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I.

A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
besorolása, az SzMvSz hatálya

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.), a kémiai
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a Magyar Honvédségre, illetve a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási
szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet (továbbiakban: 1/2009. HM rendelet), a
honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek
bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet, a 2011.
évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII: 31.) EMMI rendelet, a
munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, a katonai szolgálatra való egészségi,
pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM
rendelet, a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet,
valamint a munkavédelmi tevékenység rendjéről szóló 126/2011. (XI. 25.) HM utasítás
(továbbiakban: 126/2011. HM utasítás) alapján a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és
Kollégium (továbbiakban: az intézmény) személyi állománya testi épségének és egészségének
védelme, a szolgálati tevékenység munkavédelmi feladatok szabályozása, végrehajtása érdekében
kiadom a jelen Szervezeti Munkavédelmi Szabályzatot (továbbiakban: SzMvSz).

Értelmező rendelkezések
(1). Az SzMvSz-ben használt szakkifejezések értelmezésére, a szakterületre vonatkozó
jogszabályokban meghatározott fogalmak a mérvadóak.
(2). Az SzMvSz célja, hogy a jogszabályokban, műszaki követelményekben, biztonsági
szabályzatokban, valamint a Magyar Honvédségen belül kiadott szolgálati utasításokban, belső
intézkedésekben meghatározottak alapján, biztosítsa a személyi állomány részére az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítását.
(3). Az intézmény az 1/2009. HM rendelet 4. melléklete alapján a létszámhoz igazodóan az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése
érdekében egy fő középfokú iskolai végzettségű munkavédelmi megbízott alkalmazását írja elő,
úgy hogy a tevékenység ellátása nem igényel önálló munkakört.
(4). A munkavállalók egy része, más beosztásuk, munkakörük mellett, munkakörükhöz
kötődően, kötelesek végezni ez irányú munkáikat, melyeket munkaköri leírásukban külön,
részletesen is szabályozok.
(5). Az SzMvSz nem helyettesíti az érvényben levő szakmai biztonsági szabályzatokat,
szakelőírásokat. Az SzMvSz összhangban áll az érvényben levő utasításokkal, a munkavédelmi
tevékenységet érintő más belső szabályozókkal.
(6). Eltérő rendelkezés hiányában ezen intézkedésem előírásait rendkívüli esetekben (például:
természeti katasztrófa – elemi csapás, árvíz, földrengés –, illetve következményeiknek elhárítása,
stb.) és minősített időszakban is alkalmazni kell!
(7). Az SzMvSz előírásait a teljes személyi állomány részére oktatni kell, és az abban
foglaltakat a munkahelyi vezetők, tanárok, szakoktatók kötelesek betartani és betartatni.
(8). Az SzMvSz előírásainak megszegése - a cselekmény, vagy az annak következményeként
bekövetkezett esemény (személyi sérülés, műszaki kár, stb.) súlyosságától és jellegétől függően fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárást vonhat maga után.

1.1.

Területi hatály

(1). Az intézmény objektuma:
Objektum címe: 4027 Debrecen, Füredi út 69.
(2). Hatálya kiterjed az intézmény teljes személyi állományára és az általuk végzett valamennyi
szervezett munkavégzésre, valamint a munka- és szolgálati jellegű más szervezetnél, külső
területen végzett tevékenységekre (az állandó és változó munkahelyeken végzett tevékenységekre
egyaránt), annak helyétől és idejétől függetlenül, ahol a személyi állomány az intézmény által
szervezett feladatot hajt végre.
1.2.

Személyi hatály

(1). Kiterjed az intézmény hivatásos, szerződéses katonai állományra, a munkaviszonyban álló
honvédelmi alkalmazotti állományára, az egyéni szerződés alapján alkalmazásban álló polgári
munkavállalókra, valamint a szolgálatot teljesítő egyéb állományára, akiket az Mvt. 87. § 6. pontja
alapján munkavállalónak kell tekinteni, valamint az intézmény növendékeire.
(2). Az SzMvSz-t az intézmény területén a szervezett munkavégzés keretében munkát végző
honvédségi és polgári alkalmazottakra (az intézményüzemeltetők), valamint a munkavégzés
hatókörében tartózkodókra is (látogatókra, beszállítók) alkalmazni kell. Az Mvt. 87. § 9. pontja
szerint szervezett munkavégzésnek kell tekinteni a munkaviszonyban a közfoglalkoztatási, a
honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, a szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a
munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) munka.
1.3.

Tárgyi hatály

(1). Az 1/2009. HM rendelet 5. § értelmében, az intézmény személyi állománya által végzett
szervezett munkavégzésre vonatkozóan tartalmazza az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi követelmények megvalósításának módját,
a munkavédelmi tevékenység rendjét.
(2). Kiterjed az intézmény területén lévő létesítményekre, rendeltetéséből és működtetéséből
adódó feladat végrehajtás során, vagy azzal összefüggésben alkalmazott, használt tevékenységekre
(technológia, irodai, kiképzési, oktatás stb.), valamint a rendszeresített, vagy a feladatok
végrehajtására, alkalmazott gépekre, eszközökre, járművekre, egyéb technikai eszközökre,
anyagokra, berendezésekre, felszerelésekre, az állandó és a telepített munkahelyeken.
1.4.

Időbeli hatály

(1). Ezen SzMvSz az aláírás napján lép életbe, annak rendelkezéseit e naptól fogva kell
kötelezően végrehajtani.
(2). A hatályba lépő SzMvSz-t a hivatásos, szerződéses állománnyal, valamint a honvédelmi
alkalamzottakkal, a munkába lépéskor a vonatkozó mértékben ismertetni kell azért, hogy ismerjék
az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés követelményeit az intézménynél
végzett szervezett munkavégzésre vonatkozóan.

1.5. Besorolása
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
5/1993. (XII. 26) MüM rendelet 2. sz. mellékletének előírásai alapján az intézmény III/8022
(szakmai oktatás) veszélyességi osztályba tartozik.

II.

A munkavédelmi tevékenység rendje (ügyrend)
Általános munkavédelmi szabályok

(1). A munkavédelmi tevékenység ügyrendje azon személyek munkavédelmi tevékenységi
rendjét határozza meg, akik munkakörük ellátása során más személy(ek) é1ete, egészsége és testi
épsége védelméért felelősek.
(2). Az ügyrend a személyek munkavédelemmel kapcsolatos – más jogszabályokban vagy
belső rendelkezésekben e1ő nem írt, az intézményre jellemző – részletes feladatait, jog- és
hatásköreit, illetve azok érvényesítése rendjét határozza meg.
(3). Jelen SzMvSz-t a szükséges mértékben ismertetni kell valamennyi érintettel. Meg kell
határozni az objektumokba való belépés rendjét, mozgásterületet, a munkavégzés jellegét.
(4). 2.1.1A személyi állomány testi épségének és egészségének megóvása érdekében minden
szintű munkahelyi vezető köteles:
a) Megteremteni a szolgálati tevékenységek és feladatok egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos végrehajtásának körülményeit, feltételeit;
b) Biztosítani, hogy a munkahelyek kielégítsék a biztonsági követelményeket és
megkövetelni ezek folyamatos fenntartását;
c) Gondoskodni arról, hogy beosztottai idejében megismerjék és elsajátítsák a
tevékenységükkel kapcsolatos biztonsági rendszabályokat;
d) Megkövetelni és rendszeresen ellenőrizni, hogy beosztottai ismerjék és betartsák a
biztonsági rendszabályokat, továbbá ellenőrizni a védőberendezések és a személyi
védőeszközök meglétét, állapotát és használatát;
e) A tudomására jutott rendellenességet kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni,
az érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a tevékenységet leállítani;
f) Folyamatosan értékelni a beosztottak testi épségét és egészségét veszélyeztető
kockázatokat, különös tekintettel a szolgálati helyek kialakítására, az alkalmazott
technikai eszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre;
g) Ellenőrizni és megkövetelni, hogy a beosztott a munkahelyén a feladat-végrehajtás előtt
kellően kipihenten, pszichikailag felkészülten és alkoholos befolyásoltságtól mentesen
jelenjen meg;
h) Együttműködni a munkavédelmi megbízottal és az MH 5. LDD Egészségügyi Központ,
Foglalkozás-egészségügyi részlegével a munkavédelmet érintő kérdésekben;
i) Az SzMvSz összeállításával, munkavédelmi kockázatértékelés végrehajtásával
kapcsolatban az előírt bedolgozásokat maradéktalanul végrehajtani.
A dohányzás szabályozása
Az intézmény (mint köznevelési intézmény) egész területén tilos a dohányzás.

2.1. Az intézmény igazgatójának és igazgatóhelyettesek munkavédelmi feladatés hatásköre
2.1.1. Az igazgató:
(1) Munkavédelmi feladat- és hatásköre:
a) Munkavédelmi feladatait az Mvt., az 1/2009. HM rendelet és a 126/2011. HM utasítás
határozza meg.
b) Munkavédelmi tevékenység vezetéséért és az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása (tárgyi, személyi és
szervezeti feltételek).
c) Feladata a vezetése alá tartozó szervezetnél az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása és folyamatos fenntartása. Ezen
feladatát a munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységet ellátó
személyek közreműködésével hajtja végre.
d) A munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységet ellátó személyek az
1/2009. HM rendelet 9. § (6) bekezdése alapján, az Mvt. és az 1/2009. HM rendelet
szerint munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységekkel kapcsolatos
ügyekben az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartoznak.
e) Hatáskörében a munkavédelmi megbízott szakmai munkájával:
1. elemzi és ellenőrzi a munkavédelem helyzetét, eredményességét a munkavédelmi
kötelezettségek teljesítését, illetve feltárja a munkavédelmi követelményektől való
eltéréseket és azok okait;
2. évente két alkalommal munkavédelmi ellenőrzést hajt végre;
3. minőségileg, illetve mennyiségileg értékeli a munkavállalók egészségét és a
biztonságot veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel a munkavállalókat érő
terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására;
4. a munkavédelmi előírásokat megszegőivel - durván vagy sorozatosan megsértőkkel
- szemben gyakorolja a fegyelmi jogkörét.
f) Meghatározza az intézmény munkavédelmi feladatait, jóváhagyja a munkavédelemmel
kapcsolatos belső intézkedéseket;
g) Biztosítja a munkavédelmi érdekképviselet megválasztásának lehetőségét. Amennyiben
működik munkavédelmi érdekképviselet, biztosítja az érdekegyeztetést és az
érdekvédelmi szervekkel való együttműködés feltételeit a munkavédelem területén;
h) Megalapozott szakmai javaslat alapján elrendeli a jogszabály alapján veszélyesnek
minősített létesítmény, munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatát, berendezés
üzembe helyezését, használatba vételét;
i) A jogszabályi feltételek teljesülése esetén minősíti a munkaköröket (képernyős
munkakörök, veszélyes, különösen veszélyes munkakörök);
j) Az új technológia bevezetése előtt azok előzetes munkavédelmi szempontú vizsgálatát
kezdeményezi, bevezetésük egészségre és biztonságra kiható kockázatairól és
következményeiről az alárendelteket és a munkavédelmi képviselőt tájékoztatja;
k) Biztosítja a létesítmények és eszközök biztonságos állapotát, a munkakörülmények
változása esetén a tudományos és technológiai fejlődés figyelembe vételével az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos szolgálati (munka) feltételeket;

l) Rendkívüli munkavégzési körülmények között, (várható technikai- és üzemzavarelhárítás, mentés, katasztrófa-elhárítás stb.) a munka megkezdése előtt annak
veszélyforrásait meghatározni, kockázatait elemezni, meghozni az elhárításukhoz
(csökkentésükhöz) szükséges döntéseket;
m) A veszélyelemzések és valós állapotfelmérések, valamint a hatályos rendelkezések
alapján - az intézményi gazdálkodás terhére - terveztetni és biztosítani a munkavédelmi
és biztonságtechnikai vonatkozású beszerzések, felülvizsgálatok költségeit.
n) Amennyiben a szükséges munkavédelmi jellegű kiadások, becsült felülvizsgálati
költségek az intézmény lehetőségeit meghaladják, intézkedést kezdeményez az illetékes
elöljáró felé;
o) A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén az Mvt. V. Fejezet, illetve a
13/2011. HM rendelet rendelkezéseinek megfelelően, tanulók esetén 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendeletnek megfelelően köteles eljárni;
(2) A munkaeszközök munkavédelmi üzembe helyezési eljárásnál:
a) az eszköz átvételétől, beszerzésétől, illetve telepített eszköz esetében annak
telepítésének végrehajtásától számított öt napon belül elrendeli az üzembe helyezési
eljárás végrehajtását;
b) tájékoztatja az elöljáró szakmai szervezeteket, ha az intézmény nem rendelkezik
munkabiztonsági vagy munka-egészségügyi szaktevékenység végzésre jogosult
személlyel;
c) intézkedik a szükséges mérések, vizsgálatok végrehajtására, dokumentumok
beszerzésére, a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető üzemeltetés személyi,
szervezési és tárgyi feltételeinek biztosítására;
d) a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat megfelelő eredménye alapján, annak
jegyzőkönyvvel történő lezárását követő öt napon belül a 126/2011. HM utasítás 6.
melléklet szerinti Nyilatkozat kiadásával elrendeli az eszköz üzembe helyezését;
eredménytelen üzembe helyezési eljárás esetén:
e) intézkedik az üzembe helyezést akadályozó hiányosságok saját hatáskörben történő
felszámolására;
f) saját hatáskörét meghaladó hiányosság esetén jelent az üzemeltetésért felelős szervezet
részére és megigényli a hiányosságok felszámolását.
(3) A munkaeszközök üzemeltetésének biztonságtechnikai feladatai:
a) biztosítja az eszköz biztonságos üzemeltetéséhez szükséges szervezési és tárgyi
feltételeket;
b) ellenőrizteti a biztonságos üzemeltetés végrehajtását;
c) elrendeli a tapasztalt hiányosságok felszámolását;
d) a saját hatáskört meghaladó hiányosság esetén az üzemeltetésért felelős szervezetnél
kezdeményezi a hiányosság felszámolását;
e) az üzemeltetés felfüggesztését kiváltó ok, hiányosság megszűntetése után elrendeli az
eszköz újbóli üzembe helyezését;
f) elrendeli az eszközzel kapcsolatos balesetek, megbetegedések, ártalmak, események
kivizsgálását, az események tényállása ismeretében a soron kívüli ellenőrzés
végrehajtását.

(4) Az üzemeltetéssel kapcsolatos gazdálkodási feladatok:
a) az éves költségvetési tervben tervezi az intézmény használatában lévő munkaeszközök,
hadfelszerelési anyagok üzemeltetéséhez előírt feltételek megteremtésének, a
felszerelések
beszerzésének,
az
időszakos
felülvizsgálatok,
ellenőrzések
végrehajtásának költségeit. A tervek teljességét, megfelelőségét a logisztikai felelős
előzetesen ellenőrzi.
b) a logisztikai felelős javaslata alapján, a költségvetési igény részeként, abban önállóan is
megjelenítve felterjeszti az üzemeltetésért felelős részére az eszközök üzemeltetésével
kapcsolatos erőforrás igényét;
c) az elöljárói feladatszabás figyelembe vételével meghatározza az üzemeltetés, az
intézmény szintű prioritásait;
d) intézkedik a forrás alulbiztosítás miatti üzemeltetés felfüggesztés, és a felfüggesztett
üzemeltetésű eszköz állagmegóvásának végrehajtására;
e) a forrás alulbiztosítás miatti üzemeltetés felfüggesztések mérséklése, a biztonságos
üzemeltetés feltételeinek fenntartása érdekében forrás átcsoportosítást hajt végre a
szakágak között, amennyiben ezt egyéb szabályzó nem tiltja.
(5) Az igazgató munkavédelmi felelőssége keretében jóváhagyja:
a) a munkavédelmi kockázatértékelést és éves felülvizsgálati dokumentációt, a
Munkavédelmi Intézkedési Tervet;
b) a munkavédelmi oktatási tematikát;
c) az intézmény személyi állománya részére meghatározott egyéni védőeszköz ellátási
rendjét.
(6) Az igazgató munkavédelmi felelőssége keretében kiadja:
a) az intézmény Szervezeti Munkavédelmi Szabályzatát;
b) az intézmény Munkavédelmi Megelőzési Stratégiáját;
c) az intézmény személyi állományát érintő, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeit és feladatait, valamint ezek végrehajtásának rendjét
szabályozó belső rendelkezéseket;
d) az intézmény személyi állományában bekövetkezett honvédelmi
jegyzőkönyvet, tanulók esetén a tanuló baleseti jegyzőkönyveket;

baleseti

e) a munkavédelmi ellenőrzések során megállapított hiányosságok felszámolására
vonatkozó belső rendelkezést (hiány felszámoló intézkedések).
(7) Az igazgató mindezen tevékenységét az igazgatóhelyettesekkel együtt végzi, gyakorlati
megvalósulását a munkavédelmi megbízotton, a logisztikai felelősön és gondnokon keresztül
biztosítja.
2.1.2. Az igazgatóhelyettesek, kollégium vezető munkavédelmi feladat- és hatásköre
(1). Az SzMvSz-ben foglaltak szerint átruházott hatáskörben gyakorolja(k) az intézmény napi
működésével összefüggő munkavédelmi feladatokat, jogköröket az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározottak alapján;
(2). Felelős az intézmény napi tevékenységével kapcsolatos tervező, szervező tevékenységének
munkavédelmi szempontokat is figyelembe vevő megvalósulásáért;

(3). Rendszeresen tájékozódik a személyi állomány munkakörülményeiről, a baleseti helyzet
alakulásáról, valamint a dolgozók szociális ellátottságáról;
(4). Tervezze, szervezze, irányítsa és ellenőrizze az oktatással kapcsolatos egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységeket;
(5). Ellenőrizze az oktatást biztosító eszközök rendeltetésszerű használatát, szabályos
üzemeltetését;
(6). A napi tevékenységek végrehajtása közben a technikai-, munka-, taneszközök
meghibásodása, a biztonsági rendszabályok súlyos megsértése, vagy egyéb munkakörnyezeti
hatások miatt, a személyi állomány súlyos közvetlen veszélyeztetése esetén, illetve a súlyos
munkabaleset, a tevékenység, tangyakorlat felfüggesztése a közvetlen veszélyeztetés
megszüntetéséig;
(7). Vegyen részt a munkavédelmi szemléken;
(8). Biztosítani és megkövetelni a szakmai gyakorlat végrehajtása folyamán a biztonsági
rendszabályok maradéktalan betartását, a balesetmentes oktatás feltételeinek megteremtését;
(9). Megkövetelni a taneszközök biztonsági és hatósági vizsgálatát, valamint a megbízható
használhatóságát;
2.2.

A munkahelyi vezetők munkavédelemmel kapcsolatos feladat- és
hatásköre

(1). Rendszeresen ellenőrzi és érvényesíti a munkavédelemmel kapcsolatos követelményeket,
és teljesíti a feladat- és hatáskörébe tartozó munkavédelmi kötelezettségeket;
(2). Felelős:
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek
biztosításáért, folyamatos fenntartásáért és ellenőrzéséért;
b) a munkavállalók SzMvSz szerinti munkavédelmi oktatásának megszervezéséért;
c) a munkavédelmi megbízott részére történő adatok, információk átadásáért;
d) a munkavállaló részére biztosított egyéni védőeszköz rendeltetésszerű használatának
ellenőrzéséért;
(3). Vezetői hatáskörében meggyőződik arról, hogy a munka körülmények megfelelnek-e a
munkavédelmi követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk
vonatkozó rendelkezéseket;
(4). A munkavédelmi szemlék, ellenőrzések során közreműködik azok végrehajtásban;
(5). A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető követelmények bekövetkezése
esetén intézkedik a veszély hatáskörében tartózkodók biztonságba helyezéséről;
(6). A balesetet szenvedett alárendeltje balesetét jelenti az igazgatónak és tájékoztatja a
munkavédelmi megbízottat. A baleset kivizsgálása érdekében utasítja alárendeltjét a
munkavédelmi megbízottnál történő jelentkezésre. Az SzMvSz előírásai szerint közreműködik a
balesetek kivizsgálásában.
(7). A munkaeszközök munkavédelmi üzembe helyezési eljárásnál alkalmazói szempontból:
a) szakmai segítséget nyújt a munkavédelmi
kockázatértékelés végrehajtásához;

megbízottnak

a

munkavédelmi

b) szakmai segítséget nyújt a munkavédelmi megbízottnak az üzembe helyezéshez
szükséges szervezési, személyi és tárgyi feltételek, illetve a kollektív, egyéni
védőeszközök meghatározásához.
(8). A munkaeszközök üzemeltetésének biztonságtechnikai feladatai:
a) gondoskodik az állománya üzemeltetéshez
környezetvédelmi oktatásban részesüléséről;

kapcsolódó

munka-,

tűz-

és

b) gondoskodik a részleg szintű üzemeltetési feladatok végrehajtásáról;
c) megköveteli a kollektív és egyéni védőeszközök használatát, az üzemeltetés
munkabiztonsági és munka-egészségügyi, tűz- és környezetvédelmi előírásainak
betartását;
d) gondoskodik a felfüggesztett üzemeltetésű eszközök elzárásáról, azok használatára
vonatkozó tilalom betartásáról;
e) nyomon követi az üzemeltetést, használatot végző állománya üzemeltetéshez
kapcsolódó szakképzettségeit, a határozott érvényességi idejű végzettségek
érvényességét, javaslatot tesz azok beiskolázására;
f) tájékoztatja minden olyan tudomására jutott eseményt és tényt a munkavédelmi
megbízottnak és a logisztikai felelősnek, amely kihat az eszköz biztonságos
üzemeltetésére;
g) saját hatáskörben, az igazgató döntéséig leállítja az eszköz üzemeltetését, ha az a
rendeltetésszerű használat során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét
és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset vagy foglalkozási
megbetegedés, ártalom következett be és tájékoztatja a leállítás tényét a munkavédelmi
megbízottnak, a logisztikai felellős és a szolgálati út betartásával az igazgatónak.
2.2.1. Személyügyi előadó jogosult és köteles:
(1). A munkavédelmi megbízottat tájékoztatni a következők szerint:
a) munkavédelmi oktatás végrehajtása céljából tájékoztatja a munkavédelmi megbízottat az
újonnan állományban került személyek személyes adatairól (név, beosztás);
b) tájékoztatja az állományba vett személyt munkavédelmi oktatáson való részvételi
kötelezettségéről. Ennek érdekében a munkavédelmi megbízotthoz irányítja oktatás
céljából;
c) tájékoztatja a munkavédelmi megbízottat, ha az állomány tagja az intézmény szervezeten
belül új beosztásba került, illetve a személyt a munkavédelmi megbízotthoz irányítja
oktatás céljából;
(2). Végezni a munkavédelemhez tartozó beiskolázással kapcsolatos személyügyi feladatokat
(személyi beszélgetések lefolytatását, intézkedések készítését);
(3). A honvédelmi alkalmazott, illetve katona állomány felvételekor az előzetes orvosi
vizsgálatra intézkedni, illetve közölni az MH 5. LDD Egészségügyi Központ parancsnokkal a
munkakörre, munkahelyre és a körülményekre vonatkozó, az alkalmasság elbírálásához szükséges
adatokat;
(4). A hadfelszerelési anyagok és munkaeszközök munkavédelmi üzembe helyezési eljárásnál:
a) közreműködni az üzemeltetéshez szükséges képesítési, szakképesítési követelmények
meghatározásában;

b) gondoskodni az üzemeltető állomány munkaköri, szakmai alkalmasságának képesítési,
szakképesítési megfelelősségéről;
c) végrehajtani az üzemeltetést végző állomány üzemeltetéshez kapcsolódó beiskolázását.
(5). A munkaeszközök üzemeltetésének biztonságtechnikai feladatai:
a) nyilvántartani az eszköz üzemeltetését, használatát végzők üzemeltetéshez kapcsolódó
iskolai, tanfolyami végzettségeit, szakképesítéseit, azok érvényességét és arról adatokat
szolgáltat;
b) a logisztikai felelős és az igazgató javaslatai alapján tervezni, szervezni az üzemeltetés
személyi feltételeinek biztosításához szükséges beiskolázási, továbbképzési,
kreditszerzési feladatok végrehajtását.
2.2.2. Logisztikai felelős jogosult és köteles:
(1). Közvetlen alárendeltségébe tartozók munkavédelmi
kötelezettségeiket a munkaköri leírásukban meghatározni;

feladatait

és

ellenőrzési

(2). A hatósági felügyelet alá tartozó gépek és berendezések vizsgálatát nyilvántartani,
ellenőrizni, azok végrehajtatására intézkedni. A beszerzett gép, berendezés munkavédelmi
minősítő bizonyítványát, gépkönyvét beszerezni, illetve átadni a használó részére, aki üzemeltetés
során köteles megőrizni;
(3). Figyelemmel kísérni a létesítmények, villamos berendezések felülvizsgálatának
érvényességét úgy, hogy a felülvizsgálat lejárati időpontja előtt 2 hónappal intézkedjen a
felülvizsgálatok elvégzésére. A felülvizsgálatokról készült, az intézményhez megküldött
jegyzőkönyveket gyűjtőzze, ellenőrzés során azokat adja át az ellenőrző személy(ek)nek.
(4). Az SzMvSz hatálya alá tartozó tevékenységekhez,
védőeszközöket, tisztálkodó szereket, védőitalokat biztosítani;

munkavégzéshez

szükséges

(5). Ellenőrizni az alárendeltségébe tartozó létesítmények állapotát, rendeltetésszerű
használatát, az egészségre nem veszélyes és biztonságos munkakörülmények meglétét. Intézkedni,
ha az előzőektől eltérő állapotokat észlel;
(6). A munkaeszközök munkavédelmi üzembe helyezési eljárásnál:
a) az eszköz sikertelen átvétele esetén jelenteni az üzemeltetésért felelősnek a sikertelen
átvétel tényéről és annak okáról;
b) a munkavédelmi és tűzvédelmi megbízottal együttműködve a jogszabályok,
szabványok és az üzemeltetési dokumentáció alapján meghatározni az eszközre
vonatkozó felülvizsgálatok körét és azok ciklusidejét;
c) az eszközt felveteti a szakági analitikus nyilvántartásba (MH 5. LDD) és rögzítetni
abban az eszközre vonatkozó felülvizsgálatok típusát, érvényességét, ciklusidejét;
d) az üzembe helyezési eljárás során
1.

végrehajtani az eszköz műszaki állapot ellenőrzését;

2.

szakmai segítséget nyújtani a munkavédelmi megbízottnak a munkavédelmi
kockázatértékelés végrehajtásához;

3.

szakmai segítséget nyújtani a munkavédelmi megbízottnak az üzembe
helyezéshez szükséges szervezési, személyi és tárgyi feltételek, illetve a
kollektív, egyéni és katonai védőeszközök meghatározásához;

e) eredménytelen üzembe helyezés esetén

1.

intézkedni a hiányosságok saját hatáskörben történő felszámolására és jelent
annak megtörténtéről az igazgatónak;

2.

saját hatáskörét meghaladó hiányosság esetén javaslatot tenni más szakágak,
illetve az üzemeltetésért felelős szervezet hiányosság felszámolásba történő
bevonására.

(7). A logisztikai felelős a munkaeszközök üzemeltetésének biztonságtechnikai feladatai:
a) összehangolja az intézmény és a MH 5. LDD logisztikai főnökség szakágak
üzemeltetési feladatait, felügyeli, ellenőrzi a szakágak üzemeltetéssel kapcsolatos
tevékenységét;
b) nyomon követi az anyagnem szerinti szakági analitikus nyilvántartást (MH 5. LDD) az
üzemeltetésre kerülő eszközöket, az azokra vonatkozó felülvizsgálatok típusát,
érvényességét és ciklusidejét, valamint azt, hogy a felülvizsgálatok végrehajtása a
használó intézmény hatáskörében vagy központilag történik;
c) tervezi, szervezi a saját hatáskörben végrehajtásra kerülő üzemeltetési feladatok,
felülvizsgálatok végrehajtását;
d) kezdeményezi a nem hatáskörébe tartozó üzemeltetési feladatok, felülvizsgálatok
végrehajtását;
e) az MH 5. LDD szakági vezetők jelentései alapján beszámol az igazgatónak,
tájékoztatást ad a munkavédelmi megbízott részére az üzemeltetés helyzetéről;
f) javaslatot tesz a személyügyi előadónak az üzemeltetés személyi feltételeinek
biztosításához szükséges beiskolázásokra;
g) nyomon követi a központi hatáskörben végrehajtásra kerülő üzemben tartási feladatok
végrehajtását, szükség esetén, szakági vonalon megigényli azt;
h) szakmai javaslatokat tesz a munkavédelmi megbízott részére a biztonságos üzemeltetés
szervezési, tárgyi feltételeinek javítására, a használati, üzemeltetési eljárásrend
módosítására;
i) ellenőrzi az eszközök állapotát, az üzemeltetése használói szintű feladatainak
megvalósulását;
j) a munkavédelmi megbízott egyidejű tájékoztatása mellett haladéktalanul jelent a
igazgatónak, ha olyan körülmény jut tudomására, vagy az ellenőrzés során olyan
körülményt tapasztal, amelynek alapján vélelmezhető vagy megállapítható, hogy az
eszköz nincs biztonságos üzemeltetésre alkalmas állapotban;
k) intézkedik a saját hatáskörébe tartozó hiányosságok felszámolására;
l) saját hatáskörét meghaladó hiányosság esetén javaslatot tesz az üzemeltetésért felelős
szervezet hiányosság felszámolásba történő bevonására;
m) tájékoztatja a munkavédelmi megbízottat az eszközzel kapcsolatos minden olyan
eseményről, amely kihat annak biztonságos üzemeltetésének megvalósítására.
n) részt vesz az eszközzel kapcsolatos balesetek, foglalkozási megbetegedések
kivizsgálásában;
(8). A logisztikai felelős üzemeltetéssel kapcsolatos gazdálkodási feladatai:
a) a személyügyi előadó és a munkavédelmi megbízott javaslatai alapján megtervezi az
intézmény üzemeltetéssel kapcsolatos erőforrás igényét;

b) a költségvetési előirányzat igényében az MH 5. LDD logisztikai főnökséggel
együttműködve szerepelteti az üzemeltetéssel kapcsolatos erőforrás szükségleteket;
c) felügyeli a szakágak és a személyügyi főelőadó üzemeltetéssel kapcsolatos
gazdálkodási feladatainak végrehajtását;
2.2.3. Gondnok jogosult és köteles:
(1.) Közvetlen alárendeltségébe tartozók munkavédelmi
kötelezettségeiket a munkaköri leírásukban meghatározni;

feladatait

és

ellenőrzési

(2.) Ellenőrizni az alárendeltségébe tartozó létesítmények állapotát, rendeltetésszerű
használatát, az egészségre nem veszélyes és biztonságos munkakörülmények meglétét.
Intézkedni, ha az előzőektől eltérő állapotokat észlel;
(3.) A gondnok a munkaeszközök üzemeltetésének biztonságtechnikai feladatai:
o) tervezi, szervezi a saját hatáskörben végrehajtásra kerülő üzemeltetési feladatok,
felülvizsgálatok végrehajtását;
p) javaslatot tesz a személyügyi előadónak az üzemeltetés személyi feltételeinek
biztosításához szükséges beiskolázásokra;
q) szakmai javaslatokat tesz a munkavédelmi megbízott részére a biztonságos üzemeltetés
szervezési, tárgyi feltételeinek javítására, a használati, üzemeltetési eljárásrend
módosítására;
r) ellenőrzi az eszközök állapotát, az üzemeltetése használói szintű feladatainak
megvalósulását;
s) a munkavédelmi megbízott egyidejű tájékoztatása mellett haladéktalanul jelent a
igazgatónak, ha olyan körülmény jut tudomására, vagy az ellenőrzés során olyan
körülményt tapasztal, amelynek alapján vélelmezhető vagy megállapítható, hogy az
eszköz nincs biztonságos üzemeltetésre alkalmas állapotban;
t) intézkedik a saját hatáskörébe tartozó hiányosságok felszámolására;
u) saját hatáskörét meghaladó hiányosság esetén javaslatot tesz az üzemeltetésért felelős
szervezet hiányosság felszámolásba történő bevonására;
v) tájékoztatja a munkavédelmi megbízottat az eszközzel kapcsolatos minden olyan
eseményről, amely kihat annak biztonságos üzemeltetésének megvalósítására.
w) részt vesz az eszközzel kapcsolatos balesetek, foglalkozási megbetegedések
kivizsgálásában;
(4.) A gondnok az üzemeltetéssel kapcsolatos gazdálkodási feladatai:
d) a személyügyi előadó és a munkavédelmi megbízott javaslatai alapján megtervezi az
intézmény üzemeltetéssel kapcsolatos erőforrás igényét;
Továbbá jogosult és köteles:
(1). A műhelyek területén a munkavégzés leállítására, ha az egészség és testi épség
veszélyeztetve van;
(2). A beosztott állomány elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásának végrehajtására;
(3). Ellenőrzése során a feltárt hiányosságok felszámolására, hatáskörén belüli intézkedések
kiadására;

(4). Gondoskodjon a javítási munkák során arról, hogy a használt kézi szerszámok és
munkaeszközök feleljenek meg a biztonságtechnikai követelményeknek;
(5). Követelje meg az állomány védőfelszereléssel történő ellátását, a munkavégzés közbeni
használatát, illetve az elhasználódott védőeszközök rendszeres cseréjét;
(6). A munkavédelemmel kapcsolatos plakát- és propagandaanyagot helyezze el a
műhelyekben,
(7). A tevékenység megkezdése előtt köteles személyesen is meggyőződni arról, hogy a
munkakörülmények megfelelnek-e a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető előírásoknak;
(8). A műhelyben dolgozó személyi állomány munkavégzésre alkalmas állapotáról győződjön
meg, csak munkára alkalmas állapotban lévő munkavállalót állíthat munkába, indokolt esetben
tegyen jelentést az igazgatónak;
(9). Gondoskodjon, hogy a használatba vett munkaeszközök, gépek, berendezések,
szerszámok rendelkezzenek az előírt dokumentációval, azokat tudja rendelkezésre bocsátani a
használó részére;
(10). Az eszközök kezelési dokumentációit az eszközhöz közel álló helyen helyezzék el;
(11). Gondoskodjon az eszközök folyamatos karbantartásáról;
(12). A tevékenységek megszervezésekor biztosítsa, hogy kellő szabad hely álljon
rendelkezésre a kezelésre, szerelésre, és karbantartásra;
(13). Tudomására jutott rendellenességet azonnal vizsgálja ki a 13/2011. HM rendelet alapján
és azt, azokat azonnal szüntesse meg a további balesetek megelőzése érdekében;
(14). A személyi állománya körében bekövetkezett baleseteket jelentse;
(15). A balesetek okának kivizsgálása után a hatáskörében tegyen megelőző intézkedésekre
javaslatot a hasonló balesetek megelőzésére;
(16). Az ellenőrzései során a személyi állomány biztonságát és egészséget közvetlenül és
súlyosan veszélyeztető hiányosságok észlelésekor a tevékenységeket állítsa le és csak a veszély
megszüntetésekor engedélyezze annak folytatását;
(17). A rendszabályokat súlyosan megsértőket javasolja fegyelmi felelősségre vonásra;
(18). Az MH 5. LDD Egészségügyi Központtal egyeztetve, jelöljön ki az állományából
elsősegélynyújtó(ka)t és az MH 5. LDD Egészségügyi Központ által szervezett oktatáson
vegyenek részt.
2.2.4. MH 5. LDD Egészségügyi Központ parancsnok jogosult és köteles az utaltsági rendből
adódóan:
2.2.4.1. Az egészségvédelmi tevékenység keretében feladatai:
(1). Végezze el az igazgató kérésére a személyi állomány egészségügyi alkalmassági (időszakos
egészségügyi) vizsgálatát és annak nyilvántartását;
(2). Kezdeményezi és intézkedéseivel elősegíti az igazgató kérésére a személyi állomány
egészséges életmódjának, élet és munkakörülményeinek kialakítását;
(3). Megszervezi és működteti az igazgató tájékoztatása alapján a fertőző betegségekkel,
valamint a környezeti hatásokkal összefüggő egészségkárosodások bejelentési rendszerét;
(4). Ellenőrzi az igazgató kérésére a személyi állomány egészségi állapotával kapcsolatban a
közegészségügyi követelmények betartását és azok hatékonyságát;

