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M U N K A V É D E L E M
Segédlet a laboratóriumi gyakorlatokhoz

A laboratóriumi mérések során be kell tartani a munkabiztonsági és munkaegészségügyi
általános*, valamint helyi szabályokat**. A Munkavédelem című tantárgyban tanult
ismeretek közül az alábbiakra hívjuk fel a méréseken részt vevők figyelmét.

 Minden félév első mérési gyakorlatán a hallgatónak számot kell adnia
munkavédelmi felkészültségéről és írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a
munkavédelmi szabályokat betartja.

 Minden mérésen felkészülten és a mérésre alkalmas állapotban (beleértve a
ruházatot is) kell megjelenni.

 Minden mérés alkalmával csak az adott méréshez tartozó eszközökhöz, gépekhez
szabad hozzányúlni a laboratóriumi mérést vezető oktató utasításainak betartása
mellett.

 A laboratóriumban fokozott figyelemre és óvatosságra van szükség a „magunkért
és egymásért is felelősek vagyunk” szemlélet betartásával.

 A közlekedési utak által kijelölt helyen szabad csak mozogni.
 A vészkijárat helyét meg kell ismerni.
 Az érintésvédelmi szabályokat be kell tartani. A laboratóriumban 230V és 400V

váltakozó feszültség található.
 Az áramtalanító kapcsolók helyét a mérés előtt meg kell ismerni.
 A laboratóriumban a tűzveszélyességi osztálynak megfelelő magatartást kell

tanúsítani.
 A tűzoltó készülékek helyét a mérés előtt meg kell ismerni.
 Az elsősegély doboz elhelyezését meg kell előzetesen ismerni.
 A segélykérő telefon elhelyezését meg kell ismerni.
 Az egyes mérések speciális biztonsági rendszabályaira fokozott gondot kell

fordítani: forgó, alternáló, égési sérülést okozó berendezések, stb.
 A laboratóriumban tilos a székeket megdönteni a csúszás és felborulás elkerülése

érdekében
 A segélyhívó telefonszámok:

104 Mentők
105 Tűzoltóság/Katasztrófavédelem
107 Rendőrség
112 Egységes segélyhívó szám

 A mérés során észlelt bárminemű rendellenességet azonnal jelezni kell a mérést
vezető oktatónak.

* 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
** A BME Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzata
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