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AZ OKTATÁSRÓL

• A munkahelyi tűzvédelmi munkavédelmi, 
környezetvédelmi oktatáson 

kötelező részt venni minden 
dolgozónak, melyet az oktatási naplóban 
aláírásukkal igazolni kell.

• munkába állás előtt 

• évente egyszer 

• tűzeset, munkabaleset után
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TŰZVÉDELEM
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MI OKOZHAT TÜZET? 

• nyílt láng, 

• dohányzás, 

• elektromos berendezések 

(pl. zárlat, túlterhelés, 

megrongálódott vagy régi vezeték, 

a közelben lévő éghető anyag 

lángra lobban a hő miatt)

• tűzveszélyes és éghető 

folyadékok
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• A tűz terjedése felfelé a 

leggyorsabb.

• A füst veszélyes, mert 

forró és mérgező. 

Felfelé száll, azaz előbb a 

magasban kumulálódik, 

azért kell lehajolva 

menekülni, ha nincs 

légzésvédő maszk az 

arcunkon.

A TŰZ JELLEMZŐI
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Égéselméleti alapok
A tűz (tűzeset): Az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az

életre, a testi épségre  vagy az anyagi

javakra, és azokban kárt okoz.
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OXIGÉN

Minden feltétel 

térben és időben

együtt legyen.

AZ ÉGÉS FELTÉTELEI:
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a Hő

a tűz 1500-2000 oC-on ég

Tűz veszélyei
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égéstermékek (füst)

• Hőmérséklete: (400-800 oC)

• Fajtái: 

Tökéletes égéstermékek:     CO2, H2O 

Tökéletlen égéstermékek:    CO, SO

• Mérgező (tűzoltóhalál BME), környezetkárosító.

• Pánikhelyzetet okozhat.

• Nehezíti a tájékozódást, menekülést, kiürítést.

Tűz veszélyei
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Égés megszüntetésének 

módjai

Az égés megszüntethető valamely 

alapfeltétel kizárásával:

- éghető anyag eltávolításával,

- oxigénkoncentráció lecsökkentésével,

- éghető anyag hőmérsékletének csökkentésével.
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Tűzosztályok

A - éghető szilárd és szerves anyagok 

tüzei.

B - éghető folyadékok és cseppfolyósított    

szilárd anyagok tüzei.

C - éghető gázok tüzei.

D - éghető fémek tüzei.



Tűzveszélyességi osztályok

A - Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes 

B - Tűz- és robbanásveszélyes

C - Tűzveszélyes

D - Mérsékelten tűzveszélyes

E - Nem tűzveszélyes

Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 
szerint öt tűzveszélyességi osztályt 

különböztetünk meg:



Kockázati osztályok

a) nagyon alacsony kockázati, NAK osztály,

b) alacsony kockázati, AK osztály,

c) közepes kockázati, KK osztály,

d) magas kockázati, MK osztály.
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Hőtranszport folyamatok

A hőátadás történhet:

- hővezetéssel (fémeknél),

- hőáramlással (folyadékoknál, gázoknál),

- hősugárzással (mint a napsugárzásnál).
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Oltóanyagok fajtái

- Oltóvíz,

- Oltóhab,

- Oltópor,

- Oltógáz.
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Oltóvíz
• A víz színtelen, szagtalan, íztelen, semleges kémhatású folyadék.

• Fajhője: 4,18 kJ/kgK.

• Párolgáshője: 2684 kJ/kg (nagyon magas értékek). Jó hűtőhatású.

• 1 liter vízből 1750 liter gőz képződik. Jó fojtóhatású.

• Összenyomhatatlan, tömlővezetékben jól továbbítható.

• Porlasztható, fajlagos felülete növelhető (védelemre is kiváló).

• Az ivóvíz vezeti az elektromos

áramot (balesetveszély).

• Porrobanás veszélye 

pl.: faüzemben, malmokban.

• 0 oC alatt megfagy.

• 2500 oC felett termikusan bomlik 
(zárttéri tűz max.: 2000 oC-os).

• Másodlagos károkozás veszélye

(vízkár, vízszivattyúzás).
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Oltóhab

• Víz, levegő, habképzőanyag

(3-6 %) keveréke.

• Hasonló tulajdonságokkal 

rendelkezik, mint az oltóvíz.

• A magas víztartalom miatt 

jó hűtőhatású.

• Típusai: nehéz, közép, könnyűhab.

• Jól használható éghető folyadékok letakarására, 

helyiségek, raktárak, közműalagutak feltöltésére.

