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BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI A

ESETFELVETÉS–MUNKAHELYZET
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SZÉPSÉGSZALONOKBAN

A megfelelő munkafeltételek biztosításához szorosan hozzátartozik, hogy a munkavégzés

dologi feltételeinek kialakításánál és a használat során az egészség és biztonság

követelményei is érvényesüljenek.

A szépségipari szakmáknál ez különösen fontos, hiszen szolgáltatásról van szó, ahol nem
csak a dolgozó esetében szükséges a biztonság, de a vendég érdekében is.
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A vendég védelme a szolgáltató védelme is.

A munkavédelem: szervezett munkavégzést szabályozó biztonsági és egészségvédelmi kö-

vetelmények, illetve szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint ezek végrehajtása.
1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről (2010- ben is ez hatályos)
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E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a
szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a
foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. Ennek érdekében az Országgyűlés - az állam, a
munkáltatók és a munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit meghatározva - a következő
törvényt alkotja:
Munkavédelmi törvény III. Fejezet -" Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos

M

munkavégzés követelményei" című fejezet tárgyalja:
-

Általános követelmények,

-

Munkavédelmi üzembe helyezés,

-

-

-

A létesítés követelményei,

A munkavégzés tárgyi feltételei,

A munkafolyamatra, a technológiára, az anyagra vonatkozó követelmények,
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi feltételei
alapján

A biztonságos munkafeltételeket részben az ANTSZ ellenőrzi, és helyileg szabályozza.
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SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM
A fodrász-, a kozmetikus- és a lábápolóipar, valamint a körükbe tartozó tevékenységek

folytatásának közegészségügyi szabályairól az ÁNTSZ gondoskodik. Sajnos a dolog azért
nem olyan egyszerű. A most hatályos rendelet idejétmúlt, határozataival nem ad egyértelmű
választ a szakmai elvárásokra. 6/1969. (IX. 4.) Egészségügyi Minisztérium rendelet: A

könnyűipari miniszterrel, a belkereskedelmi miniszterrel és a Szakszervezetek Országos
Tanácsával, ÁNTSZ-el egyetértésben dolgozták ki.

Amit még érdemes tudni, hiszen a biztonságos munkavégzéshez az előírások ismerete is
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szükséges:

A szépségápolás szolgáltatás körébe tartozó tevékenységek folytatásának közegészségügyi
szabályairól szóló EüM rendelet megalkotása több éve húzódik, noha megjelenése hiánypótló
lenne, tekintettel a korábbi, a 6/1969.(IX. 4.) EüM rendelet 2008. január 1-i hatályon kívül
helyezésére. A tervezett OTH legutóbb a 2009. évben fejlesztette az EÜM-be, több egyeztető
tárgyalás zajlott, a tervezet szerepelt az EÜM jogalkotási tervében, de megjelenésére még
nem került sor. Jelenleg nincs a területet szabályzó rendelet.
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Az Egészségügyi Minisztériumba 2010. január hónapban felterjesztettük a kozmetikai
termékek biztonságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és KÖZEGÉSZSÉGÜGYI
ellenőrzéséről szóló 40/2001.(XI. 23.) EüM rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. Az
Európai Uniós jogszabályváltozás átültetését célzó rendeletmódosítással egyidejűleg
kívánatos a hatósági feladatellátás változása.
A következő határozatot hozta a minisztérium az ÁNTSZ-el karöltve:
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KOZMETIKUMOK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE: A JOGSZERŰ FORGALMAZÁS ELLENŐRTZÉSE, A
TERMÉKEK
MEGFELELŐSÉGÉNEK
VIZSGÁLATA
LABORATÓRIUMI
VIZSGÁLATOKKAL
KIEGÉSZÍTVE.

M

HATÁRIDŐ 2010. 12. 311
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http://www.antsz.hu/portal/down/kulso/aktualis/kormanyvaltas/2_jogszabalyi_hatter_bemutat
asa_m1_20100513.pdf
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Azért azt ne higgyük, hogy egy üzlet kialakításánál, ha nincs meg ez a jogszabályi háttér,

akkor nem kell tennünk semmit, annak érdekében, hogy az ANTSZ megfelelőnek ítélje a
szalon szolgáltatását. Az engedélyt ugyan nem kötelező már megkérnünk, de az éppen
aktuális

ellenőrzés

alkalmával,

mindennek

megfelelőnek

kell

lennie

a

biztonságos

munkavégzés szempontjából. Felmerülhet a kérdés, hogy milyen jogszabály az, aminek meg
kell felelnünk? Az a rendelet, ami most "hatályos", számonkérhető 6/1969.(IX. 4.) EüM

rendelet

A részletes munkavédelmi előírások mellé a bekeretezett szövegkiemelések a most

1. MUNKAVÉDELEM
A munkáltató kötelessége
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"hatályos" és odatartozó ÁNTSZ előírásokat fogja tartalmazni.

A munkáltató mindenkor köteles a jogszabályokban, szabványokban előírt egészséges és

biztonságos munkavégzés lehetőségét megteremteni, és folyamatosan fenntartani.
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A munkavédelem fogalma

A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi
követelmények és az ezeket megvalósító szervezetek, intézmények, eszközök, előírások
összessége.

A munkavédelem célja

Balesetek, foglalkozási ártalmak, megbetegedések megelőzése.
Szervezeti felépítését és ellenőrzését törvény szabályozza.

U
N

2. A munkavédelem területei

Munkabiztonság

M

A munkabiztonság a munkakörülmények, és a munkavégzés szabályait határozza meg,
illetve ezek, betartását ellenőrzi. Feladata a balesetek megelőzése, a bekövetkezett balesetek
kivizsgálása, intézkedések, hogy a baleset ne ismétlődhessen meg.
Foglalkozás egészségügy
A különféle munkát végző ember és környezetük kölcsönhatása.
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2. A fodrászipar gyakorlására szolgáló helyiség közelében olyan szennyező forrás (szemét-,
trágyatároló, űrgödrös árnyékszék stb.) vagy egyéb olyan létesítmény, mely azt bűzzel
árasztaná el, vagy legyek, kártékony rovarok és rágcsálók, elszaporodását okozhatná - nem
létesíthető,

csupán

a

mindenkor

érvényben

levő

közegészségügyi

előírásokban

meghatározott védőtávolságon kívül. Ilyen szennyező forrás közelében (védőtávolságon
belül) fodrászipari üzemet telepíteni és fenntartani nem szabad.
7. Közművesített településeken a víznyerést, valamint a keletkezett szennyvíz (fekália, mosó,
mosogatóvíz stb.) elvezetést a közműhálózatba való bekapcsolás útján kell megoldani.

