
Balesetek, sérülések és hajszállal elkerült 
balesetek 

Felügyelet és intézkedések

A bányaipari ágazatban 



Meghatározások

Baleset: olyan véletlen és nem 
szándékos esemény , amely sérüléshez, 
halálhoz , tulajdon elvesztéséhez vagy 
környezeti károkhoz vezet 

Sérülés: lábtörés, vágott seb, karcolás, 
horzsolás 

Hajszál híján elkerült baleset: nem 
szándékos esemény, amely árthatott 
volna, de nem tette 



Kérjünk 
felvilágosítást 
arról… 

• Mit tegyünk baleset esetén, 

• Hol van a legközelebbi elsősegély 
felszerelés a munkahelyen, 

• Hol van a legközelebbi tűzoltó 
készülék a munkahelyen,

• Viselkedés vészhelyzetben/ 
elsősegély, 

• Hogyan lehet megszüntetni az 
esemény következtében keletkezett 
veszélyt és eljuttatni munkatársunkat 
egy biztonságos helyre elsősegély 
céljából.



Miben segít a 
balesetek 
kivizsgálása? 

• Feltárja a balesetek okait 

• Megmutatja, mit kell változtatni 
ahhoz, hogy ne ismétlődhessen meg 

• Referencia a jövőre nézve 

• Feltárja a trendeket

• Jelentsük/vizsgáljuk ki a baleseteket 



A balesetek kivizsgálásának lépései 

1. lépés 
információgyűjtés az 
eseményről

2. lépés az információk 
elemzése és az alapvető 
ok meghatározása 

3. lépés az alkalmazható 
intézkedések 
meghatározása 

4. lépés a korrekciók 
megtervezése



Jelentés a balesetekről 

Minden balesetet, hajszál híján bekövetkezett balesetet és sérülést jelenteni 
kell, függetlenül annak súlyosságától:
- sérülés
- elkerült baleset 
- berendezés meghibásodása 
- tűz 
- környezeti kár 

Ne felejtsük el…
Ha jelentjük a baleseteket és a majdnem bekövetkezett baleseteket a 

munkáltatónak vagy felügyelőnek, akkor tudnak velük 
foglalkozni!



Vészhelyzet kezelése

Legyünk felkészülve!



Ha tanúi vagyunk egy 
sérülésnek, a 
következőket tegyük:
• vizsgáljuk meg a területet, nem áll-e még fenn 

valamilyen veszély, ami további sérülést 
okozhat 

• zárjuk le a területet

• Hívjuk az üzem baleseti központját és/vagy 
jelentsük a munkáltatónak/felügyelőnek 

• Segítsünk a sérültnek: 
• Részesítsük elsősegélyben, ha kaptuk 

erre kiképzést és van elsősegély 
készletünk

• Nyugtassuk meg a balesetben érintett 
embereket 

• Tájékoztassuk őket arról, hogy már hívtuk 
a mentőt és a segítség úton van

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/First_aid_kit
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


A baleseti helyszín biztosítása 

• Vizsgáljuk meg a baleset helyszínét

• Gondoljuk végig, hogy fenyegetheti-e biztonságunkat, ha biztosítjuk a helyszínt

• Veszélyt jelent számunkra vagy mások számára?

• Le kell állítani a nehézgépek forgalmát a baleset közelében a helyszín biztosítása érdekében?

• A mentő el tudja érni a helyszínt biztonságosan?

• Tájékoztassuk a felügyelőt és a mentőcsapatot, és kövessük az utasításaikat 

• Mindenkit figyelmeztetni kell: használjuk a figyelmeztető jeleket, fényeket vagy hangjelzést a 
helyi eljárásrend szerint

• Ellenőrizzük, beszorult vagy megsérült-e valaki

• Részesítsük elsősegélyben a sérültet vagy alkalmazzunk újraélesztő készüléket, ha kaptunk ilyen 
képzést!