• Tartálytüzek oltására is kiválóan alkalmazható.

• Nincs védőhatása, használatánál vízsugár is szükséges.

• Kézi oltókészülékekbe INSTANT oltóhabot töltenek.
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Tűzoltópor

• Szilárd halmazállapotú 

oltóanyag.

• Továbbításához 

hajtógáz szükséges.

• Jó lángleverő képességű

(kémiai oltás).

• Legnagyobb oltóképességgel rendelkezik.

• Nem vezeti az elektromos áramot.

• Minimális a hűtőképessége, védővízsugár mellett alkalmazható.

• Kézi tűzoltókészülékek oltóanyaga (ABC porral oltó).

• Rövid működési időtartam, kicsi sugártávolság.

• Másodlagos károk okozása. 
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Tűzoltógázok

• Nem vezeti az elektromos áramot.

• Kémiailag aktív (halonok, halontartalmú 

halonhelyettesítők) és passzív (N2, CO2) oltógázok.

• Zárt téri tüzek oltására alkalmazható.

• Gyors, „tiszta” tűzoltás valósítható meg vele.

• Emberre veszélyesek: N2, CO2 fagyásveszély, 

oxigénhiány, 

• Halontartalmú anyagok mérgezőek.
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Oltóhatások
Hűtőhatás (víz, oltóhab)

Fojtóhatás (oltóhab, oltógáz)

Inhibiciós (oltógáz, oltópor)



25

TŰZMEGELŐZÉSI SZABÁLYOK

• Tűzveszélyes tevékenységet a tűzoltás lehetőségének 
biztosításával szabad végezni.

• Tűzveszélyes tevékenység közelében DOHÁNYOZNI,
NYÍLT LÁNGOT használni TILOS.

• ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK használata: 
hőszigetelő alátéten kell elhelyezni, 

használat után ki kell kapcsolni.
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ELTORLASZOLNI 

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKET, 

TŰZCSAPOT,

TŰZVÉDELMI BERENDEZÉST, 

KÖZMŰ NYITÓ- ÉS ZÁRÓ SZERKEZETÉT 

MÉG IDEIGLENESEN SEM SZABAD!
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A MENEKÜLÉSI ÚTVONALAKAT 

MINDIG SZABADON KELL 

HAGYNI

• A kijáratokat, vészkijáratokat állandóan és teljes 
szélességében szabadon 
kell tartani, belső nyitásukat 
mindig biztosítani kell!

• Menekülési, közlekedési útvonalakon tárolni 
tilos! 
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TEENDŐK TŰZ ESETÉN

• Őrizzük meg 
nyugalmunkat, 
nyugtassuk meg a 
többieket is!

• Hagyjunk magunknak 
néhány másodpercet 
helyzetfelmérésre, mielőtt 
cselekszünk!
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1. TŰZJELZÉS

Mindenki, aki tüzet, füstöt, robbanást észlel,

azonnal jelezze az épületben tartózkodóknak és a 
megbízott vezetőnek! 

Tűz esetén értesíteni kell 
a hivatásos tűzoltókat a 

105 
vagy a 

112
segélyhívó

telefonszámon.
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A telefonos tűzjelzés tartalma:

– a tűz pontos helye, nagysága, 

– milyen anyag ég, 

– emberélet van-e veszélyben, 

– a tűz helyszíne hogyan közelíthető meg, 

– a tüzet jelző személy neve, tartózkodási helye, a 
tűzjelzésre használt telefon telefonszáma,

– a tűzjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben 
elsőbbséget élvez,

– a tűzjelzés elmulasztása szabálysértésnek minősül, 
a hamis tűzjelzést a törvény bünteti.
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2. TŰZOLTÁS

• Tűzoltásban mindenkinek közreműködnie kell 
személyes részvétellel vagy adatok közlésével.

• A kisebb tüzet el lehet oltani a rendelkezésre álló 
eszközzel: tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok

• Tűzveszély esetén az elektromos áramot mielőbb 
kapcsoljuk le!

• Elektromos berendezés közelében (és magát a 

berendezést is, pl. számítógép) vízzel oltani (tűzcsapról

is!!) csak a hálózatról (230/400 V-ról) történő leválasztás 

után szabad! 

• Porral és CO2-vel oltó 

tűzoltó készülékkel 

elektromos berendezés 

tüzét is lehet oltani.
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3. TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK 

HASZNÁLATA
• A falról leemelni, biztosítószeget kihúzni, a 

kart lenyomva a készülékkel a tüzet oltani.