Közművesített fodrászipari üzletben az egyes munkahelyekhez keverőcsappal ellátott hideg-
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melegvizet szolgáltató mosdófelszerelést, kell létesíteni, és biztosítani kell a vendégek és

kiszolgáló személyzet részére a mosdáshoz, kéz- és hajmosáshoz, stb. szükséges
melegvíz-szolgáltatást. Ahol közművesítés nincsen, de házi közműpótló berendezés
létesítésére lehetőség van, hasonló felszerelést kell alkalmazni.

Amennyiben a település nincsen közművesítve, és a közművesítés közműpótló berendezés
létesítése útján sem oldható meg, úgy kézmosás céljára, falra szerelt, csappal ellátott,
megfelelő űrtartalmú, kellő számú fali víztartályt kell a mosdók fölé alkalmazni. A tartály (-
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ok) vizét naponta és szükség szerint gyakrabban is friss, ivóvíz-minőségű vízzel kell

felcserélni. A tartály (-okat) hetenként legalább egy alkalommal fertőtleníteni kell (pl.
nátriumhypochlorit- vagy chloramin oldattal), utána vízzel többszörösen ki kell öblíteni.

Az ipar gyakorlásához csak ivóvíz-minőségű víz használható. A szennyvíz gyűjtéséről,
eltávolításáról és ártalmatlanná tételéről közmű - illetőleg közműpótló berendezés - hiánya
esetében a vonatkozó jogszabályok, előírásainak megfelelően kell gondoskodni. 2
Munkaélettan, munkalélektan, munkakörülmények.
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5. A 8 vagy ennél több munkahellyel rendelkező üzlethelyiséghez a várakozó résztől
elkülönített fogasos ruhatári részt (fülkét) kell biztosítani a vendégek részére. Ennél
kevesebb munkahellyel rendelkező üzlethelyiségben a ruhatári részt a várakozó részben

elkülönített, kellő számú ruhafogas is pótolhatja. A kozmetikai kezelésre várakozók részére
a kozmetikus ipar tevékenységi köréről szóló 9/1968. (IX. 21.) Kip. M rendelet 5. § (3)-(4) és

M

6. § (1)-(2) bekezdésben előírtakat kell biztosítani. 3

3. A munkavédelem feladatai
-

Követelmény meghatározás.

2

6/1969. (IX. 4.) EüM rendelet

3

6/1969. (IX. 4.) EüM rendelet
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-

A követelmények ellenőrzése.

-

Megelőzés helyi feladatai.

-

-

-

Az ellenőrzés módja..

Műszaki és higiénés intézkedések, eszközök.

A dolgozókkal meg kell ismertetni a munkavédelmi szabályokat, és meg kell
győzni őket azok szükségességéről.

4. Balestek megelőzése
Ahhoz, hogy a balesetet megelőzhessük, meg kell ismernünk a baleset fogalmát, a baleset

A baleset és a munkabaleset fogalma.
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bekövetkezésének körülményeit és a balesetet, kiváltó okokat.

A baleset az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától
függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést vagy

más egészségkárosodást, ill. halált okoz.
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Hogyan történik a baleset?

Valamilyen fennálló veszélyforrás figyelmen kívül hagyása.
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5. Veszélyforrás

1. ábra. A nem megfelelő padlózat veszélyforrás lehet
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Munkavédelmi

szabályozás

tekintetében

veszélyes

az

a

létesítmény,

munkaeszköz,

munkafolyamat, technológia, amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő

vedelem

hiányában,

súlyos

károsító

hatásnak

lehet

kitéve.

Veszélyforrás

lehet

a

munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a

munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy
ártalmat jelentene.

-

Munkaeszköz

-

Áramütés veszélye

-

-

Csúszó felületek

Nem megfelelő világítás

Kémiai veszélyforrás
Veszélyes anyagok
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-
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Fizikai veszélyforrások:

22. A haj, köröm ápolására, festésére csak a vonatkozó rendeletnek és a szabványoknak

megfelelő, engedélyezett készítményeket (vegyszert) szabad használni.

A kozmetikai készítmények előállítása és forgalomba hozatala tárgyában 8/1959. (II. 12.)
Kormányrendelet, valamint ennek végrehajtása tárgyában kiadott 1/1959. (II. 22.) Élm. M.

Rendelet (Eü. K. 1959. 6. sz.) és ezt kiegészítő 1/1963. (II. 20.) Élm. M. Rendelet (Eü. K.
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1963. 6. sz.) intézkedései az irányadók. 4
Biológiai veszélyforrás
-

Mikroorganizmusok és anyagcseretermékük (pl. baktériumok, gombák)

M

Fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevételek, veszélyforrás.

6. A teendő munkabalesetek esetén
Azonnal be kell jelenteni, ki kell vizsgálni az okokat
Rögzíteni kell a sérült nevét, születési helyét, időpontját, anyja nevét
Fel kell tárni az okokat, és intézkedést tenni a megelőzésére!
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Baleset haladéktalan jelentése a munkavédelmi képviselőnek!
Az elsősegélynyújtás elemi feladatai
24. Sérülések ellátására üvegdugós edényben 8-10 cm3 jódtinktúrát és steril gyorskötést
készletben kell tartani. Az elhasznált anyagot folyamatosan pótolni kell. 5
A balesetek kivizsgálása

Ki kell vizsgálni.
Nyilvántartásba kell venni.
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A kivizsgálás a munkáltató feladata.
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A munkabalesetet be kell jelenteni.

Munkabaleseti jegyzőkönyv

A munkabaleseti jegyzőkönyv a munkáltató és a sérült adatain kívül tartalmazza:
-

a sérült munkakörét;

-

a védő- és a jelzőberendezések alkalmasságát;

-

-

-

a szükséges intézkedéseket;

az intézkedések felelősét és a határidőt;
a végzett tevékenységet;
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-

a baleset súlyosságát;

-

-

a baleset leírását és okait;

a munkaeszközök, anyagok, környezet közrehatását a baleset bekövetkezésében.

M

7. Foglalkozás-egészségűgy tárgyköre

A különféle munkát végző ember és környezetének kölcsönhatása alapján a foglalkozás-

egészségügy

munkaélettani,

kérdésekkel foglalkozik.

