészvétel
képzettségét és intézkedési jogkörót meghaladja, ugy a veszélyt közvetlen felettesének, vagy az intézmény
vezetőj ének jelentenie kell (intézkedés célj ából).

1.8. Kĺizvetlen balesetveszély esetén a munkát irtnyitő személy(ek)nek - az intézmény vezetőjének egyidejű
tájékoztatźlsa mellętt _ a munkavégzést le kell állítania. A veszélyhelyzet megszüntetése után a munka
folyatásáľa engedélyt a munkát leállító szęÍv, vagy az intézmény elsőszámú vezetője adhat.



l.9. A dolgozó munkahelyén csak olyan tevékenységgelbízható meg, ame|yhez a szükséges szakmai képesítéssel,
kellő gyakorlattal, munkavédelmi ismeretekkel ľendelkezik, és a munkavégzésre egészségileg alkalmas.

1.10. A dolgozó a munkahelyen köteles a ľendet és a fegyelmet megtaftani. A biztonságos munkavégzést
akadźiyoző ręndzavartls, ittasság esetén a dolgozóval szemben a jogszabtiyok szeľint kell eljárni.

1.11. Az intézmény munkateľületein' aho| az adottságok más dolgozőra vagy a helyszínen tartózkodó(k)ra
veszéllyel j árnak, a munkateľületre, a helyiségbe való belépést, illetve az ott-taľtőzkodást meg kell tiltani. A
tilalmat megfelelő táb|áva|, jól látható módon elhelyezve jelĺĺlni kell. A tilalmat előíľó ľendęlkezések
betartźsáért a közvetlen vezętő a felelős.

l.12. Minden olyan munkahelyen, ahol egészségre veszélyes anyagokat táľolnak, veszélyes anyagok kęletkeznek
a tevékenység soľán, az étkezést, a pihenést lehetőleg kĺilön helyiségben biztosítani kell.

2. A bĺztonságvédelem technikai szabályai

2.1. A villamos beľendezések használatának munkavédelmi előíľásai

2.1J.

2.r.2.

2.r.3.

2.r.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.

2.1.9.

A villamosenergia ellátását biztosító feltétęlęk megteľemtése és a sztĺkséges fejlesztések biztositása az
intézméĺy vezetójének a feladata.

A szabvźnyoknak vagy az eloíľásoknak nem megfelelő vagy meghibásodott villamos berendezést, gépet és

szeľelvéný használni vagy üzemben taľtani nem szabad.

Minden villamos izęmzavart' ľęndellenességet vagy meghibásodást haladéktalanul jelenteni kell a

közvetlen vezetőnek és a szakszerű feliilvizsgálatig, illetve a hiba kijavításáig a villamos berendezést
üzemeltetni vagy bekapcsolni tilos.
Üzembę helyezés elott az üzęmeltetőnek a villamos beręndezést szakképzett személlyel felül kell
vizsgáltatnia, csak felülvizsgált elektromos beľendezés helyezhető üzembe.

Torött, ľepedt, csoľbult dugaljzatot és csatlakozót, kapcsolót, vagyis hibás szerelvéný és készüléket nem
szabad használni.
Az elektľomos szerelvényeket és készülékeket a munka megkezdése előtt ellęnőľizni kell, hiba észlęlése
esętén a szükséges intézkedést meg kell tęnni.

Nedves kézzel elektľomos készüléket és szęľelvényeit megéľinteni tilos.
olyan feszültség alatt álló elektľomos készüléket, szerelvéný vagy kapcsolószekréný, melynek buľkolatát
vagy szigetelését eltávolították, őľizetlenül hagyni nem szabad' a kijavításig el kell zárni, illretvę az érint
teľületet le kell zźtrni.

Minden villamos gépet és berendezést a munka befejezése, illętve a használat után feszültségmentésíteni
kell, kivételt képeznek azon beľendezések, melyek felügyeletet nem igényelnek.

3. A munkahelyek megvilágítására vonatkozó előíľások

3.1. Minđen munkahelyen gondoskodni kell a helyiség megfelelő (természetes és/vagy mesterséges)
megvilágításáról, a vonatkozó szabv ány előíľása szęľint.