• Embereken, állatokon keletkezett tüzet
tűzoltó készülékkel oltani tilos! 
Ha valakinek a ruházata gyulladt meg, 
öntsük le vízzel vagy takarjuk le vastag (ha 
lehet vizes) ruhával. Égő ruhában ne 
szaladjunk, ne menjünk levegőre, mert a 
levegő oxigénje táplálja a tüzet.  

• Jó, ha tudja: használt tűzoltó készüléket 
minden esetben újra kell töltetni 
szakemberrel! 
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Tűzoltó készülékek típusai,

alkalmazási lehetőségei
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IFEX INSTANT habbal oltó készülék
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Porral oltó készülék
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CO2-dal oltó készülék
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Milyen tüzek oltására alkalmas egy 

tűzoltókészülék?
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Hogyan kell üzembe helyezni egy 

tűzoltókészüléket?
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Hogyan kell használni egy 

tűzoltó készüléket?
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Így ne!!!!!



4. TŰZCSAP HASZNÁLATA

2 személy kezelje!

Egyik személy:

- a plombát leszakítja és az ajtót kinyitja,

a tömlőt kigurítja a tűz irányába,

- ha a csapból elindult a víz, a tüzet oltja.

Másik személy a tömlő kifektetése után: 

- a tűzcsapot kinyitja és előre szalad, 

- segít a társának a tömlőt tartani. 

A tűzoltás befejeztével a tömlőt vissza lehet helyezni a szekrényébe. 

Jó, ha tudjuk: A tűzcsapot használat után tűzvédelmi szakembernek 
ellenőriznie kell!

41
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5. MENEKÜLÉS, MENTÉS 

A tűzjelzés után MINDENKI azonnal hagyja 

el az épületet az utánvilágító táblákkal vagy 

lámpákkal jelölt menekülési útvonalakon a 

kijáratokon, vészkijáraton át, menjen a 

gyülekezőhelyre.
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MENEKÜLÉSI SZABÁLYOK

• Személyes tárgyakat meneküléskor ne 

vigyünk magunkkal!

• A munkaeszközöket húzzuk el az útból.

• Meneküléskor az ajtókat kilinccsel kell 

becsukni, kulccsal bezárni nem szabad!

• Segítsük egymást!

• A hő és a füst felfelé terjed, ezért lehajolva 

célszerű menekülni.
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• Ha sűrű füst észlelhető, menekülés előtt 
terítsünk vizes ruhát a fejre, fedetlen testrészre, 
valamint a forró levegő ellen a szájat, orrot is 
vizes ruhával védjük.

• Ha a folyosó sűrű füsttel telített, és már nem 
lehet azon keresztül menekülni, csukjuk be a 
bejárati ajtót kilincsre, az ajtónyílást belülről 
tömítsük el vizes ruhával, az ajtót és a tömítő 
ruhát locsoljuk vízzel, az ablakból hangosan 
kiabáljunk segítségért, hívjuk telefonról a 
tűzoltóságot, tájékoztassuk őket a tartózkodási 
helyünkről.

MENEKÜLÉSI SZABÁLYOK
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TŰZOLTÓSÁG 

BEAVATKOZÁSAKOR

• A tűzoltóság tűzoltáskor a tulajdonra vonatkozó jogokat 

korlátozhatja. 

• A tűzoltásvezető 

utasításait mindenki 

köteles végrehajtani, 

tájékoztatni kell őt a 

megtett intézkedésekről, 

az oltás-mentés 

lehetőségeiről, a bent 

rekedtekről. 

• A tűzeset színhelyét a 

tűzvizsgálat befejezéséig 

változatlanul kell hagyni.
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Tűzvédelmi szabályzat készítése

a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és 
kötelezettségeit;

b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási 
rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;

c) a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a 
helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi 
osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati 
szabályokat, előírásokat;

d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, 
előírásokat;

e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges 
írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult 
személyek felsorolását;

f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra 
vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;

g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel 
kapcsolatos feladatait;

h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai 
díjazásának szabályait.