5

munkalélektani

és

munkakörülményekre

vonatkozó

6/1969. (IX. 4.) EüM rendelet
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1. A fodrász-, a kozmetikus- és a lábápolóipar, valamint körükbe tartozó tevékenység (a

továbbiakban együtt: fodrászipar) folytatására külön bejáraton át megközelíthető száraz
helyiséget (helyiségeket) kell biztosítani. Pincehelyiségben fodrászipari tevékenységet
folytatni nem szabad. 6

Munkakultúra
-

a munkahelyi öltöző, a mosdó, fürdő;

-

a dohányzóhelyiség

az étkező- vagy étkezésre alkalmas helyiség;
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-

6. A dolgozók részére 5 dolgozóig külön öltözőhelyet, 5 létszámon felül öltözőhelyiséget

kell biztosítani, utcai és munkaruháik elhelyezésére, megfelelő számú, erre a célra alkalmas
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öltözőszekrény beállításával. Ezen kívül gondoskodni kell a dolgozók tisztálkodási és
kézmosási lehetőségeiről, valamint létszámuknak megfelelő illemhely (árnyékszék, WC)

biztosításáról. Ha a különnemű dolgozók száma a 10 főt eléri, illetve meghaladja, a
létszámnak megfelelő számú illemhelyet nemek szerint elkülönítve kell biztosítani. A férfi
részleghez vizeldét szükséges létesíteni.

A 8 vagy ennél több munkahellyel rendelkező üzlethelyiséghez a vendégek számára külön
illemhelyről kell gondoskodni. Ennél kevesebb számú munkahely esetében a külön
illemhelytől el lehet tekinteni.

Az illemhelyeket előtérrel kell kiképezni. Az előtérben kézmosó berendezést kell felszerelni
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és használatukhoz kézmosószert, illetve eszközöket (szappan, körömkefe, törölköző)

rendszeresen biztosítani kell. Ahol erre lehetőség van, ajánlatos a kézmosó berendezés
mellé automatikus kézszárító berendezés felszerelése. 7

M

8. Foglalkozási ártalmak

A foglalkozási ártalom a munkahelyen a munka környezetében fellépő, a dolgozóra ható
káros hatás, amelyet azonban az ember maradandó károsodás nélkül elvisel.

6

6/1969. (IX. 4.) EüM rendelet

7

6/1969. (IX. 4.) EüM rendelet
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-

Fizikai terhelés

-

Munkahelyi klíma

-

-

A munkafolyamat pszichikai hatása
Fizikai ártalmak
Zajártalom

-

Foglalkozási ártalmak

-

Porártalmak

-

-

-

Fertőzési ártalmak
Sugárártalmak

Vegyi ártalmak

9. Munkáltató munkavédelmi feladatai
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-

Az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges mozgásteret biztosítani.

3. A helyiség (ek) méreteit, beosztását a várható forgalomnak megfelelően kell megszabni. A
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méretek számításánál egy munkahelyre a vendégek várakozóhelyét a kiszolgálási és

közlekedési teret is figyelembe véve, általában 6 m2-t kell számítani. A belmagasság a
lakószobákra megállapított belmagasságnál kevesebb nem lehet. 8

A munkahely munkavédelmi követelményeknek megfelelő kialakítása és ellenőrzése.
4. A helyiség (ek)-et lakás, vagy hálóhelyiség céljára felhasználni és azokban az ipar

gyakorlásán kívül egyéb ténykedést folytatni nem szabad. Tilos a közterületről nyíló
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üzlethelyiség felől a lakás felé bejáratot létesíteni. 9

A gépek, berendezések, szerszámok, védőberendezések, védőfelszerelések megfelelő száma

M

és minősége.

12. A felszerelési tárgyakat, munkaeszközöket és edényeket állandóan jó karban,

használható állapotban, szennyeződéstől védetten, tisztán kell tartani. Hengerkefét,
púderpamacsot,

hibás,

vagy

rozsdás

eszközt

használni

nem

szabad.

Porzóbojt

(púderpamacs) helyett porfúvó készüléket, tiszta kendőt, vagy használatlan gyapotpamacsot
szabad használni, mely utóbbit azonban ismételten felhasználni tilos.

8
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Szivacs használatát lehetőleg kerülni kell, amennyiben használatára szükség van, úgy azt

használat után vízcsap alatt alaposan ki kell öblíteni, majd hatásos fertőtlenítő oldatba (pl. 1

ezrelékes Sterogenol) kell helyezni. Újabb használat esetén a szivacsból a fertőtlenítő oldatot
vízcsap alatt ki kell öblíteni. Szivacs használata helyett higiénikusabb eljárás az arcnak
folyóvízzel való lemosása és utána frissen mosott és vasalt kendővel szárazra törlése. 10

A munkafolyamatokra, technológiákra, anyagokra vonatkozó munkavédelmi követelmények

YA
G

betartása és betartatása.

23. A munkavégzéshez csak biztonsági előírásoknak megfelelően működő és engedélyezett
munkaeszközök (gépek) használhatók. 11

14. Gondoskodni kell a munkaeszközök folyamatos tisztításáról és hatásos fertőtlenítéséről.
Eszerint a fémeszközöket (borotvákat, ollókat stb.) használatuk után tisztára kell mosni,

KA
AN

majd 5-6 percre hatásos fertőtlenítő (pl. 1 ezrelékes Sterogenol, 1-2 ezrelékes Neomagnol)
oldatot tartalmazó edénybe kell helyezni.

A hajnyíró gépet minden használat után tiszta ruhával meg kell törölni és erre alkalmas
fúvó-tisztító eszközzel a gép fogai közül a hajszálakat el, kell távolítani.

15. A hajhullámosításhoz használt eszközöket (csíptetők, hajtűk stb.) naponta legalább
egyszer, de szükséghez képest többször is száraz hővel, vagy kifőzéssel fertőtleníteni kell.
Főzést nem tűrő (műanyag) eszközöket (pl. a manikűrös áztató tálak, kozmetikai arclemosó

tálak, pedikűrös medencék, vagy női fodrászathoz használatos hajbodorító, hajcsattok stb.)
a borotvák és ollók fertőtlenítésére előírt vegyszerekkel, azonos módon kell fertőtleníteni.

U
N

Papírból készült eszközöket ismételten felhasználni nem szabad, azokat egyszeri használat
után meg kell semmisíteni.

16. A szappanozó pamacsot (ecsetet) minden használat után folyóvízzel alaposan ki kell

mosni és hatásos fertőtlenítő (pl. 1 ezrelékes Neomagnol, 1 ezrelékes Sterogenol) oldatba

M

kell mártani. Újabb használat előtt folyóvízben ismételten át kell öblíteni. Szappanhabban
szappanozó pamacsot (ecsetet) tartani nem szabad. Az arcról eltávolított szappanhabot az
arcra visszakenni tilos.

17. Timsót és fertőtlenítő rudacskát minden használat után és előtt folyóvízben gondosan le
kell mosni.

10
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18. A fejtámlák tisztaságát perforált, vagy összefűzött papírtömb használatával kell védeni,

melynek felső lapját minden vendég után le kell szakítani és meg kell semmisíteni. A

fejtámlára papírtömb helyett vendégenként váltott tiszta kendőt is lehet alkalmazni. Könnyen
tisztítható anyagból készült, vagy ilyen műanyaggal borított fejtámla esetében a papírtömb,

vagy kendő használatát mellőzni lehet. Ebben az esetben a fejtámlát minden vendég után
fertőtlenítő szerrel kell lemosni. 12
A munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét figyelembe véve, elegendő mennyiségű
valamint elegendő minőségű, az egészséget nem károsító levegőt és klímát, megfelelő

YA
G

minőségű ivóvizet, megfelelő világítás biztosítása.

