
EGRI PÁSzTORVÖLGYI Általános Iskola ÉS GIMNÁZIUM 

3300 Eger, PÁSZTORVÖLGYI ÚT 25. 

tel: 06-36-429-950 

E-mail: pvi@pasztorvolgyi.hu 

 

 

 

 

 

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI SZABÁLYZAT 

    (a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről 20. § (1) bekezdés alapján) 

Szervezeti és Működési Szabályzat ….számú melléklete 

 

 

 

2018.  

 



AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS CÉLJA: 

hogy az, életet vagy egészséget veszélyeztető heveny állapot miatt azonnali egészségügyi 
ellátásra szoruló személy haladéktalanul - addig is, amíg részére a szükséges orvosi ellátás 
biztosítható - egészségi állapotának helyreállítására, illetőleg rosszabbodásának 
megakadályozására irányuló szakszerű ellátásban részesüljön. 

a) Az elsősegélynyújtás ellenőrzését országosan a Megyei Kormányhivatal Regionális 
Szervének Munkavédelmi Főfelügyelősége végzi az illetékes országos jellegű egészségügyi 
intézetekkel együttműködve. 

b) Az Iskola munkahelyein, az ott dolgozók létszámától, a munka jellegétől, a 
munkafolyamatok veszélyességétől, az előforduló balesetek gyakoriságától függően kellő 
számú kiképzett elsősegélynyújtónak kell jelen lennie. 

c) Az elsősegélynyújtókat a munkahelyen dolgozók közül kell kijelölni. Az 
elsősegélynyújtók kijelöléséről, azok kiképzéséről és továbbképzéséről, az oktatáshoz 
szükséges anyagok, eszközök biztosításáról az Igazgató által megbízott Igazgatóhelyettes 
gondoskodik. 

d) Az olyan munkahelyeken, ahol villamos feszültség alatt, vagy közelében dolgoznak, 
valamint az egyéb különösen veszélyes munkahelyeken minden dolgozónak ismernie kell a 
balesetelhárítási és az elsősegély-nyújtási szabályokat. 

e) Az Iskola foglalkozás egészségügyi orvosa közreműködik a kijelölt elsősegélynyújtók 
kiképzésében és továbbképzésében. 

f) A kiképzésnek ki kell terjednie: 

 az elsősegélynyújtás célját szolgáló gyógyszerek, anyagok és eszközök (a továbbiakban: 
elsősegélynyújtó felszerelés) szakszerű használatával, 

 a vérzéscsillapítással, 

 a sebellátással (sebfedés és kötözés), 

 az újjáélesztési eljárásokkal (befúvásos lélegeztetés, külső szívmasszázs), 

 a sérült testrész rögzítésével, 

 a beteg, sérült fektetésével, szállításával, 

 a munkahely szerinti speciális elsősegélynyújtással, 

 az orvos, illetőleg az Országos Mentőszolgálat igénybevételével kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalók ismeretére és gyakorlati alkalmazására. 

h) A munkavállalók létszámának megfelelően meghatározott mentődobozt, a munkahelyi 
vezetők és a kiképzett elsősegélynyújtók által állandóan, hozzáférhetően készletben kell 
tartani. 

j)    Az elhasznált, (lejárt vagy használhatatlanná vált) kötözőszerek és anyagok pótlásáról 
az elsősegélyt végző köteles gondoskodni. Az elsősegélynyújtás után, a sérült adatait be 
kell jegyezni a mentődobozban lévő „Feljegyzési füzetbe”, (ami a kötszer felhasználását is 
igazolja). 

k) Az elsősegélynyújtó felszerelések beszerzéséért, karbantartásáért, az elhasznált 
kötözőszerek és anyagok pótlásáért valamint az i).-j).-k). pontokban megállapított 
rendelkezések megtartásáért az Igazgatóhelyettes és az elsősegélynyújtó felszerelés 
kezelésével megbízott elsősegélynyújtó egyaránt felelős. 



l)    Az elsősegélyhelyet "ELSŐSEGÉLYHELY" feliratú tábla kifüggesztésével jól láthatóan 
meg kell jelölni. Az Igazgatóhelyettes köteles gondoskodni arról, hogy munkaterületén 
legalább két személy elsősegélynyújtásra ki legyen képezve, ezzel írásban meg legyen 
bízva.  

m) Az "ELSŐSEGÉLYHELY" feliratú tábla mellett külön táblán fel kell tüntetni az oda 
beosztott elsősegélynyújtók nevét. Az elsősegélynyújtást a munkahelyen jelenlevő, kijelölt 
elsősegélynyújtó végzi. Szükség esetén minden dolgozó köteles képességeinek megfelelően 
dolgozó társát elsősegélyben részesíteni. Az elsősegélynyújtást végző és az abban 
közreműködő dolgozók a jelenlevő legmagasabb egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 
személy rendelkezései szerint kötelesek eljárni. Egyben gondoskodni kell a veszélyforrás 
megszüntetéséről (pl. az elektromos berendezés feszültség mentesítése, gázömlésnél a gáz 
elzárása, ajtók, ablakok kinyitása, vegyi, mérgező anyaggal szennyezett ruha levetése stb.). 

n) Súlyos munkabaleset esetében az esetleg szükséges műszaki mentést, valamint az 
elsősegélynyújtást úgy kell elvégezni, hogy a baleset színhelye a baleset körülményeinek 
kivizsgálására irányuló hatósági vizsgálat megkezdéséig lehetőleg változatlanul maradjon. 

o) Amennyiben a munkavállaló orvosi ellátásra szorul, a munkahely vezetője köteles: 

 ha járóképes, orvosi ellátása végett a foglalkozás-egészségügyi orvosi, illetőleg a 
háziorvosi rendelőbe, szükség esetében gyógyintézetbe küldeni, 

 ha járóképtelen, orvoshoz (gyógyintézetbe) szállítani, 

 súlyos baleset bekövetkezésekor a munkahely vezetője köteles azonnal a megsérült 
munkavállalóhoz orvost hívni, illetőleg sürgős szükség esetében erről az Országos 
Mentőszolgálat mentőállomását értesíteni. 
 

Elsősegélynyújtó felszerelés, készenlétben tartandó mentődobozok: 

1- 30 dolgozó esetében MSZ 445-68 I. nagyságú mentődoboz 

31- 50 dolgozó esetében MSZ 445-68 II. nagyságú mentődoboz 

51- 100 dolgozó esetében MSZ 445-68 III. nagyságú mentődoboz 

101- 200 dolgozó esetében MSZ 445-68 IV. nagyságú mentődoboz 

      

Elsősegélynyújtást végző dolgozók: Garbacz Gábor 
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