(30/1996. BM rendelet)

Mit kell tartalmaznia egy szabályzatnak?
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Tűzriadó terv készítése

A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet 
kell készíteni:

• a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális 

építményrészre, építményre, létesítményekre;

• azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 

fő tartózkodhat;

• kereskedelmi szálláshelyre;

• az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, 

ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat;

• a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, 

feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az 

anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;

• tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására,

tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és

szabadtérre.
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Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell
a) a tűzjelzés módját;

b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben 
tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény 
elhagyásának módját;

c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges 
tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, 
tűzoltás és mentés, rendfenntartás, 
technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás 
stb.);

d) a főbb veszélyforrások megnevezését 
(utalással a védekezési szabályokra);

e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint 
szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi 
szempontból fontos berendezések 
(eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a 
vízszerzési helyek megjelölésével 
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• A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség 
szerint, de legalább évente az érintettekkel 
gyakoroltatni és annak eredményét írásban 
rögzíteni kell.

• A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen 
kell elhelyezni.

• A létesítmények épületek közösségi terein, továbbá 
szálláshelyeken a szobákban is el kell helyezni az 
épület elhagyásának lehetőségét (menekülési 
útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges 
leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott 
helyiség, épület biztonságos elhagyásának 
irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A fentieket a 
külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi 
szálláshelyeken angol és német nyelven is 
kötelező elhelyezni. 

Egyéb előírások 
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ENGEDÉLY 

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES 

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE

Sorszám: …………/20…

A tevékenység feltételeit a munkavégzéssel megbízott személy vagy 

felelős vezetője az alábbiakban határozza meg:

A munkavégzés helye: 

………………………………………………………………………..

A munkavégzés ideje: 20.... .......................... hó ..............nap................... 

órától

20... ........................... hó ..............nap................... 

óráig.

A tevékenység leírása: 

A munkát végzők nevei, tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány száma:



A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó készüléket kell biztosítani:

típus (porral oltó/ CO2 oltó): ……………………………..

oltásteljesítmény:………………………………. ................

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint a 20... .....................hó ........ nap 

megtartott helyszíni szemle alapján a biztonságos munkavégzés érdekében a 

munkavégzés során ....... méteres környezetben az alábbi védelemről kell 

gondoskodni:

• az éghető anyagokat el kell távolítani

• gyúlékony padozat védelméről gondoskodni kell

• az el nem távolítható anyagokat nem éghető, megfelelő hőszigetelő 

anyaggal kell letakarni

• a szinteken az áttöréseket le kell ellenőrizni

• a fali és padlónyílásokat, áttöréseket le kell fedni

• a munkaterület alatt tűzálló ponyvát kell kifeszíteni

• a munkaterületet tűzálló paravánnal kell elkeríteni

• a fal vagy mennyezet ellentétes oldalán levő éghető anyagot el kell 

távolítani, védelméről gondoskodni kell

• alaptevékenységet korlátozni kell

• a tűzveszélyes tevékenységet figyelemmel kell kísérni a szomszédos 

helyiségekből

51



A felügyeletet biztosító személy neve, beosztása, feladata: 

A tűzveszélyes tevékenység befejezése utáni teendők:

a munka befejezésének jelentése az engedélyező felé

a tűzveszélyes munka területének utóellenőrzése a munka befejezésekor és .... 

óra múlva

………………..........................................................

a munkavégzéssel MEGBÍZOTT vagy

a FELELŐS VEZETŐJÉNEK  aláírása

Kiegészítés, ha a tevékenységet külső gazdálkodó szerv végzi:

A fentiekben meghatározott munkafeltételeket az alábbi - a helyi 

sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki: 

........................................................................................................................

.........................................................................................................................

A tűzveszélyes tevékenység végzésére a fenti feltételek betartása mellet az 

ENGEDÉLYT MEGADOM.

Budapest, 20... ........................ hó .... nap 52



..............................................................

a munkavégzésre megbízást adó cég, létesítmény felelős vezetője

ENGEDÉLYEZŐ aláírása

A munkát végző(k) nyilatkozata:

Az előzőekben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez 

szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt ellenőriztem, a 

tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét 

ismerem, a munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból 

leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a feltételeket meghatározó felé 

jelentem.

Budapest, 20.. .......................... hó ...... nap

…………....................................................................................................

munkát végzők aláírása 53



A felügyeletet ellátó nyilatkozata:

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában 

vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát és a tűzjelzés helyi 

lehetőségét ismerem.

Budapest, 20.. .......................... hó ...... nap

.............................................................

felügyeletet ellátó aláírása

A MUNKAVÉGZÉS HELYSZÍNÉNEK ÁTADÁS-ÁTVÉTELE 

A TEVÉKENYSÉG BEFEJEZTÉVEL:

A tűzveszélyes tevékenységet befejeztem, annak környezetét tűzvédelmi 

szempontból átvizsgáltam, és minden olyan körülményt megszüntettem, ami 

tüzet okozhat.