A munkavállaló szakmai, egészségi, munkavédelmi alkalmasságáról-való meggyőződése és
annak rendszeres ellenőrzése.

A munkavédelmi feladatok ellátása, az ehhez szükséges szakértelmű dolgozó alkalmazása.
A tevékenység olyan megszervezése, hogy az ne jelentsen veszélyt a munka-vállalókra, a
munkavégzés hatókörében tartózkodókra és a szolgáltatást igénybe vevőkre.
munkahely

és

a

munka

jellegének

megfelelően

az

KA
AN

A

egészségügyi, étkezési, pihenési lehetőség megteremtése.

öltözködési,

tisztálkodási,

19. A forgalomnak megfelelő mennyiségű, valamint a váltáshoz szükséges tartalék

fehérneműt (törölköző, lepedő, terítő, kendő, fejkendő stb.) készenlétben kell tartani úgy,

hogy minden vendég frissen mosott és vasalt, tiszta fehérneműt kapjon. A tiszta fehérneműt
a szennyestől elkülönítve kell tárolni. A fehérnemű tárolására szolgáló tartályokat, vagy
rekeszeket állandóan tisztán kell tartani.

20. Vendégek kiszolgálásával foglalkozó személyek munka közben fehér, világos színű és

U
N

állandóan tisztán tartott munkaruhát (munkaköpenyt) kötelesek viselni. Sötét színű
munkaruhát (munkaköpenyt) csak hajfestésnél szabad használni. A mukaruhát az 5/1968.

(V. 30.) Kip. M. Rendelet értelmében a munkáltató köteles a munkavállalók rendelkezésére

bocsátani. Ugyancsak a munkáltató gondoskodik a törölközők, lepedők, terítő kendők,

M

fejkendők, hajhálók stb. tisztításáról, javításáról. 13
A

munkabalesetek

és

a

foglalkozási

megbetegedések

bejelentése,

kivizsgálása

és

nyilvántartása.

12
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25. Folyamatos fertőtlenítés biztosítása érdekében készletben kell tartani a szükséges
mennyiségű fertőtlenítő anyagot; pótlásáról, valamint állandó készletben tartásáról a
munkáltató köteles gondoskodni. A fertőtlenítő oldatokat naponta cserélni kell. 14

10.

Munkavédelmi ellenőrzés

Az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles ellenőrzéssel

rendszeresen

meggyőződni

arról,

hogy

a

munkakörülmények

megfelelnek-e

a

követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó

YA
G

rendelkezéseket.

34. Az üzlethelyiségben és az üzlethelyiségen kívül használt eszközöket, tartályokat,

szereket, anyagokat, fehérneműt, valamint az ezek befogadására szolgáló göngyöleget
(táskát, dobozt stb.) az ellenőrzésre jogosult egészségügyi szervek kívánságára meg kell
mutatni15

Vizsgálni kell:

A munkahely állapotát (pl. világítás, szellőzés, fűtés, padozat, közlekedés).

-

Az egyéni védőfelszerelések meglétét, megfelelősségét és rendeltetésszerű

-

-

-

A gépek, berendezések állapotát.
használatát.
A

munkavállaló

munkavégzésre

alkalmas

alkalmasság, munkavédelmi oktatás).

állapotát

11.

(pl.

munkaköri

orvosi

A munkahelyi rendet és tisztaságot.

Az előírt hatósági, ill. időszakos felülvizsgálatok elvégzését (pl. érintésvédelmi
felülvizsgálat).

A szociális létesítmények megfelelősségét (pl. öltöző, fürdő, mosdó).

A bekövetkezett balesetek kivizsgálását, a megelőző intézkedések végrehajtását.

U
N

-

KA
AN

-

A munkavállalók kötelességei és jogai

A balesetek, a foglalkozási megbetegedések megelőzésében a dolgozónak együtt kell

M

működnie a munkáltatóval. A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések megelőzésére
a dolgozókat kötelezettségek terhelik, és jogok illetik meg.

14
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27.

A

munka-

és

mellékhelyiségek

naponként

való

takarításáról

és

folyamatos

tisztántartásáról gondoskodni kell. A hidegpadlós helység padozatát, vagy a vizet át nem

eresztő padlóburkolatot naponta fertőtlenítő anyagot tartalmazó vízzel kell felmosni.
Viasszal be nem eresztett padlót naponta seperni kell és legalább havonta egyszer lúgos
vízzel fel kell súrolni.

28. A berendezési tárgyakat naponta portalanítani kell. Felszerelési tárgyak, eszközök,

műszerek stb. elhelyezésére szolgáló szekrényeket, fiókokat, polcokat kívül-belül hetenként
egyszer le kell mosni. A mosdókagylókat, munkaasztal lapokat erre alkalmas tisztítószert
tartalmazó meleg vízzel naponként le kell mosni, utána folyamatosan tisztán kell tartani. 16

YA
G

29. Ablakokat, függönyöket legalább 4 hetenként tisztíttatni kell. A falakat naponta le kell

porolni. A meszelt falakat évenként, de szükség szerint gyakrabban is újra kell meszeltetni.

A festett falakat háromévenként, de szükség esetén korábban is újra kell festetni, illetőleg
mázoltatni. A lehullott csempéket azonnal pótoltatni kell. A berendezést (bútorzat)
karbantartását, mázolását szükség szerint folyamatosan el kell végezni.

30. A levágott hajat minden vendég után azonnal, az egyéb hulladékot pedig szükség szerint
naponta többször gondosan össze kell seperni és jól záródó fedéllel ellátott tartályba

KA
AN

helyezve, kell tárolni. A tartályt naponta ki kell üríteni, kívül-belül ki kell takarítani és

fertőtleníteni. A szemét eltávolításáról a hatályos köztisztasági rendelet és az erre vonatkozó
önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően kell gondoskodni.

31. A rovarok (légy, szúnyog, poloska, tetű, csótány stb.) és rágcsálók (patkány, egér stb.)
elleni védekezés, illetve irtásuk tekintetében a 3/1964. (X. 30.) EüM rendelet VI. fejezetében
foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell eljárni.

