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A legfontosabb munkavA legfontosabb munkavéédelmi delmi 
jogszabjogszabáályoklyok

TTöörvrv éények, kormnyek, korm áány ny éés miniszteri rendeletek:s miniszteri rendeletek:

�� 2012. 2012. éévi I. tvi I. t öörvrv éény a munka ny a munka 
ttöörvrv éényknyk öönyvnyv éérrőőll

�� A munkavA munkav éédelemrdelemr őől szl sz óóllóó 1993. 1993. éévi XCIII. Tvi XCIII. T öörvrv éényny
�� A munkavA munkav éédelemrdelemr őől szl sz óóllóó 1993. 1993. éévi XCIII. tvi XCIII. t öörvrv éény ny 

egyes rendelkezegyes rendelkez ééseinek vseinek v éégrehajtgrehajt áássáárróól 5/1993. l 5/1993. 
(XII.26.) M(XII.26.) MüüM rendelet.M rendelet.

�� A munkahelyek munkavA munkahelyek munkav éédelmi kdelmi k öövetelmvetelm éényeinek nyeinek 
minimminim áális szintjlis szintj éérrőől 3/2002. (II.8.) l 3/2002. (II.8.) SzCsMSzCsM--EEüüMM r.r.



JogszabJogszabáályok, ellyok, előőíírráásoksok

TTööbb mint szbb mint szááz rendelet, biztonsz rendelet, biztonsáági szabgi szabáályzat, lyzat, 
elelőőíírráás, szabvs, szabváány van ny van éérvrvéényben.nyben.

Szinte minden szakmSzinte minden szakmáának meg van a nak meg van a „„sajsajáátt””
munkavmunkavéédelmi eldelmi előőíírráása.sa.

�� Pl. Pl. MezMezőőgazdasgazdasáági Biztonsgi Biztonsáági Szabgi Szabáályzat,lyzat,
mellmellééklet a 16/2001. (III. 3.) FVM rendelethezklet a 16/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

�� 2000. 2000. éévi XXV. tvi XXV. t öörvrv éény ny a ka kéémiai biztonsmiai biztonsáágrgróól,l,
�� 44/2000. (XII. 27.) E44/2000. (XII. 27.) EüüM rendeletM rendelet a vesza veszéélyes lyes 

anyagokkal anyagokkal éés a veszs a veszéélyes klyes kéészszíítmtméényekkel nyekkel 
kapcsolatos egyes eljkapcsolatos egyes eljáárráások, illetve tevsok, illetve tevéékenyskenyséégek gek 
rréészletes szabszletes szabáályairlyairóóll ,,



Helyi elHelyi előőíírráásoksok

�� IskolaiIskolai MunkavMunkavéédelmi Szabdelmi Szabáályzatlyzat

�� KockKockáázatzatéértrtéékelkelééss

�� EVE szabEVE szabáályzatlyzat

�� TTűűzvzvéédelmi szabdelmi szabáályzatlyzat



TanulTanulóói baleseti szabi baleseti szabáályzatlyzat

MunkavMunkavéédelmi Oktatdelmi Oktatááss
a) Az elsa) Az elsőő gyakorlati napon a tanulgyakorlati napon a tanulóónaknak a a 

tantanéév megkezdv megkezdéésekor ksekor kööteleztelezőő ááltalltaláános nos 
munkavmunkavéédelmi oktatdelmi oktatáást kell tartani, st kell tartani, 
melynek megszervezmelynek megszervezéésséért a rt a gyakorlati gyakorlati 
oktatoktatáásvezetsvezetőő felelfelelőős. Az oktats. Az oktatáás s 
szervezszervezéésséébe a munkavbe a munkavéédelmi vezetdelmi vezetőőt is t is 
be kell vonni. Az oktatbe kell vonni. Az oktatáás megts megtöörtrtééntntéét a t a 
dokumentdokumentáálnilni kellkell..