…………....................................................................................................

munkát végzők aláírása

A tűzveszélyes tevékenység helyszínét átvettem. 

...........................................................................

engedélyező

Budapest, 20.. .......................hó .........nap ........óra
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ÖSSZEFOGLALÁS

• Legfontosabb a megelőzés! 

Ne okozzunk tűzveszélyt!

• Tartsuk készenlétben a tűzoltási 

eszközöket, ha szükséges használjuk!

• Tűz esetén ne 

engedjük, 

hogy pánikhelyzet 

alakuljon ki!
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MUNKAVÉDELEM
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Munkavégzés során ügyelni kell a saját és a 

hatókörben tartózkodók  
(munkatársak, a szolgáltatást igénybe vevők, vendégek) 

biztonságára.



MUNKAVÉGZÉS 

SZEMÉLYI FELTÉTELEI

1.jogszerű foglalkoztatás,

2.egészségi alkalmasság 

(orvosi alkalmassági vizsgálat,

munkára képes állapot),

3.megfelelő szakmai ismeretek,

4.tűz- és munkavédelmi ismeretek,

5.megbízás az adott munkavégzésre.
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MUNKAVÁLLALÓK FELADATAI

A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

ellenőrzik a helyszín, a munkaeszköz, gép, 

védőfelszerelések állapotát

A gépek használati helyén legyen a magyar 

nyelvű használati útmutató, üzemeltetési 

dokumentáció. 

A MUNKAVÉGZÉS SORÁN 

• Viselik a védőruhát, használják a 
védőeszközöket, betartják az előírásokat 

• Folyamatosan figyelik a gépek, eszközök 
biztonsági állapotát

A MUNKA BEFEJEZTÉVEL:

A munkavégzés helyén rendet és tisztaságot 

hagynak.

Az elektromos berendezéseket kikapcsolják.
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LEGGYAKORIBB 

VESZÉLYFORRÁSOK

Nem megfelelő:

• járművezető 

alkalmassága, 

• útvonal, mozgástér, 

látótér, holtterek

• targonca állapota

Szabálytalanságok 

(pl. gyorshajtás, 

védőfelszerelés hiánya) 60



LEGGYAKORIBB BALESETEK

• személyek elütése, 

• ütközés, 

• járműről lezuhanó tárgy, 

• járműről leesés, 

• felboruló jármű, lezuhanás a járművel 

együtt,

• a jármű alkatrészeinek összenyomódása 

miatti beszorulás.
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BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

A munkavállalóknak orvosi alkalmassági 

vizsgálaton kell részt venniük, amely kiterjed:

• a törzs, a nyak és a végtagok teljes 

mozgásképességére,

• mindkét szem éleslátása (25 m távolságról le 

kell tudni olvasni egy autó rendszámtábláját), 

• jó hallás, 

• epilepszia kizáró ok lehet (kivéve, ha 

rendelkezik normál vezetői jogosítvánnyal) 
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Védőfelszerelések a 

targoncavezető számára 
(gyalogosok számára is kötelező)

• láthatósági mellény

• acélorrú védőcipő

• védősisak
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A munkatér megfelelősége

• Elegendő méretű 

és belátható tér a 

jármű mozgásához. 

• Közlekedési 

útvonalak

kijelölése 

(pl. felfestéssel).

• Biztonságos 

parkolóhely és 

töltőhely. 
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A biztonságos targonca jellemzői

• A járműveknek megfelelő és hatásos 

fékekkel kell rendelkezniük.

• A jármű bruttó súlyát és maximális 

raksúlyát fel kell tüntetni.

• A járműveket el kell látni tolatást segítő 

berendezésekkel, amelyek pl. javítják a 

kezelő kilátását, hallható vészjelzést 

adnak le, és szükség esetén jelzőőrt kell 

beállítani.
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Járművezetési szabályok

Teendők a vezetés megkezdése előtt:

• Minden vezetés megkezdése előtt körbe kell 

járni a járművet, és fel kell mérni az esetleges 

meghibásodást.  Ha egy járművet több vezető 

használ, mindegyiküknek ellenőriznie kell a 

járművet, mielőtt elindítja. 

• Ellenőrizni kell az útvonal megfelelőségét. Az 

olaj- vagy vízfolyásokat és az akadályokat el kell 

takarítani. 
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Járművezetés

• Érvényes a „jobbra tarts” szabály. 

• Max. 5 km/ óra sebesség (tolatás előtt 

lassítani!)