3.2. Megvilágítás tervęzése és kivitelezése alkalmäval töľekedni kell a káprźnatmentesség megvalósításćra és a
látást nem zavatő (ún. meleg fény) világítás kialakításära.

4. A fűtésľe és a szellőztetésľe vonatkozó előíľások

4.1. Minden munkahelyen a helyiség rendeltetésének és a vonatkoző szabványoknak megfelelő légállapotot kell
biztosítani.



4,2. Azokban a helyiségekben, ahol a levegőnek amérgezó, vagy robbanásveszélyes gázokkal való keveredése a
veszélyes koncentľáció mértéket eléľheti, ahol porszennyeződés vagy pźlraképződés kęletkezik, ott megfelelő
szellóztętó beľendezést kell beszeľelni.

4.3. ł fűtő-, hűtő- és szellőző bęręndezéseket olyan állapotban kell taľtani, hogy a légellátást folyamatosan és
megfelelően biztosítani lehessen. Az éves karbantarĺást úgy kęll iitemezni, hogy az ez iráný feladatokat az
idény megkezdése elott el lehessen végezni, illetve a szükséges vizsgálatok utźn az idényre a beľendezések
üzemképes állapotban legyenek.

5. Äzintézményhelyiségeiľevonatkozóelőíľások

5.1. ł helyiségek, közlekedők és fogadóteľek padozatát kello sziláľdságú, könnyen javíthatő,jól tisztítható és
csúszásmentes buľkolattal kell kialakítani.

5.2. Ahelýségek munkateľĺ.iletein, és a közlekedő utakpaďozatában botlást okozó tárgyak nem lehetnek.

š1
l' A mechanikus, savas, vagy lúgos sérüléseknek kitett, tovźlbbá a víz, vagy más ki<imlő anyag miatt csúszóssá

vźitpadozat megfelelő állapotban tartásáról, illetve azeredeti állapot visszaállításárólgondoskodni kell.

5.4. ł munkateľĺ.ileteken, a ľaktáľakban a tll'lzsufoltságot keľülni kell, és biztosítani kell, hogy közlekedésre
alkalmas utak állj anak rendelkezésľe.

5.5. A villamos kapcsolókat és elosztódobozokat' a kĺjzművek zźrő és nyitó szerelvényeit eltoľlaszolni nem
szabad, biztosítani szükséges' hogy azok mindig megközelíthetően, szabadon maradjanak.

5.6. A létesítményekben a lépcsőt és pihenőket mindig szabadon kell tartani, ęltoľlaszolni, vagy raktározás céljára
használni még ideiglenesęn sem szabad, a lépcsők csúszásmentességéľől gondoskodni kell'

6. A fokozottan veszélyes munkateľületek és gépek

6.1. Fokozottan veszélyesnek minősülő munkahelyeken egyedül munkát végezni, illetve végeztetni nem szabad.

6.2. A munkahely vagy a munkafolyamat veszélyessége miatt előfordulhat olyan helyzet, hogy a dolgozó egyedül
) nem tudja a veszélyhelyzetet elháľítani,vagy ha balęset éľi' segítségľe szorul.

ó.3. Az iĺtézmény területén veszélyes munkahelyek és gépek a következők:

7. Kiilső vállalkozók által végzett munkák biztonsági előíľásai

7.1. Az intézmény területén külső vállalkoző által végzett tevékenység esetén szeľződésben kell ľögzíteni

. ki a felelős a dolgozók oktatásáért (név' beosztás szeľint)

. ki biztosítja a sziikséges védőeszközöket

. ki irtnyitja a helyszíni munkavégzést

. ki ellenőrzi a munkát és az eloírtlsok bętaľtását
o kinek a fęladata a biztonságos munkavégzés fęltétęleit biztosítani



o vitás esetben kinek a hatáskoľébe tartozik a döntés

7.2. Az intézmény teľületén munkát végzo külső vállalkozó dolgozőinak is be kell taľtaniuk a Munkavédelmi
S zab tiy zat ráj u k von atko ző r é szébe n e l ő íľt akat.