A A tanultanulóók jogai k jogai éés ks köötelesstelesséégeigei
A tanuló jogosult
�� az egaz egéészsszsééggéét nem veszt nem veszéélyeztetlyeztetőő éés s 

biztonsbiztonsáágos munkafeltgos munkafeltéételekre, a   telekre, a   
jogszabjogszabáályokban ellyokban előőíírt vrt vééddőőintintéézkedzkedéésekre,sekre,

�� az egaz egéészsszsééggéét nem veszt nem veszéélyeztetlyeztetőő éés s 
biztonsbiztonsáágosgos munkavmunkavéégzgzééshez elshez előőíírt rt 
ismereteknek a biztosismereteknek a biztosííttáássáárara,,

�� a munkava munkavéégzgzééshez szshez szüüksksééges felszerelges felszereléések, sek, 
munkamunka-- éés vs vééddőőeszkeszköözzöök biztosk biztosííttáássáára.ra.

�� a a tanultanulóót nem t nem éérheti hrheti háátrtráány az egny az egéészsszsééget get 
nem vesznem veszéélyeztetlyeztetőő éés biztonss biztonsáágos gos 
munkavmunkavéégzgzéés ks köövetelmvetelméényeinek megvalnyeinek megvalóóssííttáása sa 
éérdekrdekéében tben töörtrtéénnőő eljeljáárráássáéáért, bejelentrt, bejelentéésséért.rt.



TanulTanulóói baleseti szabi baleseti szabáályzatlyzat
A hallgatA hallgatóók jogai k jogai éés ks köötelesstelesséégeigei

A tanuló jogosult

�� a ra réészszéére elre előőíírt orvosi, alkalmassrt orvosi, alkalmassáági vizsggi vizsgáálaton laton 
rréészt venni,szt venni,

�� a vesza veszéélyt jelentlyt jelentőő rendellenessrendellenessééget, get, üüzemzavart zemzavart 
felettesfeletteséének jelenteni, intnek jelenteni, intéézkedzkedéésig a tsig a tőőle le 
elvelváárhatrhatóó mmóódon azt megszdon azt megszüüntetni vagy a ntetni vagy a 
veszveszéélyt cslyt csöökkenteni,kkenteni,

�� kköözvetlen zvetlen ééletlet-- vagy svagy súúlyos veszlyos veszéély ly éészlelszleléésséénnéél l 
a munkava munkavéégzgzéést haladst haladééktalanul   abbahagyni ktalanul   abbahagyni éés s 
a vesza veszéélyre munkatlyre munkatáársai  figyelmrsai  figyelméét  felht  felhíívni,vni,



A A tanultanulóók jogai k jogai éés ks köötelesstelesséégeigei
A tanuló köteles
�� a foglalkoza foglalkozáásokon biztonssokon biztonsáágos munkavgos munkavéégzgzéésre sre 

alkalmas alkalmas áállapotban megjelennillapotban megjelenni,,
�� a rendelkeza rendelkezéésséére bocsre bocsáátott munkaeszktott munkaeszköözzöök k 

biztonsbiztonsáágos gos áállapotllapotáárróól lehetl lehetőősséégei  szerint gei  szerint 
meggymeggyőőzzőődni, azokat a rendeltetdni, azokat a rendeltetééssüüknek knek 
megfelelmegfelelőően hasznen hasznáálni, lni, éés tiszts tisztííttáássáárróól a tl a tőőle le 
elvelváárhatrhatóó mmóódon gondoskodni,don gondoskodni,

�� testi testi éépspsééggéét nem veszt nem veszéélyeztetlyeztetőő ööltltöözzééket ket 
viselni,viselni,

�� a munkatera munkaterüületen leten fegyelmezetten viselkedni, ott fegyelmezetten viselkedni, ott 
rendet rendet éés tisztass tisztasáágot tartani,got tartani, a munkava munkavéédelmi delmi 
ismereteket elsajismereteket elsajááttíítani tani éés azokat a s azokat a 
munkavmunkavéégzgzéés sors soráán betartani,n betartani,



TanulTanulóói baleseti szabi baleseti szabáályzatlyzat
A A tanultanulóók jogai k jogai éés ks köötelesstelesséégeigei

A tanuló köteles

�� a munka munkáát megtagadni, ha az sajt megtagadni, ha az sajáát vagy t vagy 
mmáások sok ééletletéét, egt, egéészsszsééggéét vagy testi  t vagy testi  
éépspsééggéét veszt veszéélyeztetnlyeztetnéé,,

�� balesetbalesetéét, rosszullt, rosszullééttéét azonnal jelentenit azonnal jelenteni, , 
ha ebben egha ebben egéészsszséégi gi áállapota     llapota     
akadakadáályozza, akkor azt az esetet lyozza, akkor azt az esetet éészlelszlelőő
munkatmunkatáársa tartozik megtenni,rsa tartozik megtenni,

�� sséérrüült tlt táársrsáát t elselsőősegsegéélyben rlyben réészesszesííteni.teni.