• Folyamatosan figyelni, hogy szabad és 

biztonságos az út (gödrök, benyúló tárgyak). 

• A munkahelyi járművek motorját mindig 

behúzott fékkel és semleges kuplungállásból kell 

indítani. 

• Ha a magas rakomány korlátozza a kilátást, a 

járművet hátramenetben kell vezetni. 
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FONTOS!

• Járműre felfüggesztett 

teher alatt tartózkodni tilos! 

• A nem megfelelőnek 

vagy hibásnak tűnő rakományt el kell különíteni.

• Lassan, óvatosan szabad fékezni, hogy a 

rakomány le ne essen.

• A leállított járműveket be kell fékezni, vagy ki 

kell támasztani, különösen, ha a jármű síkos 

talajon áll. 68



Teendők a vezetés befejezése után

• a targoncákat a kijelölt helyen kell leállítani, 

• a villát teljesen le kell ereszteni és előre kell 

billenteni, 

• a motort ki kell kapcsolni, 

• a kéziféket be kell húzni és 

• a kulcsot 

biztonságos 

helyre kel leadni. 
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Karbantartás

• A járműveket csak engedéllyel rendelkező személy 

javíthatja. 

• Hetente (50 órányi működés után) alapkarbantartást kell 

végezni. 

• Legalább félévente minden alkatrészt gondosan 

ellenőrizni kell.

• Az abroncsok kopását és légnyomását rendszeresen 

figyelemmel kell kísérni. 

• A helyes abroncsnyomást fel kell jegyezni a 

kerékabroncsra és minden járműben tartani kell 

nyomásmérőt. A nem megfelelő abroncsnyomás 

megnehezítheti a kormányzást és a fékezést. 
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Kézi anyagmozgatás, 

emelés szabályai

Szállítási útvonal:

• A szétszórt tárgyakat távolítsuk el, a kiömlött folyadékot töröljük fel.  

• Legyen elegendő tér a mozgáshoz. 

• A talaj csúszás- és akadálymentes legyen. 
Mindig lássuk, hová lépünk!

Testhelyzet emelés során:

• Kerüljük az előrehajlást. Ne csavarodjon el a törzs.

• A terhet a testünkkel támasszuk 
alá (mell, comb), lehetőleg a 
vállon vagy háton helyezzük el.

• A megemelt tárgy minél közelebb 
legyen testünkhöz.

• A fogás végig biztos legyen.
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TÁROLÁS

A közlekedési útvonalon tárolni tilos.

Palacktárolás: rendezetten, elkülönítve, 

feliratozva, rögzítve.

A polcokat rögzíteni kell, rajtuk a teherbírást és a 

tárolt anyagok nevét jelölni.

A veszélyes hulladékokat elkülönítve kell tárolni, 

és rendszeresen el kell szállíttatni. 72



TEENDŐK 

VESZÉLY ÉSZLELÉSEKOR

A veszélyt, ártalmat jelentő eseményeket, 

rendellenességeket (pl. sérült vezeték, gép)

azonnal jelezni kell a közvetlen vezetőnek.

A baleseti forrásokat az elvárható módon 

meg kell szüntetni.

Sérült géppel, eszközzel nem szabad dolgozni!

73



MUNKAVÉGZÉSSEL 

ÖSSZEFÜGGŐ BALESETEK

MUNKABALESET: 

• Munkakörrel összefüggésben történt baleset

ÚTI BALESET:

• Munkába jövet /menet a legrövidebb útvonalon

NEM MUNKABALESET: 

szándékosság, felelőtlenség, 

engedély nélküli munkavégzés, 

ittasság miatt történt a baleset
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TEENDŐK 

BALESET ESETÉN

- SÉRÜLTELLÁTÁS:

Elsősegély-nyújtás 

Orvos/mentő hívása vagy bekísérni a sérültet az orvosi 
ügyeletre. 

- VESZÉLYFORRÁS MEGSZÜNTETÉSE
a baleset helyszínén

- SÚLYOS MUNKABALESET esetén 

azonnal értesíteni kell 

a munkavédelmi hatóságot. 75



AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

• Munkahelyi elsősegély-nyújtási 

ismeretekkel rendelkező dolgozó

legyen jelen minden műszakban.

