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Környezetvédelem fő feladata

• Munkakörnyezet védelme
• Az oktató, kutató és gyógyító tevékenység során keletkező nem

veszélyes és veszélyes hulladékok
• gyűjtésének, csomagolásának:

• megfelelő minősített gyűjtő eszköz kiválasztása
• gyűjtés feltételeinek meghatározás (pl.: segédeszközök – zsáktartó állvány)
• gyűjtőeszközök helyes használatának oktatása (pl.: tűgyűjtők)
• gyűjtőeszközök helyes feliratozása és lezárása

• tárolásának, feladásának:
• zárható, fedett, feliratozott tároló;
• szállítási lap ellenőrzése, aláírása, lepecsételése

• szállításának és ártalmatlanításának szakmai felügyelete.
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Milyen veszélyes hulladékok keletkeznek?

• Az oktató, kutató és gyógyító tevékenység során keletkező 
veszélyes hulladékok:
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VESZÉLYES HULLADÉK

Különleges	kezelést	igénylő	
(fertőző)	veszélyes	

hulladékok

Évente	az	egyetemen	keletkezik:
~700	000	kg

Vegyi,	fizikai	
összetételük	alapján	
veszélyes	hulladékok

Évente	az	egyetemen	keletkezik:
~60	000	kg



•Hol kerül kapcsolatba a betegbiztonság 
és a környezetvédelem?

© SE-MFI-BTI



Tűszúrásos, vágásos balesetek

• Érintettek:
• egészségügyi dolgozók;
• betegek, tanulók;
• külsős személy (takarító személyzet, szállító cég alkalmazottja)

• Miért következnek be a balesetek?
• VÉDŐKUPAK visszahelyezése;
• nem megfelelő gyűjtőeszköz választása;
• gyűjtőeszköz helytelen használata.

Lássuk a gyakorlati példákat!
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Szabálytalan hulladékgyűjtés



Nem megfelelő gyűjtőeszköz választása



• Tűgyűjtő eszközök és eldőlésgátlók alkalmazása;
• Gyűjtőeszköz szakszerű használata
• Használati utasítás betartása és tűszúrásos kampányok szervezése

Mi lehet a megoldás?



Hulladéktárolók környezete

• Érintettek:
• egészségügyi dolgozók;
• Betegek, látogatók, tanulók;
• külsős személy (takarító személyzet, szállító cég 

alkalmazottja)

• Fő kockázat: FERTŐZÉSVESZÉLY
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Miért következnek be?

• Nem megfelelően lezárt gyűjtőeszköz;
• Hulladéktároló rendezetlen környezete;
• Nem zárható tároló használata.



Mi lehet a megoldás?

• Gyűjtőeszközök megfelelő lezárása;
• Hulladéktárolók tisztántartása, rendszeres takarítása;
• Zárható veszélyes hulladék tárolók kialakítása.
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Vegyi balesetek

• Érintettek:
• egészségügyi dolgozók;
• Betegek, látogatók, tanulók;
• külsős személy (takarító személyzet, szállító cég 

alkalmazottja)

• Fő kockázat: égési sérülés, robbanás, mérgező gáz
keletkezés
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1. 2010 az Egyetem Klinikáján egy dolgozó 20 liter hypot és 2 liter sósavat kevert 
össze (kísérletezésből), aminek eredményeként klór gáz fejlődött.
• Oka: nem megfelelő ismeretek
• Következménye: az épület teljes kiürítése, hatósági ellenőrzés

2. 2012. júliusában az Egyetem Klinikáján szállítás közben – a lépcsőházban – eltört 
2x1 literes tömény savat tartalmazó gyűjtőüveg.
• Oka: nem megfelelő csomagoló eszköz használata
• Következménye: az épület kiürítése, hatósági ellenőrzés

3. 2016. áprilisában az Egyetem kutató intézetének laborjában felrobbant egy 
gyűjtőeszköz.
• Oka: a gyűjtőeszköz feliratozás nem történt meg, ezért két munkatárs egymást követően

összeférhetetlen vegyi veszélyes anyagot töltött a gyűjtőeszközbe.
• Következménye: az összeférhetetlen vegyi veszélyes anyagok (salétromsav és etanol)

reakcióba léptek egymással és gáz fejlesztés mellett a gyűjtőeszköz felrobbant a laborban.

Miért következnek be?



Mi lehet a megoldás?

• Megfelelő feliratozott, minősített gyűjtőeszköz használata, amely
ellenáll a gyűjtött anyag kémiai és fizikai tulajdonságainak.

• Tárolásra vonatkozó szabályok betartása.
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Izotóp, radioaktív hulladék gyűjtési 
problémák

• Érintettek:
• egészségügyi dolgozók;
• Betegek, látogatók, tanulók;
• külsős személy (takarító személyzet, szállító cég 

alkalmazottja)

• Fő kockázat: SUGÁRZÁSVESZÉLY (láthatatlan veszély)
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Miért következnek be?

• Szabálytalan hulladékgyűjtés – fertőző veszélyes hulladékkal
együtt;

• Régi – elfeledett, 30-40 éve nem használt vegyszerek tárolására
használt – vegyi raktárak mélyén hagyott sugárzó anyagok,
hulladékok.



Mi lehet a megoldás?

• Az izotóp, radioaktív hulladékok elkülönített gyűjtése és
ártalmatlanítása;

• A raktárakban tárolt veszélyes lejárt szavatosságú vegyszerek
rendszeres leselejtezése és átadása engedéllyel rendelkező
szakcég részére ártalmatlanításra.

© SE-MFI-BTI



Köszönöm a figyelmet!
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