(5). Intézkedik az igazgató kérésére az egészségkárosodások megelőzésére,
(6). Követelje meg, hogy az általuk ellátott bekövetkezett balesetek az ambuláns naplóban
bejegyzésre kerüljenek, valamint a bejegyzésből megállapítható legyen a sérült neve, rendfokozata,
a sérülés helye, pontos ideje, a szolgálat vagy munkaképtelenség időtartalma; illetve készítsen
jelentést az igazgató részére havonta, a tárgyhónap utolsó munkanapján a tudomására jutott
balesetekről.
(7). Ellenőrzi az igazgató kérésére a közegészségügyi szempontból folyamatosan vizsgálja az
ivóvizek minőségét;
(8). Ellenőrzi az igazgató kérésére az élelmiszerekre vonatkozó közegészségügyi előírások
betartását;
(9). Vizsgálja az igazgató kérésére az élelmiszerek útján bekövetkezett egészségkárosodás
okait, és megteszi a szükséges intézkedéseket;
(10). Elvégzi az igazgató kérésére a személyi állomány táplálkozási helyzetének értékelését;
(11). Részt vesz az igazgató kérésére a veszélyes munkahelyek, beosztások felmérésében, az
ott dolgozókat rendszeresen ellenőrzi, a vizsgálati okmányokat gyűjti;
(12). Az alkoholos, valamint drogos állapot ellenőrzésére tervet kidolgozza az igazgató
kérésére, a végrehajtásáról felvett jegyzőkönyveket gyűjtőzi és tárolja;
(13). Sürgősségi ellátás keretében intézkedik a tanulók szakellátásáról.
2.2.4.2. Járványügyi tevékenység körében:
(1). Megállapítja a járványveszély vagy járvány tényállását, intézkedést tesz az igazgató
kérésére annak megelőzésére, illetve megszüntetésére;
(2). Elrendeli, illetve javaslatot tesz az igazgató kérésére a személyi állomány járvány
védelmére (védőoltások, gyógyszeres megelőzés stb.);
(3). Nyilvántartja és értékeli a bejelentésre kötelezett fertőző betegségeket.
(4). Sürgősségi ellátás keretében intézkedik a tanulók szakellátásáról.
2.2.4.3. Az egészségügyi szolgálat egészségügyi ellenőrzési feladatai:
(1). Javaslatot tesz az igazgató kérésére a személyi állomány közegészségügyi, járványügyi és
egészségvédelmi helyzetének javítását szolgáló intézkedésekre;
(2). Részt vesz, illetve közvetlenül intézkedik az igazgató kérésére - ha a rendkívüli
körülmények szükségessé teszik- természeti csapás, járvány felszámolásában;
(3). Intézkedik az igazgató kérésére a súlyos, tömeges egészségkárosodás előfordulása esetén
annak megszüntetésére;
(4). Intézkedik súlyos, vagy tömeges egészségkárosodás, egészségromlás megelőzése
érdekében az igazgató kérésére, az egészségre ártalmas tárgyak, vagy anyagok használatának
megszüntetésére, szükség esetén megsemmisítésére;
(5). Sürgősségi ellátás keretében intézkedik a tanulók szakellátásáról.
2.2.4.4. Munka-egészségügyi szaktevékenységet ellátó személy feladatai:
(1). A munkaeszközök munkavédelmi üzembe helyezési eljárásnál a kijelölt logisztikai és
munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személlyel együttműködve lefolytatja az üzembe
helyezési eljárást, amelynek keretében munka-egészségügyi szempontból:

a) végrehajtja az eszköz munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatának feladatait;
b) végrehajtja a munkavédelmi kockázatértékelés feladatait;
c) meghatározza az eszköz egészséget nem veszélyeztető üzemeltetéséhez szükséges
szervezési, személyi és tárgyi feltételeket, a kollektív, egyéni és katonai
védőeszközöket.
(2). A munkaeszközök üzemeltetésének biztonságtechnikai feladatai:
a) felügyeli az eszköz
érvényesülését;

üzemeltetése

során

a

munkaegészségügyi

szempontok

b) szakmai javaslatokat tesz az egészséget nem veszélyeztető üzemeltetés személyi,
szervezési, tárgyi feltételeinek javítására, a használati, üzemeltetési eljárásrend
módosítására;
c) a munkavédelmi megbízott egyidejű tájékoztatása mellett haladéktalanul jelent az
igazgatónak, ha olyan körülmény jut tudomására, vagy az ellenőrzés során olyan
körülményt tapasztal, amelynek alapján vélelmezhető vagy megállapítható, hogy az
eszköz az üzemeltető, kezelő állomány egészségére ártalmas alkalmas állapotban;
d) kivizsgálja üzemeltetéssel kapcsolatosan bekövetkezett foglalkozási ártalmakat,
megbetegedéseket, végrehajtja ezek külön 126/2011. HM utasításban szabályozott
bejelentését;
e) a veszélyeztetés jellegének megfelelően munka-egészségügyi szaktevékenység
keretében végrehajtja a soron kívüli ellenőrzést.
2.2.5. Munkahelyi vezető jogosult és köteles:
(1). A tudomásukra jutott és hatáskörükbe tartozó munkavédelmi hiányosságot, az ellenőrzések
során feltárt baleseti veszélyforrásokat, egészségkárosító hatásokat haladéktalanul felszámolni,
felszámoltatni;
(2). A munkahelyi vezetőnek nem minősülő dolgozókat kioktatni;
(3). Az irányításuk alá tartozó munkaterületeken végzett munkák jellege és az ott
foglalkoztatott létszám alapján megtervezni az Egyéni és Katonai Védőeszköz Ellátási Tervben
meghatározott egyéni védőfelszerelések éves szükségletét és azt a logisztikai felelősnek leadni;
(4). Az üzemeltetett gépek, berendezések kezelési utasításait, munkavédelmi minősítő iratait,
gépkönyveit hiánytalanul megőrizni, azt átadni a használó részére;
(5). A beszerzett gépek, berendezések munkavédelmi minősítő bizonyítványát, gépkönyvét
beszerezni és az üzemeltetés során megőrizni, átadni a használó részére;
(6). A baleset-, vagy közvetlen egészségromlás veszélye esetén a további tevékenység azonnali
leállítására a veszély megszűnéséig;
(7). A honvédelmi balesetek, honvédelmi úti balesetek, tanuló balesetek kivizsgálásában
közreműködni;
(8). Követelje meg a munkaeszközök, gépek, berendezések biztonságos üzemeltetés
követelményeinek a betartását;
(9). Szakmai képzés során tanítassa meg a személyi állományt a feladatok egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos végrehajtására,
(10). A napi tevékenységek megszervezésekor fordítson különös figyelmet a biztonsági és
egészségügyi követelmények megvalósulására;

(11). A munkavégzés során követelje meg a biztonsági rendszabályok betartását;
(12). A beosztottjai körében bekövetkezett baleseteket jelentse az igazgatónak és bejelentett
balesetet bejegyzi a portán lévő Baleseti Naplóba.
(13). A beosztottjai körében bekövetkezett balesetek kivizsgálására létrehozott bizottságban
vegyen részt;
(14). A balesetek okának kivizsgálása során hozott intézkedéseket alkalmazza a hasonló
balesetek megelőzésére, illetve megelőző intézkedésekre tegyen javaslatot;
(15). Biztonsági és egészségügyi rendszabályokat súlyosan megsértőkkel szemben tegyen
javaslatot fegyelmi eljárás megindítására;
(16). A munkaeszközök munkavédelmi üzembe helyezési eljárásnál alkalmazói szempontból:
a) szakmai segítséget nyújt a munkavédelmi
kockázatértékelés végrehajtásához;

megbízottnak

a

munkavédelmi

b) szakmai segítséget nyújt a munkavédelmi megbízottnak az üzembe helyezéshez
szükséges szervezési, személyi és tárgyi feltételek, illetve a kollektív, egyéni és katonai
védőeszközök meghatározásához.
(17). A munkaeszközök üzemeltetésének biztonságtechnikai feladatai:
a) gondoskodik az állománya üzemeltetéshez
környezetvédelmi oktatásban részesüléséről;

kapcsolódó

munka-,

tűz-

és

b) gondoskodik az üzemeltetési feladatok végrehajtásáról;
c) megköveteli a kollektív és egyéni védőeszközök használatát, az üzemeltetés
munkabiztonsági és munka-egészségügyi, tűz- és környezetvédelmi előírásainak
betartását;
d) gondoskodik a felfüggesztett üzemeltetésű eszközök elzárásáról, azok használatára
vonatkozó tilalom betartásáról;
e) nyomon követi az üzemeltetést, használatot végző állománya üzemeltetéshez
kapcsolódó szakképzettségeit, a határozott érvényességi idejű végzettségek
érvényességét, javaslatot tesz azok beiskolázására;
f) jelent minden olyan tudomására jutott eseményt és tényt a munkavédelmi megbízottnak
és a logisztikai felelősnek, amely kihat az eszköz biztonságos üzemeltetésére;
g) saját hatáskörben, az igazgató döntéséig leállítja az eszköz üzemeltetését, ha az a
rendeltetésszerű használat során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét
és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset vagy foglalkozási
megbetegedés, ártalom következett be és jelenti a leállítás tényét a munkavédelmi
megbízottnak, a logisztikai felelősnek és az igazgatónak.
2.2.6. A teljes személyi állomány jogosult és köteles:
(1). Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, az egyes
tevékenységek során a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedéseket
megvalósítani;
(2). A biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és a
biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásával munkát végezni;

(3). A rendelkezésre bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon
meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a gyártó (munkáltató) utasításai szerint
használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni;
(4). Az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható
tisztántartásáról gondoskodni, alkalmatlanná válását a munkahelyi vezetőnek jelenteni;
(5). A munkavégzés jellegéhez igazodó munkaruházatot viselni;
(6). Munkaterületén a fegyelmet, rendet és a tisztaságot megtartani;
(7). Egyéni Védőeszköz Ellátási Tervben meghatározott egyéni védőeszközt viselni,
amennyiben használati utasítás, vagy a munkahelyi vezető a tevékenységéhez mást nem ír elő;

2.3. A munkavédelmi feladatok ellátásával megbízottak, felelősök feladat- és
hatásköre
2.3.1. Munkavédelmi főelőadó, megbízott (továbbiakban megbízott)
(1). Az intézmény munkavédelmi feladatainak szervezését és a végrehajtását a munkavédelmi
megbízott végzi, a vonatkozó jogszabályok, belső rendelkezések és az SzMvSz alapján.
(2). A munkavédelmi megbízott az 1/2009. HM rendelet 9.§ (6) bekezdése alapján, az Mvt. és
az 1/2009. HM rendelet szerinti munkavédelmi szaktevékenységnek minősülő feladatok esetén
közvetlen az igazgató alárendeltségébe tartozik, akadályoztatása esetén az igazgató által kijelölt - a
szaktevékenység ellátására jogosult - személy helyettesíti.
(3). Az intézmény személyi állománya (honvédelmi alkalmazott, katona) vonatkozásában a
munka-egészségügyi feladatokat az utaltsági rendnek megfelelően az MH 5. LDD Egészségügyi
Központ csapatorvosa látja el.
(4). A munkavédelmi megbízott feladatai ellátása érdekében jogosult - a munkavégzés zavarása
nélkül - az intézmény által használt épületek valamennyi helyiségébe belépni, a munkahelyek és a
munkaeszközök állapotát ellenőrizni.
(5). Felelős:
a) Az igazgató jogszabályokban megfogalmazott, munkavédelemmel kapcsolatos
kötelmeinek végrehajtása érdekében a szakfeladatok ellátásáért, a feladatok
tervezéséért, szervezéséért, valamint az ellenőrzések szakszerűségéért;
b) Az SzMvSz-nek a kidolgozásáért az 1/2009. HM rendelet alapján (a bedolgozások
figyelembe vételével), az évenkénti pontosításáért;
c) A honvédelmi balesetek és honvédelmi úti balesetek kivizsgálásáért, a honvédelmi
baleseti jegyzőkönyvek elkészítéséért, időben történő felterjesztéséért. A tanuló
balesetek esetén a bejelentett balesetek kivizsgálásáért, a jogszabályban előírt esetekben
a felterjesztéséért;
d) A munkabiztonság folyamatos elemzéséért, javaslatok, alternatívák kidolgozásáért;
e) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tekintetében a balesetek
és a foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében szakmailag megalapozott
intézkedések kezdeményezéséért, illetve a jogszabályokban meghatározott egyéb
követelmények érvényesüléséért;
f) A munkahelyi kockázatelemzés végrehajtásában történő részvételért és évenkénti
felülvizsgálatáért.

(6). A hadfelszerelési anyagok és munkaeszközök munkavédelmi üzembe helyezési eljárásnál:
a) Egyeztet a kijelölt logisztikai és munka-egészségügyi szaktevékenységet ellátó
személlyel az üzembe helyezési eljárással kapcsolatos feladataikról, tervezi és szervezi
annak végrehajtását, előkészíti, ellenőrzi és tárolja az eljárás 1/2009. HM rendeletben
és a 126/2011. HM utasításban előírt dokumentumait;
b) A kijelölt logisztikai és munka-egészségügyi szaktevékenységet ellátó személlyel
együttműködve lefolytatja az üzembe helyezési eljárást, amelynek keretében
munkabiztonsági szempontból
1. végrehajtja az eszköz munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatának
feladatait;
2. végrehajtja a munkavédelmi kockázatértékelés feladatait;
3. meghatározza az eszköz biztonságos üzemeltetéséhez szükséges szervezési,
személyi és tárgyi feltételeket, a kollektív, egyéni és katonai
védőeszközöket;
c) Az üzembe helyezési eljárás végén javaslatot tesz az igazgató részére az eszköz üzembe
helyezésére, vagy indoklással az üzembe helyezés elutasítására.
(7). A munkaeszközök üzemeltetésének biztonságtechnikai feladatai:
a) felügyeli az eszköz biztonságos üzemeltetés személyi, szervezési és tárgyi feltételeinek
megvalósulását;
b) évente differenciált munkavédelmi oktatás keretében feldolgozza az érintettek
üzemeltetéssel kapcsolatos feladatait;
c) az eszközt használó munkavállalók részlegvezetőjével és a munka-egészségügyi
szolgálati személlyel együttműködve javaslatot tesz a biztonságos üzemeltetés személyi,
szervezési, tárgyi feltételeinek javítására, a használati, üzemeltetési eljárásrend
módosítására;
d) haladéktalanul jelent az igazgatónak, ha olyan körülmény jut tudomására, vagy az
ellenőrzés során olyan körülményt tapasztal, amelynek alapján vélelmezhető vagy
megállapítható, hogy az eszköz nincs biztonságos üzemeltetésre alkalmas állapotban;
e) előkészíti az igazgató
intézkedéseket;

számára

az

üzemeltetés

felfüggesztésére

vonatkozó

f) felügyeli az üzemeltetés felfüggesztését kiváltó hiányosság felszámolását;
g) az üzemeltetés felfüggesztését kiváltó ok megszűnése, hiányosság felszámolása esetén
kezdeményezi az igazgatónál az eszköz újbóli üzembe helyezését;
h) kivizsgálja az eszközzel kapcsolatos baleseteket, az eszköz biztonságos üzemeltetésére
kiható eseményeket;
i)

a veszélyeztetés jellegének megfelelően munkabiztonsági szaktevékenység keretében
végrehajtja a soron kívüli ellenőrzést.

(8). Feladatai:
a) Javaslatot tesz az igazgatónak a tudomására jutott, illetve bejelentett rendellenességek
megszüntetésére;
b) Az Mvt. 55. § és az 1/2009. HM rendelet előírása szerint megszervezi, előkészíti,
végrehajtja és dokumentálja az intézmény munkavállalóinak előzetes, ismétlődő és
szükség esetén a rendkívüli munkavédelmi oktatását;

c) A feladatkörét érintő jogszabályok, rendelkezések változásainak figyelemmel kísérése,
feldolgozása, az alkalmazásukra vonatkozó javaslatok kidolgozása, az előírt
okmányokba történő bedolgozása;
d) Végzi az intézmény képernyő előtt munkát végző személyi állomány éleslátást biztosító
eszközökkel történő ellátására vonatkozó munkavédelmi szakfeladatokat;
e) A 13/2011. HM rendelet előírása szerint kivizsgálja, nyilvántartja
állományát érintő, illetve bázis területén bekövetkezett baleseteket;

az intézmény

f) Elkészíti és folyamatosan ellenőrzi az előírt nyilvántartásokat, a Baleseti Naplót és a
Baleseti Nyilvántartást;
g) Elkészíti a Honvédelmi Baleseti jegyzőkönyvet (honvédelmi baleset illetve honvédelmi
úti baleset) és az értesítést nem honvédelmi baleset esetén;
h) Előzetes és ismétlődő oktatások keretében tájékoztatja az állományt a balesetekkel és
foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos eljárásrendről, feladataikról;
i) Az Mvt. 54.§ (1) bekezdése alapján kidolgozza az intézmény Munkavédelmi Megelőző
Stratégiát;
j) Az Mvt. 54. § (2-7) bekezdés szerint előkészíti, végrehajtja és dokumentálja az
intézmény munkavédelmi kockázatértékelését és annak időszakos felülvizsgálatát,
elkészíti az Intézkedési Tervet;
k) A 126/2011. HM utasítás figyelembe vételével meghatározza az intézmény személyi
állománya részére a szükséges egyéni védőeszköz juttatásának rendjét és elkészíti az
Egyéni és Katonai Védőeszköz Ellátási Tervet;
l) Az 1/2009. HM rendelet 27.§ alapján kidolgozza az intézmény Munkavédelmi Oktatási
Tematikát;
m) Az Mvt. szerint kivizsgálja a súlyos honvédelmi baleset, kettőnél több személy egyidejű
sérülése és lövéses, robbanásos balesetet;
n) Végrehajtja az Mvt. 23. § szerint megvalósuló tényállás esetén a munkahely, egyéni
védőeszköz, munkaeszköz vagy technológia soron kívüli ellenőrzését;
o) Az intézmény objektumában, valamint a munkakörülmények megfelelősségének
rendszeres ellenőrzése;
p) Vezeti a veszélyes gépek és munkahelyek összesített nyilvántartását;
q) A veszélyes munkahelyek (beosztások) minősítési eljárásának koordinálása, a
veszélycsökkentés lehetőségeinek alternatív kidolgozása;
r) A veszélyes munkahelyek rendszeres ellenőrzése és intézkedés kezdeményezése a feltárt
hiányok kiküszöbölésére;
s)

az intézmény Munkavédelmi Intézkedési Tervének kidolgozása és a végrehajtás
ellenőrzése;

t) A munkavédelmi jelentések előkészítése, jóváhagyatása és felterjesztése;
u) Az igazgatót terhelő munkavédelmi általános ügyek intézése;
v) A belső és elöljárói munkavédelmi ellenőrzések eredményeinek nyilvántartása, a
hiányosságok megszüntetésére vonatkozó javaslatok, alternatívák kidolgozása;
w) A hatáskörébe utalt munkavédelmi oktatások vezetése, és a nyilvántartások vezetése;

x) A munkavédelmi vizsgára kötelezettek nyilvántartásának vezetése, részvétel a
vizsgáztatások lebonyolításában;
y) A munkavédelmi okmányok ellenőrzése;
z) A munkavállalókat közvetlenül fenyegető veszély esetén intézkedik a gép, berendezés,
munkafolyamat leállításáról, és szolgálati úton erről azonnal jelentést tesz az
igazgatónak.
(9). Együttműködik:
a) A logisztikai felelőssel, a gondnokkal, a szakmai igazgató helyettessel az intézmény
feladataival és az oktatással kapcsolatos munkavédelmi tartalmú kérdések tekintetében;
b) Az MH 5. LDD Egészségügyi központ parancsnokával, orvosaival a munkabiztonság,
foglalkozás egészségügyet érintő kérdésekben;
c) Az intézményt üzemeltető szervezet képviselőjével a munkabiztonságot érintő
kérdésekben;
d) A munkavédelmi képviselővel a törvényben meghatározott jogai és kötelezettségeinek
gyakorlása során;
e) Az épület felújításokat végző tervezővel, beruházóval, kivitelezővel új technika,
technológia, létesítmény tervezése, üzembe helyezése, használatba vétele esetén a
munkabiztonságot érintő kérdésekben.
2.3.2. Emelőgép ügyintéző
(1).

Az intézményben nincs szükség a foglalkoztatására.

2.3.3. Nyomástartó edény ügyintéző
(1). Az intézményben nincs szükség a foglalkoztatására.
2.3.4. Sugárvédelmi felelős
(1). Az intézményben nincs szükség a foglalkoztatására.

2.4 A munkáltatói munkavédelmi szabályozás tartalma
Az intézmény a következő munkavédelmi okmányokkal, szabályozókkal biztosítja az
egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeit:
2.4.1 Szervezeti Munkavédelmi Szabályzat
Elkészítésért a munkavédelmi feladatokat ellátó megbízott a felelős, szakterületét érintően
együttműködik a foglalkozás- egészségügyi feladatokat ellátó személlyel. A szabályzat
kidolgozását és felülvizsgálatát a 1/2009. HM rendelet és a 126/2011. HM utasítás alapján kell
végrehajtani.
2.4.2 Munkavédelmi Intézkedési Terv
(1). A munkavédelmi megbízott köteles minden évben munkavédelmi intézkedési tervet
készíteni, jóváhagyatni és ellenőrizni a végrehajtást. A munkavédelmi intézkedési terv tartalmazza:
a) a személyi állomány kötelmeinek, munkafeltételeinek folyamatos javítását,
b) a szociális ellátottság állandó javítását,

c) a munkavédelmi szemléket, rendezvényeket, és feladatokat.
(2) A tervben részletesen fel kell tüntetni az elvégzendő feladatok mellett azok célját, a
végrehajtásért felelős személyt, a végrehajtás határidejét, illetve a lebonyolítás rendjét. Fel kell
tüntetni a végrehajtó, kivitelező szervet és a tervezett költségeket.
2.4.3 Balesetekkel kapcsolatos okmányok
Az intézmény teljes személyi állományát érintő balesetek összesített nyilvántartásainak,
jegyzőkönyveinek, nyomtatványainak vezetéséért a munkavédelmi megbízottat teszem felelőssé.
2.4.4 Veszélyes létesítmények és berendezések nyilvántartása
Az összesített nyilvántartás vezetéséért a munkavédelmi megbízott a felelős. Jelenleg az
intézményben nincs ide sorolandó létesítmény, berendezés. A veszélyes gép nyilvántartás
felfektetésre került.
2.4.5 Nyilvántartás a munkába lépő honvédelmi alkalmazott és beosztásra kerülő
katonai személyek munkavédelmi oktatásairól
Vezetéséért a munkavédelmi megbízottat teszem felelőssé (a személyügyi előadó).
A tanulók éves munkavédelmi oktatását az osztályfőnökök az első osztályfőnöki óra
keretében kötelesek megtartani. Ennek nyilvántartásáért őket teszem felelőssé.
2.4.6 Kockázatkezelési Intézkedési Terv
Az Mvt. 54. § alapján kell elkészíteni. Kezeléséért, naprakészen tartásáért a munkavédelmi
megbízott a felelős.
2.4.7 Egyéni védőeszköz juttatás belső szabályozása
Az Mvt. 56. §, 126/2011. HM utasítás és a 65/1999. EüM rendelet előírásai alapján kell
elkészíteni. Az okmány kezeléséért a Logisztikai felelős a felelős.
2.4.8 Biztonságtechnikai oktatási napló
A munkavédelmi oktatások dokumentálására szolgál. A naplóban egyértelműen jelölni kell,
hogy milyen írásos anyag alapján került az oktatás levezetésre. Az oktatási naplót a lezárás után 5
évig saját irattárban meg kell őrizni. Az oktatások nyilvántartása pótolható oktatási
jegyzőkönyvvel is (pl. eseti oktatások). Ebben az esetben a jegyzőkönyv eredeti vagy másolt
példányát a napló mellékleteként kell kezelni. Az oktatási naplóban illetve a külön készített
jelenléti jegyzőkönyvekben rögzíteni kell „Az oktatáson elhangzottakat meghallgattam, azokat
megértettem, részemre kötelező érvényűnek tekintem!”
2.4.9 Honvédelmi baleset, honvédelmi úti baleset, tanuló baleset nyilvántartás
A munkavállalók által bejelentett baleseteket a 22. melléklet szerinti baleseti
nyilvántartásokban kell rögzíteni. A munkavédelmi megbízott a baleseti nyilvántartást és az annak
alapjául szolgáló okmányokat havonta egyezteti, eltérés esetén a nyilvántartás pontosítását
kezdeményezi az igazgatónál. Az intézmény 5 évig köteles megőrizni a vizsgálati dokumentációt,
a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet, tanuló balesti jegyzőkönyveket és a baleset elbírálásáról
szóló értesítést. A tanulóbalesetek nyilvántartása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján
történik.

2.4.10 Felülvizsgálati nyilvántartás
A használatban lévő berendezések jogszabályban előírt felülvizsgálatainak pontos nyomon
követhetőségét és ellenőrizhetőségét szolgálja. A nyilvántartásba be kell vezetni valamennyi
használatban lévő épületet, elektromos kéziszerszámot, gépet berendezést, veszélyes gépet… stb.
Az okmányok vezetéséért az anyagkezelők és a logisztikai felelős felel.
2.4.11 Kezelési utasítás
(1). Gépet, berendezést, szerszámot használatba venni, azzal munkát végezni csak abban az
esetben szabad, ha az rendelkezik magyar nyelvű kezelési (használati) utasítással. Abban az
esetben, ha a használni kívánt berendezés nem rendelkezik használati utasítással, azt el kell
készíteni (szakoktatók) és a munkavédelmi megbízott javaslata alapján az igazgató hagyja jóvá. A
kereskedelemben beszerezhető gépi berendezéseknél a beszerzést lebonyolító ügyintézőnek, az
üzemeltető részére a telepítési és üzemeltetési előírásokat át kell adnia.
(2). Külföldi gyártmányok megrendelése esetén a forgalmazónál meg kell igényelni a gép
munkavédelmi minősítését és a magyar nyelvű gépkönyvet. A kezelési utasítások meglétéért, a
hiányok pótlásáért a logisztikai felelős felel.
2.4.12 Karbantartási terv
(1). A berendezések, eszközök hadrafoghatóságának, üzemképességének, állagának megőrzése
érdekében a logisztikai felelős készítsen éves karbantartási tervet.
(2). Folyamatosan ellenőrizni kell, hogy a karbantartási tervben foglaltak végrehajtásra
kerüljenek, melybe be kell építeni az adott gép, berendezés biztonsági berendezéseinek
ellenőrzését (vizsgálatát) és ezt a tényt végrehajtáskor a szerelői ellenőrzési jegyzőkönyvben
dokumentálni kell.
(3). A karbantartási terv tartalmazza:
a) az elvégzendő feladatokat; (pl. a gép kezelési utasítása alapján)
b) a végrehajtásért felelős személyt;
c) a feladat időszakosságát, határidejét;
d) a tervezett költségeket.
(4) A karbantartó köteles írásban tanúsítani az elvégzett munka megfelelő minőségét.
(5) A karbantartások okmányolásának rendje:
A létesítmények, berendezések, gépek karbantartásának elvégzését a törzskönyvben, gépkönyvben,
üzemeltetési naplóban, kell rögzíteni, amelyik berendezés, létesítmény ilyen nyilvántartással nem
rendelkezik, ott nyilvántartást kell felfektetni.
2.5.12.1 Karbantartási utasítás
(1). A logisztikai felelős és a szakoktatók a rendszeresen végzett munkafolyamatokra,
tevékenységekre és a munkaeszközökre vonatkozóan technológiai, műveleti, kezelési és
karbantartási utasítást készítsenek, amelyekben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés szabályait konkrétan meg kell határozni.
(2). A kereskedelemben beszerezhető gépi berendezéseknél a beszerzést lebonyolító
ügyintézőnek az üzemeltető részére a karbantartási előírásokat át kell adni, melyeket a szakoktatók
szükség szerint kiegészíthetnek.
2.4.13 Biztonsági adatlapok
Vegyi készítmény csak abban az esetben használható fel, ha az rendelkezik a hozzá tartozó
biztonsági adatlappal. A biztonsági adatlapot a felhasználás helyén kell tárolni, és annak tartalmát

ismertetni kell a felhasználóval. A biztonsági adatlapok egy példányát az elsősegélynyújtó helyre a
portára át kell adnia a beszerzést végzőknek. A biztonsági adatlapok beszerzéséért és eljuttatásáért
a felhasználóhoz a logisztikai felelős a felelős.
2.4.14 Technológiai dokumentumok
(1). Ha olyan technológia kerül bevezetésre, amelyhez nincs egységesített technológiai utasítás,
akkor ennek elkészítése az adott szakoktató feladata. Az utasítás elkészítéséhez be kell vonni a
munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személyt. Az utasítás jóváhagyására a szakmai igazgató
helyettes és az intézmény igazgatója jogosult. Az utasítások módosítására, visszavonására a
jóváhagyó vagy attól magasabb szintű elöljáró jogosult.
(2). A gépek, berendezések műszaki és üzemeltetési dokumentációit az adott munkahelyi
vezető köteles tárolni, azokat előírás szerint vezetni. Dokumentáció nélküli géppel, berendezéssel
munkát végezni TILOS!
(3). A technológiai utasításokat nyilvántartásba kell venni, annak egy példányát a logisztikai
szakág (MH 5. LDD) tárolja, további példányait a technológiát alkalmazó munkahelyeken kell
tárolni úgy, hogy a munkát végzők hozzáférhessenek.
(4). Az utasításokat a technológia megváltozásakor mindenképpen, de legalább évente felül kell
vizsgálni, esetleges módosításra az azt jóváhagyó felé javaslatot kell készíteni.
2.5.14.1 A technológiai dokumentumok tartalmi követelményei
(1). a dokumentumoknak tartalmazniuk kell azokat a munkavédelmi követelményeket és
ellenőrzési feladatokat, amelyek betartásával a munka baleset és egészségkárosodás nélkül
megszervezhető és elvégezhető. A munkafolyamatban bekövetkezett változások munkavédelmi
követelményeit és az esetleges eltérés feltételeit;
(2). a dokumentumoknak tartalmazniuk kell a munka biztonságos elvégzéséhez szükséges
létszámot, a dolgozók alkalmazásának, foglalkoztatásának egészségügyi és pályaalkalmassági
feltételeit;
(3). a dokumentumoknak tartalmazniuk kell a munkavégzés során felhasználásra kerülő
nyersanyagok ismertetését a minőségi jellemzők, követelmények megadásával együtt.
(4). a dokumentumoknak tartalmazniuk kell a munkafolyamat veszélyes és ártalmas
tényezőinek jellemzőit és a védekezés módját;
(5). a dokumentumoknak tartalmazniuk kell az alkalmazásra, foglalkoztatásra vonatkozó
korlátozásokat, szakmai képesítési követelményeket, munkavédelmi vizsgakötelezettséget, a
szükséges oktatási, begyakorlási időt szakmai felügyelete;
(6). a dokumentumoknak nem kell tartalmazniuk azokat az alapvető szakmai ismereteket,
amelyek az adott szakképzettségű dolgozótól egyértelműen elvárhatóak.
2.4.15 A munkaköri leírások munkavédelmi tartalma
A 126/2011. HM utasítás szerint az igazgató az egyes beosztásokhoz, munkakörökhöz
kapcsolódó munkavédelmi feladatokat, kötelezettségeket a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet alapján a munkavállalók munkaköri leírásában állapítják meg különösen
(1). a munkavédelemmel kapcsolatos, a munkakörből adódó ellenőrzési, beszámoltatási és
munkavédelemi vizsgakötelezettséget,
(2). a munkaeszközök üzemeltetésével kapcsolatos szakképzettségi és szakképesítési
követelményeket és a kezelési, karbantartási, javítási, ellenőrzési feladatokat, kötelezettségeket,

(3). a munkakör ellátásához kapcsolódó kóroki tényezők tevékenységenkénti felsorolását és az
ahhoz kapcsolódó alkalmasság vizsgálati, egyéni védőeszköz viselési kötelezettségeket, a
védőitalra, tisztálkodási szerekre, bőrvédő készítményekre való jogosultságot.
(4). Annak a ténynek a rögzítését, hogy az adott munkakör a képernyő előtti munkavégzés
minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999.(XI. 3.) EüM rendelet
hatálya alá tartozik. A feltétel fennáll abban az esetben, ha a munkavállaló munkaköre a napi
munkaidejéből legalább 4 órában képernyős eszköz használatát igényli és ezért időszakos
munkaköri alkalmassági vizsgálatra kötelezett.
(5). Köteles a rá vonatkozó mértékben az intézmény Szervezeti Munkavédelmi Szabályzatát,
Szervezeti Környezetvédelmi Szabályzatát és Szervezeti Tűzvédelmi Szabályzatát megismerni;
(6). Köteles a meghatározott környezet-, munka-, tűzvédelmi oktatáson részt venni, szükség
esetén az ismeretekből írásbeli, vagy szóbeli vizsgát tenni;
(7). Köteles az általa használt eszközök gyártói használati utasítását, Biztonsági adatlapját
önállóan tanulmányozni, a benne foglaltakat a rá vonatkozó mértékben betartani;
(8). Köteles az intézmény Egyéni Védőeszköz Ellátási Tervben, az SzMvSz 3. sz.
mellékletében és az általa használt berendezések használati utasításában meghatározott egyéni
védőeszközt (amennyiben feladatához kapcsolódik) viselni, rendeltetésszerűen használni,
meghibásodását, sérülését a munkahelyi vezetőnek jelenteni;
(9). A munkakör betöltője feladatainak felsorolása (rendszeresen előforduló legfontosabb
tevékenységek, esetleges megbízási feladatok, munkavégzés közben előforduló veszélyek,
munkavégzéshez szükséges egyéni, kollektív védőeszközök, veszélyes munkakörben végzett
tevékenység időtartama);
(10). Az SzMvSz-ben meghatározott feladatai és kötelességei a munkavédelmemmel
kapcsolatban;
(11). Amennyiben munkavédelmi vizsgára kötelezett, a vizsgakötelezettséget a munkaköri
leírásban is elő kell írni.

III. Személyi feltételek
3.1

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi
feltételei

(1). A személyi állomány tagja csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha:
a) Annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik;
b) Foglalkoztatása az egészségét, testi épségét károsan nem befolyásolja;
c) Foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent;
d) Mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára – külön
jogszabályokban meghatározottak szerint – alkalmasnak bizonyult;
(2) Az intézmény személyi állományának az intézmény területére, bármilyen létesítményébe
alkohol tartalmú italt, illetve más bódító hatású készítményt bevinni, ott fogyasztani tilos (kivéve
az igazgató által engedélyezett rendezvényeken).
(3) A munkavégzés előtt szeszes italt, vagy más bódító hatású készítményt (gyógyszert)
fogyasztani csak olyan mennyiségben lehet, hogy a munkakezdéskor a dolgozó már ne legyen a
hatása alatt.

(4) Kábítószer fogyasztása esetén a ZÉRÓ tolerancia elvei érvényesülnek;
(5) Fizikai munkakörökben TILOS!:
a) gyűrű, óra, nyaklánc, karkötő, fülbevaló viselése;
b) mobiltelefon használata (munka közben);

3.2

A munkavégzéshez előírt szakképesítésre vonatkozó rendelkezések
Egyes munkakörökkel szemben támasztott szakképesítési követelmények:

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szemléletével szemben
támasztott követelmények az intézkedésekben történő érvényesítése érdekében az alábbi
beosztásokban csak a meghatározott szakképesítéssel rendelkező személyek foglalkoztathatóak:
a) munkavédelmi megbízott: az Mvt. 8. §, 57. § és az 1/2009. HM rendelet 32. § és 4. sz.
melléklete szerinti középfokú munkavédelmi szakképesítés;
b) tűzvédelemi megbízott: a 15/2017. (X. 20.) HM rendelet szerinti középfokú tűzvédelmi
szakképesítés;
c) környezetvédelmi megbízott: a 11/1996. (VII.4.) KTM rendelet szerinti középfokú
környezetvédelmi szakképesítés;
d) foglalkozás-egészségügyi orvos: az Mvt. 8. § szerint foglalkozás-orvostan
(üzemorvostan), munka-higiénia, közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és
népegészségtan szakképesítés;
e) elsősegélynyújtók: foglalkozás-egészségügyi orvos/ szakember által tartott felkészítésen
való részvétel;
f) előírt érvényes munkavédelmi illetve tűzvédelmi szakvizsga.

