PTE Munkavédelmi Szabályzat 7. számú melléklete
Munkavédelmi oktatási tematika és napló
A Munkavédelmi Szabályzat IV. fejezet Munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás
rendjében foglalt oktatási feladtok tematikai összefoglalása
munkakörönként/tevékenységi körönként és az oktatás dokumentációs anyaga
Munkavédelmi oktatási tematikák
Általános
-

-

Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedés fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
 Gépek, berendezések
 Közlekedési utak
 Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
 Dohányzás
Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
Rákkeltő anyagokkal történő munkavégzés szabályai
Veszély szimbólumok
Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
Rendelkező jelek, táblák
Létrák biztonságos használata
Képernyő előtti munkavégzés egészségügyi és biztonsági követelményei
Környezetvédelem
 Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
 környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
 veszélyes hulladékok kezelése
 hulladékgyűjtő eszközök
 átmeneti tárolás szabályai
 szelektív hulladékgyűjtés
Egészségügy

Egészségügyi szakdolgozók pl. asszisztens, ápoló, betegszállító, boncmester, műtős, orvos
-

Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
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-

-

A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedés fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
 Gépek, berendezések
 Higiénés előírások, sterilizálás, fertőtlenítés
 Közlekedési utak
 Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
 Dohányzás
 Biológiai veszélyek, védekezési módok
 Sugárveszélyek, védekezési módok
 Gázpalackok biztonságos kezelése
Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
Rákkeltő anyagokkal (citosztatikumokkal) történő munkavégzés szabályai
Veszély szimbólumok
Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
Rendelkező jelek, táblák
Létrák biztonságos használata
Képernyő előtti munkavégzés egészségügyi és biztonsági követelményei
Környezetvédelem
 Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
 környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
 veszélyes hulladékok kezelése
 hulladékgyűjtő eszközök
 átmeneti tárolás szabályai
 szelektív hulladékgyűjtés

Sugárzó anyagokkal dolgozó
-

Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedés fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
 Gépek, berendezések
 Közlekedési utak
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-

Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
 Dohányzás
 Biológiai veszélyek, védekezési módok
 Sugárveszélyek, védekezési módok
 Gázpalackok biztonságos kezelése
Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
Veszély szimbólumok
Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
Rendelkező jelek, táblák
Létrák biztonságos használata
Képernyő előtti munkavégzés egészségügyi és biztonsági követelményei
Környezetvédelem
 Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
 környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
 veszélyes hulladékok kezelése
 hulladékgyűjtő eszközök
 átmeneti tárolás szabályai
 szelektív hulladékgyűjtés
Oktatás

Bölcsődei, óvodai dolgozó
-

-

Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
 Gépek, berendezések
 Bölcsődei/óvodai eszközök, játékok biztonsági előírásai
 Higiénés előírások, szabályok
 Közlekedési utak
 Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
 Dohányzás
Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
Veszély szimbólumok
Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
Rendelkező jelek, táblák
Létrák biztonságos használata
Környezetvédelem
 Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
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környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
veszélyes hulladékok kezelése
hulladékgyűjtő eszközök
átmeneti tárolás szabályai
szelektív hulladékgyűjtés

Biológia laboratóriumban dolgozó
-

-

Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedés fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
 Gépek, berendezések
 Higiénés előírások, sterilizálás, fertőtlenítés
 Fertőzésveszély elhárítási szabályok
 Közlekedési utak
 Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
 Dohányzás
 Biológiai veszélyek, védekezési módok
 Gázpalackok biztonságos kezelése
Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
Veszély szimbólumok
Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
Rendelkező jelek, táblák
Létrák biztonságos használata
Képernyő előtti munkavégzés egészségügyi és biztonsági követelményei
Környezetvédelem
 Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
 környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
 veszélyes hulladékok kezelése
 hulladékgyűjtő eszközök
 átmeneti tárolás szabályai
 szelektív hulladékgyűjtés

Fizikai laboratóriumban dolgozó
-

Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
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-

-

Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedés fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
 Gépek, berendezések
 Közlekedési utak
 Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
 Dohányzás
 Gázpalackok biztonságos kezelése
Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
Veszély szimbólumok
Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
Rendelkező jelek, táblák
Létrák biztonságos használata
Képernyő előtti munkavégzés egészségügyi és biztonsági követelményei
Környezetvédelem
 Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
 környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
 veszélyes hulladékok kezelése
 hulladékgyűjtő eszközök
 átmeneti tárolás szabályai
 szelektív hulladékgyűjtés

Kémiai laboratóriumban dolgozó
-

Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedés fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
 Gépek, berendezések
 Laboratóriumi eszközök használata
 Vegyifülkék használata, kezelése, általános előírások
 Vegyipari műveletekkel kapcsolatos speciális előírások
 Közlekedési utak
 Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
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 Dohányzás
 Gázpalackok biztonságos kezelése
Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
Rákkeltő anyagokkal történő munkavégzés szabályai
Méregszekrény, mérgek kezelése, kimérése, nyilvántartása
Veszély szimbólumok
Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
Rendelkező jelek, táblák
Létrák biztonságos használata
Képernyő előtti munkavégzés egészségügyi és biztonsági követelményei
Környezetvédelem
 Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
 környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
 veszélyes hulladékok kezelése
 hulladékgyűjtő eszközök
 átmeneti tárolás szabályai
 szelektív hulladékgyűjtés