Az újraélesztő készülék életeket menthet! (1/2) 

• A CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) egy olyan életmentő eljárás, ami külső szívmasszázst
és mesterséges lélegeztetést tartalmaz; az első olyan személy esetében alkalmazandó, aki összeesett, nincs
pulzusa és nem lélegzik; próbálkozás a vérkeringés beindítására és a halál, valamint az oxigénhiány miatt
bekövetkező agykárosodás megelőzésére

• Jusson eszünkbe az ABC (A Airway (légút)- B Breathing (légzés)- C Circulation
(keringés))

A Nyissuk meg a levegő útját, 
hajtsuk hátra a beteg fejét, emeljük 
meg az állát, majd figyeljünk kb. tíz 
másodpercig. Lélegzik a beteg? 

B Adjunk két kb. egy-egy 
másodperces befúvást a beteg 
szájába 

Amikor beindul a légzés, azt észlelni 
fogjuk a mellkas emelkedéséről, ami 
azt jelzi, hogy nincs akadály! Vizsgáljuk 
meg, van-e vérzés, és ha van, állítsuk 
meg. 

Ha nincs légzés 

Ha a légzés nem indul be, próbáljuk 
ismét, előfordulhat, hogy először nem 
tömítettünk megfelelően, ha most sem 
indul be, akkor a beteg légútja 
elzáródott. Kövessük az eszméletlen 
fulladás kezelésének lépéseit. 
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Újraélesztés

Az újraélesztés lépései Lélegeztetés



A CPR életet menthet! (2/2) 

A „C” keringést jelent

• Ellenőrizzük a pulzust és a légzést. Ha van pulzus és légzés, fektessük a sérültet stabil oldalfekvésbe.

Mesterséges légzés

• Ha van pulzus, de nincs légzés, alkalmazzunk mesterséges légzést. Nincs szükség 
mellkaskompresszióra, csak lélegeztetésre. Alkalmazzunk egy-egy befúvást 5 másodpercenként , és 
fújjunk be 24-szer 2 perc alatt. A két perc elteltével álljunk meg és ellenőrizzük a pulzust és a légzést, 
majd döntsük el, hogyan folytassuk. 

CPR

• Ha a sérültnek nincs pulzusa/légzése, alkalmazzunk CPR újraélesztést. Ez mellkaskompresszió és 
mesterséges légzés kombinációja és azt szolgálja, hogy az egész test kapjon kellő oxigéntartalmú vért. 
Ez életben tartja az agyat és a fontos szerveket, amíg a szakavatott mentőszemélyzet átveszi a sérült 
kezelését. 

• Alkalmazzunk 30 kompressziót és 2 befúvást, majd ismételjük meg ötször kétpercenként

• Ügyeljünk arra, hogy a sérült mellkasát legalább szélességének két harmadán komprimáljuk

• Folytassuk ezt az eljárást szünet nélkül mindaddig, amíg életjelet nem tapasztalunk, más képzett 
személy nem veszi át, defibrillátor kerül alkalmazásra, a hely biztonsága nem szűnik meg, vagy ki nem 
merülünk. 
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Information from: https://www.miningsafety.co.za/

https://www.miningsafety.co.za/


Ha
megsérültünk, 
a következők 
történjenek:

jelentsünk Jelentsük a felügyelőnek 

Kapjunk 
Kapjunk elsősegélyt, ha 
szükséges  

Jelentsünk 
Jelentsük a 
munkavédelmi  irodának 

Vigyenek 
Szállítsanak a 
legközelebbi kórházba, 
ha szükséges  



Hogyan kezeljük a poszttraumás stresszt?
Forrás: https://www.miningsafety.co.za/

Azonosítsuk a tüneteket, figyeljük a következőket: túlérzékenység, túlzott idegesség vagy düh, a baleset képeinek 
folyamatos felidéződése, amit nem tudunk leállítani, rémálmok és álmatlanság.

Beszéljünk a családunknak és barátoknak a baleset részleteiről, valamint arról, mit gondoltunk, hogyan éreztünk és 
cselekedtünk a baleset idején és másnap  

Maradjunk aktívak: vegyünk részt tevékenységekben (olyasmiben, ami nem bántja a sérülésünket). Az orvosunk 
meg tudja mondani, mit tehetünk meg biztonságosan.