3.3

Az előzetes orvosi vizsgálatok rendje
Munkaegészségügyi munkaköri alkalmassági követelmények:

A munkáltató a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: 33/1998.
NM rendelet) illetve a 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet alapján előzetes orvosi vizsgálat, időszakos
orvosi vizsgálat, illetve soron kívüli orvosi vizsgálat céljából köteles a munkavállalót a
foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosához beutalni. A beutaló mintáját 33/1998. NM rendelet
14. számú melléklete tartalmazza.
3.3.1 Személyi higiénés alkalmassági vizsgálatok
(1). Előzetes személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot kell végezni a munkát végző
vizsgálatra kötelezett személynél a tevékenység gyakorlásának megkezdése előtt.
(2). Munkába állást megelőzően, a már foglalkoztatott munkavállalóknál járványügyi
szempontból veszélyes megbetegedések esetében az újbóli munkába állás előtt.
(3). A dolgozó munkába csak akkor állítható, ha megelőzően előírt vizsgálatok negatív
eredménnyel zárulnak.

3.3.2

Járványügyi érdekből előírt vizsgálatok

(1). Az étkezdevezető, élelmezési raktárvezető, raktáros, beszerző, szakács, konyhai kisegítő
beosztásban az orvosi vizsgálatokat el kell végezni, ha a dolgozó betegségből gyógyult fel, lázas
betegségénél, bőrmegbetegedésénél, minden hasmenésnél és heveny gyomor, bél tünetekkel járó
megbetegedésnél, a dolgozóval közös háztartásban élő személy hasmenése esetén.
(2). A felsorolt beosztást ellátó személyeknek az előbbi esetekben kötelező az orvosi vizsgálat.
(3). jelenleg ilyen beosztás nincs az intézményben.

3.4

Időszakos orvosi vizsgálatok rendje

(4). A munka-, illetve szolgálati viszony fennállása alatt a munkaköri alkalmasság
felülvizsgálata érdekében végzett időszakos orvosi vizsgálatban kell részesíteni a dolgozók
meghatározott részét;
(5). Az alkalmassági vizsgálatokat külön kezdeményezésre, vagy a dolgozó kérésére soron
kívül is el lehet végezni;
(6). A dolgozó kötelezhető arra, hogy a munkaköri alkalmasságának elbírálása végett - az
időszakos orvosi vizsgálatra megállapított időpont előtt, illetőleg az esetenkénti orvosi vizsgálattól
függetlenül - soron kívül orvosi vizsgálatnak vesse alá magát, de a dolgozó is kérheti a saját
egészségügyi alkalmasságának újbóli elbírálását;
(7). A dolgozók orvosi vizsgálaton való megjelenéséért a munkahelyi vezetők és a személyügyi
előadó a felelősek, akik az időszakos orvosi vizsgálatra kötelezettek névsorát az MH 5. LDD
Egészségügyi Központnak kötelesek megadni minden évben előzetes egyeztetés alapján;
(8). A vizsgálatok eredményeit az MH 5. LDD Egészségügyi Központ, érvényességüket a
személyügyi előadó köteles nyilvántartani;
(9). Az előírt vizsgálatokra a munkavállalót, az MH 5. LDD Egészségügyi Központtal történő
egyeztetést követően, az intézmény köteles elengedni;
(10).
A vizsgálatra kötelezett munkakörökben az előírt ismételt az alkalmasságot
bizonyító vizsgálat nélkül a munkavégzés TILOS!
(11). Az időszakos orvosi vizsgálatra kötelezett munkakörök jegyzékét az SzMvSz 7.
melléklete tartalmazza.
3.4.1 Orvosi vizsgálatok lefolytatásának rendje:
(1). A katona állomány szűrővizsgálatát a kiadott szűrővizsgálati intézkedések szerint az MH 5.
LDD Egészségügyi Központ hajtja végre és ezt az elöljáró egészségügyi szolgálat főnökének
jelenti.
(2). A járványügyi érdekből kiemelt munkakörben foglalkoztatottak saját, vagy közös
háztartásban élő hozzátartozók körében észlelt megbetegedésről (fertőző gümőkór, heveny
gyomor- és bélpanasz, hasmenés, fertőző bőrbetegség, undort keltő bőrelváltozások) kötelesek
azonnal jelentést tenni közvetlen munkahelyi vezetőjének, illetve az MH 5. LDD Egészségügyi
Központ felé.
(3). Az élelmezési szolgálatnál rendszeresen foglalkoztatottak jelenleg nincsenek az
intézményben.
(4). A veszélyes munkakörben foglalkoztatott dolgozó nincs az intézményben.

(5). Ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnt, vagy munkahelyet változtat az MH 5. LDD
Egészségügyi Központ köteles részére átadni egészségügyi dokumentációját.
(6). A munkaköri alkalmassági vizsgálatok eredményeit tartalmazó dokumentumokat az MH 5.
LDD Egészségügyi Központja köteles megbízhatóan őrizni, azokról áttekinthető nyilvántartást
vezetni.
(7). Állománytábla, feladatkör változás esetén a munkavédelmi szakállománnyal
együttműködve meghatározásra kerül az esetlegesen szükséges szűrővizsgálati kötelezettséget.
3.4.2 A munkakör betöltésére egészségügyi szempontból alkalmatlanná vált
személyekkel kapcsolatos tennivalók
(1). Ha valamely munkakörben dolgozó személy egészségügyi szempontból a beosztás
ellátására alkalmatlanná válik az MH 5. LDD Egészségügyi Központ parancsnoka köteles
javaslatot tenni az igazgató részére a beosztásból való felmentésre, az egészségkárosodás
mértékének megállapítására és a gyógykezelésre;
(2). Ha az egészségkárosodás olyan mérvű, hogy a munkaképesség csökkenés mértéke a
további foglalkoztatást, a szolgálat ellátást gátolja, az MH 5. LDD Egészségügyi Központ
parancsnoka köteles javaslatot tenni a nevezett személy FÜV elé történő állítására;
(3). Ha a megbetegedés a bejelentésre kötelezett foglalkozási megbetegedések csoportjába
tartozik, az Egészségügyi Központ parancsnoka köteles jelenteni ezt a MH Honvédkórház
parancsnoka felé, aki intézkedik szakközegei fele a foglalkozási megbetegedés elbírálására.

3.5

A soron kívüli alkalmassági vizsgálatok rendje

(1). Az orvosi vizsgálat soron kívüli végrehajtását elrendelheti az igazgató, kezdeményezheti a
csapatorvos, valamint kérheti a munkavállaló.
(2). Kötelező abban az esetben soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezni, ha
foglalkozási megbetegedés gyanúja merül fel.

3.6

Az orvosi vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos egyéb feladatok
3.6.1 Képernyős munkakörök orvosi vizsgálata

Kétévente kötelező szemész szakorvosi vizsgálatot végrehajtani a képernyős munkahelyen
dolgozók részére. A vizsgálatot kezdeményezi az igazgató, a vizsgálatot megszervezi és
dokumentálja az MH 5. LDD Egészségügyi Központ parancsnoka.
3.6.2

Veszélyes és fokozottan veszélyes munkakörök orvosi vizsgálata

A veszélyes és fokozottan veszélyes munkakörökben munkát végzők részére a vonatkozó
jogszabályok és a foglalkozásügyi orvos előírásai alapján kell megszervezni az orvosi
vizsgálatokat. (Jelenleg nincs ilyen beosztásban foglalkoztatott az intézményben.)

3.7 A sérülékeny csoportba tartozókra vonatkozó előírások
(1). Az Mvt. 87. § 8/A alapján sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe
tartozó munkavállalókat testi, lelki adottságaik, állapotuk következtében a munkavégzéssel
összefüggő kockázatok fokozottan fenyegetnek, illetve akik maguk is fokozott kockázatot

jelenthetnek munkavégzésük során (pl.: terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató
anyák, idősödők, megváltozott munkaképességűek).
(2). A 10/2015. (VII. 30.) HM rendeletben foglaltaknak megfelelően az igazgató kérésére az
MH 5. LDD Egészségügyi Központ parancsnoka kezdeményezi az MH Honvédkórház szakorvosa
irányába a sérülékeny csoportba tartozó munkavál1aló felmentését a munkavégzés alól. Az MH
Honvédkórház szakorvosa szükség esetén intézkedik a FÜV eljárás megindításáról. A FÜV
bizottság által megküldött végzés eredményéről az MH 5. LDD Egészségügyi Központ
parancsnoka tájékoztatást ad az igazgatónak és a személyügyi előadónak.
(3). A sérülékeny csoportok közül az intézménynél munkavállalóként fiatalkorú nincs
foglalkoztatva, nem foglalkoztatható. egyéb sérülékeny csoportba tartozó foglalkoztatott jelenleg
nincs az intézményben.
3.7.1 Nők foglalkoztatása
A munkaköri alkalmasság vizsgálatánál és véleményezésénél figyelembe kell venni, hogy a
nők (különös tekintettel a fogamzó képes korúakra és a terhesekre - ezen belül a terhesség korai
szakaszában lévőkre -, a nemrégen szült, a szoptató anyákra, az anyatejet adókra) alkalmatlanok
vagy csak bizonyos feltételekkel alkalmasak a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 8. számú
mellékletben felsorolt egészségkárosító kockázatot jelentő vagy veszélyes megterhelésekkel járó
munkakörülmények közötti munkavégzésre.
3.7.2 Nők munkavégzésére vonatkozó korlátozások:
Nők nem foglalkoztathatóak az alább felsorolt munkahelyeken:
a) - aggregátor kezelés, javítás;
b) - hegesztés;
c) - fegyver- lőszerraktár;
d) - robbanó, imitációs és ingerlő szerek raktárai;
e) - javító műhelyek;
f) - akkumulátortöltés és javítás;
g) - festékszórás;
h) - 18 évnél idősebb nők szilárd talajon kézben maximum 20 kg-ot emelhetnek, illetve
vihetnek maximum 60 méterre;
i) - üzemanyag raktár.
3.7.3 Terhes nők számára tiltott munkakörök, beosztások és tevékenységek:
a) Kényszer-testtartásban végzett fizikai munka, anyagmozgatás;
b) Fokozott pszichés igénybevétellel járó munka;
c) Ionizáló, nagyfrekvenciás sugárzásnak kitett munka;
d) Az emberi szervezetet fokozottan veszélyeztető, reprodukciót veszélyeztető, genetikai
károsodás veszélyével járó vegyi expozíció;
e) Méreg jelzésű növényvédő szerek raktározása, szállítása, hatástalanítása, kiszerelése,
közvetlen felhasználása nők, terhesek és fiatalkorúak számára T I L O S!
f) Növényvédő szereket az engedélyokiratban „erős méreg”, „méreg”, „gyenge méreg”
jelöléssel látnak el.

g) Közegészségügyi hatása szempontból „kifejezetten veszélyes”, „közepesen veszélyes”,
„mérsékelten veszélyes”.
h) Nők növényvédő szerrel kezelt területen a munkaegészségügyi várakozási időn belül
munkát nem végezhetnek.
i) Tüdőfibrózist okozó por expozíció esetén terhes nők foglalkoztatása T I L O S!
(1) A munkavédelmi oktatásokon külön ki kell térni a sérülékeny csoportok számára tiltott
tevékenységek ismertetésére.
(2) A sérülékeny csoport tiltott tevékenységének listáját az 5. sz. melléklet tartalmazza.

IV. A munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás rendje
4.1. A munkavédelmi oktatások eljárási szabályai
(1).
A munkavállalókat (előzetes, ismétlődő, soron kívüli, eseti) oktatás keretében kell
felkészíteni arra, hogy foglalkoztatásuk alatt rendelkezzenek a szükséges munkavédelmi
ismeretekkel a készség és jártasság szintjén, és ezt vizsgáztatás formájában is ellenőrizni kell.
(2).
Az Mvt. 55. § (1) bekezdése és a 126/2011 HM utasítás 26. § alapján a munkavállalót
munkavédelmi oktatásban kell részesíteni munkába álláskor, munkahely vagy munkakör
megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek megváltozásakor, valamint új munkaeszköz üzembe helyezésekor és új
technológia bevezetésekor.
(3).
Munkavédelmi oktatás keretében az igazgató a munkavédelmi megbízott és a
munkahelyi vezetők közreműködésével köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalók
megismerjék a jogszabályokat, belső rendelkezéseket, elsajátítsák és alkalmazzák az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkatevékenység elméleti és gyakorlati előírásait.
(4).
Az intézmény személyi állománya részére előzetes, ismétlődő, eseti továbbá
rendkívüli oktatásokat kell tartani, a munkavédelmi oktatásokon a megjelenés kötelező. A
munkavédelmi oktatásról távol lévők részére pótoktatást kell végrehajtani. Az oktatást
munkaidőben kell megtartani.
(5).
A munkavédelmi oktatások megszervezéséért, a személyügyi előadó és a
munkavédelmi megbízott a felelősek.
(6).
Az oktatások tárgyát a Biztonságtechnikai Oktatási Naplóban kell meghatározni, a
jóváhagyott munkavédelmi oktatási tematika alapján.
(7). A munkavédelmi oktatások tematikáját a munkavédelmi megbízott állítja össze.
(8). A munkavédelmi oktatások végrehajtását a Biztonságtechnikai Oktatási Naplóban kell
dokumentálni, amelyben rögzíteni kell az oktatásokon részt vett állomány névjegyzékét.
(9). Oktatási tematikát az 1/2009. HM rendelet szerint az intézmény személyi állománya
részére a munkavédelmi oktatásokra kell elkészíteni.
(10). Az oktatásokat úgy kell előkészíteni és végrehajtani, hogy a személyi állomány
megismerje:
a) a munkavédelmi szabályok rendszerét és az új vagy módosított munkavédelmi
előírásokat;
b) az SzMvSz, tartalmát, az egyes beosztásokhoz tartozó munkavédelmi kötelezettségeket;
c) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi
feltételeit;
d) a munkahelyek, technológiák, munkaeszközök kockázatait;

e) a baleseti veszélyforrásokat, a baleset megelőzési módját;
f) az előző oktatás óta bekövetkezett balesetek körülményeit, okait, az ok-okozati
összefüggéseket és az azokból levonható következtetéseket, a megtett munkáltatói
intézkedéseket;
g) teendőket baleset és/vagy foglalkozási megbetegedések bekövetkezése esetén;
h) az elsősegélynyújtás és végrehajtásának szabályait;
i) a közlekedés, tehermozgatás, szállítás és tárolás szabályait;
j) a villamos hálózatok, berendezések használatára, kezelősre vonatkozó előírásokat;
k) a munkahigiénés előírásokat;
l) a veszélyes anyagok és készítmények kezelésével, használatával kapcsolatos előírásokat.
(11). Az oktatások végrehajtása alapvetően elméleti, szükség szerint gyakorlati foglalkozás
keretében történik.
(12). Az elméleti általános oktatásokat a munkavédelmi megbízott végzi. A gyakorlati
oktatásokat a legnagyobb gyakorlattal rendelkező személy hajtja végre az igazgató, vagy a
munkahelyi vezető utasítására.
(13). Az 1/2009. HM rendelet 26 § (3) bekezdés szerint különösen veszélyes feladatnak
minősülő feladat végrehajtás előkészítése során gyakorlati foglalkozást kell levezetni. Ennek
levezetésébe be kell vonni a munkahely, különösen veszélyes feladat követelményeit, előírásait és
biztonsági rendszabályait részletesen ismerő szakállományt, valamint a munkahelyi vezetőket.

4.2 A munkavédelmi oktatással kapcsolatos kötelezettségek
4.2.1 Oktatás nyilvántartási követelményei:
A végrehajtott munkavédelmi oktatásokról a Biztonságtechnikai Oktatási Naplóban
nyilvántartást kell vezetni.

4.3

A Mvt. 55. § (1) bekezdése szerinti munkavédelmi oktatás rendje

4.3.1 Előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatás:
4.3.1.1 Előzetes elméleti munkavédelmi oktatást kell szervezni a munkavállalóknak:
(1). Előzetes oktatásban kell részesíteni az intézménynél beosztásba helyezett, vagy az
intézményben szolgálati feladat ellátásra vezényelt hivatásos és szerződéses katonát, honvédelmi
alkalmazottat, valamint más munkaviszonyt létesített személyt:
a) a tevékenység megkezdésekor;
b) munkahely vagy munkakör, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeinek változásakor;
c) tartós távollét esetén - hat hónapot meghaladó időtartam utáni - ismételt munkába
álláskor;
d) technikai, illetve munkaeszköz átalakításakor, vagy új munkaeszköz üzembe
helyezésekor;
e) új eljárás (technológia) bevezetésekor.

(2). Ismerje meg a jogszabályokat, belső rendelkezéseket, sajátítsa el és a szolgálati
tevékenység (foglalkoztatás) teljes időtartama alatt alkalmazza az egészséget nem veszélyetető és
biztonságos szolgálati tevékenység (munkavégzés) elméleti és gyakorlati előírásait.
(3). Az előírt ismeretek megszerzéséig a személyi állomány tagja önállóan nem
foglalkoztatható.
(4).

A tematikába bele kell foglalni, és oktatni kell:
a) Az új munkavédelmi előírásokat.
b) A jellemző baleseti veszélyforrásokat, azok megelőzési módjait.
c) A közlekedés, anyagmozgatás, szállítás és tárolás szabályait.
d) Az egészséget nem veszélyetető és biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi
feltételeit.
e) A villamos berendezések kezelésére vonatokozó általános előírásokat.
f) Az előző oktatás óta bekövetkezett balesetek körülményeit, az azokból levonható
következtetéseket.
g) Az elsősegélynyújtás végrehajtásának szabályait.
h) A munka higiénés előírásokat, betartásuknak módszereit.

(5). Az előzetes elméleti munkavédelmi oktatásokat az intézmény munkavédelmi megbízott
egy óra időtartamban tervezi.
(6).

4.3.1.2 Éves ismétlődő oktatás

(1). A munkavédelmi ismereteket éves ismétlődő oktatás keretében ismételni, frissíteni kell.
(2). Éves ismétlődő munkavédelmi oktatást a személyi állomány részére évente egy
alkalommal legalább egy óra időtartamban kell tartani. Az oktatást a munkavédelmi megbízott
végzi.
4.3.2 Munkakör specifikus gyakorlati oktatások lebonyolítása:
(1).
A szakmai tevékenységek biztonsági és egészségügyi követelményeit feldolgozó
elméleti és gyakorlati oktatásokat, az újonnan munkába lépő munkavállalóknak, a meglévő
munkavállalóknak évente legalább egyszer foglalkozások keretében kell végrehajtani. Oktatni kell
a beosztás ellátásához, a feladatkörhöz kapcsolódó veszélyeket, a balesetek, egészségkárosodások
megelőzésének szabályait.
(2).
A gyakorlati, munkakör specifikus munkavédelmi oktatások lebonyolításáért a
munkahelyi vezetők a felelősek.
(3).
A végrehajtást a munkavédelmi megbízott által ellenőrzött, az igazgató által
jóváhagyott foglalkozási jegy alapján kell megtartani.
(4).

A tematikába bele kell foglalni és oktatni kell:
a) Az alkalmazott technológiák biztonságos üzemeltetését.
b) A technológiák illetve munkafolyamatok baleseti veszélyforrásait, azok megelőzésének
módjait.
c) A munkavállalókat érő kockázati tényezőket, az ellenük való védekezés lehetséges
módjait, eljárásait.
d) A védőberendezések és egyéni védőeszközök használatát és karbantartását.

e) Baleset esetén előírt illetve vészhelyzeti teendőket, a kármegelőzés, elhárítás lehetséges
módjait.
f) Az előző oktatás óta bekövetkezett balesetek körülményeit, az azokból levonható
következtetéseket.
g) Differenciáltan az elsősegélynyújtó tevékenységet.
(5).
Az elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásokat a munkahelyi vezetők egy óra
időtartamban tervezzék és hajtsák végre.
(6).
Az elméleti és gyakorlati oktatásokat minden esetben a biztonságtechnikai oktatási
naplóba be kell vezetni és a beosztott, a foglalkozáson részvett személyi állománnyal alá kell
íratni.
4.3.3 Rendkívüli munkavédelmi oktatás:
(1). Rendkívüli elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatást kell tartani az alábbi esetekben:
a) olyan esemény esetén, ami nem okozott sérülést, de a körülmények alapján súlyos
balesetet okozhatott volna (kvázi baleset);
b) az Mvt. fogalma szerint súlyos sérüléssel járó baleset;
c) egyidejűleg kettő vagy több személy sérülését okozó baleset;
d) az elöljáró külön intézkedése szerint;
e) korábban nem ismert jelentős baleseti veszély, kockázat felmerülésekor;
f) a jogszabályok jelentős mértékű módosulását követően;
g) ha a munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatai indokolják.
(2). A rendkívüli munkavédelmi oktatást az igazgató által kijelölt személy (munkavédelmi
megbízott illetve munkahelyi vezető) tartsa meg. Az oktatásra levezetési tervet kell készíteni,
melyben a jóváhagyott oktatási tematikában meghatározottakon kívül részletezni kell az oktatás
szükségességét kiváltó eseményt, annak okát, következményeit és a megelőzésének módjait.

4.4

Eseti munkavédelmi oktatások rendje:

(1). Eseti munkavédelmi oktatást kell tartani a személyi állomány részére az 1/2009. HM
rendelet szerint különösen veszélyes feladatok végrehajtása előtt. Ennek keretében kell felkészíteni
a munkavállalókat, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos feladat végrehajtásának
szabályaira.
(2). A feladat végrehajtását megelőző felkészülés során szükséges munkavédelmi oktatás
módját és rendjét a felkészülési okmányban kell rögzíteni.
(3). Az oktatásra levezetési tervében a jóváhagyott oktatási tematikákban meghatározottakon
kívül részletezni kell:
a) a végrehajtandó feladat biztonsági előírásait, a veszélyeket, kockázatokat és az ellenük
való védelmet;
b) a technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítás előírásait;
c) a feladat végzése során használatra kerülő technikai eszközök, munkaeszközök, gépek,
járművek, kezelési, karbantartási utasításait;
d) egyéni védőeszközök használatinak szabályait;

e) a közlekedés biztonsági, tűzvédelmi és elsősegély nyújtási ismereteket.
(4). Különösen veszélyes feladatnak kell tekinteni:
a) a gyakorlatokat,
b) a lövészeteket,
c) a közúti, vasúti vízi és légi szállítási feladatokat (kiemelten a ki- és berakodás
műveleteit),
d) a robbanó és pirotechnikai, a mérgező, a sugárzó és egyéb veszélyes anyagokkal és
készítményekkel kapcsolatos, az egyén részére nem munkaköri munkálatokat,
e) a rendkívüli munkavégzési körülmények között végzett tevékenységeket,
f) továbbá minden olyan tevékenységet, amelynél a szakmai vagy a munkavédelmi
szabályok megszegése az élet vagy testi épség közvetlen és súlyos veszélyeztetésével
jár.
(5). Az eseti munkavédelmi oktatás keretében szükség szerint gyakoroltatni kell a
védőberendezések és egyéni védőeszközök használatát, differenciált módon az elsősegélynyújtó
tevékenységet.
(6). Az eseti munkavédelmi oktatások végrehajtását a munkavédelmi megbízott által
ellenőrzött, a feladatot elrendelő igazgató által jóváhagyott foglalkozási jegy alapján, az eseti
feladat konkrét végrehajtásával megbízott munkahelyi vezető tervezi és hajtja végre.

4.5 Munkavédelmi pótoktatás
(1). Abban az esetben, ha a munkavédelmi vizsgára kötelezett állomány sikertelen vizsgát tesz
munkavédelmi pótoktatás végrehajtását rendelem el.
(2). A pótoktatás tartalma meg kell, hogy feleljen a korábban tartott oktatási anyagnak.
(3). Munkavédelmi pótoktatásra kötelezem az állomány azon tagjait, akik nem tudnak részt
venni az éves, valamint az eseti munkavédelmi oktatásokon.

4.6 A munkavédelmi vizsgáztatás szabályai
(1). Munkavédelmi ismeretekből ellenőrző vizsgát (továbbiakban: munkavédelmi vizsga)
köteles tenni a személyi állománynak azon tagja, akinek a feladatkörébe tartozik az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, fenntartása, ellenőrzése.
(2). A munkavédelmi oktatási kötelezettséggel összhangban, figyelemmel az 1/2009. HM
rendelet 29. §-ra, munkavédelmi vizsgához kötött beosztásokat, munkaköröket betöltő személyek
listáját a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3). A munkavédelmi vizsgakötelezettséget az érintett munkaköri leírásában is meg kell
jeleníteni.
(4). A munkavédelmi vizsgáztatás végrehajtására külön vizsgabizottságot kell kijelölni. A
vizsgabizottság elnöke csak olyan személy lehet, aki rendelkezik legalább középfokú
munkavédelmi végzettséggel, érvényes munkavédelmi vizsgával vagy munkáltatói jogkört tölt be.
(5). Munkavédelmi vizsga alól mentesül az, aki legalább középfokú munkavédelmi
szakképesítéssel rendelkezik.
(6). Az igazgató munkavédelmi vizsgáztatását az elöljáró szervezet tervezi és szervezi.
(7). A munkavédelmi vizsgát a beosztásba, munkakörbe helyezést követő 60 napon belül kell
teljesíteni, és azt követően legalább 5 évenként meg kell újítani.
(8). A munkavédelmi vizsgát munkavédelmi oktatásnak kell megelőzni, a kiadott oktatási
tematika szerint. A tudásszint felmérése írásban, teszt kitöltésével történik.

(9). A munkavédelmi vizsgák ismeretanyagát - a szakterületi követelmények
figyelembevételével, az oktatási tematikával összhangban - a munkavédelmi megbízott állítja
össze.
(10). A sikeres vizsgázók részére igazolást kell kiállítani. A vizsgajegyzőkönyvet és a kiállított
igazolásokról összeállított nyilvántartást öt évig meg kell őrizni.
4.6.1 Kijelölt elsősegélynyújtók továbbképzése, oktatása és vizsgáztatása
A kijelölt e1sősegé1ynyújtók oktatása az alábbi témakörökre terjed ki:
a) az elsősegélynyújtás célját szolgáló gyógyszerek, anyagok és eszközök szakszerű
használata;
b) a vérzéscsillapítás;
c) a sebellátás (sebfedés és kötözés);
d) az újjáélesztési eljárások (befúvásos lélegeztetés, külső szívmasszázs);
e) a sérült testrész rögzítése;
f) a beteg, sérült fektetése, szállítása;
g) a munkahely szerinti speciális elsősegélynyújtás;
h) az egészségügyi szakállomány, illetőleg az Országos Mentőszolgálat igénybevételével
kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ismerete és gyakorlati alkalmazása.

4.7 Tanulók munkavédelmi oktatása
(1.) Tanulók éves általános munkavédelmi oktatását az osztályfőnökök első osztályfőnöki óra
keretében hajtják végre. Az oktatási anyagokat kötelesek a munkavédelmi megbízottal egyezetni
és az igazgatóval jóváhagyatni. A tanulók az oktatás tényét aláírásukkal névjegyzéken igazolják.
Az oktatáson részt nem vevő tanulók számára pótoktatást kell tartani, melynek tartalma feleljen
meg a korábban tartott oktatási anyaggal.
(2.) Gyakorlati órák, katonai órák, sportfoglalkozások, irányított szabadidős foglalkozások
biztonságtechnikai előírásait a szakoktatók, foglalkozásvezetők az órák, foglalkozások kezdetén
kötelesek ismertetni a tanulókkal. Ezt követően a tanulók önállóan tevékenységet nem
végezhetnek, csak szakoktatói, foglalkozásvezető felügyelete irányítása mellett végezhetnek
tevékenységet. Tanműhelyekben tanulók oktatói felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak.
(3.) Gyakorlati órák, katonai órák, sportfoglalkozások, irányított szabadidős foglalkozások
alkalmával a szakoktatók, foglalkozásvezetők kötelesek gyakorlatban oktatni az előírt egyéni
védőeszközök, sport védőeszközök használatát.

4.8 Egyéb rendelkezések:
(1). Aki saját vagy a mások testi épségét, egészségét veszélyeztető feladatot lát el, felügyelet
nélkül csak akkor foglalkoztatható, ha az előírt munkavédelmi ismeretekből eredményes vizsgát
tett.
(2). A munkavédelmi oktatást, továbbképzést, vizsgáztatást munkaidőben kell megtartani. A
munkavédelmi vizsga csak a meghatározott beosztás (munkakör) ellátására jogosít. A
munkavédelmi vizsga alól mentesül az, aki legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel
rendelkezik.

(3). A munkavédelmi oktatás általános és szakirányú követelményeinek tartalmát, biztonsági
rendszabályokat, tematikáját, rendjét, idejét, a kiképzési tervekben, naptári tervekben, foglalkozási
jegyekben kell tervezni, kidolgozni és végrehajtani.
(4). A különböző szakmai beosztásokban a munkavédelmi oktatások levezetéséért és az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés ismereteinek elsajátításáért a
munkahelyi vezetők a felelősek.
(5). Az intézményhez vezényelt személyi állományt ugyanolyan oktatásban kell részesíteni,
mint a saját szervezethez tartozó állományt. A vezénylés ideje alatt, ha baleset éri, azt köteles
bejelenteni az intézménynél kijelölt munkahelyi vezetőjének.
(6). Az intézmény objektumát üzemeltető és ott munkát végző polgári állomány az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért az a
munkáltató a felelős, akinek az állományába tartozik.

V.
5.1.

Egyéni és katonai védőeszközök, védőital, tisztálkodási
eszközök és szerek juttatása

Egyéni és katonai védőeszköz ellátás rendje

(1). Az intézmény személyi állománya számara szükséges egyéni védőeszközök körét a
munkavédelmi kockázatértékelés és felülvizsgálata, a munkavédelmi ellenőrzések és a személyi
állomány javaslata alapján, munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenység formájában
a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és
egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet, az egyéni
védőeszközök megfelelősségét értékelő szervezetek kijelölésének és tevékenysége
felülvizsgálatának szabályairól szóló 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet előírásai szerint kell
megállapítani és az egyéni és katonai védőeszköz ellátási tervben kell rögzíteni.
(2). Az egyéni védőeszközöket a tanulók számára a munkavállalókkal megegyező módon kell
biztosítani.
(3). Az egyéni védőeszközök munkavállalók részére történő biztosítás rendjéért a logisztikai
felelős felel.
(4). A képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító eszközök beszerzése és
használata vonatkozásában az intézmény külön vezetői intézkedésében meghatározottak szerint
kell eljárni.
(5). A lőgyakorlatokon résztvevő állomány hallásvédő eszközökkel történő ellátásáról a
lőgyakorlatot szervező köteles gondoskodni. A feladat végrehajtását megelőzően a zajvédő
eszközök használatáról oktatást kell tartani, ellenőrizni kell a védőeszközök meglétét és annak
megfelelőségét.
(6). Az egyéni védőeszközök használatáról a személyi állományt ki kell oktatni. Az oktatás,
valamint a védőeszköz munkavállaló részére történő átadás tényét dokumentálni kell.
(7). Az egyéni védőeszköz beszerzéséhez szükséges tervezési információkat, a használatára
vonatkozó előírásokat az Egyéni és Katonai Védőeszköz Ellátási Tervnek kell tartalmazni.
(8). A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet alapján
kell a tisztálkodó és tisztító szerek norma szerinti ellátását, a 7. számú mellékletében felsorolt
esetekben a védőital ellátást biztosítani.
(9).

Egyéni védőeszköz helyett pénzbeli vagy egyéb megváltás nem adható.

(10). Az egyéni védőeszközöket személyi használatra kell kiadni, kihordási idejük nincs.
(11). Ha valamely munkafolyamatnál a dolgozót többféle ártalom fenyegeti, vagy többféle
munkaártalomnak kitett munkakörben foglalkoztatnak, minden egyes ártalomra előírt egyéni
védőfelszereléssel kell ellátni.
(12). A szakmai gyakorlati munkán foglalkoztatott tanulókat, az egyéb dolgozókkal azonos
módon kell az intézménynek védőfelszereléssel ellátni.
(13). A védőruhák és védőeszközök biztosításáért a logisztikai felelős, valamint a közvetlen
munkahelyi vezetők a felelősek.
(14). A védőeszközök megfelelő mennyiségben és minőségben történő folyamatos ellátásának,
a készletek figyelemmel kisérésének megszervezéséért, a megrendelések kellő időben történő
továbbításáért a logisztikai felelős felel.
(15). A védőeszközök megrendelésénél a szakszerűséget meg kell követelni és csak olyan
típusú védőeszköz kerülhet beszerzésre, amelyet az adott ártalom ellen jóváhagytak és EK
megfelelőségi bizonyítvánnyal (nyilatkozattal) rendelkezik.
(16). Katonai védőeszköznek minősítő bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.
(17). A beérkezett egyéni védőeszközöket az MH 5. LDD Ruházati anyagraktárban kell tárolni
és a logisztikai felelős leadott igénye alapján kiadni.
(18). A több műszak bevezetése esetén meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy az egyéni
védőeszköz minden műszakban a dolgozó rendelkezésére álljon, elhasználódás esetén cseredarabot
vételezhessen.
(19). A védőeszközök beszerzésével, nyilvántartásával, készletezésével, megrendelésével és
cseréjével kapcsolatos feladatokat az MH 5. LDD Logisztikai főnökség (ruházati szolgálat) a
logisztikai felelőssel együttműködve látja el. Amíg a védőeszköz rendszerben van, minősítő iratát
a szakág-vezető köteles megőrizni, másolati példányait a ruházati anyagraktárba átadni.
(20). A védőruhák, védőeszközök a szervezet tulajdonát képezik, azok megőrzéséért és
célszerű használatáért a dolgozó anyagilag felelős.
(21). A szervezettől történő kilépés esetén a dolgozó köteles a részére kiadott védőruhát, és
védőeszközöket visszaszolgáltatni.
(22). Ha a munkavállalót más munkakörbe helyezik, a használatában lévő védőfelszerelések
közül a munkavállaló tartozik visszaszolgáltatni azokat, amelyek őt új munkakörében nem illetik
meg. Ha ennek felszólításra sem tesz eleget, kártérítési felelősséggel tartozik.
(23). Ha a védőfelszerelés a dolgozó önhibáján kívül használhatatlanná vált, vagy
elhasználódott, a tönkrement védőfelszerelés cseréjéről a logisztikai felelős, ennek hiányában a
közvetlen munkahelyi vezető köteles gondoskodni.
(24). A védőruhák tisztaságáról, tisztításáról, cseréjéről a logisztikai felelős, ennek hiányában a
közvetlen munkahelyi vezetőknek kell gondoskodniuk. Az ezzel kapcsolatos feladatokban az MH
5. LDD Logisztikai Főnökség végrehajtóként működik közre.
(25). Védőruhák, védőeszközök a járandóságaikon felül illetik meg a munkavállalót, az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében.
(26). Ha a munkavállalót olyan munkakörben kell foglalkoztatni, amelyhez védőfelszerelése
nincs, úgy azt részére biztosítani kell a feladat befejezéséig.

(27). Ha bármilyen tevékenységnél a munkahelyi vezető úgy ítéli meg, hogy védőeszköz
nélkül a munkavállaló megsérülhet, védőeszköz pedig nem áll rendelkezésre, a munkavégzést
köteles leállítani vagy el sem kezdeni;
(28). Az esetenként szabadban dolgozó honvédelmi alkalmazotti állomány részére az időjárás
viszontagságai miatt szükséges védőöltözetet a logisztikai felelős kérésére az MH 5. LDD ruházati
szolgálat biztosítja.
(29). Az egyéni védőeszközt selejtezni csak úgy lehet, hogy az teljesen alkalmatlan legyen
bármilyen más irányú felhasználásra és az újbóli alkalmazásra ne kerülhessen.

5.2.

Egyéni és katonai védőeszköz szükséglet meghatározása
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mosogató
tevékenységet
végzők

Szemvédele
m

Lábvédelem

MSZ EN
420:2003+A1:2
010
MSZ EN
374:2003
MSZ EN
388:2003
MSZ EN
420:2003+A1:2
010
MSZ EN
374:2003
MSZ EN
388:2003
MSZ EN
420:2003+A1:2
010
MSZ EN
407:2004

Arcvédő

Fröccsenő
permet
veszélyes
anyagok
ellen

Megtörténh
et

2.

MSZ EN
166:2003

Munkalábbe
li

Nedvesség
ellen

Megtörténh
et

2.

MSZ EN ISO
20347

Megtörténh
et

1.

MSZ EN
420:2003+A1:2
010
MSZ EN
374:2003

Megtörténh
et

2.

MSZ EN
166:2003

Megtörténh
et

1.

MSZ EN
420:2003+A1:2
010
MSZ EN
374:2003

Valószínűtl
en

2.