Sugár veszélyes laboratóriumban (pl. izotóp labor) dolgozó
Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedés fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
 Gépek, berendezések
 Laboratóriumi eszközök használata
 Közlekedési utak
 Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
 Dohányzás
 Sugárveszélyek, védekezési módok
 Gázpalackok biztonságos kezelése
- Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
- Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
- Rákkeltő anyagokkal történő munkavégzés szabályai
- Méregszekrény, mérgek kezelése, kimérése, nyilvántartása
- Veszély szimbólumok
- Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
- Rendelkező jelek, táblák
- Létrák biztonságos használata
- Képernyő előtti munkavégzés egészségügyi és biztonsági követelményei
- Környezetvédelem
-
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Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
veszélyes hulladékok kezelése
hulladékgyűjtő eszközök
átmeneti tárolás szabályai
szelektív hulladékgyűjtés

Biológia, kémia, fizika szakos általános és középiskolai tanár
-

-

Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedés fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
 Gépek, berendezések
 Laboratóriumi eszközök használata
 Vegyifülkék használata, kezelése, általános előírások
 Vegyipari műveletekkel kapcsolatos speciális előírások
 Közlekedési utak
 Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
 Dohányzás
Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
Rákkeltő anyagokkal történő munkavégzés szabályai
Méregszekrény, mérgek kezelése, kimérése, nyilvántartása
Veszély szimbólumok
Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
Rendelkező jelek, táblák
Létrák biztonságos használata
Képernyő előtti munkavégzés egészségügyi és biztonsági követelményei
Környezetvédelem
 Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
 környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
 veszélyes hulladékok kezelése
 hulladékgyűjtő eszközök
 átmeneti tárolás szabályai
 szelektív hulladékgyűjtés
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Tanár
-

-

Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedés fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
 Gépek, berendezések
 Közlekedési utak
 Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
 Dohányzás
Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
Veszély szimbólumok
Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
Rendelkező jelek, táblák
Létrák biztonságos használata
Képernyő előtti munkavégzés egészségügyi és biztonsági követelményei
Környezetvédelem
 Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
 környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
 veszélyes hulladékok kezelése
 hulladékgyűjtő eszközök
 átmeneti tárolás szabályai
 szelektív hulladékgyűjtés
Egyéb

Adminisztratív, irodai munka
-

Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedés fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
 Gépek, berendezések
 Közlekedési utak
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-

Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
 Dohányzás
Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
Veszély szimbólumok
Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
Rendelkező jelek, táblák
Létrák biztonságos használata
Képernyő előtti munkavégzés egészségügyi és biztonsági követelményei
Környezetvédelem
 Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
 környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
 veszélyes hulladékok kezelése
 hulladékgyűjtő eszközök
 átmeneti tárolás szabályai
 szelektív hulladékgyűjtés

Állatgondozók, kísérleti állatokkal foglalkozó
-

-

Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedés fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
 Állatgondozás, tenyésztés, általános előírások
 Fertőzésveszély elhárítási szabályok
 Higiénés előírások, sterilizálás, fertőtlenítés
 Gépek, berendezések
 Közlekedési utak
 Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
 Dohányzás
Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
Veszély szimbólumok
Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
Rendelkező jelek, táblák
Létrák biztonságos használata
Képernyő előtti munkavégzés egészségügyi és biztonsági követelményei
Környezetvédelem
 Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
 környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
 veszélyes hulladékok kezelése
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hulladékgyűjtő eszközök
átmeneti tárolás szabályai
szelektív hulladékgyűjtés

Gondnok
-

-

Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedés fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
 Gépek, berendezések
 Közlekedési utak
 Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
 Dohányzás
Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
Veszély szimbólumok
Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
Rendelkező jelek, táblák
Létrák biztonságos használata
Környezetvédelem
 Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
 környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
 veszélyes hulladékok kezelése
 hulladékgyűjtő eszközök
 átmeneti tárolás szabályai
 szelektív hulladékgyűjtés

Műszaki berendezés kezelő
-

Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedés fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
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-

Gépek, berendezések
Gázfogadók, transzformátor-állomások, kapcsolóterek balesetveszélyei
Elsősegélynyújtás áramütéses baleseteknél
Közlekedési utak
Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
 Dohányzás
Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
Veszély szimbólumok
Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
Rendelkező jelek, táblák
Létrák biztonságos használata
Környezetvédelem
 Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
 környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
 veszélyes hulladékok kezelése
 hulladékgyűjtő eszközök
 átmeneti tárolás szabályai
 szelektív hulladékgyűjtés

Gépkocsivezető
-

-

Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedés fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
 Gépek, berendezések
 Közlekedési utak
 Közlekedés szabályai az Egyetem területén
 Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
 Dohányzás
Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
Veszély szimbólumok
Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
Rendelkező jelek, táblák
Létrák biztonságos használata
Környezetvédelem
 Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
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környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
veszélyes hulladékok kezelése
hulladékgyűjtő eszközök
átmeneti tárolás szabályai
szelektív hulladékgyűjtés