A mentődobozok helyét 

utánvilágító táblával 

kell megjelölni.
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MUNKABALESETRŐL

• jegyzőkönyvet kell készíteni,

• ki kell vizsgálni (tanúmeghallgatás, fotók)

• be kell jelenteni (azaz a jegyzőkönyvet elküldeni) a hatóságoknak (OEP, 

munkavédelmi felügyelőség)

ÚTIBALESETRŐL

• üzemi baleseti jegyzőkönyvet kell készíteni,

• ki kell vizsgálni (tanúmeghallgatás, fotók)

• be kell jelenteni az OEP-nek

A balesetekről nyilvántartást kell vezetni.

77

BALESETEK 

DOKUMENTÁLÁSA



Áramütés:

• segítség kérés,  feszültségmentesítés, kimentés (nem érek hozzá 
közvetlenül)

• mentők/orvos riasztása,

• életfunkciók ellenőrzése, égési és traumás sérülések, vérzések ellátása,

• újraélesztés megkezdése (szükség esetén defibrillátor alkalmazása) ,

Ne engedjük dolgozni, se mozogni, fektessük vagy ültessük le és 
gondoskodjunk a minél előbbi szakszerű ellátásról. Ételt, italt és gyógyszert NE 
adjunk a betegnek! 

Égési sérülés:

15-20 percig hideg folyóvíz, esetleg hideg vizes borogatás sűrűn cserélve!

Vágási, szúrási sérülés:

• Sebtisztítás (A szennyeződést a seb környékéről távolítsuk el, folyóvízzel 
mossuk le, de a sebben lévő idegen testeket tilos kihúzni)

• Fertőtlenítés jóddal

• Sebfedés (a kötszer: steril legyen, ne ragadjon a sebbe, ragtapasszal 
rögzítsük) s78

LEGGYAKORIBB SÉRÜLÉSEK és 

ELLÁTÁSUK 1.



Leesés, elesés: 

TILOS a törött részeket egymástól elmozdítani és gerinc- vagy 
koponyasérülés gyanúja esetén a sérültet megmozdítani! 

Hívjunk orvosi segítséget!

Légutak elzáródása (félrenyelés): 

Ha van látható idegen test a sérült szájában, azt távolítsuk el! 

Felnőtt esetében: ütögessük a hátát, Heimlich-féle műfogással 

a beszorult tárgyat nyomjuk ki a légútból, 

Mérgező, maró anyag okozta sérülés:

• Ha veszélyes anyag (tisztítószer) ömlött a bőrre, vagy ha 
megégett, FOLYÓVÍZ ALÁ KELL TARTANI kb. 20 percig. 

• Ha valaki lenyelte a veszélyes anyagot, HÁNYTATÁS TILOS!
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LEGGYAKORIBB SÉRÜLÉSEK és 

ELLÁTÁSUK 2.



Környezetvédelmi 

ismeretek



Jogalap

• 1995. évi LIII. tőrvény környezet 
védelmének általános szabályairól

• 2000. évi XXV. törvény a kémiai 
biztonságról

• 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a 
hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről

• 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a 
veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről



Alapfogalmak

anyag, vegyi anyag:

• természetes állapotában elõforduló

vagy ipari termelõfolyamatból

származó kémiai elemek vagy ezek 

vegyületei,
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Veszélyes anyag az az anyag, illetve az a készítmény, 

amely az alábbi csoportok bármelyikébe besorolható:

• robbanó anyagok és készítmények,

• oxidáló anyagok és készítmények,

• fokozottan tûzveszélyes anyagok és készítmények,

• tûzveszélyes anyagok és készítmények,

• kismértékben tûzveszélyes anyagok és készítmények,

• nagyon mérgezõek,

• mérgezõek,

• ártalmasak,

• maró (korrozív) anyagok és készítmények,

• irritáló vagy izgató anyagok és készítmények,

• túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló) anyagok és 

készítmények,

• karcinogén (daganatkeltõ) anyagok és készítmények,

• mutagén (genetikai károsodást okozó) anyagok és készítmények,

• reprodukciót és az utódok fejlõdését károsító anyagok és 

készítmények,

• környezetre veszélyes anyagok és készítmények.
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veszélyes készítmény:

• egy vagy több veszélyes anyagot 

tartalmazó keverék vagy oldat, amely az 

osztályozás során veszélyes besorolást 

kap;
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biztonsági adatlap:

• a veszélyes anyag, illetve a veszélyes 

készítmény azonosítására, 

veszélyességére, kezelésére, tárolására, 

szállítására, a hulladékkezelésre, 

valamint az egészséget nem 

veszélyeztető munkavégzés feltételeire 

vonatkozó dokumentum;
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Veszélyes anyagok 

kezelésének rendje

2000. évi XXV. törvény értelmében a kötelezettségek:
– A veszélyes anyagokat elektronikus úton bejelenti a telephely 

szerint illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálathoz /ÁNTSZ/. 