7.3. Azintézmény részéről a külső vźi\alkoző mellé ellenorzéstvégző személyt kell kijelölni.

7.4, A kijelölt személy feladata, hogy a kĹilső vállalkozó dolgozőinak munkavégzését rendszeresen ellenőrizze, és

a biztonstryi előírások betaľtását megkövetelje, a további feladat meghatározásokat és a felelosségeket
szeľződésben kell rögzíteni.

8. Az elsősegélynyújtás előírásai

8.1. Az intézméĺy vezetője elsősegélynyújtó helyként az iľoda helyiségét jelöli ki, ahol a mentőfęlszerelés nap

báľmely szakában hozzáférhető. A mentődobozban a készenléti készletnęk mindig meg kell lenni (kötszer,

olló, stb.).

8.2. A felszeľelés beszeľzéséről, kaľbantartásáľól, valamint az elhasznált, lejárt vagy hasznźihatatlanná vált
gyógyszeľek, kĺitözőszerek, és anyagok azonnali pótlásáról avezető által megbízott gondoskodik.

8.3. A felszeľęlés táľolásának helyét a dolgozók tudomására kell hozni, és piktogrammal kell megjelölni.

8.4. Az intézmény vezetője az elsősegély-nýjtási feladatok biztosítására szükség szerint, de legalább két fő
elsősegélynyújtót kell kijelölnie, akiknek rendelkeznikęll az előírt képzéssel.

8.5. Az elsősegélynyújtás céIjfuaállandóan készenlétben kell tartani az alttbbi felszeľeléseket:

o 1-30 dolgozó esetében I. nagyságú męntődoboz

o 31-50 dolgozó esetében II. nagyságú mentődoboz

. 51 dolgozó felett III. nagyságú mentődoboz

8.6. Az elsősegélynyújtás fobb szabályait munkavédelmi oktatáson ismeľtetni kell

8.7. További felszeľelések, gyógyszerek biztosításának szĹikségessége áll fenn, ha veszélyes anyagokkal (savas,

maľó folyadék) végzik a munkájukat a dolgozók'

8.8. Elsősegélynyújtást követően, amennyiben a séľült orvosi ellátásľa szorul, avezető köteles a dolgozót:

. orvosi ellátás végett a helyi rendelőbe' szükség esętén győgýntézetbe kĹildeni (amennyiben
jáľóképes)
. orvoshoz, győgylntézetbe szći|ittatni (amennyiben jáľóképtelen)

9. Dohányzással kapcsolatos szabályok

Dohányozni azintézmény egészterületén TILOS, továbbá: a bejáľattól szćlmitott ötméteľes távolságon belül sem

engedélyezett.

vII. FEJE zjf.T AMUNKAvnoľr,nĺr ELJÁRÁSoK RENDJE

1. Az építmények használatba vételének, a gépek, beľendezések üzembe helyezésének előíľásai



1.1. Az intézményben új munkaterülęt létesítése, illetve a meglévő felújítása, bővítése, źItalakitása, a gépek,
beręndezések telepítésę soľán érvényesíteni kell a munkavéđelmi, biztonsági előírásokat. E feladat elvégzése
a bęruházásb an résztvevőkre (terv ezo, kiv itę lező, üzeme ltető) háľul.

t.2. A munkában résztvevőknek írásban kell felelősséget vállalniuk,bizonyitandó, hogy beruháző tevékenységük
során megtaľtották a munkavédelmi kĺjvetelményeket, szabályokat.

1.3. Az izembe helyezés feltétele az elozetes munkavédelmi vizsgálat, melynek elvégzése munkabiztonsági és
munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősü l.