32. E közegészségügyi szabályoknak a tisztaságra, tisztántartásra és fertőtlenítésre
vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a kiszolgálás

U
N

a vendég lakásán történik.17

A munkavállaló kötelességei:

Csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban állhat munkába

-

Szükséges ismereteket elsajátítani

M

-

-

-

Munkaeszközök rendeltetésszerű használata

Orvosi vizsgálaton részt venni. Balesetet, sérülést azonnal jelenteni

16
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A kiszolgáló személyek kötelesek kezüket és körmeiket állandóan tisztán tartani. Minden
vendég kiszolgálása előtt és illemhely használata után kezüket meg kell mosniuk. 18

26. A munkavállalókat munkábalépés előtt a kéz, az eszközök stb. fertőtlenítésére, a
fertőtlenítő szerek használatára és kezelésére ki kell oktatni. Fel kell hívni figyelmüket, hogy

YA
G

fertőtlenítő oldatok használata után kezüket folyóvízben jól öblítsék le és töröljék szárazra.

A kéz bőrének megóvása végett védőkenőcsöt kell számukra juttatni a 179/1955. (Eü. K.

20.) EüM utasítás és annak 1. számú mellékletében szereplő 59. pont rendelkezése alapján.
Olyan munkafolyamat mellett, melynek végzése közben a kezek bőrének lobosodása
előállhat, indokolt a védő- (gumikesztyű juttatása és viselése.19
Magatartási szabályok, követelmények

KA
AN

A munkavállaló köteles a számára kijelölt időben és helyen munkára alkalmas állapotban,
kipihenten, alkohol vagy egyéb szer hatásától mentesen megjelenni.
A munkaidőt a számára kijelölt helyen munkában tölteni.

Köteles betartani a munkahelyen a munkahelyre vonatkozó előírásokat.
Csak azon a munkahelyen tartózkodhat, ahová beosztották, és csak azzal a munkával,
feladattal foglalkozhat, amivel megbízták.

Köteles a munkavállaló a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat és ismereteket

U
N

elsajátítani, és azokat alkalmazni.

A dolgozó a munkakezdés előtt győződjön meg a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök

biztonságos állapotáról, és rendeltetésüknek megfelelően, a munkáltató utasítása szerint
használja őket.

M

Tilos a játék, a rendbontás.

11. A helység (ek)-ben az ipar gyakorlását nem szolgáló tárgyakat tartani, vagy oda állatot

bevinni nem szabad.20
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A munkavállaló, a tanuló kizárólag olyan munkát végezhet, amire kiképezték, kioktatták.
Kivételt jelent, ha baleset, tűzeset vagy egyéb rendkívüli esemény elhárításában kell részt
vennie.

A dolgozó köteles a részére előírt orvosi vizsgálaton megjelenni.
A munkavállaló köteles a munkatársaival együttműködni, és olyan magatartást tanúsítani,
hogy az sem saját, sem más munkáját ne zavarja.

12.

Orvosi alkalmassági vizsgálatok

YA
G

A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálat célja, hogy az orvos egészségügyi szempontból
elbírálja, alkalmas-e a munkavállaló a választott pályára. A munkakör betöltésére
egészségének vagy testi épségének előrelátható károsodása nélkül megfelel-e.

13.

A munkavédelmi ismeretek elsajátítása

KA
AN

A munkavédelmi ismeretek elsajátításának célja az, hogy a munkát végző megismerje a

szakmájához tarozó munkavédelmi, biztonságtechnikai előírásokat, követelményeket, és
ismerje meg a munkahelyére, munkakörére vonatkozó szabályokat, utasításokat.
A padozattal szemben támasztott követelmények

A munkahelyen csak rögzített és szilárd padlózat alkalmazható.
-

Egyenletes legyen, hogy a botlásveszély elkerülhető legyen.

-

Ne csússzon még nedvesen se.

Könnyen lehessen tisztítani, a szennyeződést gyorsan el lehessen távolítani.

U
N

-

-

Átlátszó, vagy áttetsző falakat feltűnően jelezni, megakadályozva, hogy a

munkavállalók, vagy a vendégek egy ilyen falnak nekimenjenek, vagy annak
betörése esetén megsérüljenek.

M

4. A helyiség (ek) padlózatát résmentes, könnyen mosható, tisztítható felületű burkolattal

kell fedni.

A helyiség (ek) falait másfél méter magasságban mosható felülettel kell kiképezni. 21

A világítással szemben támasztott követelmények

21
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A látáshoz természetes fényre vagy mesterséges világításra van szükség. A munkakörülmények és a munkavégzés módja határozza meg, hogy milyen megvilágítást kell
kialakítani. Lehetőleg biztosítani kell a természetes fényt a munkaterületeken amennyiben

lehetséges. Azokon a helyeken, ahol állandó munkavégzés folyik, a munkavégzés jellegének
és körülményeinek, a helység rendeltetésének és az ott végzett tevékenységnek megfelelő

KA
AN

YA
G

világítást kell biztosítani. A világítás jellemzőit nemzeti szabvány határozza meg.

2. ábra. Megfelelő mennyiségű és energiatakarékos izzót használjunk
8. A helyiség (ek)-ben gondoskodni kell a munkahelyek jó megvilágításáról. Törekedni kell a

kellő mértékű természetes megvilágítás biztosítására. Mesterséges megvilágítás esetén a
finom munkahelyekre előírt (min. 300 lux) megvilágítási erősséget kell alkalmazni. Ha a

U
N

megfelelő természetes világítás nem biztosítható (pl. pályaudvar, fürdő, színház, stb.
épületben történt elhelyezés esetén), úgy a kisebb, 1-2 munkahelyes üzlethelyiségek
természetes megvilágításától - megfelelő villanyvilágítás esetén - el lehet tekinteni.

Természetes megvilágítás esetén a helyiségek megvilágítási aránya legalább egyhatod

M

legyen. 22

Munkahelyi klíma

22
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A hatékony és biztonságos munkához elengedhetetlen a jó közérzetet biztosító kedvező

munkahelyi klíma, megfelelő, egyenletes hőmérséklet, páratartalom, tiszta, friss levegő. Az
alkalmazott munkamódszerektől és a munkavállalók fizikai megterhelésétől, létszámától

függően ez változhat. Mesterséges szellőztetés esetén fokozottabban kell figyelemmel

kísérni az elhasznált levegő frissítésének szükségességét.

9. A helyiség (ek)-ben rendszeres, lehetőleg természetes szellőzésről kell gondoskodni.

Amennyiben az kellő mértékben nem valósítható meg, mesterséges szellőző berendezést
kell alkalmazni, amelynek óránként kétszeres légcserét kell teljesítenie.23

YA
G

Szépségszalonban feltételezzük a többféle munkafolyamatot. Egész más hőmérsékletre van

szükségünk egy masszázshelységben, kozmetikai részben, ahol többnyire szerényebb

öltözetben vannak a vendégek. Befolyásolja a fodrászati rész hőigényét a vizes fej és a

festett haj. A manikűrben vagy váró helységben szintén más hőmérséklet igények vannak. A
munkaterületek hőmérsékletét meghatározza az ott tartózkodók száma is.