ÁÁltalltaláános munkavnos munkavéédelmi eldelmi előőíírráásoksok
�� KKöözlekedzlekedéés s iskoliskoláánn belbelüül (gyalogos l (gyalogos éés gs géépjpjáármrműű

KRESZ) A gyalogos kKRESZ) A gyalogos köözlekedzlekedéés ks köözben zben 
bekbeköövetkezvetkezőő eleselesééses balesetek elkerses balesetek elkerüülléése se 
éérdekrdekéében csak a gyalogjben csak a gyalogjáárdrdáán kn köözlekedjzlekedjüünk. nk. 

�� GGéépjpjáármrműűvel az intvel az intéézmzméény terny terüületletéén 5 km n 5 km 
haladhaladáási sebesssi sebesséég megengedett.g megengedett.

�� TTééli idli időőszakban azokat a hszakban azokat a hóóttóól tisztl tisztíítjtjáák k éés s 
felhomokozzfelhomokozzáák, de k, de íígy is baleseti veszgy is baleseti veszéélyforrlyforráást st 
jelentenek.jelentenek.

�� EgyEgyééni vni vééddőőeszkeszkööz hasznz hasznáálata (lata (tanultanulóókat kat 
bbáármely munkahelyen az adott munkakrmely munkahelyen az adott munkaköörben rben 
foglalkoztatott dolgozfoglalkoztatott dolgozóókkal azonos kkal azonos 
vvééddőőfelszerelfelszerelééssel ssel éés vs vééddőőruhruháázattal kell zattal kell 
ellelláátni.)tni.)



ÁÁltalltaláános munkavnos munkavéédelmi eldelmi előőíírráásoksok

oo Az Az iskolaiskola ééppüületletéében a ben a korlkorláátokratokra felfelüülni nem lni nem 
szabad!szabad!

oo KKéémiai, fizikai kmiai, fizikai kíísséérleteknrleteknéél a pedagl a pedagóógus utasgus utasííttáásai sai 
szerint kell eljszerint kell eljáárni.rni.

oo TestnevelTestneveléési si óóra csak a pedagra csak a pedagóógus meggus megéérkezrkezéése se 
ututáán kezdhetn kezdhetőő meg.meg.

oo Iskolai jIskolai jáármrműűveken tveken töörtrtéénnőő utazutazáás esets esetéén az ott ln az ott léévvőő
pedagpedagóógus gus éés js jáármrműűvezetvezetőő utasutasííttáásai alapjsai alapjáán n 
kkööteleztelezőő eljeljáárni.rni.



ÁÁltalltaláános munkavnos munkavéédelmi eldelmi előőíírráásoksok

Az Az iskolai iskolai munkahelyek munkahelyek 
helyishelyiséégeiben olyan geiben olyan 
szszééles kles köözlekedzlekedéési si 
utat kell biztosutat kell biztosíítani, tani, 
amelyet a helyisamelyet a helyiséégben gben 
folyfolyóó munka munka 
megkmegkíívváán. Az utak n. Az utak 
minimminimáális mlis méérete 1 rete 1 
mmééter lehet. ter lehet. 
KKöözterzterüületeken, leteken, 
folyosfolyosóókon, bkon, búútort tort 
vagy egyvagy egyééb tb táárgyakat rgyakat 
elhelyezni nem elhelyezni nem 
szabad.szabad.



ÁÁltalltaláános munkavnos munkavéédelmi eldelmi előőíírráásoksok
�� A tA tanulanulóók rk réészszéére az alkalmazottakkal azonos re az alkalmazottakkal azonos 

feltfeltéételek szerint telek szerint tiszttiszt áálkodlkod áási szereketsi szereket is is 
biztosbiztosíítani kell.tani kell.