Tartsuk a kapcsolatot a háziorvosunkkal. Ő javasolhat további kezeléseket, ha szükség van rá, és beutalót adhat.  
Követheti gyógyulási folyamatunkat és  felírhatja a szükséges gyógyszereket.

Igyekezzünk visszatérni napi szokásos tevékenységeinkhez. 

Osszuk meg munkáltatónkkal és/vagy felügyelőnkkel aggodalmainkat, hogy segíthessenek simán visszatérnünk  
mindennapi feladatainkhoz

https://www.miningsafety.co.za/


Jusson eszünkbe …

• Mindig azonosítsuk a hordozható 
tűzoltó készülék helyét, típusát 
és állapotát  a munkaterületünk 
környezetében

• Fontos, hogy a tűzoltó készülék 
mindig hozzáférhető legyen 
baleset esetére 

• Minden nehézjárműnek van 
beépített tűzoltó rendszere. Ez 
elolthatja a motorházban 
keletkezett tüzet. A tűzoltást a 
kezelő aktiválja.  



Mit ellenőrizzünk a tűzoltó készüléken?

This Photo by Unknown Author is licensed under 
CC BY-SA

Nézzük meg, a helyén van-e 
a biztosítószeg?

Ellenőrizzük a 
marokszelepet

Ellenőrizzük a tartályt
Ellenőrizzük a szórócsövet

Ellenőrizzük a műszert

Nézzük meg, van-e 
rajta felülvizsgálati 
matrica?

Ellenőrizzük, hogy a készülék 
alkalmas-e az adott tűz 
oltására 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_extinguisher
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Ellenőrizzük a tűzoltó készülék fajtáját

víz                por               hab              co2 nedves 
vegyszer

Picture from:  https://www.northantsfire.co.uk/fire-extinguisher-types-and-uses-chart/

https://www.northantsfire.co.uk/fire-extinguisher-types-and-uses-chart/
https://www.northantsfire.co.uk/fire-extinguisher-types-and-uses-chart/


Hogyan használjuk  a tűzoltó készüléket? 



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

This Photo by Unknown Author is 
licensed under CC BY-SA-NC

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/52742
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://c1448666.tistory.com/4
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Tűzoltásnál figyeljünk a következőkre:

• Irányítsuk az oltóanyagot a  
tűz fészkére 

• Háttal a széliránynak álljunk 

• Álljunk a tűznél 
magasabban  

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

http://flickr.com/photos/ryankentillustration/1800983165
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Vészhelyzet esetén…

• Kövessük az üzem riasztási eljárási 
rendjét vészhelyzet esetén 

• NE BOLYGASSUK MEG egy komoly 
baleset helyszínét, csak abban az 
esetben, ha elsősegély nyújtására van 
szükség

• Adjuk meg a következő adatokat: név, 
hely, a baleset típusa, az érintettek 
száma és a sérültek állapota 

• Maradjunk kapcsolatban 
• Kövessük a kiürítés üzemi 

protokollját, ha szükséges

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

http://phillisremastered.wordpress.com/2010/09/19/decent-people-action-alert/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Életmentő oxigén a föld 
alatt

Az oxigénes önmentő készülékről többször bebizonyosodott, 

hogy a bányászok legjobb barátja. Mindig kéznél kell lennie 

vészhelyzet esetére. Ez a másodpercek alatt üzembe 

helyezhető készülék  életmentő oxigént biztosít a mentés 

idejére, de akár egy órán keresztül is – a típustól függően. Ez 

időt biztosít a bányásznak ahhoz, hogy utat találjon a felszínre, 

elérje a legközelebbi friss levegő forrást, kimeneküljön a 

bányából vagy menedéket találjon a legközelebbi 

menekülőkamrában. 

Source: https://www.draeger.com



Korlátozott felelősségi nyilatkozat

Ennek a prezentációnak a célja a tájékoztatás, és nem 
helyettesíti azt az oktatást, amit a munkahelyednek 
kell biztosítania. Minden kérdéseddel kapcsolatban 
konzultálj a munkavédelmi vezetőddel 