– A veszélyes (robbanó) anyagokkal kapcsolatos tevékenységet a 
használati utasítás birtokában és ismeretében végzi.

– A bejelentési kötelezettség alá eső veszélyes anyagokról 
nyilvántartást vezet (mennyiség és összetétel), melyet a 
hivatalos szerveknek /ÁNTSZ/ ellenőrzésre bemutat.

– A betelt veszélyes anyag nyilvántartási naplót, vagy a 
nyilvántartást tartalmazó elektronikus adathordozót megőrzi az 
utolsó bejegyzéstől számított 10 évig.

– A veszélyes anyagok szállítására az ADR-ben lévő előírásokat 
alkalmazza.



Hulladékok kezelésének rendje
Hulladékkezelési kötelezettségek:

Minden tevékenységét úgy kell végezni, hogy az a környezetet 
a lehető legkisebb mértékben érintse, illetve a környezet 
terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon 
környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosítást, 
biztosítsa a hulladékképződés 

megelőzését, a keletkező hulladék 

mennyiségének és 

veszélyességének csökkentését, a 

hulladék hasznosítását, 

környezetkímélő ártalmatlanítását.

A 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet 

alapján a hulladékokat szelektíven 

kell gyűjteni.



A levegőtisztaság védelmével 
kapcsolatos feladatok

Légszennyező anyag a levegő természetes minőségét
hátrányosan befolyásoló olyan anyag, amely természetes
forrásból vagy az emberi tevékenység közvetlen vagy közvetett
eredményeként kerül a levegőbe, és amely káros vagy káros lehet
az emberi egészségre, a környezetre, illetve károsítja vagy
károsíthatja az anyagi javakat.

A légszennyezés a 

légszennyező anyagnak a 

légszennyező anyag 

kibocsátási határértékét 

meghaladó mértékű levegőbe 

bocsátása.



A zaj- és rezgésvédelemmel 

kapcsolatos feladatok

• A környezetvédelmi hatóság meglevő üzemi 
létesítményre zajkibocsátás határértéket 
állapíthat meg es előírhatja annak teljesítési 
határidejét. A zajkibocsátási határérték 
megalapításának módját és a vizsgálati 
módszereket a környezetvédelmi és 
területfejlesztési miniszter állapítja meg. 
A vonatkozó határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EuM együttes rendelet tartalmazza.

• A gépeket, berendezéseket úgy kell 
üzemeltetni, olyan zajcsökkentési 
megoldásokat kell alkalmazni, hogy a zajszint a 
megengedett határérteket ne haladja meg. A 
munkavállalót érő zajexpozíció nem haladhatja 
meg a zajexpozíciós határértékeket. 



Kémiai biztonság
Veszélyes anyagok, keverékek

A figyelmeztető és az óvintézkedésre vonatkozó mondatok 
egyedi, egy betűből és három számjegyből álló 
alfanumerikus kódokkal rendelkeznek a következők 
szerint:

•„H” betű (a figyelmeztető mondatra) vagy 

•„P” betű (az óvintézkedésre vonatkozó mondatra).

A GHS-ben még nem szereplő figyelmeztető mondatok 
kódja „EUH”;

egy, a veszély típusát jelző számjegy, pl. „2” a fizikai 
veszélyekre; és két, a veszélyek sorszámozásával 
megegyező szám, úgy mint robbanóképesség (200-tól 
210-ig tartó kódok), tűzveszélyesség (220-tól 230-ig tartó 
kódok), stb.



H és EUH mondatok

H221 Tűzveszélyes gáz.
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H223 Tűzveszélyes aeroszol.
H224 Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H228 Tűzveszélyes szilárd anyag.
H240 Hő hatására robbanhat.
H241 Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat.
H242 Hő hatására meggyulladhat.
H250 Levegővel érintkezve önmagától meggyullad.

EUH 070 Szembe kerülve mérgező.
EUH 071 Maró hatású a légutakra.
EUH 059 Veszélyes az ózonrétegre.



• P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék 
edényét vagy címkéjét.

• P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

• P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt 
információkat.

• P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó 
különleges utasításokat.

• P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági 
óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.

• P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol 
tartandó. Tilos a dohányzás.

• P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra 
permetezni.

P mondatok
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Köszönöm a megtisztelő 

figyelmüket!