�� A kA köönyvtnyvtáári polcok ri polcok éés szekrs szekréények nyek 
kiszolgkiszolgáálláássáához szhoz szüüksksééges pges póódium, emelvdium, emelvéény, ny, 
lléétra feldtra feldőőlléés ellen biztoss ellen biztosíított, billentott, billenéés, botls, botláás s éés s 
cscsúúszszáásmentes jsmentes jáárróófelfelüületletűű legyen. Csak legyen. Csak 
biztonsbiztonsáágos a mindenkori cgos a mindenkori cééloknak loknak éés s 
igigéénybevnybevéételeknek megfeleli, jteleknek megfeleli, jóó áállapotllapotúú, , 
elcselcsúúszszáás s éés fs féélrebillenlrebillenéés ellen biztoss ellen biztosíított tott 
lléétrtráákat, hordozhatkat, hordozhatóó lléépcspcsőőket szabad ket szabad 
hasznhasznáálni.lni.

�� HasznHasznáálatbavlatbavéétel eltel előőtt minden esetben meg kell tt minden esetben meg kell 
gygyőőzzőődni a ldni a léétra haszntra hasznáálhatlhatóóssáággáárróóll..



ÁÁltalltaláános munkavnos munkavéédelmi eldelmi előőíírráásoksok
�� A munkahelyek ajtA munkahelyek ajtóóit, mit, mííg a helyisg a helyiséégben gben 

tarttartóózkodnak a menekzkodnak a meneküülléés s éés segs segíítstséégnygnyúújtjtáási si 
lehetlehetőősséég biztosg biztosííttáása sa éérdekrdekéében ben -- kulcsra zkulcsra záárni rni 
nem szabad.nem szabad.

�� -- A munka befejezA munka befejezéése utse utáán a munkahelyet n a munkahelyet áát kell t kell 
vizsgvizsgáálni, nem maradtlni, nem maradt--e he háátra olyan ktra olyan köörrüülmlméény, ny, 
mely a tmely a táávozvozáás uts utáán tn tüüzet, robbanzet, robbanáást, vagy st, vagy 
leleáázzáást idst idéézhet elzhet előő. . 

�� BalesetveszBalesetveszéélyes, slyes, séérrüült eszklt eszköözzel, kzzel, kéészszüülléékkel kkel 
a hallgata hallgatóók mk méég kg köözvetlen felzvetlen felüügyelet  mellett  gyelet  mellett  
sem  vsem  véégezhetnek  munkgezhetnek  munkáát.t.



ÁÁltalltaláános munkavnos munkavéédelmi eldelmi előőíírráásoksok

AnyagmozgatAnyagmozgatáás s éés s 
ggéépkocsirapkocsira, er, erőőggééprepre
valvalóó le le éés felszs felszáálllláás  s  
kköözben zben gygyűűrrűűt, t, 
karkkarkööttőőt, nyaklt, nyaklááncot, ncot, 
egyegyééb, testi b, testi éépspsééggüüket ket 
veszveszéélyeztetlyeztetőő ttáárgyat rgyat 
nem viselhetnek nem viselhetnek 
magukon!magukon!



ÁÁltalltaláános munkavnos munkavéédelmi eldelmi előőíírráásoksok

�� A tA tanulanulóó a munkahelya munkahelyéén csak olyan n csak olyan 
tevtevéékenyskenysééget folytathat, amelyhez megfelelget folytathat, amelyhez megfelelőő
munkavmunkavéédelmi ismeretekkel rendelkezikdelmi ismeretekkel rendelkezik (a (a 
rendkrendkíívvüüli esemli eseméények nyek -- balesetbaleset--megelmegelőőzzéés, s, 
mentmentéés stb. s stb. -- kivkivéételteléével)vel) illetve az ott lilletve az ott léévvőő
szaktanszaktanáár, gyakorlati oktatr, gyakorlati oktatóó megbmegbíízzazza. . 

�� Tilos minden olyan magatartTilos minden olyan magatartáás s 
(fegyelmezetlens(fegyelmezetlenséég, jg, jááttéék stb.), amely a k stb.), amely a 
munkavmunkavéégzgzéést akadst akadáályozza, zavarja vagy lyozza, zavarja vagy 
veszveszéélyezteti.lyezteti.