MSZ EN
166:2003

Kézvédelem

Védőkesztyű

Szemvédele
m

Védőszemüv
eg

Kézvédelem

Védőkesztyű

Szemvédele
m

Védőszemüv
eg

Könnyű
háztartási
vegyszerek
ellen
Fröccsenő
permet
könnyű
háztartási
vegyszerek
ellen
Könnyű
háztartási
vegyszerek
ellen
Fröccsenő
permet
könnyű
háztartási
vegyszerek

Munkakör/
Munkafolyama
t/ Technológia/
Anyag

Lövészeten,
harcászati
foglalkozáson
részt vevők

Sírgondozás

Azonosított
kockázat
jellege
(védelmi
képesség)
ellen

Azonosítot
t kockázat
mértéke/
gyakoriság
a

Védőeszk
öz
kategória

Védelem
iránya

Lábvédelem

Munkalábbe
li

Nedvesség
ellen

Valószínűtl
en

2.

Testvédelem

PVC kötény

Nedvesség
ellen

Megtörténh
et

1.

Szemvédele
m

Védőszemüv
eg

Mechanikai
ártalom ellen
csapódó
részecskék,
visszapattanó
hüvely ellen

Megtörténh
et

2.

MSZ EN
166:2003
2-1,2 1 BN

Hallásvédele
m

Hallásvédő
füldugó

Zajártalom
ellen

Megtörténh
et

2.

MSZ EN 3522:2003
füldugó

Kézvédelem

Védőkesztyű

Mechanikai
ártalom ellen

Megtörténh
et

2.

Védelmi szint jelkép

MSZ EN ISO
20347

SNR 36dB
H=34dB M=34dB L=31dB

388:2003
MSZ EN
420:2003+A1:2
010

3122

Mérőműszerek
kel történő
mérés, mérési
gyakorlatok

Forrasztás,
alkatrész
válogatás,
menetvágás,
forgácsolás,
reszelés, anyag
megmunkálási
és elektronikai
gyakorlatok

Az egyéni
védőeszköz
re
vonatkozó
szabványok

Egyéni
védőeszköz
megnevezés
e

Testvédelem

Védőköpeny

Kézvédelem

Védőkesztyű

Szemvédele
m

Védőszemüv
eg

Hallásvédele
m

Hallásvédő
fültok

Elektrosztati
kus
feltöltődés
ellen
Elektrosztati
kus
feltöltődés
ellen
Mechanikai
ártalom ellen
közepes
energiájú
csapódó
részecskék
ellen
Zajártalom
ellen

Megtörténh
et

2.

MSZ EN ISO
13688:2013

Megtörténh
et

2.

MSZ EN
420:2003+A1:2
010

Megtörténh
et

2.

MSZ EN
166:2003
2-1,2 1 BN

Megtörténh
et

2.

MSZ EN 3521:2003
fültok
SNR 26 dB

Kézvédelem

Védőkesztyű

Mechanikai
ártalom ellen

Megtörténh
et

388:2003
MSZ EN
420:2003+A1:2
010

2.
3122

Honvédelmi képzés védőeszközei
Munkakör/
Munkafolyamat/
Technológia/
Anyag

Védelem
iránya

Katonai, sport,
egyéni
védőeszköz
megnevezése

Azonosított
kockázat
jellege
(védelmi
képesség)

Azonosított
kockázat
mértéke/
gyakorisága

Védőeszköz
kategória

Sírgondozás

Kézvédelem

Védőkesztyű

Mechanikai
ártalom ellen

Megtörténhet

2.

Védelmi szint
jelkép

Az egyéni
védőeszközre
vonatkozó
szabványok
388:2003
MSZ EN
420:2003+A1:2010

3122

Egészségügyi
ismeretek
gyakorlati
oktatása

Kézvédelem

Védőkesztyű

Menetgyakorlat

Fejvédelem

Rohamsisak

Légpuska
lövészet

Szemvédelem

Védőszemüveg

Fejvédelem

Rohamsisak

Fulladás elleni

Mentőmellény

Túlélési –
táborozási
ismeretek

Biológiai
ártalom és
könnyű
háztartási
vegyszerek
ellen
Mechanikai
ártalmak ellen
Visszacsapódó
lövedékek,
mechanikai
ártalmak ellen
Mechanikai
ártalmak ellen
Fulladás ellen

Megtörténhet

1.

MSZ EN
420:2003+A1:2010
MSZ EN 374:2003

2.

MSZ EN 166:2003
2-1,2 1 BN

2.

MSZ EN ISO

Valószínűtlen

Megtörténhet

Valószínűtlen
Megtörténhet

Munkakör/
Munkafolyamat/
Technológia/
Anyag
gyakorlati
oktatása

Önvédelmi
foglalkozások

Katonai, sport,
egyéni
védőeszköz
megnevezése

Azonosított
kockázat
jellege
(védelmi
képesség)

Azonosított
kockázat
mértéke/
gyakorisága

Testvédelem

Álcaruha

Mechanikai
ártalmak ellen

Valószínűtlen

Lábvédelem

Sípcsontvédő
Térdvédő
Lábszár és
lábfej védő

Mechanikai
ártalom, ütés
ellen

Megtörténhet

2.

Lágyékvédelem

Suspensor

Mechanikai
ártalom, ütés
ellen

Megtörténhet

2.

Kézvédelem

Alkarvédő
foam
Felkarvédelem
Könyökvédő
Bokszkesztyű
(10 unciás)
Zsákoló
kesztyű
Ujjas kesztyű
pontkesztyű

Mechanikai
ártalom, ütés
ellen

Testvédelem

Hasmellkasvédő
Női
mellkasvédő

Mechanikai
ártalom, ütés
ellen

Megtörténhet

2.

Fejvédelem

Fejvédő

Mechanikai
ártalom, ütés
ellen

Megtörténhet

2.

Fejvédelem

Védősisak
teljes
arcvédelemmel

Megtörténhet

2.

Vakvédelem

Nyakvédő

Megtörténhet

2.

MSZ EN
13277-1:2001

Testvédelem

Álcaruha

Lágyékvédelem

Suspensor

Megtörténhet

2.

MSZ EN
13277-1:2001
MSZ EN
13277-5:2002

Kézvédelem

Könyökvédő

Megtörténhet

2.

MSZ EN
13277-1:2001

Lábvédelem

Térdvédő

Megtörténhet

2.

MSZ EN
13277-1:2001

Védelem
iránya

Védelmi szint
jelkép

védelem

Az egyéni
védőeszközre
vonatkozó
szabványok
12402:2006

Paint-ball
lövészet

5.3.

Védőeszköz
kategória

Mechanikai
ártalom,
csapódó
lövedék ellen
Mechanikai
ártalom,
csapódó
lövedék ellen
Mechanikai
ártalom,
csapódó
lövedék ellen
Mechanikai
ártalom,
csapódó
lövedék ellen
Mechanikai
ártalom,
csapódó
lövedék ellen
Mechanikai
ártalom,
csapódó
lövedék ellen

Megtörténhet

2.

MSZ EN
13277-1:2001
MSZ EN
13277-2:2001
MSZ EN
13277-7:2009
MSZ EN
13277-1:2001
MSZ EN
13277-5:2002

MSZ EN
13277-1:2001
MSZ EN
13277-2:2001
MSZ EN
13277-7:2009

MSZ EN
13277-1:2001
MSZ EN
13277-3:2014
MSZ EN
13277-6:2003
MSZ EN
13277-1:2001
MSZ EN
13277-4:2002
MSZ EN
13277-1:2001
MSZ EN
13277-4:2002

Megtörténhet

Az egyéni és katonai védőeszközök viselésére, ellenőrzésére vonatkozó
előírások

5.3.1. Az egyéni és katonai védőeszközök viselésére vonatkozó előírások
(1). Az SzMvSz-ben, az EVET-ben meghatározott, az egyéni védőeszközök használatára
vonatkozó utasításokban előírt védőeszközök használata KÖTELEZŐ!

(2). Az érintett dolgozók a védőfelszerelésüket rendeltetésüknek megfelelően kötelesek
munkavégzés közben használni, ellenkező esetben a dolgozót a munkavégzéstől el kell tiltani. Ha a
dolgozó a részére kiadott védőfelszerelést szándékosan megrongálja, a teljes kárt köteles
megtéríteni.
(3). A meghibásodott, vagy más okból alkalmatlanná vált védőeszközzel munkát végezni,
vagy végeztetni TILOS!
(4). Az egyéni védőeszközök rendeltetéstől eltérően használni TILOS!
(5). Amennyiben a dolgozó nem használja a számára előírt egyéni védőeszközt az 1/2009.
HM rendelet 31 § (4) pontja alapján a munkavégzéstől el kell tiltani, és egyidejűleg
kezdeményezni kell fegyelmi felelősségre vonását.
5.3.2. Az egyéni és katonai védőeszközök ellenőrzésére vonatkozó előírások
(1). A védőeszközök hatásosságáról, állapotáról, használatáról rendszeres ellenőrzésekkel meg
kell győződni.
(2). A védőeszköz állapotának munkavégzés előtti napi ellenőrzése a használó (dolgozó)
feladata.
(3). Az egyéni védőeszközök szakszerű használatáért a munkavégzés során az érintett terület,
munkahelyi vezetője a felelős.
(4). A védőeszköz biztosítás és használat ellenőrzése a közvetlen munkahelyi vezetők, továbbá
a feladatra kijelölt személyek, illetve a munkavédelmi megbízott feladata.
(5). A munkavédelmi szemlék alkalmával az egyéni védőeszköz ellátást ellenőrizni és értékelni
kell.
5.3.3. Egyéni védőeszközök tisztításának,
felülvizsgálatának rendje

fertőtlenítésének,

karbantartásának,

(1). Az egyéni védőeszközök beszerzéséről, szakszerű tárolásáról, illetőleg szükség szerinti
cseréjéről a logisztikai felelős, a gondnok együttműködve az MH 5. LDD Logisztikai Főnökség
ruházati szaktisztjével köteles gondoskodni.
(2). Az egyéni védőeszköz tiszta és rendeltetésének megfelelő használható állapotban lehet
csak kiadni.
(3). Az egyéni védőeszközt dokumentáltan kell a dolgozóknak kiadni. A munkavállaló köteles
azt a munkavégzés során használni, a tőle elvárható módon karbantartani. Az egyéni védőeszközt
hazavinni TILOS!
(4). Az egyéni védőeszköznek kihordási ideje nincs. Védő képességének elvesztése esetén a
kicseréléséről a munkahelyi vezetőn keresztül köteles intézkedni.
(5). Az elhasználódott, védőképesség csökkenést elért egyéni védőeszközöket a ruházati
szolgálat köteles azonnal kicserélni és az elöljáró által meghatározott keretre azokat beszerezni és
biztosítani.
(6). A veszélyes anyaggal szennyezett egyéni védőeszközt veszélyes hulladékként kell
kezelni.

5.4.

Védőital, tisztálkodási szerek és bőrvédő készítmények ellátásának
rendje

5.4.1. A védőital juttatás rendje
(1) A 14/2018. (IX.17.) HM rendelet 24.§ szerint térítés nélküli védőital juttatásban kell
részesíteni a rendelet 7. mellékletében felsorolt személyi állományt:

Védőital norma szerinti ellátásra a személyi állomány, a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes
tartalékos katonai és a katonai oktatási intézmény hallgatója az alábbi esetekben jogosult:
1. ha a szabadtéren vagy fűtetlen zárt térben történő munkavégzés, szolgálatteljesítés idejének
legalább 50%-ban és legalább 4 óra időtartamban a hőmérséklet nem éri el a +10 °C-t, az ott
szolgálati tevékenységet ellátó személyi állomány részére legalább +50 °C-ot elérő hőmérsékletű
teaitalt kell biztosítani a szükséges mennyiségben; ahol a teaital elkészítésének tárgyi, higiéniai és
infrastrukturális feltételei adottak, ott a nyersanyag kiadása legfeljebb két napra előre is lehetséges;
ha az előző körülmények közötti munkavégzés parancs szerint eléri a 10 órát, a tényleges
munkaidőre a 2. számú védőital norma kétszeresen számítandó fel,
2. ha szabadtéri munkahelyen és szolgálatteljesítési helyen, valamint zárt, légkondicionáló
berendezés nélküli, nem személygépjárműnek minősülő haditechnikai eszközök felépítményében a
hőmérséklet meghaladja a +24 °C-ot, az ott szolgálati tevékenységet ellátó állomány részére igény
szerinti mennyiségben 14-16 °C hőmérsékletű vezetékes ivóvizet kell biztosítani; ha ez nem
megoldható, akkor részükre palackozott ásványvizet kell biztosítani a szükséges mennyiségben; ha
az előző körülmények közötti munkavégzés parancs szerint eléri a 10 órát, a tényleges munkaidőre
a 3. számú védőital norma kétszeresen számítandó fel,
3. a zárt térben munkát végzők részére vezetékes ivóvíz vételi lehetőséget kell biztosítani, norma
felszámítására nem jogosít.
Nem számítható fel a védőital norma értéke a 19. § (1) bekezdése alapján VI. számú élelmezési
norma szerint ellátott állomány részére.
A védőital-ellátást úgy kell megszervezni, hogy a szolgálati tevékenység, munkavégzés
megkezdésétől a védőital-kiszolgálás lehetősége folyamatosan biztosított legyen.
(2) Meleg (szabadtéri) munkahely
Ha a munkahelyi klíma szabadtéri munkahelyen a napi középhőmérséklet 24 °C értéket
meghaladja, a katonák és honvédelmi alkalmazottak részére igény szerint, de legalább félóránként
védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16°C hőmérsékletű ivóvízzel kell
pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek
cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges édesítőszerrel
ízesített.
(3) Szénsavas vizet kell biztosítani:
a) zárt felépítményű gépkocsiban dolgozóknak;
b) szabadtéri munkahelyen dolgozóknak (ahol az állomány tartós fizikai igénybevételnek
van kitéve, pl.: gyakorlatokon, kiképzéseken, kitelepüléseken, forgalom irányításkor
stb.);
c) gépjárművezetőknek;
d) szállítmánykísérő őrség számára;
e) meleg üzemben dolgozóknak (pl.: konyha);
f) a hangárakban illetve javítóműhelyekben javítást végző állomány számára;
g) légkondicionálással nem rendelkező helyiségben 24 órás szolgálatot ellátó személyi
állomány részére.
(4) A jogosult állománynak szénsavas vízből egy fő részére napi munkavégzésenként 2 litert,
vezetékes ivóvízből igény szerinti mennyiséget kell biztosítani.
(5) Az állomány a szénsavas vízzel történő ellátás a tervező-szervező altiszt együttműködve az
MH 5. LDD élelmezési szolgálattal feladata.

(6) Hideg (szabadtéri) munkahelyek:
a) Melegítő italként védőitalt kell biztosítani akkor, ha az Országos Meteorológiai
Szolgálat jelentése szerint 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 el. Védőitalra jogosult az a személyi állomány, akik
napi 4 órát meghaladóan szabadban, vagy nem fűtött helységben dolgoznak, illetve
terepen gyakorlatoznak.
b) A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállaló részére +50°C hőmérsékletű teát
kell szolgáltatni. A tea ízesítéséhez a cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani.
c) A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő
mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell
gondoskodni. A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a
közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet.
(7) A védőitallal történő ellátást a munkahelyi vezetők tervében szereplő napi munka
feladatainak és a meteorológiai szolgálat előjelzésének figyelembevételével az MH 5. LDD
élelmezési szolgálatnak napi létszámjelentésben kell jelenteni. Az MH 5. LDD hadtáp
részlegvezető bírálja el az igényjogosultságot és a fentieknek megfelelően az élelmezési
normakeret terhére az élelmezési szaktiszt biztosítsa azt.
(8) Vezetékes ivóvizet kell biztosítani az előbbiekben fel nem sorolt egyéb munkahelyeken
dolgozó állomány (irodákban, dolgozószobákban, egyéb helyiségekben) számára.
(9) A tanulók védőitallal történő ellátási rendje a munkavállalókkal megegyező módon
történik.
5.4.1.1 A védőital készítésének, tárolásának és kiszolgálásának alapvető
közegészségügyi szabályai:
(1). -A védőital készítéséhez ivóvíz minőségű vizet kell használni.
(2). - Csak olyan anyagból készült csapot, töltésre szánt ballont, szifonfejet és edényzetet
szabad használni, melyből mérgező vagy egyéb káros szennyeződés nem oldható ki.
(3). -A védőital készítésére, tárolására és kiszolgálására használt edényzetet tisztán kell
tartani és rendszeres fertőtlenítését biztosítani, töltés előtt az edényzetet ivóvíz minőségű
folyóvízzel át kell öblíteni, az edényt más célra igénybe venni nem szabad.
(4). - Munkahelyen a környezeti szennyeződéstől, felmelegedéstől vagy lehűléstől védett
részen kell tárolni a védőitalt.
(5). A védőital fogyasztási hőfoka:
a) a kiosztásra kerülő tea (kávé) személyenként és naponta legalább 0,5 liter, 50 Co hőfokú,
1 g teából (40 g kávéból) készült és 50 g (25 g) cukrot (vagy annak megfelelő
édesítőszert) tartalmazó legyen,
b) a 0,1 % NaCl (konyhasót) tartalmazó szénsavas víz 15-20 Co hőfokú legyen.

5.5

Tisztálkodási szer és bőrvédő készítmény juttatás rendje

(1). A 14/2018. (IX.17.) HM rendelet 26. §-a alapján azokon a fokozott szennyeződéssel járó
munkahelyeken, ahol a dolgozó bőrét (kezét) szappanos, meleg vizes mosással eltávolítható
szennyeződés éri, mosdószappant, kéztörlési vagy szárítási lehetőséget kell biztosítani.
(2). Az egyénenként kiadható szappan mennyiségét a hatályban lévő élelmezési normakeretek
alapján kell meghatározni.
(3). Amennyiben a normakeret nem teszi lehetővé a személyi állomány megfelelő ellátását,
azonnali intézkedést kell kezdeményezni az elöljáró szakágnál. Az intézkedés kezdeményezéséért
a logisztikai felelőst teszem felelőssé.

(4). A tisztálkodási szer és bőrvédő készítmény beszerzésért és elosztásért a logisztikai felelős
együttműködve az MH 5. LDD Logisztikai Főnökséggel a felelős.
5.5.1 Szappanra jogosultak
a) Szakmunkások, műszerészek, technikusok, szakoktatást végzők- résztvevők;
b) Raktárvezetők, raktárkezelők;
c) Konyhai dolgozók (konyhai kisegítők, felszolgálók); (jelenleg nincs ilyen beosztás)
d) Kertészeti tevékenységet végzők;
e) Karbantartás tevékenységet végzők;
f) Sírgondozást végzők;
g) Takarítást végzők; (jelenleg nincs ilyen beosztás)
h) Anyagmozgatást végzők;
i) Kémiai kísérletet végzők;
j) Fémipari tevékenységet végzők;

5.5.2. Kéztisztító szerre és bőrápoló készítményre jogosultak
a) Takarító állomány; (jelenleg nincs ilyen beosztás)
b) Konyhai kisegítő állomány; (jelenleg nincs ilyen beosztás)
c) Karbantartó tevékenységet végző állomány;
d) Kertészeti tevékenységet végző állomány;
e) Fémipari tevékenységet végző állomány;
(5). Az előirt szappant, ipari kéztisztítószert, bőrápoló készítményt kizárólag természetben és
a munkahelyek részére lehet kiadni, a tárgy időszak, illetve a munkába állás első napján, a
ténylegesen meglévő létszámra a vonatkozó normatáblázat alapján.
(6). Fertőtlenítő hatású kéztisztítószert kell biztosítani az alábbi helyeken:
a) Étkezésre kijelölt helyek;
b) Konyhák;
c) Étkezdék bejárata melletti kézmosó helyek;
d) Járványügyi helyzet esetén, minden kézmosó helyen, illetve az intézmény bejáratánál;
(7). A kéztisztítószerrel való ellátásért – amennyiben arra a területre a szolgáltatói szerződés,
vagy más hatályos intézkedés nem vonatkozik – a logisztikai felelőst (együttműködve az MH 5.
LDD logisztikai főnökséggel) teszem felelőssé.

VI. A munkavégzésre vonatkozó szabályok
6.1.Általános magatartási szabályok
(1).
Az Mvt. 60. §-ra figyelemmel, az intézmény személyi állományába tartozó
munkavállaló köteles:
a) a munkahelyén biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, és
munkáját az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésére vonatkozó
szabályok megtartásával végezni;

b) a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotról a tőle elvárható módon
meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és munkahelyi vezetője utasítása
szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni;
c) a munkavégzéshez az egészséget és testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni;
d) a munkaterületen a fegyelmet, a rendet, a tisztaságot megtartani, a keletkező szennyező
anyagok, szennyvíz, hulladék kezeléséről gondoskodni oly módon, hogy veszélyt vagy
egészségi ártalmat ne okozzanak és a környezetet ne károsítsa;
e) a munkavédelmi oktatásokon részt venni, munkája biztonságos elvégzéshez szükséges
ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni;
f) a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart, tőle elvárhatóan megszüntetni,
valamint jelenteni a munkahelyi vezetőjének;
g) a balesetet, sérülést, rosszullétet munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni, illetve a
sérültnek szükséges segítséget adni.
(2). Az Mvt. 63. § (1) bekezdés szerint a munkavállaló jogosult megtagadni a
munkavégzést, ha azzal életét, egészséget, vagy testi épséget közvetlenül, vagy súlyosan
veszélyeztetné.
(3). Ha valamely, a munkavállaló egészséget vagy biztonságát potenciálisan veszélyeztető
munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a biztonságos munkavégzés érdekében az
egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására kell hozni.
A megbízott egyben felelős is az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
szabályainak a betartásáért/betarttatásáért.
(4). Az Mvt. 38. § (2) bekezdése valamint a nemdohányzók védelméről valamint a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályiról szóló 2011. évi XLI. törvény
alapján dohányozni az intézmény területén tilos!
(5). Más szervezet objektumában (területén) szervezetett munkavégzés keretében munkát
végző munkavállaló köteles az SzMvSz előírásain túlmenően a munkavégzés helye szerinti
munkavédelmi rendszabá1yokat is betartani.
(6). A munkahelyen a dolgozók létszámának és a veszély jellegének megfelelő jelző- és
riasztóberendezést kell biztosítani.
(7). Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a
munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és egészségvédelmi
jelzéseket kell alkalmazni.
(8). A munkahelyeken gondoskodni kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzéshez szükséges mozgástérről.
(9). Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót és a
munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, vagy
más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni.
(10). A munkahelyen alkalmazott munkaállás (állvány, pódium, kezelőjárda) kialakítása,
elhelyezése, rögzítése feleljen meg a munkavégzés jellegének, a várható igénybevételnek, tegye
lehetővé a biztonságos munkavégzést, a szükséges anyagok és eszközök tárolását, a biztonságos
közlekedést, fel- és lejutást.
(11). A tároló helyeket (raktárakat) a tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai
tulajdonságainak, egymásra hatásának, továbbá a környezetből eredő hatásoknak, illetőleg az
anyag emberi egészségre, környezetre gyakorolt hatásának, a rakodás, szállítás és tárolás módjának
figyelembevételével kell kialakítani.
(12). Az energia-, cső- és közműhálózatnak biztonságosan üzemeltethetőnek, kezelhetőnek,
karbantarthatónak és azonosíthatónak kell lennie, a villamos szerelvényeknek meg kell felelniük a
biztonsági (érintésvédelmi, robbanásbiztonsági stb.) követelményeknek.
(13). A munkahely természetes és mesterséges megvilágítása elégítse ki a munkavégzés
jellegének megfelelő világításra vonatkozó követelményeket.

(14). A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a
sugárzások, az alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a munkavállalókat
és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat, és nem veszélyeztethetik a munkavégzés
biztonságát.
(15). A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a
veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, az egészséget nem károsító
levegőt és klímát kell biztosítani.
(16). Ha az előírt levegő vagy klíma biztosítása műszakilag megoldhatatlan, a munkavállalók
egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt
alkalmazni, illetőleg védőitalt juttatni.
(17). A szabadtéri munkahelyen - a munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek
megfelelő műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési
lehetőséggel, védőitallal - gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről.
(18). Munkahely céljára csak olyan építmény alkalmazható, amely megfelelő szerkezetű és
szilárdságú. Ilyen építményben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek és jellegének, az abból fakadó tisztítási feltételeknek megfelelő határoló
felületeket, belmagasságot, légtérfogatot, mozgásteret, közlekedési útvonalakat kell kialakítani.
(19). Az ablakoknak, tetővilágításoknak és szellőző-berendezéseknek biztonságos módon
nyithatónak, zárhatónak, beállíthatónak és rögzíthetőnek kell lenniük, nyitott állapotban nem
lehetnek olyan helyzetben, ami veszélyt jelent a munkavállalókra nézve.
(20). A munkahely padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének
és az ebből fakadó tisztítási követelményeknek, a várható legnagyobb igénybevételnek, felületük
csúszásmentes, egyenletes, botlás- és billenésmentes legyen. A közlekedési utak szélessége és a
szabadmagasság tegye lehetővé a gyalogosok és járművek biztonságos közlekedését, a közlekedési
utak és pályák melletti biztonságos munkavégzést.
(21). Az olyan munka- és tároló helységekben, ahol gyalogos- és járműforgalom van,
illetőleg rendszeresen anyagot szállítanak, a közlekedési, illetőleg az anyagmozgatási útvonalakat
meg kell jelölni, vagy el kell választani egymástól.
(22). Az elsődlegesen gépjárműforgalom számára szolgáló kapu közvetlen közelében a
gyalogosok számára külön ajtót kell biztosítani, ha a gyalogosok számára nem biztonságos az
áthaladás.
(23). A kijáratokat és vészkijáratokat, a kijelölt menekülési utakat szabadon kell tartani.
Számuk, méretük, elhelyezésük és megvilágításuk tegye lehetővé a munkahely, a veszélyes terület
gyors és biztonságos elhagyását. Vészkijárathoz toló- vagy forgóajtók használata tilos.
Vészkijáratot lezárni csak úgy szabad, hogy vészhelyzetben bárki által nyitható legyen.
(24). A gép állandó tartozéka a biztonságos használatához szükséges magyar nyelvű
üzemeltetési dokumentáció, amelyet a gyártó, import esetén az importáló, annak hiányában az
üzemeltető köteles biztosítani;
(25). A személyi állomány szervezetszerű beosztásában csak olyan tevékenységet folytathat,
amelyhez a szükséges baleset- elhárítási és egészségvédelmi ismeretekkel rendelkezik.
(26). Ha a munkakörülmények olyanok, hogy bárkinek életét, testi épségét, vagy egészségét
közvetlen veszély fenyegeti, a veszély elhárításáig munkát végezni, vagy végeztetni tilos!
(27). Az objektum és a feladatteljesítés helyén, a kiképzés során, illetve a szünetek alatt tilos
minden olyan - a feladattal, munkával nem összefüggő - tevékenység, amely veszélyhelyzetet
teremthet.
(28). A telepített gépeket, berendezéseket csak a jogosult személyek kezelhetik. Ezen
személyek nevét ki kell függeszteni a gépek mellé.

6.1.1. Az étkezésre, tisztálkodásra, dohányzásra vonatkozó előírások és korlátozások:
(1). Az intézmény objektumaiban tilos dohányozni. Maradéktalanul be kell tartani az Mvt.
38. § (2) bekezdése valamint a nemdohányzók védelméről valamint a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályiról szóló 2011. évi XLI. törvény előírásait.
(2). Égő cigarettát, gyufát tilos olyan helyen tárolni, eldobni, ahol ez tüzet okozhat.
(3). (Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítménybe gyújtóeszközt bevinni
TILOS!)
(4). Ételt, étkező- és ivóeszközt az erre a célra kijelölt és az egészségügyi
követelményeknek megfelelő helyen kell tárolni. Romlandó ételt szekrényben tárolni TILOS!
(5). Étkezni tilos: minden olyan helyen, ahol fertőzés veszélye áll fenn, illetve a higiénés
körülmények ezt nem teszik lehetővé.

6.2. A munkavégzésre vonatkozó sajátos előírások telepített munkahelyeken
6.2.1 Kötött munkahelyek
(1). Kötött munkahely az a kijelölt munkahely (terület, körlet, útvonal), amelyet az oda
beosztott, vezényelt személy kizárólag az adott tevékenységet közvetlenül irányító személy,
munkahelyi vezető engedélyével, illetőleg a váltás végrehajtását követően hagyhat e1.
(2). Amennyiben a feladat ellátása érdekében indokolt, a munkahelyi vezető intézkedik a
munkaközi szünet, illetve az egyéb tevékenység azonnali elrendelésére, megszakítására vagy
elhalasztására.
(3). Rosszullétet, egészségügyi panaszt az érintett munkavállaló köteles jelezni a munkahelyi
vezetőnek. A munkahelyi vezető köteles a munkavégzés alól felmenteni az érintettet (szükség
esetén ideiglenes váltásáról gondoskodni) és orvosi vizsgálatra küldeni. Az érintett az orvosi
vizsgálaton köteles megjeleni. Az orvosi vizsgálat eredménye alapján szükség szerint a
munkahelyi vezető intézkedjen az érintett munkavállaló aznapi munka alóli felmentésére,
leváltására.
6.2.2 Korlátozás alá tartozó munkaterületekre, munkakörökre vonatkozó előírások
Azokra a feladat teljesítési helyekre, ahol a feladat jellege fokozottan tűz- és
robbanásveszélyes, továbbá ahol a munkavégzés fokozott baleseti veszéllyel vagy egészségre
ártalmas anyagok felhasználásával jár, oda csak az oda beosztottak, a felügyelettel megbízottak és
az ellenőrzésre jogosult személyek léphetnek be.
6.2.3 Az elsősegélynyújtásra vonatkozó előírások
(1). A sérült személy(eket) az MH 5. LDD egészségügyi központ egészségügyi
szakállománya, illetve a kijelölt, felkészített elsősegélynyújtó személyek részesítik elsősegélyben.
Különleges, azonnali beavatkozást igénylő esetekben (például: áramütésből, elesésből eredő,
vágásos jellegű sérüléseknél) a balesetet észlelő személy köteles a rendelkezésre álló eszközök
segítségével elsősegélyt nyújtani és az Országos Mentőszolgálatot értesíteni.
(2). Az elsősegélyhelyet piktogrammal kell jelölni.
(3). Az intézmény állományából kijelölt elsősegélynyújtók oktatásának megszervezéséért a
gondnok a felelős (egyeztetve az MH 5. LDD egészségügyi központtal, egészségügyi
szakemberrel).
(4). Az elsősegélynyújtó helyek és felszerelések típusát az SzMvSz 12. számú melléklete
tartalmazza.

6.2.4

A munkavégzésre alkalmas állapot ellenőrzése

(1). A munkavégzésre alkalmas állapot ellenőrzést az igazgató, vagy átruházott hatáskört
betöltő rendeli e1.
(2). Az alkoholos befolyásoltság vizsgálathoz szükséges tárgyi feltételeket az MH 5. LDD
egészségügyi szolgálata biztosítja, továbbá gondoskodnak a vérvétel végrehajtásáról, a vérminta
vérvizsgálatra akkreditált szervezethez való eljuttatásáról.
(3). A kábítószer hatása alatti állapot vizsgálatát az elöljáró feladatszabása alapján a jogász
közreműködésével az MH 5. LDD egészségügyi szolgálat végzi.
(4). Az alkoholos befolyásoltság, illetve a kábítószer hatása alatti állapot vizsgálatának
eredményéről az MH 5. LDD egészségügyi szolgálat jelent az igazgatónak.
6.2.5

Sport és testnevelés foglalkozások biztonsági rendszabályai

(1). A sportbalesetek elkerülése érdekében a sportfoglalkozások résztvevői kötelesek a
sportolásra alkalmas sportfelszerelésben megjelenni, mellyel sem maguk, sem mások testi épséget
nem veszélyeztetik (az ékszerek viselete, a karóra, a logó fülbevaló, a hosszú köröm, az össze nem
kötött hosszú haj baleset forrása lehet).
(2). Sportfoglalkozások és a sportolás megkezdése előtt a balesetveszély megelőzése
érdekében kötelező a bemelegítő gyakorlatok végzése.
(3). Tanulók testnevelés órái, sportfoglalkozásai, irányított szabadidős foglalkozásai csak
testnevelő tanár, vagy foglalkozásvezető jelenlétében, irányításával és felügyeletével vezethetők le.
6.2.6

Az intézmény területén kijelölt dohányzóhelyek
Az intézmény területén nincs kijelölt dohányzóhely!

6.2.7

Speciális tevékenységekre vonatkozó sajátos előírások

(1). Az egyes speciális tevékenységekre (hegesztés stb.) vonatkozó jogszabályi előírásokat, a
biztonságos munkavégzés feltételeit a tevékenységre vonatkozó szakutasítások, biztonsági
szabályzatok, intézkedések tartalmazzák.
(2). A tevékenység biztonságos végrehajtása érdekében a feladat végrehajtásáért felelős
munkahelyi vezetők kötelesek a vonatkozó utasításokat tanulmányozni, munkavédelmi oktatás
keretében az ismertetni a feladatot ellátó állománnyal, meggyőződni arról, hogy a speciális
tevékenységet végrehajtó munkavállaló elsajátította az oktatás anyagát.
6.2.8

Műhelyek, tanműhelyek berendezések, gépek használata

(1). Gép, berendezés használatba vételét csak abban az esetben engedélyezem, ha a munkát
végző a vonatkozó munkavédelmi előírásokat elsajátította és a gép, berendezés rendelkezik a
szükséges magyar nyelvű kezelési utasítással - gépkönyvvel - és érvényes felülvizsgálati
jegyzőkönyvvel.
(2). A műhelyek berendezéseinél, üzemeltetésénél a műhely jellegéből adódó munkavédelmi
előírásokat be kell tartani. Figyelembe kell venni az egyes gépek, anyagok veszélyességi fokát,
egymásra való hatásaikat. Biztosítani kell a berendezések balesetmentes kezelhetőségének
feltételeit, különösen a műhelyekben való mozgás, közlekedés lehetőségének biztosítását. Kerülni
kell a zsúfoltságot.
(3). A helységben használt berendezések használati utasítását és a berendezés
felülvizsgálatáról szóló jegyzőkönyvet a felhasználás helyén kell tárolni.