Avizsgźiatnak ki kell terjednie az alźhbi szempontokľa:

. van-e magyaľ nyelvű iizemeltetési dokumentáció
o méľni, ellenoriznikęll az éľintésvédelmet, a világítást' a klímát
o van-e a teľvezőnek és a kivitelezőnęk íľásos nyilatkozata abiztonságos feltételekől
o megtörtént-e atuzveszélyességi osztálybasoľolás
o megtörtént_eavillámvédelmifelülvizsgtúat
o hatósági felügyelet aIátartoző beľendezések esetén rendelkezésľe áll-e a hatósági engedély

l'.4. Az új létesítmények' beľendezések, gépek üzembę helyezésekor ügyelni kell aľľa, hogy azok ne legyenek:

. sem ártalmasak (mechanikai hatások, ľossz minőségű anyagok, szennyezett levegő, hideg, meleg
kl ím a, zajszint, rezgé sszi nt' b io l ó g i ai tény ezők),

. sem veszélyesek (a munkafolyamat, munkaeszkoz ne veszélyeztesse a testi épséget' az egészséget) az
ott dolgozó munkavállalókľa.

2. A munkavédelmi ellenőľzés ľendje, munkavédelmi szemle

2.1. A munkavédęlmi belső ellenorzés célja annak megállapítása, hogy a munkavégzés feltételei megfelelnek-e a
biztonsági szabályoknak, ęlőírásoknak.

2.2. Munkavédelmĺ szemle

)z.2.l, Az intézmény vezetője köteles munkavédelmi szemlén vizsgálni aZ egészséges és biztonságos
munkavégzés feltételeinek meglétét.

2.2.2. A munkavédęlmi szemlénęk az alábbiakľa kell kiterjednie:

1. A munkavédelmi tevékenység dokumentációinak ellenőľzésę

hä|őzatźnakéľintésvédelmi, valamint villámvédelmi hźůőzatának szabványossági feltilvizsgéiata)

ęllenőľzése, elsősegély nyújtás személyi és tárgyi feltételei, képeľnyő előtti munkavégzők
nyilatkoztatása, nem dohányzók védelmének biztosítása, védőitallal tĺjrténő ellátás' egyéni
v édőeszközzel töĺĺénő el l átás'

2. Az épület általános követelményeinek ellenőrzése



szenÍ|Wizęlvezetés, hulladéktáľolás)

3. Szociális helyiségek ellenőľzése (mellékhelyiségek, ĺiltözők)

4. Egyęb helyiségek el lenőľzése

5. Udvaľ bejáľása

A munkavédęlmi szemlén kiemelten kell vizsgálni a 2., a 3., a 4. és az 5. pontban foglaltakat az

alkalmazottak biztonsága éľdekében.

2.2.3. A munkavédelmi szemléľől jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek elkészítése a munkavédęlmi felelős
feladata. Ebben ľögzíteni kell:

2.2.4. A munkavédelmi szemlén jelen kelllenni:

2.3. A ľendszeľes munkavédelmĺ ellenőrzés

2.3.1, A munkavédelmi felęlős köteles ľendszeresen havonta ellenőrizni a dolgozókat és a munkateľületet az

alábbiak szeľint:

2,3.2, Az ellenórzést végzó vezeto köteles a hiányosságok felszámolása éľdękében intézkedni. Közvetlen baleset-

vagy életveszély esetén köteles a munkavégzést letilitani. Ha az intézkedés saját hatásköľbęn nem
lehetséges, úgy köteles haladéktalanul az intézmény vezetojét tź|ékoztatni, és intézkedést kérni a
hiányosság felszámolásáľa.

2.3.3. A munkavédelmi felelős a rendszeľes ellenőrzésének tapaszta|atait a munkavédelmi naplóbanrogziti

3. A munkavégzésľe alkalmas állapot ellenőľzésének ľendje

3.1. A munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban végezhet munkát'



3.1.1. Az intézmény teľületéľe, munkahelyeire alkohol tar1almú italt bevinni, ott táľolni és fogyasztani nęm
szabad.

3.l'.2. A munkavtilalő biztonságos munkavégzésľe alkalmas tillapotétról munkavégzésre történő jelentkezése
alkalmával, és munkavégzéskozben is a munkáltatónak kell meggyózódni.