10. A fűtési idény idejére gondoskodni kell a helyiség (-ek) megfelelő fűtéséről.24

Munkavédelmi követelmények vegyi anyagok esetén.

KA
AN

14.

A vegyi anyagok többsége mérgező vagy egészségkárosító, ezért nemcsak az előállításuk és
felhasználásuk, hanem a tárolásuk és a szállításuk is különös gondot, számos munkavédelmi
előírás szigorú betartását igényli.
A vegyi anyagok tárolása

Az anyagokat terjedelmük, fajtájuk, kémiai tulajdonságuk figyelembe vételével, egymásra

M

U
N

hatásuk ismeretében kell tárolni.
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3. ábra. Vegyi anyagok

A

felhasználandó

vegyszereket

külön,

e

célra

alkalmas

vegyszerraktárban,

vegyszerszekrényben, vagy polcon tároljuk. Az ANTSZ előírja a termékekről nyilvántartás

vezetését. Biztonsági adatlap, amely beszerezhető a vásárlás helyszínén, vagy az interneten
keresztül is letölthető.

Munkavédelmi követelmények a védőfelszerelésekkel kapcsolatban

U
N

15.

M

Munkaruházatok

Munkaruházatra akkor van szükség, ha olyan jellegű munkát végzünk, amely a ruházatot
nagyon igénybe veszi, szennyezi, koptatja, esetleg szaggatja. Indokolhatja még az egységes,
esztétikus megjelenés is.

18
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G
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4. ábra. Munkaruha - munkaköpeny StudióZsé25

20. Vendégek kiszolgálásával foglalkozó személyek munka közben fehér, világos színű és

U
N

állandóan tisztán tartott munkaruhát (munkaköpenyt) kötelesek viselni. Sötét színű
munkaruhát (munkaköpenyt) csak hajfestésnél szabad használni. A mukaruhát az 5/1968.

(V. 30.) Kip. M. Rendelet értelmében a munkáltató köteles a munkavállalók rendelkezésére

bocsátani. Ugyancsak a munkáltató gondoskodik a törölközők, lepedők, terítő kendők,

M

fejkendők, hajhálók stb. tisztításáról, javításáról. 26

Egyéni védőfelszerelés

25

http://www.munkaruha-munkaköpeny.hu

26

6/1969. (IX. 4.) EüM rendelet
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-

A szem védelme: A szemsérüléseket védőszemüveggel tudjuk megakadályozni
pl.: IPL (villanófény), szolárium, lézerkezelésekhez védőszemüveg (vendégnél és
kozmetikusnál egyaránt). Infralámpával történő kezeléshez, mágnes terápia-

YA
G

fényterápiához a vendég védelme céljából.

-

A

kéz

KA
AN

5. ábra. Védőszemüveg
védelme:

A

szakmai

sajátosságok

eldöntik,

hogy

milyen

típusú

védőkesztyűre van szükség. A szolgáltató szakmákban leggyakrabban a textil- és
a gumikesztyűt használják. Pamut védőkesztyű a manikűr, pedikűr szakmákban
dolgozók részére. A kozmetikusok tisztításhoz, tartós sminkhez, gyantázáshoz,

epiláláshoz. Fodrászok a hajfestésnél és tartós hullámosításnál használnak

M

U
N

gumikesztyűt.

6. ábra. Védőkesztyű
-

A láb védelme: a leesett tárgyak (szike, olló, tű, stb.) elleni védelem miatt
kötelező a zárt cipő vagy papucs viselete a munkavégzés során. Vendég részére
vendégpapucs ajánlott.

20
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-

Légzésvédő eszközök: Az ártalmas anyagok szervezetbe jutását akadályozzák

meg. Tartós smink esetén ajánlott és minden megfázás esetén a vendég védelme

KA
AN

YA
G

érdekében.

7. ábra. A vendég és magunk védelmére

Villamos biztonságtechnika

U
N

16.

A villamos biztonságtechnika célja a villamos energiától származó balesetek megelőzése, a

M

tűz- és vagyonvédelem, a biztonságos munka feltételeinek megteremtése.

Villamos áram hatása az emberi szervezetre
-

Izmok összerándulása, görcs, bénulás. Belső szervek veszélyeztetése: szív, tüdő.

(inkább váltakozó áram)
-

Vegyi hatás – lízis, szövetnedvek, vér bomlása.

(inkább egyenáram)

21
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Az áram hatása függ:
-

Áram útjától.

-

Az áram frekvenciájától.

-

-

-

Áram erősségétől.
Az időtartamtól.

Az emberi szervezet állapotától.

A bőrfelület milyenségétől (ellenállás)

-

5-6 mA érzethatár

-

100 mA felett halálos

-

25-100 mA veszélyes

YA
G

Áramértékek

Váltakozó áramoknál a belépési ill. kilépési pontokon égési sérülés lehet.

17.

Villamos érintésvédelem

KA
AN

Érintésvédelmi feszültségszintek:
-

Törpefeszültség, kisebb 50V

-

Nagyfeszültség, 1000V-nál nagyobb

-

Kisfeszültség, kisebb 1000V

Passzív érintésvédelem
-

Elválasztó transzformátor

-

A többi a kozmetikában nem fordul elő.

Kettős szigetelés

U
N

-

Aktív érintésvédelem
-

Feszültségvédők

-

Áramvédők

Védőföldelés

M

-

Biztosíték
-

Túláram védelem

Cseréje csak a készülék hálózatmentesítése után, csak ugyan olyan értékűre szabad!

18.

Biztonsági szabályok

Készülék hálózati kábelét toldani csak hosszabbítóval szabad.

22
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Minden készülék gépkönyve a készülékre aktuális biztonsági intézkedéseket tartalmazza,
ennek betartása fontos.
Vonatkoznak:
-

A készülék működési idejére pl. szakaszos.

-

Fröccsenő víz elleni védettségre.

-

Javításra

Teendők villamos áramütés esetén

A sérültet ki kell szabadítani az áram hatása alól:
-

Elmozdítás

-

Szív és légzésbénulás esetén újraélesztés 4 percen belül (szívmasszázs, szájon át,

-

Feszültség mentesítés
lélegeztetés)

-

Minden esetben orvost kell hívni

-

Tűz esetén betakarással oltani

Folyadékot csak az orvos utasítására adhatunk

KA
AN

-

20.

YA
G

19.

A tisztításra, karbantartásra.

Szabványok

A kozmetikai készülékekre, ha azok direkt elektrokozmetikai készülékek az MSZ EN 606011 publikáció vonatkozó előírásai érvényesek.