(4). Minden munkakezdés előtt a dolgozó köteles meggyőződni a munkaeszköz biztonságos
állapotáról. Rendellenesség észlelése esetén - ha a hiba elhárítására nem jogosult –a munkát
megkezdeni TILOS!
(5). Tanműhelyekben tanulók csak szakoktatók jelenlétében tartózkodhatnak, irányításuk,
felügyeletük alatt végezhetnek tevékenységet
6.2.9

A műhelyek üzemeltetésével kapcsolatos előírások

(1). Műhelyenként fel kell tüntetni a tűzveszélyességi osztályba sorolást (a bejárati ajtó külső
oldalán);
(2). A berendezések, gépek mellett fel kell tüntetni azok használati és kezelési utasítását;
valamint a kezelő (kezelők) nevét.
(3). A műhelyekben használt vegyi készítmények Biztonsági adatlapját a felhasználás helyén
kell tárolni, azt a dolgozók számára hozzáférhetővé kell tenni.
6.2.10

Hegesztésre vonatkozó előírások

(1). Hegesztési munkálatokat csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy
végezhet, érvényes felülvizsgálattal rendelkező hegesztő berendezéssel;
(2). A hegesztő berendezés csak olyan állapotban hagyható felügyelet nélkül, amely kizárja az
illetéktelenek által történő felhasználását;
(3). Hegesztő tevékenység végrehajtásánál helyi elszívást kell alkalmazni.
(4). A hegesztő tevékenységet úgy kell megszervezni, hogy a hegesztő munkahelyek sem
egymást, sem a környezetet ne veszélyeztessék;
(5). A szétfröcskölődött fém, és salakrészecskék ellen a környezetet védeni kell;
(6). Munkakezdés előtt meg kell győződni a tűzvédelmi előírásokban rögzített tűzoltó
felszerelések meglétéről;
(7). A robbanásveszélyes porral szennyezett környezetben portalanítást el kell végezni a munka
megkezdése előtt;
(8). A hegesztő berendezések ellenőrzését negyedévenként kell elvégezni, az ellenőrzést
hegesztő szakember folytathatja le, az ellenőrzés megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzíteni;
(9). Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak előzetes írásban meghatározott feltételek
alapján szabad végezni, amelyre az engedélyt tűzvédelmi szakember jogosult kiadni.
6.2.11 Étkezde (az HM 5. LDD üzemelteti)
(1). Étkezdében folyamatosan csak olyan személyek foglalkoztathatóak, akik az időszakos
orvosi vizsgálaton és szűrővizsgálaton megfeleltek;
(2). A fenti helyiségekben dohányozni SZIGORÚAN TILOS.
(3). Az étkezdében található gépek kezelését, karbantartását csak az erre a feladatra kijelölt
személy végezheti. Javításukat csak szakszerelő végezheti;
(4). A berendezések, gépek előtt a HACCP előírásainak megfelelő csúszásgátló szőnyeget
kell elhelyezni. Az elektromos tűzhelyeket, csatlakozókat, kapcsolókat nedves kézzel üzembe
helyezni, megfogni TILOS! Az előírt egyéni védőeszközök használata kötelező;
(5). Az étterem és a hozzá tartozó helyiségek takarítását, az ételkiosztással nem foglalkozók
végezhetik. A kövezetet naponta fel kell mosni zsíroldószeres meleg vízzel;
(6). A romlandó és bűzös hulladékokat az objektum területén fedett, résmentes tartályban kell
tárolni és elszállítatni. A tartály ürítéséről és naponkénti fertőtlenítéséről az MH 5. LDD élelmezési
szolgálat gondoskodjon;
(7). Ételt, étkező- és ivóeszközöket az erre a célra kijelölt és az egészségügyi
követelményeknek megfelelő helyen kell tárolni. Az étkezőhelyeken étkezés előtti kézmosási

lehetőséget kell biztosítani. Az éttermeket főétkezés előtt zsíroldószeres meleg vízzel kell
felmosni. Az étkezőhelyiségeket évente meszelni kell;
(8). Az objektumban dolgozók részére megfelelő állapotú öltözőt, mosdót, kézmosószert és
WC-t kell biztosítani;
(9). Az étkezde, konyhai helységek területére belépő ellenőrző elöljárók, engedéllyel ott
tartózkodók kötelesek a HACCP előírásait betartani, öltözetükre fehér köpenyt húzni;
(10). Az étkezde területén élelmiszer feldolgozással, főzéssel, kiosztással foglalkozók
kötelesek hajhálót (sapkát) viselni;
(11). Az étkezde területén csak csúszásgátló talppal rendelkező, a bokát rögzítő lábbeli
használatát engedélyezem;
(12). Papucs, szandál használatát SZIGORÚAN MEGTILTOM!
6.2.12

Raktárakra vonatkozó előírások

(1). A raktárakba csak a szervezetszerű állomány léphet be, illetve folytathat munkát;
(2). A fűthető raktárakban és a hozzájuk tartozó irodákban a munka befejezése előtt fél
órával a fűtést be kell fejezni; (ha nem központi);
(3). A raktárakban az anyagokat, eszközöket sajátosságaiknak megfelelően kell tárolni,
hogy azok megközelítése, rakodása biztonságos legyen;
(4). A tárolt anyagoknál figyelembe kell venni a Biztonsági adatlapok és a gyártói
utasítások erre vonatkozó intézkedéseit. A tárolási előírások betartásáért a raktárvezetőt teszem
felelőssé;
(5). Festékeket, fűtőolajt, tűzveszélyes anyagokat csak önálló, elkülönített helyen lehet
raktározni;
(6). Anyagokat a közlekedési utakra még átmenetileg sem szabad lerakni, a raktározott
anyagok a közlekedési utakra nem nyúlhatnak be;
(7). Állványokat csak megfelelő állapotban, falhoz rögzítve, eldőlés biztosítva és csak arra a
teherbírásra szabad igénybe venni, amelyre méretezték, melyet az állványzaton fel kell tüntetni;
(8). Az anyagokat úgy kell rakni, hogy hozzáéréssel, nekidőléssel ne legyenek feldönthetők;
(9). Létrák használata esetén a létrák talpait csúszásmentesre kell kialakítani, azokat
használat előtt meg kell vizsgálni;
(10). A raktárak ajtóinak külső és belső környezetét és a biztosított tűzoltó eszközt
eltorlaszolni SZIGORÚAN TILOS!
6.2.13

Anyagmozgatás, szállítás

(1). Anyagot mozgatni, szállítani csak a szállítandó anyag tulajdonságainak, alakjának,
formájának megfelelő, arra alkalmas eszközzel szabad úgy, hogy az senkit ne veszélyeztessen. A
feladatvégzés minden szakaszában a biztonsági előírások betarthatók legyenek, a szállítóeszközön
a terhet a rakfelületen úgy kell elhelyezni, hogy az mozgatás közben elbillenés, leesés, vagy
lecsúszás, elszóródás, elfolyás ellen biztosítva legyen;
(2). Teherszállítást végző gépjárművön rakodó személy csak akkor szállítható, ha
biztonságot nyújtó ülőhely rendelkezésre áll és a rakomány megbízhatóan rögzítve van;
(3). Terhet személyek felett szállítani, személyeknek függő teher alatt tartózkodni TILOS!
(4). Az anyagok hajítással, emeletről dobással történő továbbítása TILOS (darabos anyag);
(5). Alkalomszerű anyagmozgatási tevékenység előtt a végrehajtó állományt ki kell oktatni
a feladat biztonságos végrehajtásáról, részükre mechanikai ártalmak ellen védelmet nyújtó
védőkesztyűt kell biztosítani;
6.2.14

Tehermozgatás során betartandó normák

(1). Teheremelés és szállítás segédeszköz nélkül:

a) Nők sík talajon, kézben 20 kg-ot, ketten 40 kg-ot emelhetnek és vihetnek legfeljebb 60
m távolságra.
b) Férfiak legfeljebb 50 kg-ot emelhetnek és vihetnek. A szállítási távolság 50 kg-ig, sík
terepen 90 m, 10%-os emelkedés mellett 30 m. Az 50 kg-nál kisebb tömegű terhek
arányosan nagyobb távolságra szállíthatók. Lépcsőn legfeljebb 3 m magasságig 50 kgos tömegű teher szállítható. Ennél magasabb szintre férfiak sem vihetnek
kéziszerszámokon kívül más terhet.
c) A 200 kg és ennél nagyobb osztatlan tömegű terhek emelését, szállítását, rakodását
megfelelő szállító-, illetve rakodóeszközzel kell végezni.
(2). Teherszállítás segédeszközzel:
a) Ömlesztett anyagok mozgatásánál a teher, a lapát vagy villa tömegét is beleszámítva,
nők esetében legfeljebb 5 kg, férfiak esetében legfeljebb 8 kg lehet.
b) 2%-nál nagyobb emelkedőn vagy egyenetlen felszínű talajon, kétkerekű kézikocsin 30
kg-nál, három- vagy négykerekű kocsin 50 kg-nál nagyobb tömegű teher nem
szállítható.
c) nők:
(1) 2%-os emelkedőig, egyenletes, süppedésmentes talajon
 egykerekű targoncán 50 kg,
 kétkerekű kézikocsin 100 kg,
 három- vagy négykerekű kézikocsin 150 kg tömegű terhet szállíthatnak.
(2) egyenetlen felszínű talajon vagy 2%-ot meghaladó emelkedőn
 a) egykerekű targoncán 20 kg,
 b) kétkerekű kézikocsin 50 kg,
 c) három- vagy négykerekű kézikocsin 100 kg tömegű terhet szállíthatnak.
d) férfiak egyenletes, süppedésmentes talajon
 (1) egykerekű targoncán 100 kg,
 (2) 10% emelkedésig 50 kg,
 (3) molnárkocsin 200 kg,
 (4) 10% emelkedésig0100 kg,
 (5) emelőkocsin 500 kg,
 (6) 10% emelkedésig 200 kg,
 (7) kétkerekű kézikocsin 500 kg,
 (8) 10% emelkedésig 250 kg,
 (9) három- vagy négykerekű kézikocsin 1000 kg,
 (10) 10% emelkedésig 300 kg tömegű terhet szállíthatnak.
6.2.15 A targonca használata (jelenleg ilyen eszköz nincs az intézményben)
(1). Targoncát csak vizsgával rendelkező személy vezethet, még ideiglenesen sem adhatja át a
kezelője, vezetője;
(2). Indulás előtt meg kell győződni, hogy a teher súlya a teherbíró-képességet nem haladja
meg, elhelyezése biztonságos, éles, vagy hegyes tárgyak a targonca felületén nem nyúlhatnak túl;
(3). A targoncákat csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni: anyaghalmazokat
vagy egyéb tárgyakat a targonca segítésével megtolni, kiegyengetni TILOS!
(4). Közlekedéskor a közlekedés szabályait be kell tartani;
(5). Az intézmény egész területén a megengedett maximális sebesség 5 km/h lehet,
hátramenetben csak rövid ideig közlekedhetnek;

(6). A targonca emelő-berendezésével személyeket felemelni, vagy szállítani SZIGORÚAN
TILOS!
(7). Emelővillával felszerelt targoncával egyszerre legfeljebb két egymásra rakott, terhelt
rakodólap szállítható, ha a felső rakodólap biztosan nyugszik az első rakodólapos rakományon;
(8). Lejtőn lefelé való közlekedés esetén csak hátrafelé mozgás (teherrel) engedhető meg.
(9). A targonca vezetője vezetés közben köteles a targonca vezetésére jogosító igazolványát
magánál tartani;
(10).
Targonca vezetése közben a rakodónak és a vezetőnek kötelező a védősisak
használata.
6.2.16

Veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó általános szabályok:

(1). Robbanásveszélyes anyagokat csak olyan személyek kezelhetnek, akik ismerik azok
alkalmazási módját, a karbantartás és a tárolás, valamint az ellenőrző vizsgálat és a javítás
biztonságos feltételeit. Különösen veszélyes, ritkán előforduló munkák megkezdése előtt,
esetenként is kell oktatást és ismeretellenőrzést tartani.
(2). Rendkívül érzékeny robbanóanyagokkal csak olyan személyek dolgozhatnak, akiket - az
elektrosztatikus feltöltődésre való hajlam egyedi ellenőrzése után - erre alkalmasnak találhatók. A
mérés elvégzésének feltételeit az illetékes munkahelyi vezető biztosítsa.
(3). Robbanóanyag kezeléséhez mindig a megfelelő ruházatot, védőruhát, cipőt kell
biztosítani. Ahol ezt a technológiai utasítás előírja, nem szabad elektrosztatikusan feltöltődő
anyagból készült alsó és felső ruhaneműt, vasalt, illetve villamos szempontból szigetelő talpú
lábbelit viselni.
(4). A tűz- és robbanásveszélyes anyagokat felhasználásuk előtt szemrevételezéssel
ellenőrizni kell. Nem megfelelő anyagot használni TILOS!
(5). Egészségre ártalmas anyagokkal 18 éven aluli személyeknek foglalkozni TILOS!
(6). Az egészségre ártalmas anyagokat csak a rendszeresített, lezárt, szabványos
göngyölegekben, egymástól elkülönítve, a környezet káros behatásaitól védve és óvintézkedések
betartása mellett szabad tárolni, szállítani. A göngyölegek rakodásánál és szállításánál figyelembe
kell venni a tároló-, szállítóedényen feltüntetett jelzéseket. A szállító járművet el kell látni az előírt
biztonsági jelzésekkel. A szállítási útvonalat az előírt módon meg kell határozni, attól eltérni
TILOS!
(7). A tárolt egészségre ártalmas anyagok mellett táblán fel kell tüntetni az anyag pontos
megnevezését, tűzveszélyességi osztályát, mérgező jellegét, valamint a kezelésére, a védőeszköz
használatára, az elsősegélynyújtásra és a veszély esetére vonatkozó előírásokat.
6.2.17 Az objektum területén munkát végző külső munkavállalók tevékenységének
szervezésével kapcsolatos eljárási szabályok:
(1). Amennyiben az intézmény területén vagy az objektum egyes részein más az intézmény
vagy vállalat dolgozóinak kell feladatot végrehajtani, munkát végezni, az intézmény az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megfelelően köteles a területet,
objektumot vagy munkaterületet átadni.
(2). Bemutató foglalkozásokon, a résztvevőket úgy kell elhelyezni, illetve a szemlélő elöljáró
útvonalát úgy kell kijelölni, hogy a résztvevők a tevékenység semmilyen fázisában
veszélyhelyzetbe nem kerülhessenek és a bemutató foglalkozást biztonságos lefolytatását ne
zavarhassák.
(3). Az intézményhez vezényeltekre ugyanazok a munkavédelmi előírások vonatkoznak,
mint az intézmény személyi állományára.
(4). Az intézmény munkaterületén munkát végző, de annak személyi állományába nem
tartozó személyeket az intézmény területén betartandó biztonsági rendszabályokból ki kell oktatni,
tevékenységüket csak ezután kezdhetik meg.

(5). A külső munkavállalókkal nyilatkozatot kell kitölteni a biztonságos munkavégzés
feltételeiről.

6.3.

A munkavégzésre vonatkozó sajátos előírások objektumon, elhelyezési
körleten kívül, illetve nem telepített munkahelyeken

(1). Az intézmény területén kívül, de más szerv hatáskörébe nem tartozó területen végzett
tevékenység során mindenkor tartsák be a 126/2011. HM utasítás, valamint az érvényes
szabályzatok, szakszolgálatok által kiadott biztonsági rendszabályokat, annak betartását mindenkor
a kijelölt munkahelyi vezetők, foglalkozásvezetők köteles betartatni és ellenőrizni.
(2). Amennyiben a tevékenység más szervezet területén vagy annak működési körében
történik az idegen szervezet által meghatározott biztonsági előírások betartása kötelező. Az ilyen
területen végzett tevékenység előtt külön oktatást kell tartani az ott érvényes biztonsági
rendszabályokból, melyet az idegen szervezet képviselőjének kell megtartania.
(3). Ha a feladatteljesítéshez egyéni védőeszköz van előírva, a munkát végző állomány
munkahelyi vezetője, foglalkozásvezetője köteles biztosítani illetve a munkát végző köteles
viselni.
(4). A munkavégzés során, valamint honvédelmi képzés alkalmával a munkavédelmi és
biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani, a munkahely nem befolyásolhatja az előírások
betartását. Ha a feladatteljesítéshez egyéni védőeszköz van előírva, azt az az intézmény köteles
biztosítani, akinek a munkavégző az állományába tartozik.
(5). Ha az intézmény részére munkát végző vállalat vagy más szerv dolgozóinak - a
kereskedelmi forgalomban nem kapható - speciális védőeszközöket kell biztosítani, azt előre
szerződésben kell rögzíteni. Egyébként a külső vállalat feladata a dolgozók egyéni védőeszközzel
történő ellátása.
(6). A honvédelmi kiképzési feladatok tervezésénél és végrehajtásánál a mindenkori hatályos
szakutasítások biztonságtechnikai fejezetei az irányadók.
(7). A végrehajtandó tevékenység vezetője egy személyben felel:
a) - a munkahely technológiai fegyelméért,
b) - a munkát végzők kioktatásáért,
c) - a hatókörben tartózkodók és a munkát végzők biztonságáért,
d) - az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeiért.
(8). Rendellenesség, biztonságtechnikai hiányosság esetén a tevékenységet köteles leállítani!

6.4.A rendkívüli munkavégzési körülményekre vonatkozó előírások
(1). Mentési feladatok végrehajtása külön intézkedés szerint, együttműködve a
katasztrófavédelmi szervekkel történhet.
(2). A mentésre kirendelt állomány vezetője tartson külön felkészítést és eligazítást a mentést
irányító utasítása szerint.
(3). Rendkívüli körülmények közötti munkavégzés esetén, ha a biztonsági rendszabályok nem
tarthatók meg, akkor a következőket kell biztosítani:
a) A munka szervezésére, irányítására és ellenőrzésére kis csoportokat kell létrehozni és a
biztonsági intézkedések felügyeletére egy személyi felelőst, kell kijelölni (pl.:
tűzoltás);
b) A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenül szükséges számú kioktatott,
kiképzett személyek tartózkodhatnak;

c) Mentésnél feltétlen sorrendiséget kell megállapítani, és ki kell jelölni a menekülés
útvonalát.

6.5.Korlátozás alá tartozó
vonatkozó előírások

munkaterületekre,

munkakörökre

Azokra a feladatteljesítési helyekre, ahol a feladat jellege fokozottan tűz- és
robbanásveszélyes, továbbá ahol munkavégzés fokozott baleseti veszéllyel vagy egészségre
ártalmas anyagok felhasználásával jár, oda csak az oda beosztottak, a felügyelettel megbízottak és
az ellenőrzésre jogosult személyek léphetnek be.
6.5.1. Azon munkahelyek jegyzéke, ahová csak az oda beosztottak, valamint a
felügyelettel megbízott személyek léphetnek be, illetve tartózkodhatnak:
a) Porta;
b) Karbantartó-asztalos műhely;
c) Kertész raktár;
d) Kémia szertár;
e) Tisztítószer raktár (HM EI ZRT);
f) Tanműhelyek,
g) Étkezde kiszolgáló helyiségei (MH 5. LDD);
A munkahely bejáratánál, azok közelében jól látható helyen fel kell tüntetni a beosztottak
és a felügyelettel megbízottak nevét, belépésre jogosultak nevét;
6.5.2. Azon munkahelyek, illetőleg feladatok, munkafolyamatok jegyzéke, ahol
egyedül szolgálatot ellátni, munkát végezni nem szabad
Az intézményben nincs olyan munkahely ahol, önállóan munkát végezni nem lehet.

6.6.Elsősegélynyújtás rendje
6.6.1. Az elsősegélynyújtás biztosításának rendje
(1). Az intézménynél az elsősegélynyújtást alapvetően az MH 5. LDD egészségügyi
központja látja el. Elsősegély láda van kihelyezve a portán, a karbantartó műhelyben, a
tanműhelyekben és a kémia szertárban.
(2). Egyéb esetekben az Országos Mentőszolgálatot kell értesíteni.
(3). Az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelést jól látható, hozzáférhető helyen kell
készenlétben tartani.
6.6.2. Elsősegélyhelyek kijelölése
(1). Az intézmény valamennyi gyakorlati munkahelyén elsősegélynyújtó felszerelést
(mentődobozt) és a személyi állomány tagjai közül 1 fő kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt
személyt kell a munkahelyi vezetőknek biztosítani;
(2). Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt, megfelelő mennyiségben és
minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett és
elsősegélynyújtásra alkalmas helyen kell készenlétben tartani úgy, hogy mindenki hozzáférhessen,
aki azon a munkahelyen dolgozik, vagy oktatásban részesül.

(3). A munkahelyi vezetőknek, a gondnoknak az MH 5. LDD egészségügyi központtal
együttműködve gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról;
(4). Az elsősegélyhelyet táblával jól láthatóan meg kell jelölni!
6.6.3. Elsősegélynyújtók kiképzése
(1). Az elsősegélynyújtók kiképzéséről és továbbképzéséről az MH 5. LDD Egészségügyi
Központ gondoskodik az igazgató kérésére. A kijelölt állomány biztosításáért a munkahelyi
vezetők a felelősek.
(2). A kiképzésének ki kell terjednie:
a) Elsősegélynyújtó anyagok és eszközök szakszerű használatára;
b) A vérzések csillapítására;
c) A sebellátásra;
d) A sérültek szállítására, fektetésére;
e) A munkahely szerinti speciális feladatokra;
f)

Az orvos, illetve a mentőszolgálat igénybevételével kapcsolatos legfontosabb
tudnivalók ismeretére és gyakorlati alkalmazására;

g) Az egyes sérülések ellátásának szabályaira;
(3). Az elsősegélynyújtók éves felkészítését a biztonságtechnikai oktatási naplóban kell
rögzíteni.
6.6.4. Elsősegélynyújtó felszerelések
A mentődobozokat, felszereléseket illetve a gyógyszereket a biztosítandó létszám és a
speciális munkafolyamat szerint kell összeállítani. Az elsősegélynyújtásra szolgáló helyek
jegyzékét 12. számú melléklet tartalmazza.

VII. A munkavédelmi eljárások rendje
7.1 Tájékoztatás, tanácskozás, munkavédelmi érdekegyeztetés
7.1.1 Tájékoztatás, tanácskozás
A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében
köteles a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselővel tanácskozni, valamint biztosítani
részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói
intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában. Ennek érdekében a munkavállalók
közvetlenül, vagy munkavédelmi képviselőjük útján különösen a következő munkáltatói
kötelezettségek tekintetében jogosultak tanácskozást folytatni:
a) A munkavédelmi feladatok elvégzésében érintett személyek kijelölése, foglalkoztatása,
tevékenysége;
b) A munkavédelmi tartalmú információk biztosítása;
c) A munkavédelmi oktatás megtervezése és megszervezése.

7.1.2 Munkavédelmi érdekegyeztetés
Az intézmény személyi állománya az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül képviselőt (a
továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani. A választás megtartásának lebonyolítása, a
feltételek biztosítása az igazgató (mint munkáltató) kötelezettsége.
a) Munkavédelmi képviselővé az a személy választható, aki legalább 6 hónapja
munkaviszonyban áll az intézményben;
b) A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással négy évre
választják;
c) A munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének,
visszahívásának rendjére, működési területére a Munka Törvénykönyv törvény az üzemi
tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni;
d) Amennyiben a munkavédelmi képviselők száma eléri a hármat, úgy munkahelyi
munkavédelmi bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hozhatnak létre. Bizottság
létrehozása esetén a munkavédelmi képviselőt megillető jogokat - ha azok a
munkavállalók összességét érintik - a bizottság gyakorolja;
e) A bizottság tárgyalásán - a bizottság kezdeményezésére - a munkáltató vagy hatáskörrel
rendelkező megbízottja köteles részt venni.

7.2 Próba-kísérleti üzem, munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok
7.2.1 Próba-kísérleti üzem
(1). Az Mvt. 1/a és 1/b számú mellékletében meghatározott veszélyes munkaeszközt,
technológiát, munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat keretében próba- vagy kísérleti jelleggel
legfeljebb 180 nap időtartamban üzemeltethető.
(2). Az üzembe helyezési eljárás során figyelemmel kell lenni a próba- vagy kísérleti
üzemeltetés kockázataira is.
7.2.2 Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok
(1). A veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzembe helyezésének,
újraindításának feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, munkaeszköznél a
munkavédelmi megfelelőséget igazoló tanúsítás, hatósági felügyelet alá tartozó létesítmény,
munkaeszköz, munkahely esetén a hatósági engedély megléte.
(2). Az üzemeltető (munkáltató) a veszélyes létesítmény, munkahely, technológia
üzemeltetését munkavédelmi üzembe helyezési eljárás lefolytatása után rendelheti el;
(3). Az üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat;
(4). A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat munkabiztonsági szaktevékenységnek
minősül.
(5). A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatnak ki kell terjednie:
a) A kiviteli terv munkavédelmi fejezetében foglaltak megvalósulására;
b) A biztonságra vonatkozó szabványok és más normatív előírások teljesülésére;
c) A megvalósulási dokumentáció és a jogszabályban előírt mellékletek, bizonylatok
meglétére és megállapításaira, külön kitérve:

1)
2)

a tervezői nyilatkozatok meglétére;
a kivitelezői nyilatkozatokra;

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

az ellenőrző mérések és ezek minősítő részére;
az üzemi próbák eredményeire;
a próbaüzemi jegyzőkönyvek megállapításaira;
a szakhatóságok megállapításaira;
a karbantartó (szakanyagnem felelős) nyilatkozatára;
ideiglenes használatba vétel esetén a szükséges feltételekre;
üzembe helyezés megtagadásának esetén a közvetlen balesetveszélyt jelentő
körülményekre.

7.3 Kockázatértékelés, veszélyes munkahelyek, veszélyes munkakörök,
veszélyes haditechnikai eszközök
7.3.1 Munkavédelmi kockázatértékelés
(1). Az intézmény által használt épületek illetve objektumok, valamint a személyi állomány
által folytatott tevékenységek munkavédelmi kockázatelemzését és értékelését a munkavédelmi
megbízott végzi az kijelölt állomány közreműködésével.
(2). A munkavédelmi kockázatértékelést az Mvt. 54. § (2)-(5) bekezdése valamint a
126/2011. HM utasítás szerint kell végrehajtani.
(3). A munkavédelmi kockázatértékelés során megállapított kockázatok csökkentésére
valamint kezelésére vonatkozó Intézkedési Tervek a munkavédelmi megbízott állítja össze és az
intézmény igazgatója hagyja jóvá.
(4). A munkavédelmi kockázatértékelésről és annak felülvizsgálatáról készült iratokat öt évig
kell megőrizni, és a munkavédelmi okmányok között kell tárolni.
(5). Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják
a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett
tevékenységbe. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi
szaktevékenységnek minősül.
(6). A kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket első alkalommal a munkáltató
tevékenységének megkezdésétől számított egy éven belül, azt követően indokolt esetben köteles
elvégezni, és azt évenként felülvizsgálni.
(7). Indokolt esetnek kell tekinteni különösen a kockázatok (munkakörülmények, az
alkalmazott technológia, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) lényeges
megváltozását, illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés
bevezetését, alkalmazását.
(8). Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok
lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés
hozható összefüggésbe, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra
nem terjedt ki.
7.3.2 Veszélyes munkahelyek, veszélyes munkakörök
(1). Veszélyesnek akkor minősíthető egy munkakör, ha megállapítható a fokozottan
veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások köréről, az azokhoz kapcsolódó részletes,
valamint a csökkentés napi szolgálati időre vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (XII.6.) HM
rendelet (továbbiakban: 30/2004. HM rendelet) mellékletében meghatározott kóroki tényezők
valamelyike, illetve a munkavégzés során az előírt szabályozást meghaladja és az a megfelelő
intézkedésekkel sem csökkenthető elfogadható mértékűre (kivéve zaj).

(2). A munkavédelmi kockázatértékelés és a munkavédelmi ellenőrzések megállapításai
alapján egészségkárosító kockázati tényezőknek kitett beosztások, veszélyes munkakörökkel
kapcsolatos munkavédelmi feladatokat a 30/2004. HM rendelet előírásai szerint kell végrehajtani.
(3). Ezek közé tartozik a fokozott expozíciónak kitett munkakörök beazonosítása,
munkahigiénés vizsgálatok kezdeményezése.
(4). A határozatban megállapított egészségi ártalom fennállása esetén meg kell állapítani a
30/2004. HM rendeletben és a 7/2015. (VI.22.) HM rendeletben meghatározott járandóságokat.
(5). A munkakörök minősítését az alábbi esetekben kell elvégezni:
a) Szervezeti változás miatt bekövetkezett munkakör megváltozása, megnevezés
megváltozása;
b) A munkavállaló kérelme alapján;
c) Új technológia, veszélyes anyag, megváltozott kockázati tényezők esetén.
(6). A minősítési eljárás során a külön intézkedésben kijelölt bizottság végezze el a
kockázatelemzést, intézkedjen a megfelelő vizsgálatok megrendelésére. Az eredmények alapján
tegyen javaslatot a minősítendő munkakörökre. Annak jóváhagyása után a jogszabályban
meghatározottak szerint kérelmezze az MH HF részéről a munkakörök vizsgálatát, a kóroki
tényezők fennállásának megállapítását.
(7). A munkakörök minősítése az MH HF szakvéleménye alapján az igazgató jogköre.
7.3.3 Veszélyes haditechnikai eszközök
(1). Veszélyes haditechnikai eszköznek minősül az olyan haditechnikai eszköz, amely
használata során az állomány egészsége, testi épsége - megfelelő védelem hiányában - károsító
hatásnak lehet kitéve.
(2). Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek
megvalósításáért a rendszeresítésért és az üzemeltetésért az alkalmazó, illetve az igazgató a felelős.
(3). Az egészség, testi épség károsító hatásának elkerülése érdekében a veszélyes
haditechnikai eszközök kockázatértékelése alapján hozott megelőző intézkedések betartása
mindenki számára kötelező!

7.4 A munkavédelmi ellenőrzések
7.4.1 Általános rendelkezések
(1). Évente két alkalommal vezetői biztonságtechnikai (munkavédelmi, környezetvédelmi és
tűzvédelmi) ellenőrzést kell végrehajtani. Ennek során elemezni és ellenőrizni kell a
munkavédelem helyzetét, eredményességét, a munkavédelmi kötelezettségek teljesítését, illetve
feltárni a munkavédelmi követelményektől való eltéréseket és azok okait.
(2). Az intézmény munkavédelmi ellenőrzés végrehajtását a munkavédelmi megbízott végzi a
kijelölt állomány közreműködésével.
(3). Az ellenőrzés megállapításait az 1/2009. HM rendelet 24. § szerinti tartalmi
követelményekkel jegyzőkönyvet kell felvenni. A munkavédelmi ellenőrzés során tapasztalt
hiányosságokat rögzíteni kell, azok megszüntetésére határidőt és felelőst kell megjelölni. A
hiányosságok megszüntetéséről ismételt ellenőrzéssel kell meggyőződni.
(4). A munkavédelmi követelményektől való eltérések megszüntetésére az igazgatónak
intézkedést kell kiadni, amely tartalmazza a végrehajtandó feladatokat, a felelősöket és a
végrehajtás határidejét.
(5). A munkavédelmi ellenőrzésekről készült iratokat öt évig kell megőrizni, és a
munkavédelmi okmányok között kell tárolni.

(6). Minden szintű vezető köteles az általa irányított területen munkavédelmi ellenőrzéseket
végezni, illetve minden dolgozó köteles munkakezdés előtt az általa kezelt munkaeszközt, gépet,
berendezést munkavédelmi szempontok alapján ellenőrizni.
(7). Az ellenőrzések formái:
a) felügyeleti ellenőrzés (elöljáró terve szerint)
b) vezetői ellenőrzés
(8). Az ellenőrzések fajtái:
a) rendszeres,
b) cél,
c) rendkívüli,
d) személyi állomány munkavégzésre alkalmas állapotának ellenőrzése.
7.4.2 Folyamatba épített rendszeres ellenőrzés
Minden munkahelyi vezető kötelessége a napi élettel kapcsolatos tevékenységek rendszeres
ellenőrzése. Az ellenőrzéseket a napi tevékenység során folyamatosan kell végezni. Az esetlegesen
felmerülő gondok, problémák, hiányosságok megszüntetésére azonnal ki kell adni a szükséges
intézkedéseket, és azok végrehajtását folyamatosan kell ellenőrizni valamint számon kérni. A
munkahelyi vezető köteles a munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásokat megszegő dolgozót
figyelmeztetni, és szükség esetén a munka beszüntetésére felszólítani.
7.4.3 Célellenőrzések
(1). A célellenőrzések során a munkavédelmi és biztonságtechnikával kapcsolatosan kiemelt
részeket kell ellenőrizni.
(2). Az ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek
tartalmazni kell az esetlegesen feltárt hiányosságokat, azok kijavításának időpontját és a felelős
személy nevét, beosztását. A jegyzőkönyvben foglalt határidő lejárta után visszaellenőrzést kell
végezni, hogy meglehessen győződni a hibák teljes kijavításáról.
7.4.4 Rendkívüli ellenőrzések
(1). Rendkívüli ellenőrzéseket a tervtől függetlenül az elöljáró intézkedésére vagy vele együtt
kell végrehajtani. Rendkívüli ellenőrzést a mindenkori munkáltató is elrendelhet.
(2). Az ellenőrzés tapasztalatait és a visszaellenőrzések rendjét a fentiekben leírt módon kell
végrehajtani.
(3). Rendkívüli ellenőrzést az elöljárón kívül az illetékes szakhatóság is elrendelhet vagy
végezhet a szervezet egész területén.
7.4.5 A személyi állomány munkavégzésre alkalmas állapotának ellenőrzése
(1). A szervezet dolgozóinak a szervezet területére, bármilyen létesítményébe alkohol
tartalmú italt, illetve más bódító hatású készítményt bevinni, ott fogyasztani TILOS!
(2). A munkavégzés előtt szeszes italt, vagy más bódító hatású készítményt (pl.: gyógyszert)
fogyasztani csak olyan mennyiségben lehet, hogy a munkakezdéskor a dolgozó már ne legyen a
hatása alatt, és ne legyen kimutatható.
(3). Az ittassági illetve kábítószer hatása alatti állapot ellenőrzését a munkahelyi vezetők
kezdeményezhetik, azt az igazgató rendeli el. Az ellenőrzéseket az intézmény jogásza végezheti el,
az MH 5. LDD Egészségügyi központ közreműködésével.

7.4.6 A vezetői szintű ellenőrzés:
(1). Az intézményben évente 2 alkalommal biztonságtechnikai szemlét kell tartani.
(2). A szemle célja, a személyi állomány testi épségének megóvására irányuló tevékenység
hatékonyságának fokozása, a szabályzatok, utasítások érvényesítésének vizsgálata, a feladatok
végrehajtásának ellenőrzése, számonkérése, segítése, a hiányosságok megelőzése, kizárása.
(3). A szemléket két részre kell osztani, úgy, mint főszemle és szűkített szemle.
(4). A főszemle időpontját minden évben március hónapra kell tervezni.
(5). A szűkített szemle időpontját minden évben október hónapra kell tervezni.
(6). A szemlékre minden esetben bizottságot kell létrehozni, az alábbi személyekből:
a) bizottság elnöke:
igazgató helyettes/ jogász
b) bizottsági tagok lehetnek:
munkavédelmi megbízott
gondnok
logisztikai felelős
üzemeltető cég képviselője
(7).
A bizottságot minden esetben az igazgató jelöli ki.
7.4.7. Az ellenőrzések lefolytatásának módja
(1). A szemléken meghatározott feladatokat kell vizsgálni:
a) az előző szemlén meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzése,
b) a vizsgált területek saját hatáskörében megtartott ellenőrzések értékelése,
c) a baleseti helyzet áttekintése, adminisztrációs tevékenység értékelése,
d) a munkavédelmi oktatás, vizsgáztatás helyzetének értékelése,
e) az foglalkozás egészségügy helyzete, a védőeszközök, szociális ellátottság vizsgálata,
f) a munkavégzés körülményeinek értékelése, különös tekintettel a biztonsági előírások
betartására, valamint a munkahelyi rend és tisztaság értékelésére.
(2). Minden szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a munkavédelmi
megbízott állítja össze, annak tartalmaznia kell:
a) a feltárt hiányosságokat,
b) a hiányosságok kiküszöbölésének, megszüntetésének határidejét,
c) a feladatért felelős személy megnevezését,
d) a vizsgált részleg munkavédelmi tevékenységének értékelését.
(4) Az elkészült jegyzőkönyvet legkésőbb a szemle befejezése utáni 30. napon jóvá kell
hagyatni, és az érintett területek képviselőivel aláíratni tudomásul vétel miatt. A szemlén előírt
feladatok határidőre történő végrehajtását a kijelölt felelősök a határidőt követő 2 napon belül
kötelesek jelenteni a munkavédelmi megbízottnak.

7.5 A munkaeszközök időszakos felülvizsgálatai
A technikai eszközök üzemképességének, biztonságos üzemeltethetőségének érdekében
rendszeres felülvizsgálatokkal kell meggyőződni arról, hogy a gép, berendezés, eszköz állapota
megfelel-e a jogszabályokban, szabványokban rögzített előírásoknak. Az ellenőrzéseket a
munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
szóló 10/2016 (IV.5.) NGM rendelet előírásai szerint kell végrehajtani.

7.5.1 A felülvizsgálatokkal kapcsolatos fogalmak
a) Szerelői ellenőrzés:
Az érintésvédelem alapvető hibáinak kimutatása céljából, különleges szakképzettséget,
méréseket, illetve azok kiértékelését nem igénylő ellenőrzés. Szemrevételezéssel, illetve a
szabványban előírt szigetelés ellenállásméréssel meg kell győződni a berendezés
megfelelősségéről. A szerelői ellenőrzés végrehajtását jegyzőkönyvben kell dokumentálni és azt a
következő vizsgálat elvégzéséig meg kell őrizni. A jegyzőkönyvet az ügyviteli szabályoknak
megfelelően gyűjtőzni kell.
b) Ellenőrző felülvizsgálat:
A veszélyes kategóriába nem tartozó eszköznek a szerelését követő, illetve az üzemeltetés
megkezdését, valamint új munkahelyen történő felállítását megelőző – az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos körülmények meglétét ellenőrző - vizsgálata.
c) Időszakos ellenőrző felülvizsgálat:
A veszélyes kategóriába nem tartozó olyan munkaeszköznek – a munkáltató által
meghatározott gyakoriságú – felülvizsgálata, amely a munkaeszköz a használat során bekövetkező
elhasználódás vagy egyéb ok miatt a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét
veszélyeztető helyzetet idézhet elő.
d) Szabványossági felülvizsgálat:
Az érintésvédelem olyan részletes - a méréseket és azok számszerű eredményének
kiértékelését is tartalmazó – ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az
érintésvédelem a vonatkozó szabványok valamennyi előírását.
e) Munkaeszközök időszakos felülvizsgálata
A használt épület, létesítmények, valamint ezek berendezéseinek, továbbá a személyi
állomány használatában lévő munkaeszközök (gép, készülék, szerszám vagy berendezés) amelyet
a munkavégzés során alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni
védőeszköz) időszakos biztonsági felülvizsgálatát, valamint időszakos ellenőrző vizsgálatát az
érintett állomány szervezi, végzi és tartja nyilván.
f) Munkaeszköz használata:
A munkaeszközzel végzett bármely tevékenység, ideértve az elindítást, leállítást,
alkalmazást, szállítást, javítást, karbantartást és tisztítást is.
7.5.2 Az egyes felülvizsgálatok esedékessége
(1). Kisfeszültségű,
erősáramú
villamos
berendezések,
hordozható
biztonsági
transzformátorok:
a) Ebbe a kategóriába tartoznak a II. érintésvédelmi osztályba tartozó, védőföldeléssel el
nem látott berendezések, pl.: kéziszerszámok, elektromos eszközök.
b) Használatba vétel előtt: Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat.
(2). Időszakos vizsgálat: Évente szerelői ellenőrzés, 3 évente szabványossági felülvizsgálat
(ha a kezelési utasítás ennél rövidebb időtartamot nem határoz meg)
(3). Áramvédő kapcsolók:
a) Használatba vétel előtt: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat.
Időszakos vizsgálatok: Háromhavonta működési próba, illetve az ideiglenes telepített
munkahely esetén havonta.