3.1.3. A munkavállaló szervezetében nem lehet szeszes ital fogyasztásából származő alkohol, illetve koncentľáló-
és ľeakcióképességét befolyásoló (szédülést kiváltó, nyugtató vagy izgato) gyógyszeľ, sem más, kábító
vagy bódító hatású szeľ:

o munkaidőben
o munkaidőnek minősülő egyéb tevékenységvégzése kozben (pl.: tanfolyam, orvosi vizsgálat, stb.)

3,2. Az alkoholos állapot ellenőrzése

3.2.1.

)

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Az alkoholos állapot ellenőrzésénél a jogok gyakoľlása és a kötelességek teljesítése soľán a munkáltatót és
a munkavállalót együttműködési kötelezettség terheli. A munkavállaló kĺjteles magát alávetni a jogszeľű
ellenőľzést szolgáló vizsgálatoknak' Az alkoholos állapot ellenőľzését megtagadó munkavállalónál
ugyanolyan jogkĺivetkezményeket kell alkalmazni,mint az alkoholos állapot megtilapitása ęsetén.

Az intézmény területén munkát végzo idegen munkáltató munkavállalói alkoholos állapotának ellenőrzését
más me gáll apodás hiźny źh an az iđe gen munkáltatók vé gzik.

Az alkoholos állapot vizsgt.Jatára rendszeľesítętt eszkijzzel, készülékkel ľendszeľes, alkalmankénti
pľóbaszeľű' illetve rendkívüli ellenőrzésęket kell tartani, és azt az elóírtak szeľint dokumentálni.

Rendkívüli ellenőľzést kell tartani :

o munkabaleset esętén a balesetet szenvedętt munkavállalónál, a kcizvetlen munkahelyi irányítőjánál és a
kĺizvetlen munkatáľsaknál

o mindęn olyan esetben' amikor a munkavállalón a munkába álláskoľ, vagy munkavégzés kozbęn az
alkoholfogyasztás ténye megvalósult, vagy alkohol fogyasztására utalőjelek érzékelhętők.

3.2.5. Az ęllęnőrzés lefolytatásáľabizottságot kell létręhozni úgy, hogy az eljärás módja ne séftse a munkavállaló
személyiségi jogait.

r.2 6, Az ellenőrző bizottságának összętétęlę:
. az intézmény vezetóje, vagy a helyettese,
o munkavédelmi felelős.

3.Ż.6. Az alkoholos állapot ellenőrzésének nyilvántartástra alkoholszondás ellenőrzési naplót kęll ľendszeľesíteni.

3.2.7. Ha az alkoholszondás ęllenőrzés alkoholos állapotot mutat' de az ęllęnőrzött személy kijelenti, hogy sem
szeszęs italt, sem azza| azonos hatást kiváltó szert nem fogyasztott, az alkoholszondás ellęnőrzést meg kell
ismételni.

3.2.8. Ha az ellenőľzés alkoholos állapotot mutat, az alkoholos állapotú munkavállalót a további munkavégzéstól
ęl kell tiltani, és munkanapját igazolatlannak kell minősíteni. ĺgy kell eljáľni akkoľ is, ha a munkavállaló a
v izsgálat elvégzését megtagadj a.

3.2.9. Ha a munkaválla|ő az alkoholos állapot tényét elismeri' jegyzőkönyvet kell felvęnni legalább 2 példźnyban,
melyből l példáný az ellęnőrzött munkavállalónak kęll átadni, l példány pedig az ellenórzést végző
biftokában maľad.



3.2.10.

3.2.11.

A jegyzőkönyvnek megfelelően az ellęnóľzött munkavtilalőt egyéľtelműen nyilatkoztatni kell az alkoholos
állapot elismeľéséľe, a további vizsgálatban való közremiĺködésre, illetve a vizsgéiat megtagadását illetően.
A jegyzőkönyv munkźitatői példáĺyźtt az alkoholfogyasztás tényét mutató alkoholszondával egytitt
borítékban ke|l elhelyezni' amelyetlezárás után az ellenőrzést végzőknek aláíľásukkal kęll ellátniuk.