Indirekt esetén is inkább ez a mérvadó. (Az MSZ 172 szabvány egy részét a forgalomból

U
N

kivonták)

Fontosabb szempontjai
-

A szigetelési feszültség

-

Emberen történő kezelés jelölése

Érintésvédelmi osztály

M

-

-

-

Fröccsenő víz elleni védelem
Adattábla feliratok

Időszakos ellenőrzések
A kozmetika villamos hálózatát érintésvédelmi szempontból kétévente kell ellenőrizni.
A kozmetikai készülékek egy részét 3 évente kell biztonságtechnikai ellenőrzésre vinni.
(direkt)
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TANULÁSIRÁNYÍTÓ
Ahhoz, hogy az elvárásoknak megfelelően, szabályokat betartva tudjuk a környezetünket

alakítani, elengedhetetlen olyan fontos információk megszerzése, ami az internet használata

nélkül nem lehetséges. Előírások, jogszabályok gyors változása miatt ez a leg egyszerűbb
módja a naprakész szakembernek az információgyűjtésre. A füzet elején lehetett olvasni,

arról, hogy milyen régi például az ÁNTSZ által előírt, és elvárt szabályzat. A biztonságos
munkavégzésnek elengedhetetlenül fontos része az általuk meghatározott munkahelyszín.

Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség új neve 2007. január 1-től:

YA
G

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF). Az OMMF központi hivatal,

amelynek irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el. Jogállását, feladat-

és hatáskörét az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006.
(XII. 23.) Kormány rendelet határozza meg.

2005. december 1-jétől elérhető a Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye (HJEGY).

A szolgáltatás az önkormányzati rendeletek kivételével minden hatályos jogszabályt és az

KA
AN

állami irányítás egyéb jogi eszközeit (pl. kormányhatározat, utasítás, stb.) is tartalmazza.

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=288 oldalon megtalálható az összes olyan
jogszabály, ami a biztonságos munkavégzés előfeltétele.
Emlékeztetőül:

Az Egészségügyi Minisztériumba 2010. január hónapban felterjesztettük a kozmetikai

termékek

biztonságáról,

gyártási,

forgalmazási

feltételeiről

és

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI

ellenőrzéséről szóló 40/2001.(XI. 23.) EüM rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. Az
Európai

Uniós

jogszabályváltozás

átültetését

U
N

kívánatos a hatósági feladatellátás változása.

célzó

rendeletmódosítással

egyidejűleg

A következő határozatot hozta a minisztérium az ÁNTSZ-el karöltve:
KOZMETIKUMOK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE: A JOGSZERŰ FORGALMAZÁS ELLENŐRTZÉSE, A
TERMÉKEK

VIZSGÁLATA

LABORATÓRIUMI

VIZSGÁLATOKKAL

M

KIEGÉSZÍTVE.

MEGFELELŐSÉGÉNEK

HATÁRIDŐ 2010. 12. 3127
Ezeknek, az oldalaknak böngészését ajánlom mindenkinek, hogy naprakész legyen.

27

http://www.antsz.hu/portal/down/kulso/aktualis/kormanyvaltas/2_jogszabalyi_hatter_bemutat
asa_m1_20100513.pdf
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ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK
1. feladat
Írja le mi a munkavédelem fogalma!

_________________________________________________________________________________________

YA
G

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. feladat

KA
AN

Írja le mi a munkavédelem célja!

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

U
N

3. feladat

Fogalmazza meg és írja le, a munkabiztonság fogalmát!

_________________________________________________________________________________________

M

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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4. feladat
Írja le mik a munkavédelem feladatai!

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

YA
G

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

5. feladat

KA
AN

Írja le milyen veszélyforrásokat, ismer!

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

U
N

_________________________________________________________________________________________

6. feladat

Írja le milyen feladatok, vannak munkabelesetek esetén!

M

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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7. feladat
Írja le, hogy mit tartalmazzon baleset esetén a Munkabaleseti jegyzőkönyv!

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

8. feladat
Sorolja fel a foglalkozási ártalmakat!

YA
G

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

KA
AN

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

9. feladat

U
N

Írja le a munkáltató munkavédelmi feladatait!

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

M

_________________________________________________________________________________________

10. feladat

Írja le a munkavállalók kötelességeit!

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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11. feladat
Írja le a mik a munkavédelmi követelmények vegyi anyagok esetén!

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

12. feladat

YA
G

_________________________________________________________________________________________

Sorolja fel a villamos energiától származó balesetek megelőzése végett milyen biztonsági
szabályokat, ismer!

KA
AN

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

13. feladat

Írja le milyen teendők, vannak villamos áramütés esetén

U
N

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

M

_________________________________________________________________________________________
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MEGOLDÁSOK
1. feladat
A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi
követelmények és az ezeket megvalósító szervezetek, intézmények, eszközök, előírások

YA
G

összessége.

2. feladat

Balesetek, foglalkozási ártalmak, megbetegedések megelőzése.

KA
AN

3. feladat

A munkabiztonság a munkakörülmények, és a munkavégzés szabályait határozza meg,
illetve ezek, betartását ellenőrzi. Feladata a balesetek megelőzése, a bekövetkezett balesetek
kivizsgálása, intézkedések, hogy a baleset ne ismétlődhessen meg.

4. feladat
-

Követelmény meghatározás.

A követelmények ellenőrzése.

U
N

-

-

-

-

Megelőzés helyi feladatai.

Műszaki és higiénés intézkedések, eszközök.
A dolgozókkal meg kell ismertetni a munkavédelmi szabályokat, és meg kell
győzni őket azok szükségességéről.

M

-

Az ellenőrzés módja.

5. feladat

Veszélyforrás lehet a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden

olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó
személyre veszélyt vagy ártalmat jelentene.
Fizikai veszélyforrások:
-

Munkaeszköz
29
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-

Csúszó felületek

-

Nem megfelelő világítás

-

Áramütés veszélye

Kémiai veszélyforrás
-

Veszélyes anyagok

Biológiai veszélyforrás
Mikroorganizmusok és anyagcseretermékük (pl. baktériumok, gombák)

YA
G

-

Fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevételek.

6. feladat
-

Azonnal be kell jelenteni, ki kell vizsgálni az okokat

-

Fel kell tárni az okokat, és intézkedést tenni a megelőzésére!

-

-

Rögzíteni kell a sérült nevét, születési helyét, időpontját, anyja nevét

KA
AN

-

Baleset haladéktalan jelentése a munkavédelmi képviselőnek!
Az elsősegélynyújtás elemi feladatai

7. feladat

A munkabaleseti jegyzőkönyv a

munkáltató és a sérült adatai

-

a baleset súlyosságát;

U
N

-

-

-

-

a védő- és a jelzőberendezések alkalmasságát;
a szükséges intézkedéseket;

az intézkedések felelősét és a határidőt;

M

-

a sérült munkakörét;

-

-

-

a végzett tevékenységet;

a baleset leírását és okait;

a munkaeszközök, anyagok, környezet közrehatását a baleset bekövetkezésében.