Portás
-

-

Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedés fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
 Gépek, berendezések
 Közlekedési utak
 Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
 Dohányzás
Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
Veszély szimbólumok
Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
Rendelkező jelek, táblák
Létrák biztonságos használata
Környezetvédelem
 Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
 környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
 veszélyes hulladékok kezelése
 hulladékgyűjtő eszközök
 átmeneti tárolás szabályai
 szelektív hulladékgyűjtés

Raktári dolgozó
-

Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedés fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
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-

-

Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
 Anyagtárolás szabályai
 Gázpalackok biztonságos kezelése
 Gépek, berendezések
 Közlekedési utak
 Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
 Dohányzás
Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
Anyagok, vegyszerek egymásra hatásának ismeretei (kémiai biztonság alapjai)
Veszély szimbólumok
Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
Rendelkező jelek, táblák
Létrák biztonságos használata
Képernyő előtti munkavégzés egészségügyi és biztonsági követelményei
Környezetvédelem
 Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
 környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
 veszélyes hulladékok kezelése
 hulladékgyűjtő eszközök
 átmeneti tárolás szabályai
 szelektív hulladékgyűjtés

Szőlőmunkás
-

-

Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedés fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
 Gépek, berendezések
 Munkagépekkel való közlekedés és munkavégzés
 Telepen belüli közlekedési szabályok
 Közlekedési utak
 Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
 Dohányzás
Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
Veszély szimbólumok
Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
Rendelkező jelek, táblák
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-

Létrák biztonságos használata
Környezetvédelem
 Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
 környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
 veszélyes hulladékok kezelése
 hulladékgyűjtő eszközök
 átmeneti tárolás szabályai
 szelektív hulladékgyűjtés

Takarító
-

-

Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedés fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
 Gépek, berendezések
 Közlekedési utak
 Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
 Dohányzás
Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
Anyagok, vegyszerek egymásra hatásának ismeretei (kémiai biztonság alapjai)
Veszély szimbólumok
Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
Rendelkező jelek, táblák
Létrák biztonságos használata
Környezetvédelem
 Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
 környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
 veszélyes hulladékok kezelése
 hulladékgyűjtő eszközök
 átmeneti tárolás szabályai
 szelektív hulladékgyűjtés

Villanyszerelő
-

Munkavédelem területei (munkabiztonság, munkaegészségügy)
Munkavédelmi törvény
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
Munkavállalók munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei
A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
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-

Munkabaleset fogalma, bejelentése, kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedés fogalma, bejelentése, kivizsgálása
A munkavállalókra vonatkozó alapvető munkavédelmi követelmények
A munkavégzéstől való kötelező eltiltás esetei
Anyagmozgatás alapvető szabályai
Speciális munkavédelmi rendelkezések:
 Gépek, berendezések
 Transzformátor-állomások, kapcsolóterek balesetveszélyei
 Elsősegélynyújtás áramütéses baleseteknél
 Közlekedési utak
 Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők,
szoptató anyák és idősödők
 Dohányzás
Éles, hegyes munkaeszközök biztonságos használata
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, eljárási szabályok
Veszély szimbólumok
Egyéni védőeszköz fogalma, használatának követelményei, juttatás előírásai
Rendelkező jelek, táblák
Létrák biztonságos használata
Képernyő előtti munkavégzés egészségügyi és biztonsági követelményei
Környezetvédelem
 Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzata
 környezetvédelem és hulladékkezelés általános szabályai
 veszélyes hulladékok kezelése
 hulladékgyűjtő eszközök
 átmeneti tárolás szabályai
 szelektív hulladékgyűjtés

15

Munkavédelmi oktatási napló
Alulírott igazolom, hogy az 1993.évi XCIII. törvény 55.§-a szerinti munkavédelmi oktatást
a törvényben foglalt követelményeknek megfelelően lefolytattam.
Oktatás formája: elméleti – gyakorlati *

* A megfelelő aláhúzandó!

Oktatás időpontja: ............. év ................................... hó ............ nap
Oktatás időtartama: .............................................
Oktatás jellege: előzetes – ismétlődő – rendkívüli *
Visszakérdezés formája: szóban – írásban *
Munkáltató (neve, címe): ........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Oktatásra kötelezettek létszáma: ................ fő
Oktatáson jelenlévők száma: ............... fő
Távol maradt: ...............fő
Az oktatás tematikája:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Oktatást végző:
szervezeti egysége: PTE MSZI Munkabiztonsági Koordinációs Osztály
neve, beosztása: ........................................................................................................................................
munkavédelmi szakképesítése, bizonyítvány száma: ...........................................................................
aláírása: ....................................................................................................................................................
Kelt: ....................................................
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JELENLÉTI ÍV
munkavédelmi oktatáshoz
Név

Munkaköre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Kelt: ....................................................
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Aláírás

JELENLÉTI ÍV
munkavédelmi oktatáshoz
Név

Munkaköre

Kelt: ....................................................
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Aláírás