Ha a munkavállaló alkoholos ellenőrzésre, és a jegyzőkönyv felvételére alkalmatlan, külső jelek alapján
eľősen alkoholos befolyásoltság alatt źil, a jegyzőkönyvet avizsgźit munkavállalóval nem kell aláíľatni,
és a munkavállalót vérvétęlľe kell kísérni . A jegyzőkönyv ,,tett intézkedés'' ľovatába a bizottság tagjainak
be kell vezetni, hogy a vizsgált munkavállaló a külső jelek alapján eľősen alkoholos, ezért a
befolyásoltság méľtékét véralkohol-vizsgálattal tilapitjtlk meg.

Ha a munkavźila|ő, vagy a munkáltató az alkoholos állapot ęllenőrzésének eľędményét kifogásolja,
véľalkohol-vizsgálatot kezdeményezhęt. A munkavállalót tź$ékoztatni kell a véľalkohol-vizsgálat
kéľésének lehetőségéről, valamint aľról, hogy pozitív eredmény esetén a vizsgźiat kĺiltségeit meg kell
térítenie. Hatóságilag elfogadott elektronikus készülékkel toľténő alkoholvizsgtilatmegállapítása esetén a
munkáltató a véľvétellel j áró véralkoho l-vizs gál atćLtőI eltękinthet.

3.2.12. Az intézmény(egység) vezetője köteles biztosítani a munkavállaló véľvételľe kíséľését. A kíséľő személv
köteles magával vinni a,,Véľvételi kérelem véralkohol vizsgálathoz" e\neyęzésű nyomtatványt, valan'.-_ĺ
a véralkohol vizsgá|ati dobozt.

3.2.13. A vérvételt végzo orvos á|ta|lęztrt véľalkohol-vizsgźt\ati dobozt azintézményvezeto megbizoĄa köteles
zárt (|ebélyegzett és aláíľt) boľítékban a legrövidebb időn belül a területileg illetékes Igazságtigyi
orvostani Intézęt részérę eljuttatni

3.2,14, A véralkohol-vizsgálat eľedményét bizonyíthatóan a vizsgtit személy tudomására kell hozni.



4. A munkahelyĺ balesettel kapcsolatos teendők

4.1. A munkabaleset fogalma

4,1,.1. Munkabaleset az a baleset, amely a dolgozót a szervezętt munkavégzés során, vagy azzal ĺisszefüggésben
éľi, annak helyétől, időpontjától és a munkaválla|ő (séľült) kcizrehatásának mértékétől fiiggetlenĺil.

4.1.2. A munkavégzéssel összefiiggésben k<ivetkezik be a baleset, ha a munkaválla|őt a foglalkozás koľében
végzett, munkához kapcsolódó kozlekedés, anyagvételezés' -mozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi
étkeztetés, foglalkozás-egészségĹigý szolgáltatás és a foglalkoztatő áIta| nýjtott egyéb szolgáltatás stb.
igénybevétele soľán éri.

4.1.3. Nęm tękinthető munkavégzéssel összefi'iggésben bekövetkezó balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset,
amely a sérültet a lakásáľól (szállásźrő|) a munkahelyéľe, illetve a munkahelyéľől a lakźsára (szállásáľa)
męnetközben éri, kivéve' ha a baleset a munkáltató sajźlt, vagy béľelt járművével történt.

L' ).4. Tanuló esetében akkoľ minősíthető a séľülés munkabalesetnek, ha a felügyeletéről aZ intézmény
gondoskodik.

4.2 A munkabaleset bejelentése

4.2.1. A dolgozó, a tanuló kotelęs minden séľülést' balesetet az ot irányító vezetőnek bejelenteni.

4,2.2. Ha a séľült egészségi źi|apota, vagy egyéb akadtiyoztatás miatt a balesetet nem tudja bejelenteni, azt a
k<izvetlen munkatáľsa koteles megtenni.

4.2.3. Az a köľülmény, hogy a séľtilt balesetét azonnal nem jelentette' továbbá nęm volt szemtanúja a balesetnek,
nem zźĺja ki a baleset foglalkozási eľedetének (munkabaleset) megállapitását.