8. feladat
A foglalkozási ártalom a munkahelyen a munka környezetében fellépő, a dolgozóra ható
káros hatás, amelyet azonban az ember maradandó károsodás nélkül elvisel.
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-

Fizikai terhelés

-

Munkahelyi klíma

-

-

A munkafolyamat pszichikai hatása
Fizikai ártalmak
Zajártalom

-

Foglalkozási ártalmak

-

Porártalmak

-

-

-

Fertőzési ártalmak
Sugárártalmak

Vegyi ártalmak

9. feladat
-

Az

-

A

-

-

munkahely

biztonságos

munkavédelmi

munkavégzéshez

követelményeknek

ellenőrzése.

szükséges

megfelelő

mozgásteret

kialakítása

és

A gépek, berendezések, szerszámok, védőberendezések, védőfelszerelések
megfelelő száma és minősége.

A munkafolyamatokra, technológiákra, anyagokra vonatkozó munkavédelmi
követelmények betartása és betartatása.

A munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét figyelembe véve, elegendő

mennyiségű valamint elegendő minőségű, az egészséget nem károsító levegőt és
klímát, megfelelő minőségű ivóvizet, megfelelő világítás biztosítása.
A

munkavállaló

szakmai,

egészségi,

munkavédelmi

meggyőződése és annak rendszeres ellenőrzése.

alkalmasságáról-való

A munkavédelmi feladatok ellátása, az ehhez szükséges szakértelmű dolgozó
alkalmazása.

U
N

-

biztosítani.

és

KA
AN

-

egészséges

YA
G

-

-

-

vállalókra, a munkavégzés hatókörében tartózkodókra és a szolgáltatást igénybe
vevőkre.

A munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási,
egészségügyi, étkezési, pihenési lehetőség megteremtése.

A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és

M

-

A tevékenység olyan megszervezése, hogy az ne jelentsen veszélyt a munka-

nyilvántartása.

10. feladat
-

Szükséges ismereteket elsajátítani

-

A munkavállaló köteles a számára kijelölt időben és helyen munkára alkalmas

-

Balesetet, sérülést azonnal jelenteni

állapotban, kipihenten, alkohol vagy egyéb szer hatásától mentesen megjelenni.
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-

-

-

-

-

-

A munkaidőt a számára kijelölt helyen munkában tölteni.

Köteles betartani a munkahelyen a munkahelyre vonatkozó előírásokat.

Csak azon a munkahelyen tartózkodhat, ahová beosztották, és csak azzal a
munkával, feladattal foglalkozhat, amivel megbízták.

Köteles a munkavállaló a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat és
ismereteket elsajátítani, és azokat alkalmazni.

A dolgozó a munkakezdés előtt győződjön meg a rendelkezésére bocsátott

munkaeszközök biztonságos állapotáról, és rendeltetésüknek megfelelően, a

munkáltató utasítása szerint használja őket.
Tilos a játék, a rendbontás.

A munkavállaló, a tanuló kizárólag olyan munkát végezhet, amire kiképezték,

YA
G

-

kioktatták. Kivételt jelent, ha baleset, tűzeset vagy egyéb rendkívüli esemény
elhárításában kell részt vennie.

A dolgozó köteles a részére előírt orvosi vizsgálaton megjelenni.

A munkavállaló köteles a munkatársaival együttműködni, és olyan magatartást
tanúsítani, hogy az sem saját, sem más munkáját ne zavarja.

KA
AN

11. feladat

A vegyi anyagok többsége mérgező vagy egészségkárosító, ezért nemcsak az előállításuk és

felhasználásuk, hanem a tárolásuk és a szállításuk is különös gondot, számos munkavédelmi
előírás szigorú betartását igényli.
A vegyi anyagok tárolása

Az anyagokat terjedelmük, fajtájuk, kémiai tulajdonságuk figyelembe vételével, egymásra
hatásuk ismeretében kell tárolni.
A

felhasználandó

vegyszereket

külön,

e

célra

alkalmas

vegyszerraktárban,

U
N

vegyszerszekrényben, vagy polcon tároljuk. Az ANTSZ előírja a termékekről nyilvántartás

vezetését. Biztonsági adatlap, amely beszerezhető a vásárlás helyszínén, vagy az interneten
keresztül is letölthető.

M

12. feladat

Készülék hálózati kábelét toldani csak hosszabbítóval szabad.
Minden készülék gépkönyve a készülékre aktuális biztonsági intézkedéseket tartalmazza,
ennek betartása fontos.
Vonatkoznak:
-

A készülék működési idejére pl. szakaszos.

-

A tisztításra, karbantartásra.

-
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Fröccsenő víz elleni védettségre.

BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS FETÉTELEI A SZÉPSÉGSZALONOKBAN
-

Javításra

13. feladat
A sérültet ki kell szabadítani az áram hatása alól:
-

Elmozdítás

-

Feszültség mentesítés

-

-

lélegeztetés)

Minden esetben orvost kell hívni

Folyadékot csak az orvos utasítására adhatunk
Tűz esetén betakarással oltani

M

U
N

KA
AN

-

Szív és légzésbénulás esetén újraélesztés 4 percen belül (szívmasszázs, szájon át,

YA
G

-
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IRODALOMJEGYZÉK
FELHASZNÁLT IRODALOM
1969. (IX. 4.) Egészségügyi Minisztérium rendelet
Munkavédelmi törvény 1993. évi XCIII. Törvény III. Fejezet - Az egészséget nem
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G

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei (2010. hatályos)
Dr. Kósa Csaba: Munkavédelem, Műszaki könyvkiadó, Budapest 2005.

AJÁNLOTT IRODALOM

Munkavédelmi törvény 1993. évi XCIII. törvény III. Fejezet - Az egészséget nem veszélyeztető

és biztonságos munkavégzés követelményei (2010. hatályos)

KA
AN

http://www.antsz.hu/portal/down/kulso/aktualis/kormanyvaltas/2_jogszabalyi_hatter_bemutat
asa_m1_20100513.pdf

M

U
N

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu
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A(z) 1210-06 modul 017-es szakmai tankönyvi tartalomeleme
felhasználható az alábbi szakképesítésekhez:
A szakképesítés OKJ azonosító száma:
33 815 01 1000 00 00
31 815 01 0000 00 00
52 815 01 0000 00 00

A szakképesítés megnevezése
Fodrász
Kéz- és lábápoló, műkörömépítő
Kozmetikus

A szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásához ajánlott óraszám:
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20 óra
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A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv

TÁMOP 2.2.1 08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának
fejlesztése” keretében készült.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
Telefon: (1) 210-1065, Fax: (1) 210-1063
Felelős kiadó:
Nagy László főigazgató