ÁÁltalltaláános munkavnos munkavéédelmi eldelmi előőíírráásoksok

�� Tilos munkTilos munkáát vt véégezni, ha bgezni, ha báárki rki ééletletéét, testi t, testi 
éépspsééggéét veszt veszéély fenyegeti, annak ly fenyegeti, annak 
elhelháárrííttáássááig.ig.

�� A felA felüügyeletet, kezelgyeletet, kezeléést, kiszolgst, kiszolgáálláást st 
igigéénylnylőő ggéépeket, kpeket, kéészszüülléékeket, keket, 
berendezberendezééseket nem szabad mseket nem szabad műűkkööddéés s 
kköözben felzben felüügyelet ngyelet néélklküül hagyni l hagyni 

�� Azt a Azt a tanultanulóót aki alkoholt aki alkohol vagy kvagy káábbííttóószerszer
hathatáása alatt sa alatt ááll, a munkavll, a munkavéégzgzééststőől el kell l el kell 
tiltani tiltani 



Elektromos berendezElektromos berendezéések, sek, 
kkéészszüülléékek hasznkek hasznáálatalata

�� Tilos aTilos az iskola terz iskola terüületletéén n sajsajáát tulajdont tulajdonúú
elektromos kelektromos kéészszüülléékek hasznkek hasznáálatalata, azok , azok 
ellenellenőőrizhetetlensrizhetetlenséége, igen gyakran kge, igen gyakran kéétes tes 
éérintrintéésvsvéédelmi delmi áállapota miatt.llapota miatt.

�� Az elektromos kAz elektromos kéészszüülléékeket, vezetkeket, vezetéékeket, keket, 
csatlakozcsatlakozóókat, kapcsolkat, kapcsolóókat, elosztkat, elosztóókat, kat, 
biztosbiztosííttéékokat melegedkokat melegedéés, fs, füüststöölléés, s, 
sséérrüülléés esets esetéén a hn a háállóózatrzatróól le kell l le kell 
vváálasztanilasztani. A jav. A javííttáásukat csak sukat csak 
villanyszerelvillanyszerelőő szakember vszakember véégezheti!gezheti!





Elektromos berendezElektromos berendezéések, sek, 
kkéészszüülléékek hasznkek hasznáálatalata

A vA v éédekezdekez éés fs főőbb szempontjaibb szempontjai
� Hibás, törött, horpadt készüléket ne használjunk. 

ha készülék csatlakozó vezetékének szigetelése 
repedt, töredezett, sérült, szakszerű javításáig 
ne használjuk.

� vezeték hosszabbítást házilag barkácsolt módon 
ne készítsünk. Az összesodort vezetőnek 
szigetelőszalagos betekerése nem biztonságos!

� a legegyszerűbb műveleteket is (pl. izzócsere) 
kikapcsolt, berendezésen végezzük el.



Elektromos berendezElektromos berendezéések, ksek, kéészszüülléékek hasznkek hasznáálatalata

Elektromos 
készülék 
használatakor ne 
érintsünk földelt 
fémtárgyat, 
lehetőség szerint 
testünket a földtől 
is szigeteljük el.



Elektromos berendezElektromos berendezéések, ksek, kéészszüülléékekkek



Balesetek jelentBalesetek jelentéésese

Kazánok
Nyomástartó
Tartályok
Gázpalackok
Acetilén fejlesztő
Villamos áram
Katasztrófa

OMMF
(Rendőrség)



Balesetek jelentBalesetek jelentéésese
�� A A tanultanulóó mind a balesetet, mind a mind a balesetet, mind a 

gyakorlati foglalkozgyakorlati foglalkozáás sors soráán elszenvedett n elszenvedett 
legkisebb slegkisebb séérrüülléést, rosszullst, rosszulléétet, tet, 
munkabalesetet kmunkabalesetet kööteles azonnal jelenteni teles azonnal jelenteni 
a a felügyeletet ellátó szaktanárának, vagy 
gyakorlati oktatójának.