4.3. A munkabaleset kivizsgálása

4.3.1. A vállalkozásban elszenvedett mindęn balesetet, a legkisebb séľülést is ki kell vizsgálni.

)

-.3 .2. A munkabaleset soľán a munkavédelmi felelősnęk kell intézkedni a sérüléssel kapcsolatos cisszes
teendőkľől (sérült egészségügyi ellátása' a kivizsgálásban résztvevők éľtesítése, a helyszín megőrzése'
j egyzőkĺinyv felvétele' stb.)

4.3.3. A kivizsgálás soľán a séľültet' ill. a tanukat a baleset köľĹilményeivel kapcsolatban meg kell hallgatni, és
arről jegyzókönyvet kell felvenni, valamint a szükséges bizonyítékokat be kell szerezni.

4.3.4. A baleset kivizsgálásának eredményeképpen keletkező dokumentációnak alkalmasnak kell lennie aľľa,
hogy a baleset lefolyása a későbbiek során bármikoľ rękonstľuálható legyen, fe|tárja a baleset okait, a
baleset bękĺjvetkezésébęn elsődlegesen megállapítsa a felelősséget' és a hasonló balęsetek ęlkeľiilése
éľdękében iľánymutatást adjon.

4.3.5. A balesęt korülményeit balęseti jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege
miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás időpontjáig nem lehet befejezni, akkoľ azt a jegyzőkönyvben meg
kell indokolni.



4.3.6. A baleseti jegyzőkönyvet a kivizsgálás befejezésekoľ, de legkésőbb a tárgyhót követo hónap 8. napjáig meg
kell küldeni:

a) a sérültnek, halála esętén közvetlen hozztiartozójának
b) a halált, illetve a háľom napot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetľől a területi

munkavédelmi és munkaügyi felügyelősének
c) a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási pénztámak

(kirendeltségnek)

4.3.7. A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak _ telefonon, faxon vagy személyesen _ azoĺlnal be kell jelentenie

a ľendelkezésre źilő adatok közlésével a teľületi munkavédelmi és munkaiigyi felügyelőség baleset
helyszíne szerint illetékes teľületi szervének

4.3.8. Súlyos az a munkabaleset, amely:

éven belĹil a séľĹilt orvosi szakvélemény szerint a balęsettel összefiiggésben életét vesztette),
magzatavagy újszĺ'ilöttjének halćiát, onálló életvezetését gátlő maľadandó káľosodását okozta

jelentős mértékű káľosodását okozta

ennél súlyosabb esetek) okozta

4.3.9. A munkabalesetet az alźlbbiakvizsgálják ki:

A munkabalesetekről - a felmentési nappal nem jáľókľól is - nyilvántaľtást kell vezetni. A balesętet
szenvedettel kapcsolatosan a nyllvántartásnak a Munkavédelmi Torvény 64. $ 3. bek. és az 511'993.

(XII.26.) MiiM ľęndelet 5' $ alapján a következő adatokat kelltartalmaznia

4.3.10

4.3.11 A munkabaleset és a foglalkozási megbetegedés kivizsgálása soľán fel kell tárni a kiváltó és közľeható
táľgyi, szetvezési, és személyi okokat, és ennek a|apján intézkedéseket kell tęnni a munkabalesetek és a

foglalkozási megbetegedések megelőzéséľe.
Ennek keretében vizsgálni kell mindazokat a személyi, családi, köľnyezeti tényezőket, amelyek az
egészségkárosodás bekövetkezéséľe hatást gyakoroltak, és amelyek megszüntetésével a balesetek
szźĺmát, az egészségkárosodást csökkenteni lehet.



4.3.12. A baleset kivizsgálásával kapcsolatos iľatokat, dokumęntumokat a munkáltató k<jtelęs okiratként
kezelni és azokat öt évig megőrizni.