(4.) Egyéb villamos berendezések felülvizsgálatai:
b) Ebbe a kategóriába tartoznak az előző kategóriákba nem tartozó villamos
berendezések.
c) Használatba vétel előtt: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat.
d) Időszakos vizsgálatok: 3 évente szabványossági felülvizsgálat (ha a kezelési utasítás
ennél rövidebb időtartamot nem határoz meg)
7.5.3 Épületek felülvizsgálatai:
(1). Az épületek felülvizsgálatát az összekötő és használói berendezésekről, valamint a
potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi
rendszerekről szóló 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet valamint a Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Főosztály 9343/2018 nyilvántartási számú szakmai állásfoglalása alapján Érintésvédelmi
szabványossági felülvizsgálatot kell végezni új létesítmény használatba vétele előtt, illetve - a
meglévő objektumok esetében - 3 évente, ha az előző felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv más
határidőt nem határoz meg.
(2). (Villámvédelmi felülvizsgálatot kell végezni az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba
tartozó épületek esetében 3 évente, a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek
esetében 6 évente. Ettél eltérően kell a vizsgálatokat elvégeztetni, ha az előző villámvédelmi
jegyzőkönyv más időszakot határoz meg. )
Norma szerinti villámvédelem esetén létesítéskor, majd 3 évente, nem norma szerinti
villámvédelem esetén (300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű
robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy
szabadtér esetén legalább 3 évenként) 6 évente.
(3).
Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végrehajtani a villamos berendezés
használatbavételét követően, ha jogszabály másként nem rendelkezik, 300 kilogrammnál vagy 300
liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag tárolására, felhasználására
szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, egyéb esetben legalább 6 évenként
Veszélyes berendezések felülvizsgálatai
(1). Használatba vétel előtt: Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, mérések
elvégeztetése (pl.: szabványossági felülvizsgálat, zaj, megvilágítás, rezgés, klíma)
(2). Időszakos vizsgálatok: Időszakos biztonsági felülvizsgálat, mérések elvégeztetése (pl.:
szabványossági felülvizsgálat, zaj, megvilágítás, rezgés, klíma) 5 évente, ha a gyártói utasítás,
vagy egyéb utasítás másként nem rendelkezik.
Nem veszélyes munkaeszközök felülvizsgálatai
(1) Használatba vétel előtt: Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat.
(2) Időszakos vizsgálatok: Időszakos ellenőrző felülvizsgálat. 5 évente, ha a gyártói utasítás,
vagy egyéb utasítás másként nem rendelkezik
7.5.4 Egyéb munkaeszközök felülvizsgálatai:
Az előző kategóriába nem tartozó munkaeszközök (haditechnikai eszközök, emelőgépek,
tűzoltó készülékek stb.) ellenőrző és időszakos ellenőrző felülvizsgálatait a vonatkozó
szakutasítások, jogszabályok alapján kell tervezni és végrehajtani.

7.6 A munka-egészségügyi és munkabiztonsági szaktevékenység
A foglalkozás egészségügyi feladatokat ellátó személy:
(1). Folyamatosan ellenőrizze (ellenőriztesse) a biztonságos és egészséget nem
veszélyeztető munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi előírások, higiéniai előírások betartását;
(2). Vezesse a jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat;
(3). Szakállományával vegyen részt a munkahelyi kockázatértékelés,- becslés eljárásokban,
mérje fel és terjessze fel a kockázatértékeléshez szükséges munkaegészségügyi méréseket
megigénylését;
(4). A munkahelyi kóroki tényezők elfogadható (megengedett) kockázati szinten való
tartásának érdekében megalapozott szakmai javaslatokkal kezdeményezzen intézkedést az
igazgatónál;
(5). Vegyen részt a munkavédelmi oktatások, vizsgáztatások végrehajtásában, oktatási és
ellenőrzési tematika kidolgozásában.

7.7 Balesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek
7.7.1 Balesettel kapcsolatos fogalmak
(1). Baleset: Mvt. 87 § 1/A pont szerint, 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.
(2). Honvédelmi baleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés
során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló
közrehatásának mértékétől függetlenül, továbbá tényleges állományú katona esetében az a baleset
is, amely a katonát a szolgálatra való felkészülés során, vagy azzal összefüggésben a
szolgálatteljesítés helyén éri.
(3). Súlyos honvédelmi baleset: az a honvédelemi baleset, amely megfelel az Mvt.-ben
szabályozott súlyos munkabaleset feltételeinek.
(4). Szolgálatképesség csökkenés: a katonai szolgálat ellátását kizáró, vagy hátrányosan
befolyásoló egészségi állapot, amelynek alapján az állományilletékes vezető a beteg, sérült katona
részére a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM
rendelet mellékletének 236.3. pontja szerinti szolgálatmentességet, egészségügyi szabadságot,
gyógyüdülést, vagy egyes szolgálati kötelezettségek alóli részleges felmentést engedélyez.
(5). Szolgálati kötelmekkel összefüggő honvédelmi baleset: az a honvédelmi baleset vagy
honvédelmi úti baleset, amely a katonai szolgálat teljesítése, vagy a szolgálati jog gyakorlása során
keletkezett, valamint ha a szolgálati helyre vagy onnan a lakásra, szállásra menet közben
következett be.
(6). Szolgálati kötelmekkel nem összefüggő honvédelmi baleset: az a honvédelmi baleset
vagy honvédelmi úti baleset,
a) amelyet a sérült munkavállaló szándékosan vagy a tiltó rendelkezések súlyos
megszegésével idézett elő,
b) amelyet kizárólag a sérült munkavállaló önhibájából eredő ittassága vagy bódult
állapota okozott,

c) amely a lakásról, szállásról a szolgálati helyre, vagy a szolgálati helyről a lakásra,
szállásra menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve,
vagy az utazás indokolatlan megszakítása során történt.
(7). Honvédelmi úti baleset: az a baleset, amely a munkavállalót a lakásáról, szállásáról a
szolgálati helyére vagy munkahelyére, onnan a lakására, szállására menet közben éri, kivéve, ha a
baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművének igénybevétele során történt.
(8). Társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során elszenvedett baleset: a sérültnek a
társadalombiztosítási ellátásának igénybevétele, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesete
(sérülése), melyek közül az számít üzeminek, amely a biztosítottat keresőképtelenségének vagy
rokkantságának, továbbá az egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságának az elbírálása
céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen
történt megjelenésével összefüggésben érte.
(9). Baleseti veszélyt jelentő rendellenesség: olyan munkaszervezési hiányosság, cselekvési
vagy műszaki hiba, amelynek folytán fennáll a honvédelmi baleset veszélye, de a körülmények
szerencsés kimenetele, vagy az időben történő beavatkozás miatt a honvédelmi baleset nem
következett be.
7.7.2

A balesetek bejelentése

(1). Az intézménynél foglalkoztatott munkavállalók minden balesetét, továbbá a szervezett
munkavégzéssel összefüggésben észlelt baleseti veszélyt jelentő rendellenességet be kell jelenteni,
ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni.
(2). Az intézménynél munkát végző személyi állomány köteles minden bekövetkezett
baleseti eredetű sérülését a munkahelyi vezetőjének, az igazgatónak jelenteni az alábbiak szerint:
a) honvédelmi baleset és honvédelmi úti baleset esetén azonnal, de legkésőbb 24 órán
belül;
b) nem honvédelmi baleset (szabadidős, otthoni stb.) esetén azonnal, de legkésőbb az
első orvosi ellátást követő munkanapon.
(3). Az intézménynél munkát végző személyi állomány köteles minden bekövetkezett
baleseti eredetű sérülését (honvédelmi baleset és honvédelmi úti baleset, szabadidős baleset)
egészségkárosodását haladéktalanul jelenteni, de legkésőbb az első orvosi ellátás megtörténtét
követő első munkanapon. A munkavállaló a bejelentéssel egyidejűleg bemutatja az igazolását,
amennyiben az MH 5. LDD Egészségügyi Központ orvosi rendelő utalja be ellátásra, akkor az
ellátás megtörténte után az orvosi vizsgálati lapot bemutatja az orvosi rendelőben és a
későbbiekben a sérülésével kapcsolatos összes vizsgálati lappal, kezeléssel kapcsolatban
megjelenik az orvosi rendelőben.
(4). A munkavállalót ért balesetet a Baleset Napló részletes kitöltésével kell dokumentálni.
Ennek a balesetet követő azonnali kitöltéséért a munkavállaló, akadályoztatása esetén munkahelyi
vezetője a felelős. A Baleseti Napló munkavállalók esetében a portán, tanulók esetében az iskola
ápolónőjénél van kihelyezve.
(5). Az MH 5. LDD Egészségügyi Központ parancsnoka intézkedik, hogy a munkavállalók
által náluk bejelentett balesetek az Ambuláns Naplóba bevezetésre kerüljenek. Továbbá
intézkedik, hogy minden hónap utolsó munkanapján, a tárgy hóban bejegyzésre került baleseteket
összesítve, a 14. számú melléklet szerinti formában az igazgató részére jelentésre kerüljön,
melynek 1 példányát a munkavédelmi gyűjtőben kell tárolni.
(6). Ha a munkavállaló a bejelentési kötelezettségének balesete, vagy a személyét érintő más
elháríthatatlan akadály miatt (eszméletvesztés, ájulás stb.) nem tud eleget tenni, a bejelentést az

akadályoztatás megszűnését követő munkanapon köteles megtenni munkahelyi vezetőjének, illetve
az igazgatónak.
(7). Az igazgató a bejelentési kötelezettség teljesítését elmulasztó munkavállalóval szemben
fegyelmi eljárást folytat le. A fegyelmi eljárást legkorábban a bejelentési kötelezettség
teljesítésének elmulasztásáról történő tudomásszerzést követő első munkanapon kezdeményezi. A
baleset bejelentésének elmulasztása esetén a munkavállaló köteles bizonyítani, hogy a sérülés,
vagy más egészségkárosodás honvédelmi baleset következménye.
(8). Tanuló balesetek esetén a 7.7.2.4. pontban leírtak szerint kell eljárni.
7.7.2.1

Honvédelmi balesetek jelentése

(1). Az intézménynél munkát végző személyi állomány köteles a szervezett munkavégzés
során, vagy azzal összefüggésben észlelt baleseti veszélyt jelentő rendellenességet azonnal,
valamint az elszenvedett balesetét azonnal, de legkésőbb a baleset bekövetkezését követő 24 órán
belül bejelenteni a munkahelyi vezetőjének.
(2). A sérült akadályoztatása esetén, vagy ha valaki tanúja egy balesetnek, akkor a bejelentési
kötelezettség a balestet észlelő személyre is vonatkozik. A bejelentéssel egyidejűleg tájékoztatást
kell adnia a munkavégzés - bejelentés idején még fennálló - veszélyeztetésről.
(3). A munkahelyi vezető minden bekövetkezett baleset esetén a tudomására jutást követően
azonnal intézkedik a sérült mentéséről, elsősegélyben részesítéséről és további ellátásáról, a még
fennálló veszélyeztetés azonnali megszüntetéséről, súlyos honvédelmi baleset gyanúja esetén a
baleseti helyszín biztosításáról.
(4). A sérült akadályoztatása esetén a munkahelyi vezetők a fenti intézkedések megtétele után
a portán lévő Baleseti Naplóban foglalt adatok közlésével bejelentik a balesetet.
(5). A bejelentett balesetekről tájékoztatást adnak az igazgatónak, aki aláírásával ellátja a
Baleseti Napló megfelelő rovatát.
(6). A Baleseti Napló tartalmazza:
a) a munkabaleset - minden évben 1-es sorszámmal kezdődő – számát,
b)

a baleseti időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

c)

a sérült nevét, rendfokozatát, beosztását

d)

a baleset helyszínét, tevékenység jellegét, rövid tényállását,

e)

a sérülés megnevezését,

f)

azt, hogy várható-e munkaképtelenség (egészségügyi szabadság, táppénzes
állományba vétel), vagy szolgálatképesség csökkenés (felmentés),

g)

a bejelentő és a bejegyzést tevő nevét, rendfokozatát, beosztását és a bejegyzést
tevő aláírását,

h)

igazgató aláírását.

(7). Súlyos honvédelmi baleset, kettőnél több személy egyidejű sérülése és lövéses,
robbanásos baleset gyanúja esetén a munkahelyi vezető/portás haladéktalanul jelenti a balesetet az
igazgatónak, valamint a munkavédelmi megbízottnak.
(8). 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 gátló maradandó károsodását,

b) valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) és a reprodukciós képesség
elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását okozta,
c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást,
d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb, két vagy több ujja nagyobb részének
elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek),
e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg
elmezavart okozott.
f) Tanuló balesetek esetén a 7.7.2.4. pontban leírtak szerint kell eljárni.
(9). A lövés vagy robbanás okozta, a kettőnél több személy sérülésével járó, továbbá a
súlyos honvédelmi baleset gyanúját az igazgató egyidejűleg bejelenti a HM Hatósági Főosztály
Munkabiztonsági Hatósági Osztály Baleseti Készenléti Szolgálatára (továbbiakban: BKSZ) (Tel.:
06-30-3836525; Fax: 25-003). A bejelentést írásban meg kell ismételni a Bejelentő Lapon, ha a
bejelentés személyesen, vagy telefonon történt.
(10). Az igazgató intézkedik a munkabiztonsági hatóság megérkezéséig a baleseti helyszín
balesetkori állapotban történő megőrzéséről. Ha a balesetkori állapot megőrzése további súlyos
veszélyhelyzetet idézne elő, vagy jelentős anyagi kárral járna, a veszélyhelyzet, vagy a jelentős
anyagi kár bekövetkezését valószínűsítő állapot megszüntetésével egyidejűleg a baleseti
helyszínről fényképet, videofelvételt, vagy egyéb, a baleset kivizsgálását elősegítő dokumentumot
kell készíteni.
(11). A felsorolt esetekben azonnal értesíteni kell:
a) az igazgatót,
b) a munkavédelmi megbízottat,
c) a munkavédelmi képviselőt,
d) a jogászt.
7.7.2.2

Honvédelmi úti balesetek jelentése

(1). A baleset jelentése, kivizsgálása, nyilvántartása megegyezik a honvédelmi balesetek
esetében történő eljárással.
(2). Az intézménynél munkát végző személyi állomány köteles minden bekövetkezett
baleseti eredetű sérülését a munkahelyi vezetőjének jelenteni, honvédelmi úti baleset esetén
azonnal, de legkésőbb 24 órán belül.
(3). A sérült/munkahelyi vezető a bejelentett balesetet bejegyzi, bejegyezteti a portán lévő
Baleseti Naplóba.
(4). A bejelentett baleseteket az igazgató aláírásával ellátja a Baleseti Napló megfelelő
rovatában.
7.7.2.3

Egyéb balesetek

(1). Az intézménynél munkát végző személyi állomány (hivatásos, szerződéses és
honvédelmi alkalmazott) köteles minden bekövetkezett baleseti eredetű sérülését a munkahelyi
vezetőjének jelenteni nem honvédelmi baleset (szabadidős, otthoni, szabadság ideje alatti stb.)
esetén azonnal, de legkésőbb az első orvosi ellátást követő munkanapon.
(2). A munkavállalót ért balesetet a 21. számú melléklet szerinti Baleseti Napló részletes
kitöltésével kell dokumentálni. Ennek a balesetet követő azonnali kitöltéséért a munkavállaló,
akadályoztatása esetén a munkahelyi vezetője a felelős.
(3). A bejelentett baleseteket az igazgató aláírásával ellátja a Baleseti Napló megfelelő
rovatában.

(4). Ha a kivizsgálás folyamán bebizonyosodik, hogy nem honvédelmi baleset történt, illetve
a baleset nem szervezett tevékenységgel összefüggésben következett be (nem munkabaleset) és
nem honvédelmi baleset, illetve nem honvédelmi úti baleset, akkor a vizsgálatot be kell fejezni, és
a sérültet a balesettel kapcsolatos megállapításról és a jogorvoslat lehetőségéről határozatban kell
értesíteni.
7.7.2.4

Tanuló balesetek bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 33. pontja alapján, tanuló- és
gyermekbaleset: minden olyan baleset, amely a gyermeket, a tanulót az alatt az idő alatt vagy
tevékenység során éri, amikor a nevelési-oktatási intézmény vagy a gyakorlati képzés
folytatójának felügyelete alatt áll, ide értve az intézményen kívüli gyakorlati képzés során
bekövetkezett balesetet is.
Tanuló balesetek esetén a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján kell eljárni.
(1) Az intézmény a tudomására jutott tanuló baleseteket kivizsgálja, nyilvántartja és teljesíti
az előírt bejelentési kötelezettséget. A tanuló balesetek rögzíteni kell a Tanuló Baleseti Naplóba,
amely az iskolai ápoló szolgálat helyiségében kerül tárolásra. A munkavédelmi megbízott legalább
havonta egyszer egyeztetést hajt végre és a tanuló baleseteket nyilvántartásba veszi.
Minden tanuló balesetről Tanulóbaleset Kivizsgálási Jegyzőkönyvet készít legkésőbb a
tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig.
(2) A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanulóbalesetek estén, az előbbieken
túlmenően haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható
személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős miniszter által
vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer
segítségével kell bejelenteni, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség,
külön jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy példányát - az elektronikus úton
kitöltött jegyzőkönyvek kivételével - a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő
hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött
jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a
tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát az intézményében meg
kell őrizni.
(3) Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás
határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.
(4) Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt az intézmény igazgatója a
rendelkezésre álló adatok közlésével - telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen - azonnal
bejelenti az intézmény fenntartójának valamint tájékoztatásul közli a HM HF-nak. A súlyos baleset
kivizsgálásra bizottságot kell felállítani, aminek a tagjai:
Igazgatóhelyettes
Jogász
Munkavédelmi megbízott
Tanuló osztályfőnöke, vagy az érintett szaktanár
Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely
a) a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított kilencven
napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette),
b) valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását,
c) a tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását,
d) a tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb, két vagy több ujja nagyobb részének
elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
e) a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi
károsodását okozza.

(5) Amennyiben a baleset a pedagógiai szakszolgálat által tartott foglalkozás alatt
következik be, a jelentési kötelezettség a foglalkozást tartó intézmény kötelessége.
(6) Az intézmény lehetőséget biztosít az iskolai diákönkormányzat képviselője számára,
hogy rész vegyen a tanulóbaleset kivizsgálásában.
(7) Minden tanulóbalesetet követően az igazgató intézkedést hoz a hasonló esetek
megelőzése érdekében.
(8) A tanulóbaleseteket az oktatási minisztérium által kiadott „Nyilvántartás tanuló- és
gyermekbalesetekről” formanyomtatvány kitöltésével kell vezetni.
7.7.3

A balesetek kivizsgálása

(9). Minden munkavállalót ért bejelentett, illetve tudomására jutott balesettel kapcsolatosan a
hatályos jogszabályok (a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő
rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011
(X. 20.) HM rendelet,) alapján, az igazgató a balesetről történő tudomásszerzés napján intézkedik
annak kivizsgálására. Tanuló balesetek esetén a 7.7.2.4. pontban leírtak szerint kell eljárni.
(1). Más honvédelmi szervezethez kiküldött, kirendelt munkavállaló által a kiküldés,
kirendelés helyén elszenvedett balesetet a kiküldés, kirendelés helye szerint illetékes
állományilletékes parancsnok, munkáltató vizsgálja ki.
(2). Más honvédelmi szervezethez, vagy a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerint,
más szervhez vezényelt katona által a vezénylés helyén elszenvedett balesetet a vezénylés helye
szerinti állományilletékes parancsnok, munkáltató vizsgálja ki.
(3). A vezényelt munkavállaló baleset kivizsgálása során a kivizsgálásba - szükség esetén be kell vonni a kiküldő, vagy kirendelő szervezetnél foglalkoztatott munkavédelmi
szaktevékenységet ellátó személyeket is.
(4). A 0-8 nap időtartamú munkaképtelenséget, vagy szolgálatképesség csökkenést okozó
balesetek vizsgálatát a munkavédelmi megbízott végzi. A vizsgálat lefolytatásába a munkahelyi
vezetők és a tanúk bevonása kötelező. A vizsgálatba szükség esetén, a vizsgálatot lefolytató
felkérésére bevonható a munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személy, jogász végzettségű
személy, használó, logisztikai felelős és lehetővé kell tenni a munkavédelmi érdekképviselet
részvételét.
(5). A technológia, a munkahely, a hadfelszerelési anyag, a munkaeszköz, az egyéni és a
katonai védőeszköz rendeltetésszerű használata során bekövetkezett 8 napot meghaladó
szolgálatképesség csökkenést vagy munkaképtelenséget, továbbá a súlyos, vagy a kettőnél több
személy egyidejű sérülését okozó honvédelmi baleset gyanúja esetén bizottság vizsgálja ki a
balesetet.
(6). A bizottság vezetője az igazgató, vagy az általa kijelölt személy. A bizottság tagjai a
munkavédelmi megbízott, munkaegészségügyi végzettségű személy, jogász végzettségű személy
és a logisztikai felelős.
(7). Minden baleset kivizsgálása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül, ezért az
ilyen balesetek kivizsgálását legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező
személy vezeti.
(8). A súlyos honvédelmi baleseteket - az igazgatót nem mentesítve jelentési, vizsgálati és
nyilvántartásba vételi kötelezettsége alól - a BKSZ is kivizsgálja.
(9). Honvédelmi baleset gyanúja esetén a baleset kivizsgálása során fel kell tárni azokat a
veszélyes körülményeket, tényezőket és veszélyes cselekményeket, amelyeknek szerepe lehetett a

balesetet eredményező mozzanat, vagy folyamat beindulásában. A baleset helyszínét rajzon,
fényképen vagy videofelvételen rögzíteni kell, továbbá meg kell hallgatni azokat a személyeket,
akiknek a honvédelmi balesetről tudomása lehet. A helyszíni ellenőrzésről, a meghallgatásról
jegyzőkönyvet kell készíteni.
(10). A kivizsgálás során ellenőrizni kell:
a) a létesítmény, technológia, munkahely, munkaeszköz, hadfelszerelési anyag, a munka
tárgya, anyaga állapotát, különösen az üzembe helyezésre, időszakos felülvizsgálatra,
kezelésre, karbantartásra, tárolásra vonatkozó előírások meglétét, megfelelőségét,
érvényesülését, előre nem látható esemény fellépését,
b) az egyéni, és a katonai védőeszközök, a sérült öltözete, védőberendezések, jelző- és
biztonsági berendezések meglétét, állapotát, alkalmazásukra és használatukra
vonatkozó előírások érvényesülését,
c) a környezeti tényezők, veszélyforrások és kóroki tényezők szerepét, jelenlétét,
mértékét, hatását,
d) a munkaszervezés, a munkairányítás - beleértve a munkavédelem belső ellenőrzése rendszerét, a munkavégzés ütemét, a munkatér nagyságát, a baleset bekövetkezésével
való összefüggés vélelme esetén ezek szerepét,
e) a biztonsági és egészségvédelmi jelzések, feliratok meglétét, állapotát, a
figyelemelterelő jelenségek, tevékenységek jelenlétét,
f) a szervezett munkavégzés, a munkahelyi rend és tisztaság, az anyagtárolás,
anyagmozgatás, szállítás, közlekedés szabályainak érvényesülését,
g) a balesetet szenvedett munkavállaló, a balesetet okozó személy, valamint a
munkatársak baleset bekövetkezése előtti feladatait és cselekményeit,
h) az érintett technológiára, hadfelszerelési anyagra, munkaeszközre, munkafolyamatra,
továbbá a balesetet szenvedett munkavállaló, balesetet okozó személy és
munkatársak cselekményére vonatkozó előírások érvényesülését, az előírásoktól való
eltérést és annak mértékét,
i) a balesetet kiváltó okot a tényezők hatásának tételes vizsgálatával, a közrehatás
valószínűsíthető arányának megállapításával,
j) a baleseti okként meghatározott tényező, a szükséges kockázatcsökkentő
intézkedésnek a beosztásra, munkakörre, a technológiára, a munkahelyre, a
munkaeszközre, a hadfelszerelési anyagra vonatkozó kockázatértékelésben való
szerepeltetését,
k) a kockázatértékelésben szereplő kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtását,
l) a munkavállalók előző két pontban írtakról való tájékoztatásának végrehajtását.
(11). A kivizsgálás megállapításait a vizsgálati dokumentációban olyan részletességgel kell
rögzíteni, hogy az alkalmas legyen a baleset okainak, lefolyásának, következményeinek
felderítésére, a tényállás tisztázására, megállapítására.
(12). A honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet minden esetben a munkavédelmi megbízott veszi
fel.
(13). A kivizsgálás eredményét a rövid és középtávú tervezés, a kockázatok értékelése és
kezelése, valamint az általános megelőzési stratégia készítése, pontosítása során fel kell használni.
(14). Az igazgató nem köteles azt a balesetet kivizsgálni, nyilvántartásba venni és a
munkabiztonsági hatóságnak bejelenteni, amelynek bekövetkezésétől számítva 3 év eltelt.
(15). A honvédelmi balesetekkel kapcsolatos dokumentációt (Baleseti napló, Baleseti
nyilvántartó, Jelentés baleseti eseményről, meghallgatási-, kivizsgálási-, bizottsági jegyzőkönyv,
értesítés, honvédelmi baleseti jegyzőkönyv, határozat, baleseti kártérítési tájékoztató stb.) az
intézmény öt évig köteles megőrizni.

7.7.4

A honvédelmi baleseti jegyzőkönyv felvétele

(1). Az igazgató a tudomására jutott balesetről a kivizsgálás megkezdésétől számított 30
napon belül megállapítja, hogy azt honvédelmi balesetnek, vagy honvédelmi úti balesetnek tekintie, a baleset elismerése esetén honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet vesz fel minden esetben,
függetlenül a munkaképtelenség vagy szolgálatképesség csökkenés időtartamától. E döntéséről az
igazgató értesíti a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót.
(2). Súlyos honvédelmi baleset gyanúja esetén az igazgató a kivizsgálási határidőt - indokolt
esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja, erről a sérültet, halálos baleset
esetén a hozzátartozót értesíti.
(3). Ha a baleset honvédelmi balesetként, vagy honvédelmi úti balesetként történő
elismerésének feltételei nem állnak fenn, az igazgató döntését a baleset elbírálásáról szóló
értesítéssel hozza meg.
(4). A baleset elbírálásáról szóló értesítés ellen a sérült, halálos baleset esetén a hozzátartozó
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a munkabiztonsági hatósághoz címzett, az
igazgatónál előterjesztett panaszt nyújthat be. A panaszjog gyakorlásának lehetőségéről a sérültet,
halálos baleset esetén a hozzátartozót a baleset elbírálásáról szóló értesítésben tájékoztatni kell.
(5). Ha a honvédelmi balesetnek több sérültje van, a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet
minden sérült vonatkozásában külön-külön el kell készíteni.
(6). A honvédelmi baleseti jegyzőkönyveket az igazgató a kivizsgálás befejezésekor, de
legkésőbb a baleset tudomásul vételének időpontjától számított 30 napon belül átadja, illetve
megküldi:
a) a sérültnek, a sérült halála esetén hozzátartozójának,
b) a munkavédelmi hatóságnak,
c) a halálos kimenetelű vagy az egy napot meghaladó munkaképtelenséget okozó baleset esetén
az elöljáró parancsnoknak,
d) közszolgálati tisztviselő, honvédelmi alkalmazott, közfoglalkoztatott és munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló balesete esetén a HM pénzügyi feladatot ellátó központi
szervének,
e) kirendelés és vezénylés esetén a kirendelő és vezénylő honvédelmi szervezetnek, valamint
f) az irattárnak.
(7). Súlyos honvédelmi baleset esetén a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvnek a
munkabiztonsági hatósághoz történő megküldésével egyidejűleg másolatban csatolni kell az
intézménynél végrehajtott balesetvizsgálat dokumentációját is, így különösen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

a meghallgatási jegyzőkönyveket,
a szakmai képzettséget igazoló dokumentumot,
a kezelési jogosultságot igazoló dokumentumot,
az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumot,
az üzembe helyezést dokumentáló iratot,
az időszakos biztonsági felülvizsgálatot dokumentáló iratot,
a kockázatértékelést dokumentáló iratot,
fényképfelvételeket, videofelvételeket,
a belső rendelkezések vonatkozó részeit.

(8). A dokumentumok nem megléte esetén a munkabiztonsági hatóság az igazgatónál fegyelmi
eljárást kezdeményez.

7.7.5

A balesetek nyilvántartása

(1). Minden bejelentésre került balesetet a Baleseti Nyilvántartóba nyilvántartásba kell venni,
amelyet a munkavédelmi megbízott vezet.
(2). A munkavédelmi megbízott havonta egyezteti a Baleseti naplóban, az MH 5. LDD
egészségügyi központ által jelentett és a Baleseti nyilvántartóban rögzített baleseteket.
7.7.6
A honvédelmi balesetek minősítése
A tényleges katonai állományba tartozó személyt érintő baleset honvédelmi balesetként, vagy
honvédelmi úti balesetként történő elismerése esetén a munkabiztonsági hatóság eljárása során
dönt a honvédelmi baleset szolgálati kötelmekkel való összefüggésének a minősítéséről is, továbbá
tájékoztatja a sérültet, annak halála esetén hozzátartozóját a társadalombiztosítási ellátás
érvényesítésének lehetőségéről, ezek igénybevételének feltételeiről.
A munkabiztonsági hatóság a döntéséről tájékoztatja
(1) a honvédelmi balesetet szenvedett katona állományilletékes parancsnokát, és
(2) a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szervét.
A kormánytisztviselők, honvédelmi alkalmazottak és munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban állók bejelentett balesetét a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve indokolt
határozatban üzemi balesetnek, vagy nem üzemi balesetnek minősíti.
7.7.7 Baleseti kártérítés
A sérültet, a sérült halála esetén hozzátartozóját a honvédelmi baleseti jegyzőkönyv egy
eredeti példányának megküldésével egyidejűleg tájékoztatni kell arról, hogy ha a honvédelmi
balesettel összefüggésben kára keletkezett, a balesettel kapcsolatos kárigényét az igazgatónál
terjesztheti elő. A kárigény előterjesztésének mintáját a 20. számú melléklet tartalmazza.
7.7.8

A baleseti veszélyt jelentő rendellenesség kivizsgálása

(1). A baleseti veszélyt jelentő rendellenességet a munkahelyi vezető vizsgálja ki. A
kivizsgálást az arról való tudomásszerzés napján meg kell kezdeni és 15 napon belül be kell
fejezni. Az igazgató a határidőt egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.
(2). A kivizsgálási eljárásba - szükség szerint – bizottságot kell kijelölni, melynek vezetője a
jogász, tagjai a munkavédelmi megbízott (munkabiztonsági szakképzettséggel rendelkező
személy) és a logisztikai felelős.
(3). A technológia alkalmazása, a munkahely, a hadfelszerelési anyag, a munkaeszköz, az
egyéni és a katonai védőeszköz rendeltetésszerű használata során bekövetkezett baleseti veszélyt
jelentő rendellenesség körülményeinek kivizsgálása esetén azok megfelelőségét soron kívül
ellenőrizni kell. A megfelelőség ellenőrzését a bizottság hajtja végre. A megfelelőség ellenőrzés
végrehajtása idejére az üzemeltetést, használatot szüneteltetni kell.
(4). A kivizsgálási eljárásról és a kivizsgálás megállapításairól jegyzőkönyvet kell készíteni.
A jegyzőkönyvet a kivizsgálás befejezését követően öt évig meg kell őrizni. A megfelelőségi
ellenőrzés végrehajtása esetén a jegyzőkönyv egy eredeti példányát az üzemeltetésért felelős
részére meg kell küldeni.”
7.7.9

Foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek

(1). A foglalkozási megbetegedéseket, fokozott expozíciós eseteket be kell jelenteni, ki kell
vizsgálni, nyilvántartásba kell venni a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek
bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet szerint. A 27/1996. (VIII.
28.) NM rendelet 1 § (3) bekezdés értelmében ,,A rendkívüli munkavégzési körülmények esetén

(p1. mentés, katasztrófa-elhárítás), illetve a fegyveres erőknél, rendvédelmi szerveknél és
nemzetbiztonsági szolgálatoknál munkavégzésre irányuló, valamint a büntetés-végrehajtási
jogviszonyban álló személyek foglalkozási betegségeinek bejelentésére, nyilvántartására és
kivizsgálására az illetékes miniszter által - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel
egyetértésben - kiadott külön jogszabály az irányadó”.
(2). A szolgálati és foglalkozási betegségek körét, ellátássa1 kapcsolatos eljárásrendet az
egészségügyi szabadság nyilvántartásával, valamint az egészségügyi szabadság időtartamára járó
távolléti díj folyósításával kapcsolatos feladatokról szóló 34/2010. (III. 26.) HM utasítás
tartalmazza.
(3). A szolgálati és foglalkozási megbetegedések kivizsgálását az igazgató kérésére az MH 5.
LDD Egészségügyi Központ parancsnok kezdeményezi a MH Honvédkórház parancsnok felé.
(4). Amennyiben az időszakos vagy soron kívüli szűrővizsgálat, illetve az igazgató vagy a
munkavédelmi megbízott véleménye alapján foglalkozási megbetegedés, foglalkozással
összefüggő megbetegedés, illetve az adott munkakörben történő foglalkoztatást kizáró
megbetegedés gyanúja áll fenn, a foglalkozás-egészségügyi orvos javaslatot tesz a további
teendőkről, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
(5). A vizsgálat megállapítása alapján az igazgató intézkedik az egészségkárosító hatások
megszüntetésére, illetve a szükséges egészségvédelmi rendszabályok megtételére.
7.7.9.1
Foglalkozási megbetegedések
A foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatban az igazgató kérésére az MH 5. LDD
Egészségügyi Központ:
a) Felméri a munkavégzéssel kapcsolatos egészségkárosító kockázati tényezőket, a
munka-egészségügyi feladatokat hatósági jogkörben külön jogszabály szerint ellátó
MH Közegészségügyi és Járványügyi Szolgálata szempontjai alapján;
b) Folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a személyi állomány egészségi
állapotát veszélyeztető fizikai, kémiai, biológiai és környezeti természetű kockázati
tényezőket és azok egészségi állapotra gyakorolt hatásait. Intézkedik, illetve
javaslatokat tesz a veszélyeztető tényezők megszüntetésére, az egészségkárosító
kockázatok csökkentésére, védőfelszerelések alkalmazására;
c) Ellenőrzi, megszervezi és végrehajtja az egészségkárosító kockázati tényezőknek
kitett, illetve az egyéni védőeszköz állandó vagy tartós használatára kötelezett egyes
beosztások, munkakörök minősítéséhez szükséges vizsgálatokat;
d) Intézkedik a szolgálati, illetve foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós
esetek megelőzése érdekében a munkavégzésből származó megterhelésekkel,
munkakörnyezeti kóroki tényezőkkel kapcsolatos határértékek és a megelőzésre
vonatkozó előírások betartásának az ellenőrzéséről, és gondoskodik ezen
előírásoknak a személyi állománnyal való megismertetéséről, oktatásáról;
e) Figyelemmel kíséri a mozgásszervi, légúti és a szezonális gyomor-bélrendszeri
megbetegedések alakulását, intézkedik a szükséges megelőző intézkedések
betartására.
7.7.9.2
Fokozott expozíciós esetek
Az igazgató kérésére az MH 5. LDD Egészségügyi Központ felméri, figyelemmel kíséri a
fokozott expozíciónak kitett személyi állomány esetében a munkahelyi terhelés alakulását, különös
tekintettel az alábbiakra:
a) Tartósan monitor előtt dolgozó személyi állomány szemészeti státusának esetleges
változása;

b) Veszélyes anyagok (üzemanyag, kenőolaj, stb.) a specifikus hatásainak tartósan kitett
személyi állomány munkavédelmi felkészítése, ellenőrzése.