�� A sA séérrüült, illetlt, illetőőleg a balesetet leg a balesetet éészlelszlelőő
éés/vagy arrs/vagy arróól tudoml tudomáást szerzst szerzőő szemszeméély ly 
kkööteles a balesetet a munkteles a balesetet a munkáát kt köözvetlenzvetlenüül l 
iriráánynyííttóó vezetvezetőőnek,  nek,  igazgatónak és 
helyettesének jelenteni, jelenteni, 



Balesetek jelentBalesetek jelentéésese

�� A sA séérrüült lt tanultanulóó munkmunkáájjáát kt köözvetlenzvetlenüül irl iráánynyííttóó
szaktanszaktanáár r éés gyakorlati oktats gyakorlati oktatóó minden minden 
tudomtudomáássáára jutra jutóó balesetet kbalesetet kööteles teles 
haladhaladééktalanul tovktalanul továábbjelenteni abbjelenteni az intz intéézmzméény ny 
igazgatigazgatóójjáának nak éés helyettess helyettesééneknek, , valamint a valamint a 
munkavmunkavéédelmi megbdelmi megbíízottnak, zottnak, 

�� A balesetet  A balesetet  éészlelszlelőő, illet, illetőőleg a sleg a séérrüült lt 
tevtevéékenyskenysééggéét t iriráánynyííttóó szaktanszaktanáár r éés gyakorlati s gyakorlati 
oktatoktatóó kkööteles legelteles legelőőbb intbb intéézkedni zkedni a sa séérrüült lt 
egegéészsszsééggüügyi ellgyi ellááttáássáára,ra, gondoskodni a gondoskodni a 
baleseti helyszbaleseti helyszíín megn megőőrzrzéésséérrőől a vizsgl a vizsgáálatot latot 
vvéégzgzőők megk megéérkezrkezééssééig.ig.



ElsElsőősegsegéélynylynyúújtjtááss
�� A mentA mentőők telefonszk telefonszááma ma 104104..
�� MegkeresMegkeresééskor a hskor a híívvóó mondja el: mondja el: 
�� MI TMI TÖÖRTRTÉÉNTNT
�� HHÁÁNY SNY SÉÉRRÜÜLT VAN LT VAN 
�� A HELYSZA HELYSZÍÍN PONTOS ADATAITN PONTOS ADATAIT
�� MEGKMEGKÜÜZELZELÍÍTTÉÉSI LEHETSI LEHETŐŐSSÉÉGGÉÉT T 
�� SAJSAJÁÁT NEVT NEVÉÉT, CIMT, CIMÉÉT AZ ESETLET AZ ESETLE--GESEN GESEN 

VISSZAHVISSZAHÍÍVHATVHATÓÓ TELEFONSZTELEFONSZÁÁMOT. MOT. 
�� LehetLehetőősséég szerint a hg szerint a híívvóó adjon tadjon táájjéékoztatkoztatáást a baleset st a baleset 

kköörrüülmlméényeirnyeirőől, sl, súúlyosslyossáággáárróól. l. 
�� KevKevéésbsbéé ismert terismert terüületen nevezzen meg egy leten nevezzen meg egy 

ttáájjéékozkozóóddáási pontot si pontot éés ks küüldjldjöön oda valakit aki a mentn oda valakit aki a mentőőket ket 
vváárja.rja.

�� A balesetekrA balesetekrőől az l az intintéézmzméény vezetny vezetőőjjéét ist is éértesrtesííteniteni kellkell..



ElsElsőősegsegéélynylynyúújtjtááss
A segA seg éélynylyny úújtjt áás s ááltalltal áános szabnos szab áályailyai
�� Helyes, hatHelyes, hatáározott fellrozott fellééppéés. Hat a ks. Hat a köörnyezetre is, rnyezetre is, 

elejelejéét veheti a pt veheti a páániknak, hibniknak, hibáás ints intéézkedzkedéésnek.snek.
�� EgyEgyüüttttéérzrzéés. A ss. A séérrüült, beteg emberrel lt, beteg emberrel úúgy gy 

foglalkozzunk mint hozzfoglalkozzunk mint hozzáánk tartoznk tartozóóval.val.
�� A tA táájjéékozkozóóddáást a segst a segéélynylynyúújtjtáás szempontjai s szempontjai 

iriráánynyíítstsáák. Az elsk. Az elsőősegsegéélynylynyúújtjtóó ne foglalkozzon ne foglalkozzon 
rendrendéészeti, mszeti, műűszaki, bszaki, bűűnnüüldldöözzéési tsi téényeznyezőőkkel.kkel.