5. A káľtéľítéssel kapcsolatos eljáľásĺ ľend

5.1 Az uzęmi balesetet szenvedett dolgozó kártérítésben részesíthető. A munkáltatő az üzemi balesetet követő 15

napon belül k<iteles a munkahelyi balesetet szenvedett dolgozó figyelmét írásban fęlhívni a káľigénye
előteľjesztésére. A káľtéľítés elbíľálásakor az alźbbi költségek vehętők figyelembe:

5.2. A munkáltató a benyujtott káľigéný 15 napon belül kötęles elbíľálni, és ebbéli döntéséľől íľásban éľtesíti a
munkavállalót.

l

5.3. Ha a séľült kifogásolja balesetének munkáltatói minősítését, akkor a területilęg illetékes munkavédęlmi
hatősáýloz,ha akártéľítés mértékét, akkoľ a bíľósághoz foľdulhat.

vII. FEJEZET MUNKAVÉDELEMMEL KAPcsoLATos sZABÁLYsÉnľÉsBx

1. A munkáltató pénzbeli bíľsággal sújtható' ha:

o

a

a munka végzésére, illetőleg ellenőľzéséľe vonatkoző szabályokat megszegi, vagy feladatkörébęn e
szabályok végrehajtásának mellőZéSét eltűľi
a munkabalesęttel kapcsolatos kivizsgálási, jegyzőkönyv-készítési, bejelentési és nyilvántaľtási
kotelezettségét nem kellő időben teljesíti, vagy valótlan adatot közöl, illetoleg a baleset valódi okát
eltitkolj a, v agy feltár ás át me gaka dály o zza
foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos bejelentési' kivizsgálási, nyilvántaftási kötelezettségét nem
telj esíti, az ellhęz szüksé ges adatszo l gáltatást megt agadj a,

a munkavédelmi felelőst, képviselőt a munkavédelęmre vonatkozó szabályban biztosított jogainak
gyakorlásában szándékosan akadályozza, illetve a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak
gyakorlása miatt hátľányos intézkedést tesz.

a

a

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A szabá|yzat hatályba lépése

2018.07.30. napján hatályba lép aZ Eszteľgomi Tankerületi Központ Munkavédelmi Szabźiyzata,
ľendelkezéseit 20l 8.07.01. napjától kell alkalmazni.

Jelen szabályozássa| egyidejűleg a(z) Intézmény koľábbi munkavédelemmel kapcsolatos szabźiyozása(i)
hattúy ätl hatályukat veszti(k).



2. A'szabályzathozzáÍérhetősége'módosítása

2.l. A szabá|yzatot az intézmény minden dolgozójával ismertetni kell. A szabtiyzat egy-egy pél'dtlnyćt az

intézményben kell elhelyezni, így hozzáféľhetővé tenni a munkavállalők számára.

2.2. Az intézmény vezetójének új ľendelkezések hatálybalépése esetén gondoskodnia kęll jelen szabtůyzat
mó do sítá s ár ől, aktllalizál ás áró l.

A Munkavédelmi Szabźiyzat előíľásait módosítani vagy hatályon kívĹil helyezni csak az intézmény vezetoje
jogosult.

3. A nem szabáiyozott kéľdésekben a jogszabályi előíľások azírányadóaĘ így kíiliiniisen:

3.1. A munkavédelemről szőlő 1993. évi XCIII. törvény rendelkezései,

3.2. a munkavédelemľől szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes ľendęlkezéseinek végľehajtásáról szőlő 5l1993.
(XII. 26.) MüM ľendelet rendelkezései'

3.3. a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiľől szőlő 5011'999.

(XI. 3.) EüM ľendelet ľendelkezései,

3.4. a ľendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéľől szóló |012005.
(IV. 12.) EüM ľęndelęt ręndelkezései.

3.5. Az 1993. évi XCIII. töľvény 54. $ (2) bękezdése szeľinti intézméĺyi kockźnaÉrtékelést ktilön
dokumentu m tartalmazza.

3.6. Az országos TĹĺzvédelmi Szabźllyzatľól szóló 54l20l4. (XII. 5.) BM rendelet szeľinti előírások
intézményen belüli érvényesítését a Tatabányai Tankerületi Központnak a tuzvéde|mi szabályzat
készítéséről szóló 3011996. (XII. 6.) BM ľendelet alapján készített és külön dokumentumként kiadott
Tűzvéde 1 m i S zab tiy zata szol gáIj a.

Eszteľgom, 2018. július 30

hatá|yba léptető