7.8 HM létesítmények, építmények, munkaeszközök, felszerelési anyagok
üzembe helyezése
(1). Az intézmény által kizárólagosan használt munkahely és munkaeszköz munkavédelmi
szempontú előzetes vizsgálatát az igazgató kezdeményezi a munkavédelmi megbízott részére.
(2). Új munkahely létesítése, munkaeszköz tervezett használatbavételi időpontjáról, helyéről,
az eszköz típusáról, a munkahelyi vezető tájékoztatja munkavédelmi megbízottat.
(3). A munkavédelmi megbízott - az új munkahely berendezései, illetve az új munkaeszköz
kezeléséért felelős munkahelyi vezető által kijelölt személy együttműködésével megszervezi az
Mvt. és a 126/2011. HM utasítás szerinti munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat
végrehajtását.
(4). A végrehajtott munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat alapján az igazgató kiadja az
új munkahely, munkaeszköz munkavédelmi üzembe helyezéséről szóló nyilatkozatot. A
munkavédelmi üzembehelyezési nyilatkozat egy példányát a munkahelyen, illetve egy példányát a
munkavédelmi okmányok között kell tárolni.
Üzembe helyezés előkészítése
Az intézmény a saját hatáskörben (MH 5. LDD G4 főnökségével együttműködve)
beszerzésre kerülő munkaeszközöket azok üzemeltetési dokumentációival együtt szerzi be és veszi
át, azok hiányában a beszerzés nem hajtható végre. Az átvétel végrehajtásáért felelős személy:
a) az átvétel helyszínén ellenőrzi az eszköz üzemeltetési dokumentációinak meglétét,
teljességét, az eszközre vonatkozó adatok egyezését;
b) szemrevételezéssel ellenőrzi az eszköz állapotát;
c) az eszközt annak üzemeltetési dokumentációval, biztonságos üzemeltetésre alkalmas
állapotban, érvényes tanúsítványokkal, nyilatkozatokkal, mérési jegyzőkönyvekkel,
valamint érvényes felülvizsgálatot igazoló okirattal együtt veszi át;
d) eredménytelen átvétel esetében haladéktalanul jelent annak tényéről és okáról az
üzemeltetésért felelős szervezet részére;
Munkavédelmi üzembe helyezési eljárás
(1). A munkavédelmi üzembe helyezési eljárást a 126/2011. HM utasítás előírásai szerint kell
végrehajtani.
(2). Rendszeresítési eljárással a Magyar Honvédség rendszerébe került eszközök esetében a
munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott követelményeknek való megfelelőségét
munkahigiénés vizsgálatok, munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, és az ennek keretében
végrehajtott kockázatértékelés alapján kell megállapítani.
(3). A csapatpróba megkezdése előtt át kell venni a hadfelszerelési anyag üzemeltetési
dokumentációját és a haditechnikai ellenőrző vizsgálat során a 126/2011. HM utasítás 3.
melléklete szerinti követelmények alapján végrehajtott munkavédelmi szempontú előzetes
vizsgálat eredményéről szóló jegyzőkönyvet.
(4). Veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz, hadfelszerelési anyag üzembe helyezését
megelőzően a 126/2011. HM utasítás 19. § előírásai figyelembe vételével ellenőrző

felülvizsgálatot kell végezni. A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot a 126/2011. HM
utasítás 5. melléklete szerinti követelmények alapján kell végrehajtani és dokumentálni. Az
üzembe helyezést a 126/2011. HM utasítás 6. melléklet szerinti Nyilatkozat kiadásával kell
végrehajtani.
(5). A hadfelszerelés rendszeresítéséről és a rendszerből történő kivonásának rendjéről szóló
10/2016. (III.10.) HM utasítás szerint, ideiglenes használatba vett hadfelszerelés esetében az abban
foglalt előírások figyelembe vételével az üzembe helyezést az átvételt követően, a 126/2011. HM
utasítás alkalmazásával kell végrehajtani.
(6). A kockázatértékelést az MH sajátos követelményeit figyelembe véve, első alkalommal
a) hadfelszerelési anyagok, katonai védőeszközök esetében a rendszeresítés keretében, a
katonai alkalmasság vizsgálata során,
b) a munkaeszközök esetében pedig az üzembe helyezés végrehajtását megelőzően kell
elvégezni.
7.8.1 A normál üzembe helyezést megelőző esetek
(1). Ha egyes berendezések végleges üzembe helyezését megelőzően esetleg próbaüzemű
engedély kiadása szükséges, az csak a végleges üzembe helyezésre vonatkozó előírások
betartásával írásban adott engedély alapján lehetséges;
(2). Gépek, berendezések próbajáratását, illetve bejáratását csak arra megbízott, a megfelelő
szakmai és biztonságtechnikai ismeretekkel rendelkező személy irányításával szabad végezni.
Csak akkor szabad a próbaüzemet, üzemi próbát megkezdeni, ha a szükséges hatósági engedélyek,
minősítő iratok a mérési jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak és kizáró tényező nem áll fenn;
(3). Gépek, berendezések, eszközök próbaüzemét csak akkor szabad megkezdeni, ha a
berendezés és a munkahely kielégíti a munkavédelmi követelményeket és a biztonsági- és mérőjelző berendezések felszerelése megtörtént, és azok működőképesek;
(4). Ha valamely berendezés kezelése külön képesítéshez kötött vagy erre vonatkozóan külön
jogszabály rendelkezik, a próbajáratásnál is csak a megfelelő képesítéssel rendelkező személy
kezelheti a berendezést;
(5). Berendezést, annak munkavédelmi üzembe helyezéséig, az üzemeltető (munkáltató)
próba vagy kísérleti jelleggel legfeljebb 180 nap időtartamra üzemeltetheti.
7.8.2 A munkavédelmi üzembe helyezés, írásbeli elrendelése
Veszélyes gép, berendezés, létesítmény üzembe helyezésére az igazgató jogosult.
7.8.3 Az üzembe helyezés elrendelésének szabályai:
(1). A munkavédelmi megbízott a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat megkezdése
előtt készítsen ütemtervet az elvégzendő feladatok meghatározására, a vizsgálatban résztvevő
személyek meghatározására;
(2). A szükséges munkaegészségügyi mérések elvégzésére terjesszen fel kérelmet az illetékes
szervekhez;
(3). A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat végrehajtását követően tegyen javaslatot a
szükséges intézkedések megtételére, illetve az üzembe helyezésre.

7.8.4 A munkavédelmi üzembe helyezési eljárás során vizsgálni kell:
(1). A kiviteli terv munkavédelmi fejezetében foglaltak megvalósítását;
(2). A kiviteli terv munkavédelmi fejezetében nem szereplő, de a biztonságot érintő más
szabványok és normatív előírások betartását;
(3). Az átadási tervdokumentáció teljességét, tartalmát és aktualizálását, az üzemi próbák
(vagy próbaüzem), a teljesítmény és egyéb ellenőrző mérések okmányait;
(4). A védelmi rendszerek, berendezések megfelelősségét tanúsító okmányokat;
(5). A berendezések tanúsító okmányait;
(6). A berendezésekre vonatkozó előírásokat, szabványokat, intézkedéseket;
(7). A berendezések kezelési utasításait;
(8). A mérési jegyzőkönyveket.
7.8.5 Az üzembe helyezéssel kapcsolatos előírások
(1). A munkahelynek, munkaeszköznek, technológiának a munkavédelmi üzembe helyezés
időpontjában hatályos munkavédelmi előírásokat kell kielégíteni;
(2). Amennyiben a tervezés idején hatályban lévő munkavédelmi előírások az üzembe
helyezés időpontjáig olyan mértékben szigorodtak, hogy érvényesítésük aránytalan gazdasági
terhet jelentene, az előírás alól a honvédelmi miniszter adhat felmentést, ha ezzel az egészséget és
a biztonságos munkavégzést nem veszélyezteti;
(3). Az üzemeltető (munkáltató) a veszélyes létesítmény, technológia üzembe helyezését
köteles megtagadni, ha közvetlen életveszély, vagy balesetveszély áll fenn;
(4). Az üzemeltető (munkáltató) döntése ellen a beruházó a munkavédelmi felügyeletet
ellátó szerv vezetőjéhez fordulhat;
(5). A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes
vizsgálat lefolytatása;
(6). Az üzemeltető (munkáltató) a munkahelynek, munkaeszköznek, technológiának
munkavédelmi üzembe helyezését írásban rendeli el;
(7). A munkavédelmi üzembe helyezési elrendelés egy példányát csatolni kell az átadási
tervdokumentációhoz, egy példányt a létesítmény szakág felelősének kell megküldeni, egy
példányt pedig a munkavédelmi okmányok között kell tárolni;
(8). Az üzemeltető (munkáltató) lehetőleg már a használatbavételt, üzembe helyezést
megelőzően gondoskodjon az új létesítmény (üzem, gép, berendezés, technológia) üzemeltetésére
beosztott személyek képzéséről és begyakoroltatásáról, továbbá a megfelelő gyakorlat
elsajátításáig a fokozott ellenőrzésről.
7.8.6 Az újraindítás
(1). Az újraindítás előfeltétele, hogy a veszélyes munkahely, berendezés, technológia
megfeleljen legalább az újraindítást megelőző munkavédelmi üzembe helyezés idején hatályos
munkavédelmi előírásoknak.
(2). Felújított létesítmények, berendezések, eszközök, technológia üzembe helyezését
részletes jegyzőkönyv alapján kell elvégezni;

(3). A fenti pontban meghatározott jegyzőkönyv mellékletét képezik mindazon új vagy
felújított technológiai gépek, készülékek és berendezések üzembe helyezési jegyzőkönyvei,
amelyek a létesítményben kerültek üzembe helyezésre;
(4). Az üzembe helyezési jegyzőkönyveket az érintett területeken kell megőrizni;
(5). Az üzembe helyezési eljárást nem kell lefolytatni azoknál a járműveknél, amelyeket
hatósági jelzéssel látnak el, és a hatóság nyilvántartásba bevezetik;
(6). Az újraindítási eljárás lefolytatása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

VIII. Záró rendelkezések
(1). Az intézmény teljes személyi állománya, a rá vonatkozó mértékben ismerje meg a
SzMvSz-t. Ennek érdekében, a munkahelyi vezetők jelen SzMvSz-ből készítsék el az beosztott
állományuk részére a szükséges kivonatokat a kihirdetést követő 60. napig.
(2). Munkavédelmi jogszabályok, szabványok figyelemmel kisérésének és terjesztésének
rendje: A munkavédelmi jogszabályokat és a munkavédelemmel kapcsolatos szabványokat a
személyügyi előadó, a logisztikai felelős, a jogász és a munkavédelmi megbízott egyaránt köteles
figyelemmel kísérni. A szakterületükre vonatkozó új jogszabályok kiadásáról, meglévők
módosításáról kötelesek kölcsönösen tájékoztatni egymást.
(3). Az SzMvSz-t a hatályba lépését követő egy éven belül felül kell vizsgálni. A szükséges
módosításokat külön nyilvántartott okmányon az SzMvSz-hez kell csatolni, illetve azt oktatás
során a munkavállalókkal ismertetni kell.
(4). A felülvizsgálatokat éves gyakorisággal kell elvégezni, amennyiben jelentős módosítás
szükséges, új SzMvSz-t kell kiadni.
(5). Jelen SzMvSz a kiadásáról szóló intézkedés aláírásának napján lép hatályba és
visszavonásig érvényes.

IX. Mellékletek
1. sz. melléklet: Veszélyes és különösen veszélyes beosztások jegyzéke (1 lap)
2. sz. melléklet: Egyéni munkaidő nyilvántartó minta a veszélyes munkakörökhöz (1 lap)
3. sz. melléklet: Egyéni védőeszköz viselésére kötelezett munkakörök (5 lap)
4. sz. mellékelt: Beutalás képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó szemészeti szakvizsgálatra
minta (1 lap)
5. sz. mellékelt: Sérülékeny csoport számára tiltott munkakörök (1 lap)
6. sz. melléklet: Dohányzási, tűzgyújtási tilalom alá tartozó munkahelyek jegyzéke (1 lap)
7. sz. mellékelt: Időszakos orvosi vizsgálatra kötelezett beosztások és munkakörök jegyzéke (1 la)
8. sz. mellékelt: Biztonságtechnikai oktatási napló minta (3 lap)
9. sz. melléklet: Munkahelyek listája, ahol egyedül munkát végezni tilos, belépni tilos, vagy a
belépés korlátozott (1 lap)
10. sz. melléklet: Munkavédelmi vizsgakötelezettség alá tartozó munkakörök (1 lap)
11. sz. melléklet: Felülvizsgálatok (3 lap)
12. sz. mellékelt: Az elsősegélynyújtásra szolgáló helyek és felszerelések (1 lap)
13. sz. melléklet: Baleseti Napló minta (5 lap)
14. sz. melléklet: Egészségügyi jelentés minta (2 lap)
15. sz. melléklet: Nyilatkozat a balesettel kapcsolatos orvosi és személyi adatok felhasználásról
minta (1 lap)

29. sz. pld.: Kerékgyártó Zsolt tőrm. (elektronikusan)
30. sz. pld.: Kocsis Emese (elektronikusan)
31. sz. pld.: Kocsis Gáborné (elektronikusan)
32. sz. pld.: Kopócs János (elektronikusan)
33. sz. pld.: Leel-Őssy István fhdgy. (elektronikusan)
34. sz. pld.: Mándoki Attila (elektronikusan)
35. sz. pld.: Máthé Brigitta (elektronikusan)
36. sz. pld.: Mikita Éva Zsuzsanna (elektronikusan)
37. sz. pld.: Móré Attila (elektronikusan)
38. sz. pld.: Nagy Klaudia (elektronikusan)
39. sz. pld.: Nagy Lívia (elektronikusan)
40. sz. pld.: Némethy Ernő (elektronikusan)
41. sz. pld.: Petrovics János (elektronikusan)
42. sz. pld.: Raus Tamás (elektronikusan)
43. sz. pld.: Rózsáné Nagy Mónika (elektronikusan)
44. sz. pld.: Sári Zsuzsanna (elektronikusan)
45. sz. pld.: Simicsák Istvánné (elektronikusan)
46. sz. pld.: Szarka Levente Zoltán (elektronikusan)
47. sz. pld.: Szikszai Adrienn Tünde (elektronikusan)
48. sz. pld.: Szilágyiné Széles Ildikó (elektronikusan)
49. sz. pld.: Szűcs Zsoltné (elektronikusan)
50. sz. pld.: Tallárom Gyula zls. (elektronikusan)
51. sz. pld.: Tamás Lászlóné (elektronikusan)
52. sz. pld.: Toka Zsolt fhdgy. (elektronikusan)
53. sz. pld.: Tóth Adrienn (elektronikusan)
54. sz. pld.: Tóth Tibor (elektronikusan)
55. sz. pld.: Varga János (elektronikusan)
56. sz. pld.: Varró Tibor (elektronikusan)
57. sz. pld.: Vastag György (elektronikusan)
58. sz. pld.: Vastag János (elektronikusan)

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

1. sz. melléklet a HKK 7/82. számhoz

Veszélyes és különösen veszélyes beosztások jegyzéke

Az intézményben jelenleg nincs veszélyes és különösen veszélyes beosztás.

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

2. sz. melléklet a HKK 7/82. számhoz

MINTA
___________________________________________________________________________
KRATOCHVIL KÁROLY
. sz. példány
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Egyéni munkaidő nyilvántartó a veszélyes munkakörökhöz
Dátum

Veszélyes körülmények között
eltöltött idő
-tól (óra, perc)
-ig (óra, perc)

Összes óra:

Közvetlen
munkahelyi
vezető aláírása:

Debrecen, 202…….……hó…….-..n
aláírás
Név, rendfokozat

_______________________________________________________________

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

3. sz. melléklet a HKK 7/82. számhoz

Egyéni védőeszköz viselésére kötelezett munkakörök
Munkakör/
Munkafolyamat/
Technológia/
Anyag
Anyagmozgatást
végzők

Védelem
iránya

Egyéni
védőeszköz
megnevezése

Azonosított
kockázat
jellege
(védelmi
képesség)

Azonosított
kockázat
mértéke/
gyakorisága

Védőeszköz
kategória

Kézvédelem

Védőkesztyű

Mechanikai
ártalom ellen

Megtörténhet

2.

Védelmi szint
jelkép

Az egyéni
védőeszközre
vonatkozó
szabványok
388:2003
MSZ EN
420:2003+A1:2010

3122

Lábvédelem

Biztonsági
lábbeli

Mechanikai
ártalom ellen

Megtörténhet

2.

,

,

,

,

MSZ EN ISO
20345:2008, MSZ EN
ISO 20344:2008

HRO
Kézvédelem

Védőkesztyű

Asztalos munkát
végzők

Mechanikai
ártalom ellen

Megtörténhet

388:2003
MSZ EN
420:2003+A1:2010

2.
3122

Félálarc

Finom porok
ellen

Szemvédelem

Védőszemüveg

Mechanikai
ártalom ellen
közepes
energiájú
csapódó
részecskék
ellen

Megtörténhet

2.

MSZ EN 166:2003
2-1,2 1 BN

Hallásvédelem

Hallásvédő
fültok

Zajártalom
ellen

Valószínűtlen

2.

MSZ EN 352-1:2003
fültok

Légzésvédelem

Megtörténhet

MSZ EN 149
MSZ EN 140

2.
FFP2D

SNR 26 dB

,
Lábvédelem

,
MSZ EN ISO
20345:2008, MSZ EN
ISO 20344:2008

Biztonsági
lábbeli

Mechanikai
ártalom ellen

Védőszemüveg

Mechanikai
ártalom ellen
közepes
energiájú
csapódó
részecskék ellen

Valószínűtlen

2.

MSZ EN 166:2003
2-1,2 1 BN

Védőkesztyű

Mechanikai
ártalom ellen

Megtörténhet

2.

388:2003
MSZ EN
420:2003+A1:2010

Védőkesztyű

Ásványi
anyagok és
származékaik

Megtörténhet

2.

,

,

HRO

Fémipari
tevékenységet
végzők
Szemvédelem

3122

Kézvédelem
Megtörténhet

2.
3121

MSZ EN
420:2003+A1:2010
MSZ EN 388:2003
MSZ EN 374:2003

2
Munkakör/
Munkafolyamat/
Technológia/
Anyag

Védelem
iránya

Egyéni
védőeszköz
megnevezése

Szem és
arcvédelem

Arcvédő (sűrű,
fém
szitaszövet)

Hallásvédelem

Fültok

Azonosított
kockázat
jellege
(védelmi
képesség)
ellen
Mechanikai
ártalom ellen
közepes
energiájú
csapódó
részecskék
ellen
Zajártalom

Az egyéni
védőeszközre
vonatkozó
szabványok

Azonosított
kockázat
mértéke/
gyakorisága

Védőeszköz
kategória

Megtörténhet

2.

MSZ EN 1731

Megtörténhet

2.

MSZ EN 352-1:2003
fültok

Védelmi szint
jelkép

SNR 20 dB

Kertészeti
munkát, fűnyírást
végzők

Kézvédelem

Védőkesztyű

Mechanikai
ártalom ellen

Megtörténhet

388:2003
MSZ EN
420:2003+A1:2010

2.
3122

,
Lábvédelem

Biztonsági
lábbeli

Mechanikai
ártalom ellen

Megtörténhet

2.

,

,
,

MSZ EN ISO
20345:2008, MSZ EN
ISO 20344:2008

HRO

Testvédelem

Kémiai kísérletet
végzők, vegyi
anyagokkal
tevékenységet
végzők,
oktatásban
résztvevők

Védőkötény

Védőkesztyű

Fröccsenő
permet
veszélyes
anyagok
lúg/sav ellen
Könnyű
háztartási
vegyszerek
ellen

Megtörténhet

2.

MSZ-EN 13034

Megtörténhet

1.

MSZ EN
420:2003+A1:2010
MSZ EN 374:2003

2.

MSZ EN 388:2003
MSZ EN
420:2003+A1:2010
MSZ EN
374:2003

Veszélyes
anyagok
lúg/sav ellen

Megtörténhet

Védőkesztyű

Hőhatás ellen

Valószínűtlen

Szemvédelem

Arcvédő

Fröccsenő
permet
veszélyes
anyagok ellen

Megtörténhet

2.

MSZ EN 166:2003

Lábvédelem

Munkalábbeli

Nedvesség ellen

Megtörténhet

2.

MSZ EN ISO 20347

Megtörténhet

1.

MSZ EN
420:2003+A1:2010
MSZ EN 374:2003

Megtörténhet

2.

MSZ EN 166:2003

Megtörténhet

1.

MSZ EN
420:2003+A1:2010
MSZ EN 374:2003

Valószínűtlen

2.

MSZ EN 166:2003

Kézvédelem

Védőkesztyű

JKL 4121

2.
1121, 3333XX

Takarító
tevékenységet
végzők

Konyhai kisegítők,
kézilányok,
mosogató
tevékenységet
végzők

Kézvédelem

Védőkesztyű

Szemvédelem

Védőszemüveg

Kézvédelem

Védőkesztyű

Szemvédelem

Védőszemüveg

Könnyű
háztartási
vegyszerek
ellen
Fröccsenő
permet könnyű
háztartási
vegyszerek
ellen
Könnyű
háztartási
vegyszerek
ellen
Fröccsenő
permet könnyű
háztartási

MSZ EN 388:2003
MSZ EN
420:2003+A1:2010
MSZ EN 407:2004

3
Munkakör/
Munkafolyamat/
Technológia/
Anyag

Forrasztás,
alkatrész
válogatás,
menetvágás,
forgácsolás,
reszelés, anyag
megmunkálási és
elektronikai
gyakorlatok

Az egyéni
védőeszközre
vonatkozó
szabványok

Védőeszköz
kategória

Nedvesség ellen

Valószínűtlen

2.

PVC kötény

Nedvesség ellen

Megtörténhet

1.

Szemvédelem

Védőszemüveg

Mechanikai
ártalom ellen
csapódó
részecskék,
visszapattanó
hüvely ellen

Megtörténhet

2.

Hallásvédelem

Hallásvédő
füldugó

Zajártalom
ellen

Megtörténhet

2.

Testvédelem

Védőköpeny

Elektrosztatikus
feltöltődés ellen

Megtörténhet

2.

MSZ EN ISO
13688:2013

Kézvédelem

Védőkesztyű

Elektrosztatikus
feltöltődés ellen

Megtörténhet

2.

MSZ EN
420:2003+A1:2010

Szemvédelem

Védőszemüveg

Mechanikai
ártalom ellen
közepes
energiájú
csapódó
részecskék
ellen

Megtörténhet

2.

MSZ EN 166:2003
2-1,2 1 BN

Hallásvédelem

Hallásvédő
fültok

Zajártalom
ellen

Megtörténhet

2.

MSZ EN 352-1:2003
fültok

Lábvédelem

Munkalábbeli

Testvédelem

Lövészeten,
harcászati
foglalkozáson
részt vevők

Mérőműszerekkel
történő mérés,
mérési
gyakorlatok

Azonosított
kockázat
jellege
(védelmi
képesség)
vegyszerek
ellen

Azonosított
kockázat
mértéke/
gyakorisága

Védelem
iránya

Egyéni
védőeszköz
megnevezése

Védelmi szint
jelkép

MSZ EN ISO 20347

MSZ EN 166:2003
2-1,2 1 BN

SNR 36dB
H=34dB M=34dB
L=31dB

MSZ EN 352-2:2003
füldugó

SNR 26 dB

Kézvédelem

Védőkesztyű

Mechanikai
ártalom ellen

Megtörténhet

388:2003
MSZ EN
420:2003+A1:2010

2.
3122

Honvédelmi képzés védőeszközei
Munkakör/
Munkafolyamat/
Technológia/
Anyag

Védelem
iránya

Katonai, sport,
egyéni
védőeszköz
megnevezése

Azonosított
kockázat
jellege
(védelmi
képesség)

Azonosított
kockázat
mértéke/
gyakorisága

Védőeszkö
z kategória

Sírgondozás

Kézvédelem

Védőkesztyű

Mechanikai
ártalom ellen

Megtörténhet

2.

Védelmi szint
jelkép

Az egyéni
védőeszközre
vonatkozó
szabványok
388:2003
MSZ EN
420:2003+A1:2010

3122

Egészségügyi
ismeretek
gyakorlati
oktatása

Kézvédelem

Védőkesztyű

Menetgyakorlat

Fejvédelem

Rohamsisak

Légpuska
lövészet

Szemvédelem

Védőszemüveg

Túlélési –
táborozási
ismeretek

Fejvédelem

Rohamsisak

Fulladás elleni

Mentőmellény

Biológiai
ártalom és
könnyű
háztartási
vegyszerek
ellen
Mechanikai
ártalmak ellen
Visszacsapód
ó lövedékek,
mechanikai
ártalmak ellen
Mechanikai
ártalmak ellen
Fulladás ellen

Megtörténhet

1.

MSZ EN
420:2003+A1:2010
MSZ EN 374:2003

2.

MSZ EN 166:2003
2-1,2 1 BN

2.

MSZ EN ISO

Valószínűtlen

Megtörténhet

Valószínűtlen
Megtörténhet

4
Munkakör/
Munkafolyamat/
Technológia/
Anyag
gyakorlati
oktatása

Önvédelmi
foglalkozások

Katonai, sport,
egyéni
védőeszköz
megnevezése

Azonosított
kockázat
jellege
(védelmi
képesség)

Azonosított
kockázat
mértéke/
gyakorisága

Testvédelem

Álcaruha

Mechanikai
ártalmak ellen

Valószínűtlen

Lábvédelem

Sípcsontvédő
Térdvédő
Lábszár és lábfej
védő

Mechanikai
ártalom, ütés
ellen

Megtörténhet

2.

Lágyékvédelem

Suspensor

Mechanikai
ártalom, ütés
ellen

Megtörténhet

2.

Kézvédelem

Alkarvédő foam
Felkarvédelem
Könyökvédő
Bokszkesztyű
(10 unciás)
Zsákoló kesztyű
Ujjas kesztyű
pontkesztyű

Mechanikai
ártalom, ütés
ellen

Testvédelem

Has-mellkasvédő
Női mellkasvédő

Mechanikai
ártalom, ütés
ellen

Megtörténhet

2.

Fejvédelem

Fejvédő

Mechanikai
ártalom, ütés
ellen

Megtörténhet

2.

Fejvédelem

Védősisak teljes
arcvédelemmel

Megtörténhet

2.

Vakvédelem

Nyakvédő

Megtörténhet

2.

MSZ EN 132771:2001

Testvédelem

Álcaruha

Lágyékvédelem

Suspensor

Megtörténhet

2.

MSZ EN 132771:2001
MSZ EN 132775:2002

Kézvédelem

Könyökvédő

Megtörténhet

2.

MSZ EN 132771:2001

Lábvédelem

Térdvédő

Megtörténhet

2.

MSZ EN 132771:2001

Védelem
iránya

Védőeszkö
z kategória

védelem

Védelmi szint
jelkép

Az egyéni
védőeszközre
vonatkozó
szabványok
12402:2006

Paint-ball
lövészet

Mechanikai
ártalom,
csapódó
lövedék ellen
Mechanikai
ártalom,
csapódó
lövedék ellen
Mechanikai
ártalom,
csapódó
lövedék ellen
Mechanikai
ártalom,
csapódó
lövedék ellen
Mechanikai
ártalom,
csapódó
lövedék ellen
Mechanikai
ártalom,
csapódó
lövedék ellen

Megtörténhet

2.

MSZ EN 132771:2001
MSZ EN 132772:2001
MSZ EN 132777:2009
MSZ EN 132771:2001
MSZ EN 132775:2002
MSZ EN 132771:2001
MSZ EN 132772:2001
MSZ EN 132777:2009
MSZ EN 132771:2001
MSZ EN 132773:2014
MSZ EN 132776:2003
MSZ EN 132771:2001
MSZ EN 132774:2002
MSZ EN 132771:2001
MSZ EN 132774:2002

Megtörténhet

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

4. sz. melléklet a HKK 7/82. számhoz

MINTA
___________________________________________________________________________
. sz. példány

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Beutalás képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó szemészeti
szakvizsgálatra
(A foglalkozás-egészségügyi orvos tölti ki.)
A munkavállaló neve: .................................................. Szül.: ……..... év ...... hó ...... nap .....
Lakcíme: ...................................................................................................................................
Munkaköre: ............................................................ TAJ száma: ..............................................
Tevékenység leírása, különös tekintettel az elvégzendő látási feladatokra (milyen távol
helyezkedik el a monitor, a billentyűzet, kell-e nyomtatott szöveget is olvasni munka közben,
kell-e egyidejűleg vagy gyors egymásutánban távolabb elhelyezkedő személyekkel
kapcsolatot tartani stb.): ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
A szemészeti szakvizsgálatot indokoló látórendszeri panasz:…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használt:
igen

nem

A vizsgálat oka:
munkába lépés előtti

munkakör (hely) változás előtti

időszakos, soron kívüli

Kelt: ............., ...... év ...... hó ...... napján
...................................................................................
foglalkozás-egészségügyi orvos aláírása
hiteles bélyegzője
P. H.
___________________________________________________________________________

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

5. sz. melléklet a HKK 7/82. számhoz

Sérülékeny csoportok számára tiltott munkakörök
SorTevékenység
szám

Terhes
nők

Csoport
Idősödő
nők

Idősödő
férfiak

1.

Könnyű fizikai tevékenység



2.

Közepesen nehéz fizikai tevékenység







3.

Nehéz fizikai tevékenység







4.

Anyagmozgatás





5.

10 kg-nál nagyobb tömeg emelése





6.

Kényszertesthelyzetben végzett tevékenység







7.

Időkényszer feltételei közt végzett tevékenység



















8.
9.

Átlagot meghaladó egészségi vagy baleseti
kockázattal járó tevékenység
Hőexpozícióban, hideg környezetben, és ezek
váltakozása közben végzett tevékenység

10.

Nedves környezetben végzett tevékenység







11.

Kéz-kar vibrációval járó tevékenység







12.

Ionizáló sugárzásban végzett tevékenység







13.

Mikrohullámú sugárzásban végzett tevékenység







14.

Zajexpozícióban végzett tevékenység, ahol
LAD>85dBA és/vagy LAI >125dBA







15.

Szerves oldószerek használatával járó tevékenység







16.

Mérgező anyagok kezelése, felhasználása







 = Tiltás

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

6. sz. melléklet a HKK 7/82. számhoz

Dohányzási, tűzgyújtási tilalom alá
tartozó munkahelyek jegyzéke

1., Az intézmény egész területén a dohányzás TILOS!
2. Az "A", "B", tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, épületekben,
szabadtéren, övezetekben a terület, technológia, tevékenység tűzveszélyessége miatt a
dohányzás és a nyílt láng használata TILOS! Ezen helyekre gyújtóforrást is bevinni TILOS!
Szigorúan tilos továbbá az alábbi helyeken nyílt láng használata:
- Gázpalack tárolók;
- Ruházati anyagraktárak;
- Élelmezési anyagraktárak;
- Elhelyezési bútor anyagraktárak;
- Szabadtéri raktározásra kijelölt helyek;
- Gépjármű állóhelyek;
- Számítógép központok;
- Transzformátor házak, elektromos kapcsolótermek;
- Ügyviteli és egyéb irattárak;
- Könyvtárak;
- Kollégiumi körletek;
3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi szakember
írásos engedélyével lehet.

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

7. sz. melléklet a HKK 7/82. számhoz

IDŐSZAKOS ORVOSI VIZSGÁLATRA KÖTELEZETT
BEOSZTÁSOK ÉS MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE
1.)

Pedagógiai részleg:
-

korcsoportonként meghatározott időszakonként;

2.)

Igazgatóság, kollégium:
- korcsoportonként meghatározott időszakonként;

3.)

Kiszolgáló részleg:
-

korcsoportonként meghatározott időszakonként;

4.)

Asztalos, karbantartó:
- korcsoportonként meghatározott időszakonként;

5.)

Kertész:
-

6.)

korcsoportonként meghatározott időszakonként;

Monitor előtt dolgozók:
- 2 évente szakorvosi;

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

8. sz. melléklet a HKK 7/82. számhoz

MINTA
___________________________________________________________________________

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Nyt. szám:

BIZTONSÁGTECHNIKAI OKTATÁSI
NAPLÓ
Tárgyév

A naplót ellenőrizte
Név

Beosztás

Aláírás

Dátum

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
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Az oktatás időpontja: 20 . év

. hónap

. nap

Az oktatás helyszíne:
…………………………………………………………………………
Oktatás jellege: (A megfelelőeket kérem jelölje x-el.)
Munkavédelem

Tűzvédelem

Környezetvédelem

Előzetes (pl.: új
munkába lépő, új
beosztásba lépő,)

Előzetes (pl.: új
munkába lépő, új
beosztásba lépő,)

Előzetes (pl.: új
munkába lépő, új
beosztásba lépő,)

Ismétlő (éves kötelező
oktatás)

Ismétlő (éves
kötelező oktatás)

Ismétlő (éves
kötelező oktatás)

Eseti (pl.: a
mindennapi
munkavégzéstől eltérő
tevékenység esetén)

Eseti (pl.: a
mindennapi
munkavégzéstől
eltérő tevékenység
esetén)

Eseti (pl.: a
mindennapi
tevékenységtől
eltérő tevékenység
esetén)

Rendkívüli (pl.:
súlyos
munkabaleseteket
követően)

Rendkívüli (pl.:
tűzeseteket követően)

Rendkívüli (pl.:
HAVARIA
eseményt követően)

Elméleti

Elméleti

Elméleti

Gyakorlati

Gyakorlati

Gyakorlati

Az oktatás tárgya:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oktatási anyagot összeállított:….……………………………………………………………
Az oktató neve:………………….…………………………………………………………….
aláírása:……………………………………………………………………………………….
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Sor- Az oktatásban részesült neve, beosztása, aláírása
szám
Név
Beosztás

Aláírás

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

9. sz. melléklet a HKK 7/82. a számhoz

MUNKAHELYEK LISTÁJA

Belépni tilos, vagy a belépés korlátozott:
Egyedül munkát végezni tilos:
-

elektromos kapcsoló helyiségek,
kémia szertár,
tanműhelyek,
számítógép tantermek,
karbantartó-asztalos műhely,
kertész raktár,

- különböző terhek emelése - emelőgépek
kezelése,
- derítőben, aknában végzendő munka,
- sporttevékenység: konditerem, nyújtó,
korlát, kondipark, tornacsarnok
- robbanóanyaggal telt láda szállítása,
rakodása,
- elektromos feszültség alatt, vagy
közelében végzett munkák,

Ezeket a munkahelyeket jól láthatóan táblával meg kell jelölni, a belépésre
jogosultakat fel kell tüntetni.
A helyiségek ajtaját zárva kell tartani, de a vész-menekülés lehetőségét belülről
biztosítani kell!

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

10. sz. melléklet a HKK 7/67. számhoz

Munkavédelmi vizsgakötelezettség
alá tartozó beosztások
Akinek a feladatköréhez az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos feladatvégrehajtás feltételeinek biztosítása, fenntartása, ellenőrzése tartozik (munkahelyi vezetők,
munkaközösségi vezetők):

Fsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MAK szám
82W-KaZPRZZ
64K-KaZPRZZ
82V-KaZPRZZ
82W-KaZPRZZ
82W-KaZPRZZ
82W-KaZPRZZ

Azonosító
50026508
50026438
50026495
50026462
50026512
50026493

Beosztás
oktató
gondnok
kollégiumi nevelőtanár
oktató
oktató
oktató

KRATOCHVIL KÁROLY
11. sz. melléklet a HKK 7/82. a számhoz
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Felülvizsgálatok
Időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezettek:

-

kazánok és nyomástartó edények,

-

földgáz vezetékek és berendezések,

-

villamos berendezések és hálózatok,

-

vízellátó berendezések és vezetékek,

-

érintés- és villámvédelmi berendezések

-

szennyvíztisztító

-

távhő

ellátási

berendezések

és

vezetékek,

berendezések

és

vezetékek
-

emelő

és

rögzítő

berendezések

A munkaeszközök időszakos felülvizsgálatai:
A technikai eszközök üzemképességének, biztonságos üzemeltethetőségének
érdekében rendszeres felülvizsgálatokkal kell meggyőződni arról, hogy a gép, berendezés,
eszköz állapota megfelel-e a jogszabályokban, szabványokban rögzített előírásoknak. Az
ellenőrzéseket a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek
minimális szintjéről szóló 10/2016 (IV.5.) NGM rendelet előírásai szerint kell végrehajtani.
A felülvizsgálatokkal kapcsolatos fogalmak:
a) Szerelői ellenőrzés:
Az érintésvédelem alapvető hibáinak kimutatása céljából, különleges szakképzettséget,
méréseket, illetve azok kiértékelését nem igénylő ellenőrzés. Szemrevételezéssel, illetve a
szabványban előírt szigetelés ellenállásméréssel meg kell győződni a berendezés
megfelelősségéről. A szerelői ellenőrzés végrehajtását jegyzőkönyvben kell dokumentálni és
azt a következő vizsgálat elvégzéséig meg kell őrizni. A jegyzőkönyvet az ügyviteli
szabályoknak megfelelően gyűjtőzni kell.
b) Ellenőrző felülvizsgálat:
A veszélyes kategóriába nem tartozó eszköznek a szerelését követő, illetve az
üzemeltetés megkezdését, valamint új munkahelyen történő felállítását megelőző – az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos körülmények meglétét ellenőrző - vizsgálata.
c) Időszakos ellenőrző felülvizsgálat:
A veszélyes kategóriába nem tartozó olyan munkaeszköznek – a munkáltató által
meghatározott gyakoriságú – felülvizsgálata, amely a munkaeszköz a használat során
bekövetkező elhasználódás vagy egyéb ok miatt a munkavállalók munkahelyi biztonságát és
egészségét veszélyeztető helyzetet idézhet elő.
d) Szabványossági felülvizsgálat:
Az érintésvédelem olyan részletes - a méréseket és azok számszerű eredményének
kiértékelését is tartalmazó – ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az
érintésvédelem a vonatkozó szabványok valamennyi előírását.
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e) Munkaeszközök időszakos felülvizsgálata
A használt épület, létesítmények, valamint ezek berendezéseinek, továbbá a személyi
állomány használatában lévő munkaeszközök (gép, készülék, szerszám vagy berendezés)
amelyet a munkavégzés során alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve:
az egyéni védőeszköz) időszakos biztonsági felülvizsgálatát, valamint időszakos ellenőrző
vizsgálatát az érintett állomány szervezi, végzi és tartja nyilván.
f) Munkaeszköz használata:
A munkaeszközzel végzett bármely tevékenység, ideértve az elindítást, leállítást,
alkalmazást, szállítást, javítást, karbantartást és tisztítást is.
Az egyes felülvizsgálatok esedékessége:
(1). Kisfeszültségű, erősáramú villamos berendezések, hordozható biztonsági
transzformátorok:
a) Ebbe a kategóriába tartoznak a II. érintésvédelmi osztályba tartozó,
védőföldeléssel el nem látott berendezések, pl.: kéziszerszámok, elektromos
eszközök.
b) Használatba vétel előtt: Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat.
(2). Időszakos vizsgálat: Évente szerelői ellenőrzés, 3 évente szabványossági
felülvizsgálat (ha a kezelési utasítás ennél rövidebb időtartamot nem határoz meg)
(3). Áramvédő kapcsolók:
a) Használatba vétel előtt: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat.
Időszakos vizsgálatok: Háromhavonta működési próba, illetve az ideiglenes telepített
munkahely esetén havonta.
(4.) Egyéb villamos berendezések felülvizsgálatai:
b) Ebbe a kategóriába tartoznak az előző kategóriákba nem tartozó villamos
berendezések.
c) Használatba vétel előtt: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat.
d) Időszakos vizsgálatok: 3 évente szabványossági felülvizsgálat (ha a kezelési
utasítás ennél rövidebb időtartamot nem határoz meg)
Épületek felülvizsgálatai:
(1). Az épületek felülvizsgálatát az összekötő és használói berendezésekről, valamint a
potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi
rendszerekről szóló 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet valamint a Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Főosztály 9343/2018 nyilvántartási számú szakmai állásfoglalása alapján
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végezni új létesítmény használatba vétele
előtt, illetve - a meglévő objektumok esetében - 3 évente, ha az előző felülvizsgálatról készült
jegyzőkönyv más határidőt nem határoz meg.
(2). (Villámvédelmi felülvizsgálatot kell végezni az „A” és „B” tűzveszélyességi
osztályba tartozó épületek esetében 3 évente, a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba
tartozó épületek esetében 6 évente. Ettél eltérően kell a vizsgálatokat elvégeztetni, ha az előző
villámvédelmi jegyzőkönyv más időszakot határoz meg. )
Norma szerinti villámvédelem esetén létesítéskor, majd 3 évente, nem norma szerinti
villámvédelem esetén (300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű
robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy
szabadtér esetén legalább 3 évenként) 6 évente.
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(3).
Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végrehajtani a villamos
berendezés használatbavételét követően, ha jogszabály másként nem rendelkezik, 300
kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
egyéb esetben legalább 6 évenként
Veszélyes berendezések felülvizsgálatai:
(1). Használatba vétel előtt: Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, mérések
elvégeztetése (pl.: szabványossági felülvizsgálat, zaj, megvilágítás, rezgés, klíma)
(2). Időszakos vizsgálatok: Időszakos biztonsági felülvizsgálat, mérések elvégeztetése
(pl.: szabványossági felülvizsgálat, zaj, megvilágítás, rezgés, klíma) 5 évente, ha a gyártói
utasítás, vagy egyéb utasítás másként nem rendelkezik.
Nem veszélyes munkaeszközök felülvizsgálatai:
(1) Használatba vétel előtt: Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat.
(2) Időszakos vizsgálatok: Időszakos ellenőrző felülvizsgálat. 5 évente, ha a gyártói
utasítás,
vagy egyéb utasítás másként nem rendelkezik
Egyéb munkaeszközök felülvizsgálatai:
Az előző kategóriába nem tartozó munkaeszközök (haditechnikai eszközök,
emelőgépek, tűzoltó készülékek stb.) ellenőrző és időszakos ellenőrző felülvizsgálatait a
vonatkozó szakutasítások, jogszabályok alapján kell tervezni és végrehajtani.
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Emelőgépek felülvizsgálatai:
(1) Használatba vétel előtt: Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat.
(2) Időszakos vizsgálatok: Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999.
(VIII. 4.) GM rendelet alapján kell végrehajtani, valamint a vonatkozó szabványoknak
megfelelően, illetve a felülvizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott gyakorisággal. Időszakos
vizsgálatnak minősül az időszakos biztonsági felülvizsgálat, a szerkezeti vizsgálat és a
fővizsgálat. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot legalább ötévenként, vagy az emelőgép
környezetének megváltozásakor (pl. a kiszolgált technológia megváltozásakor) kell elvégezni,
kivéve, ha a gyártó ennél rövidebb gyakoriságot ír elő. A szerkezeti, valamint a fővizsgálatok
módjára és gyakoriságára az emelőgépre, – fajtára/típusra – vonatkozó nemzeti szabványt
vagy a gyártó utasításának rendelkezéseit kell figyelembe venni.
Hegesztőgépek ellenőrzése, vizsgálata:
A hegesztő berendezést és a biztonsági szerelvényt időszakonként a biztonságos működés
szempontjából a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM
rendelet előírásai alapján kell végrehajtani. Ennek gyakorisága, ha a gyártó ettől eltérően nem
rendelkezik a következő:
Gázhegesztés

Ívhegesztés

Gázhegesztő készülék:
Pisztoly, égő
1/4 év
Gumitömlő
1/4 év
Biztonsági szerelvény
1/4 év
Palack- és vezetéki
1/4 év
nyomáscsökkentő
Autogén gázellátó rendszer:
Palacktelep, palackköteg és
1 év
készülékei
Acetilénfejlesztő
1 év

Ellátó vezetékek:
Ellátó vezetékek tömörségi
vizsgálata
Ellátó vezetékek szerkezeti
vizsgálata

1 év
3 év

Hegesztő- és vágópisztoly:
TIG-égő
Plazma égő (gépi)
Plazma égő (kézi)
Palack- és vezetéki
nyomáscsökkentő
Áramforrások:
Dinamó

1 év
1 év
1/2 év

Transzformátor
Egyenirányító
Plazma áramforrás
Áramelosztó rendszerek:
Kiépített (telepített) hegesztőáram
vezető (test) rendszer
Több munkahelyes hegesztőgép
hegesztőáram elosztó rendszere

1 év
1 év
1/2 év

1 év

2 év

1 év
1 év

KRATOCHVIL KÁROLY
HONÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

12. sz. melléklet a HKK 7/82. számhoz

AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSRA SZOLGÁLÓ HELYEK ÉS
FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE

Az intézmény elsősegélynyújtó helye:

Egészségügyi doboz tárolási helyek:

porta (2 db „C” típusú elsősegély felszerelés)

tanműhelyek („B” típusú eü. doboz)
karbantartó-asztalos
műhely
(„B”
típusú eü. doboz)
kertész raktár („B” típusú eü. doboz)
kémia szertár („B” típusú eü. doboz)

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Fogalom meghatározások:

13. sz. melléklet a HKK 7/82. számhoz

1. 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.
2. baleseti veszélyt jelentő rendellenesség: olyan munkaszervezési hiányosság, cselekvési vagy műszaki hiba, amelynek folytán fennáll a honvédelmi
baleset veszélye, de a körülmények szerencsés kimenetele, vagy az időben történő beavatkozás miatt a honvédelmi baleset nem következett be,
3. befogadó honvédelmi szervezet: az MH létesítményben (közös laktanyai elhelyezésben) települt több honvédelmi szervezet közül - a honvédelmi
szervezetek közös elöljárója által kijelölt - a laktanya (objektum) parancsnoki feladatok ellátására kötelezett honvédelmi szervezet;
5. honvédelmi baleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben ér, annak helyétől,
időpontjától és a munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül, továbbá tényleges állományú katona esetében az a baleset is, amely a katonát a
szolgálatra való felkészülés során, vagy azzal összefüggésben a szolgálatteljesítés helyén ér,
6. honvédelmi úti baleset: az a baleset, amely a munkavállalót a lakásáról, szállásáról a szolgálati helyére vagy munkahelyére, onnan a lakására,
szállására menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművének igénybevétele során történt,
7. kötött szolgálati és munkahely: az a kijelölt szolgálati vagy munkahely (terület, körlet, útvonal), amelyet az oda beosztott, vezényelt személy,
kizárólag szolgálati elöljárója vagy az adott tevékenységet közvetlenül irányító személy, munkahelyi vezető engedélyével, illetőleg a váltás
végrehajtását követően hagyhat el;
8. igazgató: a szervezett munkavégzést közvetlenül irányító elöljáró, vezető,
9. munkaképtelen: az a munkavállaló, aki a balesettel vagy egészségkárosodással összefüggő és gyógykezelést igénylő állapota miatt munkát nem tud
végezni, függetlenül attól, hogy erre az időtartamra táppénzben részesül vagy sem.
10 munkahely: minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a földalatti létesítményt, a járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal
összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Munkahelynek kell tekinteni a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni
vállalkozó (akkor is, ha egyéni céget alapított) munkavégzési helyét az 1993. évi XCIII. törvényben (továbbiakban: Mvt.) a 9. § (2) bekezdésében
meghatározott rendelkezései tekintetében.
11. rendeltetésszerű használat: a szervezett munkavégzés tárgyára (pl. technológia, munkahely, munkaeszköz, egyéni védőeszköz) vonatkozó
használati, kezelési, útmutatóban vagy ismertetőben feltűntetett, a gyártó vagy az EGT-ben letelepedett meghatalmazott képviselője által tervezett
célnak és az előírt üzemeltetési módnak megfelelő használat,

12. súlyos honvédelmi baleset: az a honvédelemi baleset, amely megfelel az Mvt.-ben szabályozott súlyos munkabaleset feltételeinek,
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 gátló maradandó károsodását;
b) valamely érzékszerv, érzékelőképesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását okozta;
c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);
e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.
13. szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, a
szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerződés alapján, a
hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, a büntetés-végrehajtási jogviszonyban (előzetes letartóztatásban, elítéltként), a közigazgatási
határozat alapján, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a katasztrófavédelem szerveinek tagjai által
szolgálati viszonyukban, az önkéntes jogviszonyban végzett munka, valamint a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy
jóváhagyott) társadalmi munka.
14. szolgálatképesség csökkenés: a katonai szolgálat ellátását kizáró, vagy hátrányosan befolyásoló egészségi állapot, amelynek alapján az
állományilletékes parancsnok a beteg, sérült katona részére a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM
rendelet mellékletének 236.3. pontja szerinti szolgálatmentességet, egészségügyi szabadságot, gyógyüdülést, vagy egyes szolgálati kötelezettségek
alóli részleges felmentést engedélyez,
15. szolgálati kötelmekkel összefüggő honvédelmi baleset: az a honvédelmi baleset vagy honvédelmi úti baleset, amely a katonai szolgálat
teljesítése, vagy a szolgálati jog gyakorlása során keletkezett, valamint ha a szolgálati helyre vagy onnan a lakásra, szállásra menet közben következett
be,
16. szolgálati kötelmekkel nem összefüggő honvédelmi baleset: az a honvédelmi baleset vagy honvédelmi úti baleset,
a) amelyet a sérült munkavállaló szándékosan vagy a tiltó rendelkezések súlyos megszegésével idézett elő,
b) amelyet kizárólag a sérült munkavállaló önhibájából eredő ittassága vagy bódult állapota okozott,
c) amely a lakásról, szállásról a szolgálati helyre, vagy a szolgálati helyről a lakásra, szállásra menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb
útvonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása során történt.
17. társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során elszenvedett baleset: a sérültnek a társadalombiztosítási ellátásának igénybevétele, vagy azzal
összefüggésben bekövetkezett balesete (sérülése), melyek közül az számít üzeminek, amely a biztosítottat keresőképtelenségének vagy

rokkantságának, továbbá az egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé váláshoz
szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte.

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Nyt. szám:

BALESETI NAPLÓ
TÁRGYÉV

5

Baleseti Napló
Sorszám

Baleset ideje

Sérült
(név, beosztás)

1

2

3

Baleset helyszíne

Baleset idején végzett
tevékenység

4

5

Sérülés megnevezése

Munkaképtelenség/
szolgálatképességcsökkenés várható
(igen/nem)

Bejelentő/Bejegyző
(név, aláírás)

Bejegyzés ideje

Intézmény
vezető
(dátum,
aláírás)

6

7

8

9

10

6
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MAGYAR HONVÉDSÉG
5. BOCSKAI ISTVÁN LÖVÉSZDANDÁR
Nyt. szám:

Jelentés baleseti eseményekről
Ambuláns napló
nyt. száma

Név, rf.

A bejegyzés
folyószáma

Születési idő
(év, hó, nap)

HB
Baleset ideje
Bejelentés ideje

Fsz.

Debrecen, 20 .

hó

NHB

Sérülés magyar
nyelvű megnevezése

BNO

Szolgálatképesség
csökkenés tényleges vagy
várható időtartama

- n
aláírás
Név, rendfokozat

2
HB – honvédelmi baleset vagy honvédelmi úti baleset:
honvédelmi baleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől,
időpontjától és a munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül, továbbá tényleges állományú katona esetében az a baleset is, amely a
katonát a szolgálatra való felkészülés során, vagy azzal összefüggésben a szolgálatteljesítés helyén éri,
honvédelmi úti baleset: az a baleset, amely a munkavállalót a lakásáról, szállásáról a szolgálati helyére vagy munkahelyére, onnan a
lakására, szállására menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművének igénybevétele során történt,
NHB – nem honvédelmi baleset (szabadidős, otthoni, szabadság alatti)
Sérülés magyar nyelvű megnevezése – jelölni kell, hogy melyik oldal, vagy végtag sérült (bal jobb, elöl, hátul)

Készült: 2 példányban
Egy példány: xx lap
Ügyintéző (tel.): xy (tel.)
Kapják:
1. sz. pld.: HKK Igazgató
2. sz. pld.: MH 5. BILDD Egészségügyi központ

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
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NYILATKOZAT
a balesettel kapcsolatos orvosi és személyes adatok felhasználásáról

Alulírott
(név, rf.) nyilatkozom, hogy
hozzájárulok a
(dátum) –n bekövetkezett balesetemmel
kapcsolatos, a 13/2011. (X.20.) HM rendelet szerinti jelentéséhez, kivizsgálásához és
nyilvántartásához szükséges személyes és az orvosi titoktartásra kötelezett adataim, vizsgálati
eredmények másolatainak készítéséhez, felhasználásához és az érintettek részére történő
megküldéséhez.

Kelt.: :………év……………………….hó……………………….nap
.

aláírás
__________________________________________________________________________________________

KRATOCHVIL KÁROLY
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Nyt. szám:
BEJELENTŐ LAP

sz. példány
„Elektronikusan továbbítandó!”

a lövés vagy robbanás okozta, a kettőnél több személy sérülésével járó, továbbá a súlyos honvédelmi
balesetek bejelentésére

Bejelentő honvédelmi szervezet megnevezése: KRATOCHVIL KÁROLY HONVÉD
KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Bejelentést tevő neve, rendfokozata, elérhetősége:
Bejelentő ügyeleti szolgálat megnevezése:

Baleset időpontja, pontos helyszíne (megközelíthetősége):

Sérült(ek) neve(i), a sérülés(ek) megnevezése/súlyossága:

Baleset jellemzői:
Mi okozta:

Robbanás:

Lövés:

Egyéb:

Több személy sérült:

Igen

Nem

Van súlyos sérült:

Igen

Nem

Baleset eszköze:
Baleset leírása:

Van-e további balesetveszélyre utaló körülmény:
Megtett intézkedések:

A bejelentés módjai:

Telefon:

Készült: 2 példányban
Egy példány: xx lap
Ügyintéző (tel.): xy (tel.)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: HM HF (02-2-25-003)

Telefax:

E-mail:

Személyesen:

2

Kitöltési útmutató
Kettőnél több személy sérülésével járó baleset: minimum három személy egyidejű sérülése
Súlyos honvédelmi baleset: az a honvédelemi baleset, amely megfelel az Mvt.-ben
szabályozott súlyos munkabaleset feltételeinek,
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 gátló maradandó
károsodását;
b) valamely érzékszerv, érzékelő képesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését vagy
jelentős mértékű károsodását okozta;
c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének
elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);
e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart
okozott.
Baleset időpontja: Év, hónap, nap, óra, perc – 24 órás időszámítás szerint
Pontos helyszíne: objektum megnevezése, címe, épület, emelet, helyiség száma
Baleset jellemzői: A megfelelő szöveg melletti négyzet jelölése
Baleset eszköze: fegyver, lőszer, robbanóanyag, harcjármű, haditechnikai eszköz, repülő,
ejtőernyő, szolgálati gépjármű, egyéb jármű, gép, berendezés, konyhai eszköz, kézi szerszám,
akkumulátor, nyílászáró szerkezet, bútor, épület berendezés, sporteszköz, lépcső, járófelület,
terep, veszélyes anyag, gyógyszer, kábítószer, gőz, forró víz, jég, alacsony, vagy magas
hőmérsékletű tárgy, éles, hegyes tárgy, súlyos tárgy, egyéb tárgy, anyag; rovarcsípés,
állatharapás, egyéb
Van-e további balesetveszélyre utaló körülmény: más személyek veszélyeztetése, robbanás
veszély stb.
Megtett intézkedések: A hatóság megérkezéséig a baleseti helyszín balesetkori állapotban
történő megőrzéséről gondoskodni kell. Ha a balesetkori állapot megőrzése további súlyos
veszélyhelyzetet idézne elő, vagy jelentős anyagi kárral járna, a veszélyhelyzet, vagy a
jelentős anyagi kár bekövetkezését valószínűsítő állapot megszüntetésével egyidejűleg a
baleseti helyszínről fényképet, videofelvételt, vagy egyéb, a baleset kivizsgálását elősegítő
dokumentumot kell készíteni.
A bejelentés módjai: A megfelelő szöveg melletti négyzet jelölése (több is lehetséges).
__________________________________________________________________________________________
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Nyt. szám:

számú példány

HONVÉDELMI BALESETI JEGYZŐKÖNYV
(A) A honvédelmi szervezet adatai .
Megnevezése:
...........................................................................................................................................................
Székhelye:
Szervezet kódja: □□□□□□
1.
......................................................................................
Összlétszám kategória: □
Adatszolgáltatás jellege: □
Helyi egység létszám kategória: □
Telefon: ............................... HM:
.................................................................... .......................
Címe:
Fax: ..................................... HM:
2.
.................................................................... .......................
E-mail:
.................................................................... ............................................................
(B) A sérült (munkavállaló) adatai
Neve, rendfokozata, állomány kategóriája:
................................................................................................................ □□
Anyja neve:
Születési neve:
...........................................................
.....................................................................
Beosztása (munkaköre):
..............................................................................................................................................
Taj szám:
□□□□□□□□□
3.
Születési helye, ideje:
............................................................................................................................................. □□□□□□□□
Lakcím: ...................................................................................................................................................... Irsz:
□□□□
Levelezési cím: ............................................................................................................................................
Irsz: □□□□
A balesetkor végzett tevékenység/feladat ellátásához előírt
A baleset körülményeinek
4.
□
szakképzettség, illetve ennek megléte, gyakorlati ideje:
meghatározása
.................................................................................................... □
□
(C) A honvédelmi baleset részletes leírása
(a baleset leírása, fénykép, helyszínrajz, tanúmeghallgatási jegyzőkönyv külön lapon

Baleset jellege:

2
is csatolható)

□

5.

(D) A honvédelmi baleset adatai
A sérülés időpontja, jellemzője:
□□□□□□□□ □□□□ □□
6.
A baleset helye:
7.
....................................................................................................................................................... □□
A sérülés megnevezése (magyarul), BNO kódja
:.................................................................................................... □□□□
A baleset súlyossága:
□□
8.
Munkaképtelenség időtartama (nap): □□□
Szolgálatképességcsökkenés időtartama (nap): □□□
(E) A honvédelmi balesettel kapcsolatos egyéb információk
A baleset fajtája:
□□
9.
.....................................................................................................................................................
A sérült tevékenysége a baleset idején:
□□
10. .................................................................................................................
A baleset fő, illetve elsődleges oka:
□□
11. .......................................................................................................................
A baleset további okai:
□□
12. ...........................................................................................................................................
A baleset eszköze:
A baleset természete:
.................................................. □□
13. ...................................................... □□
A biztonsági- és jelzőberendezések, védőeszközök, egyéb védelmi megoldások
Védőburkolat: □
14. alkalmassága
Jelzőberendezés:
Egyéni védőeszk.
Katonai védőeszk.
Egyéb: □
□
□
□
Védőberendezés: □
A baleset idején végzett tevékenységre készült-e kockázatértékelés:
□
15.
A baleset fő, illetve elsődleges oka azonosított-e a kockázatértékelésben:
□
Munkavédelmi
A kivizsgálással: (1) Egyetért / (2) Nem ért egyet / (3) Nem vett részt / (4)
képviselő □
Nincs képviselő
Név, rendfokozat:
Dátum: □□□□□□□□
16. ......................................................................................
Aláírás:
.................................................
A balesetvizsgálatot végezte:
MV. képesítő irat száma:
.......................
Név, rendfokozat:
Dátum: □□□□□□□□
17. ......................................................................................
Aláírás:
.................................................
Az állományilletékes parancsnok döntése és intézkedései:

3

Bélyegző
helye
18.
Név, rendfokozat:
.....................................................................................
Dátum: □□□□□□□□

Készült:
Egy
példány:
Ügyintéző
(tel.):
Kapják:

példányban
lap

.....................................................................................
1. számú példány:
..........................................................
2. számú példány:
..........................................................
3. számú példány:
..........................................................
4. számú példány:
..........................................................
5. számú példány:
..........................................................

Aláírás:
.................................................
Felügyelői észrevételek, intézkedés:

_________________ _________________
__
__
rögzítette
ellenőrizte

_______________________________________________________________________

A bejelentés kizárólag a BNYP használatával történhet.

KRATOCHVIL KÁROLY
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KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Nyt. szám:

ÉRTESÍTÉS
A BEJELENTETT BALESET ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Név:
Szül:
Anyja neve:

Tisztelt XX Úr/Úrhölgy!
Tájékoztatom, hogy az Ön által bejelentett, XX-án bekövetkezett balesetének körülményeit a
rendelkezésemre álló adatok, információk alapján kivizsgáltam, és megállapítottam, hogy az
nem honvédelmi baleset.
Az értesítés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatalhoz címzett, de hozzám benyújtott panasszal élhet.

INDOKOLÁS
A XX nyilvántartási számú balesetkivizsgálási jegyzőkönyv alapján szabadidejében sérült.
A baleset miatt egészségügyi szabadságot és felmentést nem kapott / kapott.
A fentiek alapján a XX- án bekövetkezett balesetét nem tekintem a 13/2011. (X. 20. ) HM
rendelet 2.§ 5. pontja szerinti honvédelmi balesetnek.
Debrecen, év, hó, nap

P.H.
Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Kovács István alezredes
Ügyintéző (tel.): Debreceni Renáta tan. (02-43-6966)
igazgató
Kapják: 1.sz. pld.: Sérült
2.sz. pld.: Irattár
______________________________________________________________________________________________

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

19. sz. melléklet a HKK 7/82. számhoz

Elmaradt jövedelem:
Elmaradt jövedelemként azt a kárt kell megtéríteni, amely a károsultat azáltal éri, hogy
a sérelemből származó munkaképtelensége, illetve munkaképesség csökkenése miatt elesik
keresetétől, illetve a sérelem előtti keresetét nem éri el. Meg kell téríteni továbbá azt az
összeget is, melynek elvesztését a károsult a sérelemből eredő jelentős testi fogyatékossága
ellenére, rendkívüli munkateljesítménnyel hárította el.
A munkaviszony körében elmaradt jövedelemként meg kell téríteni mind a
természetben, mind a pénzben megállapított elmaradt munkabért, továbbá azokat az egyéb
rendszeres szolgáltatásoknak (pl. egyenruha, nem bérjellegű természetbeni juttatások) a
pénzbeni értékét, amelyre a károsult a munkaviszony alapján a munkabérén kívül jogosult, ha
azokat a sérelem bekövetkezését megelőzően rendszeresen igénybe is vette. Nem kell
megtéríteni azoknak a szolgáltatásoknak az értékét, amelyek rendeltetésük szerint csak
munkavégzés esetére járnak (pl. védőétel, védőital, munkaruha, védőruha értékét).
A munkaviszonyon kívül elmaradt jövedelemként a sérelem folytán elmaradt egyéb
rendszeres keresetet kell megtéríteni. Az elmaradt kereset megállapításánál nem vehető
figyelembe a költségtérítés címén kapott összeg.
Dologi kár:
A károsultnak mindazt a kárát meg kell téríteni, ami a sérelem folytán ruházatában,
használati tárgyaiban, vagy a nála lévő egyéb dolgaiban keletkezett.
A dolog értékét a beszerzéskori új ár alapján  az elhasználódás mértékét is
figyelembe véve  kell megállapítani.
Ha a dologban okozott kár az érték csökkenése nélkül javítható, kártérítésként a
javítási költséget kell megállapítani.
Költség és kiadás:
E címen a károsult költségeit és kiadásait kell megtéríteni, amelyek a sérelem
következményeinek elhárításához szükségesek (feljavított élelmezési költség, otthoni
ápolással járó többletköltségek, szállítási költségek, többletfűtési költség stb.). Meg kell
téríteni továbbá a sérelemmel kapcsolatos egyéb indokolt költségeit és kiadásait (pl. a
hozzátartozók indokolt beteglátogatási költségét).
A hozzátartozók kára:
A károsult halála esetén a hozzátartozónak meg kell téríteni a sérelem folytán
felmerült indokolt költségeit és kiadásait (pl. halálhírrel kapcsolatos kiadás, koszorú,
gyászruha, sírkő költsége stb.)
A hozzátartozók az elveszített tartás erejéig kártérítést igényelhetnek.
Kártérítési járadék:
Ha a jövedelem-kiesés, illetőleg a költség vagy kiadás tartós jellegű, általában havi
járadékot kell megállapítani.
Járadékot hat hónapnál régebbi időre visszamenőleg csak akkor lehet érvényesíteni, ha
a jogosultat a követelés érvényesítésében mulasztás nem terheli. Három évnél régebbi időre
visszamenőleg járadékigény nem érvényesíthető.
Nem vagyoni kártérítés:
Nem vagyoni kártérítést igényelhet a károsult (hozzátartozó), ha a károkozás a
társadalmi életben való részvételét vagy egyébként életét tartósan vagy súlyosan megnehezíti.
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KÁRIGÉNY ELŐTERJESZTÉSE
A ……..év …………….hó ……..napján kelt ………………… nyt. számú felhívására, a
………………………… történt balesetemmel kapcsolatban kártérítési igényemet a következők
szerint terjesztem elő:
1. Kártérítési igényem a következő:
a) Vagyoni kár:
- elmaradt jövedelem:
…………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………….......
- dologi kár:
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
- indokolt költség
……………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………...
b) Nem vagyoni kár:………………., melyet a következő körülmények támasztanak alá:
………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
2. Bejelentem, hogy a fenti eseményekkel kapcsolatban várhatóan további károk
bekövetkezése várható, a következőkre tekintettel:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
A fentiek bizonyítására mellékelten csatolom:
………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Kelt:……………, ………..év………………hó………..nap

..……………………..
munkavállaló
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KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Nyt. szám:

Baleset kivizsgálási jegyzőkönyv
(a jegyzőkönyv minden pontját kötelező kitölteni)
Készült: ……... év ..…hó …. nap a fenti intézmény hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:

Bizottság elnöke (név, rf.)
Bizottság tagja (név, rf.)
Sérült

1. A sérült személyi adatai:
Név:……………………Születési név:……………………..
Születési hely:………..………………Születési idő(év, hó, nap):…………………………….
Anyja neve:………………………………
TAJ száma:……-………-.…..
Telefon száma:………………
Állandó lakcíme, irányítószámmal:…………………………………………………………...
Levelezési címe:………………………………………………………………………………...
Legmagasabb iskolai végzettsége:…………………………………………………………….
Szakképesítése:…………………………………………………………………………………
Beosztása:
…………………………………………………………………………………………………..
A
balesetkor
végzett
tevékenységhez
szükséges
szakképzettség,
gyakorlati
ideje:……………………………………………………………………………………………
A sérülés pontos megnevezése:………………………………………………………………..
Munkaképtelenség / Szolgálatképesség csökkenés (felmentés) időtartama:
………………………………………………………………………………………….……….
Egyéni védőeszköz viselésére kötelezett volt-e, egyéni védőeszköz megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………...
2. A baleset bejelentésének időpontja a munkahelyi vezető, annak neve, rendfokozata:
……..év……………………..hó………………..nap
Név:…………………………………………………………..Rf.:……………………………..
Baleseti naplóban mikor került rögzítésre a baleset?
……..év……………………..hó………………..nap
A baleset pontos időpontja:
……év……….…..…..hónap…..….…….....nap…………..óra……….…..perc
A baleset fajtája (Munka, úti, otthon/szabadidőben történt-e? Kérjük a sérült nyilatkozatát
csatolni):…………………………………………………………………

2
A baleset helyének pontos megnevezése:
……………………………………………………………………….…………………………..
3. A baleset előzményének leírása:

4. A baleset bekövetkezésének részletes és pontos leírása:

A balesetet előidéző neve, valamint a baleset valószínűsíthető oka:

(A jegyzőkönyvhöz-, ha szükséges- külön lapon csatolni lehet helyszínrajzot, fényképet,
tanúmeghallgatási jegyzőkönyveket, sérült nyilatkozatát)
Debrecen, ……..év……..hó……..nap
…………………………….
Biz. tag

…………………………….
Biz. elnök

…………………………….
Sérült
Készült: 1 példányban
Egy példány: 2 lap
Ügyintéző (tel.):

3
1.sz. példány

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Nyt. szám:

Tanulóbaleset kivizsgálási jegyzőkönyv
Készült:
Bizottság elnöke (név, rf.)
Bizottság tagja (név, rf.)
Bizottság tagja (név, rf.)

Jelen vannak:

1. A sérült személyi adatai:
Név:

Osztály:

Születési hely:

Születési idő (év, hó, nap):

Anyja neve:
TAJ szám:
Gondviselő neve:
Állandó lakcíme, irányítószámmal:
Levelezési címe:
A sérülés pontos megnevezése:
Iskolanap kiesés/felmentési idő:
Egyéni védőeszköz viselésére kötelezett volt-e, egyéni védőeszköz megnevezése:
Felügyelő tanár:
2. A baleset bejelentésének időpontja:

Baleseti naplóban mikor került rögzítésre a baleset?

A baleset pontos időpontja:

A baleset fajtája:
A baleset helyének pontos megnevezése:
3. A baleset előzményének leírása:
4. A baleset bekövetkezésének részletes és pontos leírása:

4
5. Baleset valószínűsíthető oka:

6. Javasolt intézkedés:
A 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 169. § előírásai alapján az elektronikus
jegyzőkönyvezető rendszerben kell / nem kell rögzíteni

Dátum
Aláírás
…………………………….
Aláírás

…………………………….
Aláírás

Igazgatói záradék:

Dátum
Aláírás

Készült: 1 példányban
Egy példány: 2 lap
Ügyintéző (tel.):
__________________________________________________________________________________________
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BALESETI NYILVÁNTARTÓ
TÁRGYÉV

2

A sérülés

A sérült
A baleset
kivizsgálási
Fsz.
jegyzőkönyv
száma

A baleset
időpontja

Neve
TAJ száma

Születési helye, ideje,
anyja neve

Á
llomány
kategóri
a

Megnevezése

BNO kódja

Súlyossága

A kiesett
napok
száma

3

Munkanap/szolgálatképesség
csökkenés
kezdete/vége

A baleset rövid leírása

A baleset fajtája (munka,
üzemi, otthoni, tanuló)

Értesítés/Határozat
száma

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Nyt. szám:

NYILATKOZAT
Az intézmény területén tevékenységet végző gazdálkodó szervezet munkavédelmi előírások
betartásáról
……………………………………………………………..(gazdálkodó
szervezet
neve)
……………………….. (tevékenység ideje, időszaka) az intézmény területén végzett
tevékenységemmel kapcsolatban a 126/2011. HM (XI.25) HM utasítás 39. § alapján az
alábbiakat nyilatkozom:
Az intézmény területére behozott, a tevékenységem során folyamatosan használt
munkaeszközök megfelelnek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
feltételeinek, a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak. Rendelkeznek magyar nyelvű
üzemeltetési dokumentációval, az üzembe helyezést elrendelő okmánnyal, gyártói megfelelőségi
nyilatkozattal, vagy megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal. Rendelkeznek a
jogszabályokban, szabványokban, üzemeltetési dokumentációkban előírt időszakos
felülvizsgálatok végrehajtásáról érvényes, megfelelő minősítésű jegyzőkönyvekkel.
Az intézmény területére általam beszállított veszélyes anyagok és készítmények:
Fsz.:

Megnevezés

Speciális előírás

Mennyiség (kg)

Az intézmény területén a tevékenysége során képződő veszélyes és nem veszélyes
hulladékok:
Fsz.:

Megnevezés

Kód szám

Mennyiség (kg)

2

Az intézmény területére behozott anyagok, veszélyes anyagok és készítmények
elhelyezése, tárolása, raktározása, a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és
elszállítása, során érvényesítem az elírt jogszabályokat és az általánostól eltérő követelményeket.
Az általam végzett tevékenységhez alkalmazott munkavállalók száma elegendő, és a
munkavégzésre vonatkozó személyi és tárgyi feltételeket teljesítem.
Az intézmény területére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi
(speciális) előírásokat megismertem, azt a gyakorlatban is képes vagyok alkalmazni, illetve
magamra és az általam foglalkoztatott munkavállalókra nézve kötelező érvényűnek tekintem.
Megértettem, hogy megsértésük fegyelmi és anyagi felelősséget megalapozó szabálysértési vagy
büntetőjogi eljárás alapját képezheti.

Debrecen, 202…. év ……………hónap…..nap

……………………………………..
gazdálkodó szervezet képviselőjének aláírása
Készült: 1 példányban
Egy példány: 2 lap
Ügyintéző (tel.):

__________________________________________________________________________