�� KapkodKapkodáásmentes, pontos munka. Csak az tud smentes, pontos munka. Csak az tud 
precprecíízen dolgozni, aki nem sieti el.zen dolgozni, aki nem sieti el.

�� A sA séérrüült lt éés sajs sajáát magunk biztonst magunk biztonsáágba gba 
helyezhelyezéése. se. ÚÚjabb baleset megeljabb baleset megelőőzzéése se 
éérdekrdekéében a sben a séérrüültet minltet minéél ell előőbb tbb táávolvolíítsuk el a tsuk el a 
veszveszéélyeztetett klyeztetett köörnyezetbrnyezetbőől.l.



Az elsAz elsőősegsegéélynylynyúújtjtáás teends teendőőii
�� A sA séérrüült, beteg ember lefektetlt, beteg ember lefektetéése, lese, leüültetltetéése.se.
�� A ruhA ruháázat meglazzat meglazííttáássáát mindig a nyakon lt mindig a nyakon léévvőő

ruhadarabbal kezdjruhadarabbal kezdjüük. Meglazk. Meglazíítandtandóó a ruha a sa ruha a séérrüült lt 
testrtestréészen is.szen is.

�� A helyszA helyszíínen a balesetes szempontjai az elsnen a balesetes szempontjai az elsőők. k. 
ÓÓvakodjunk az esetleges nyomok felesleges vakodjunk az esetleges nyomok felesleges 
öösszezavarsszezavaráássááttóól, eltl, eltüüntetntetééssééttőől.l.

�� Az elsAz elsőősegsegéélynylynyúújtjtóó csak olyan feladat vcsak olyan feladat véégzgzéésséére re 
vváállalkozzllalkozzéék, melyet biztosan meg tud oldani.k, melyet biztosan meg tud oldani.

�� A tovA továábbi segbbi segíítstséégrgrőől vall valóó gondoskodgondoskodáás. Orvos, ments. Orvos, mentőők, k, 
üüzemzemáápolpolóónnőő, magasabb k, magasabb kéépzettspzettsééggűű elselsőősegsegéélynylynyúújtjtóó
hhíívváása. Tilos a ssa. Tilos a séérrüültet arra alkalmatlan jltet arra alkalmatlan jáármrműűvel vel 
tovtováábbszbbszáállllíítani! Idtani! Időővesztesveszteséég g áárráán is be kell vn is be kell váárni a rni a 
mentmentőők megk megéérkezrkezéésséét.t.



Csak egy pillanat és kész



Sufni tuning



Fogjátok míg a pénzt fel nem 
veszem



Azt hiszem most már nem billeg!



TTŰŰZVZVÉÉDELEMDELEM



Fontosabb tFontosabb t űűzvzvéédelmi delmi 
jogszabjogszab áályoklyok

A tA tűűz elleni vz elleni véédekezdekezéés minden s minden áállampolgllampolgáár kr köötelesstelesséége. Ennek ge. Ennek 
éérdekrdekéében mindenkinek meg kell ismernie ben mindenkinek meg kell ismernie éés meg kell tartania s meg kell tartania 
a vonatkoza vonatkozóó ttűűzmegelzmegelőőzzéési szabsi szabáályokat, a tlyokat, a tűűzz-- éés ks kááresetek resetek 
jelzjelzéésséével, tovvel, továábbbbáá a ta tűűz oltz oltáássáával val éés a ms a műűszaki mentszaki mentééssel ssel 
kapcsolatos kkapcsolatos köötelezettstelezettséégeket.geket.

Fontosabb tFontosabb tűűzvzvéédelmi jogszabdelmi jogszabáályok az allyok az aláábbiak: bbiak: 
�� 1996. 1996. éévi XXXI. tvi XXXI. t öörvrvéény: A  tny: A  tűűz  elleni  vz  elleni  véédekezdekezéésrsrőől,  a  l,  a  

mműűszaki mentszaki mentéésrsrőől l éés a ts a tűűzoltzoltóóssáágrgróól,l,
�� 30/1996.(XII. 6.) BM rendelet: A t30/1996.(XII. 6.) BM rendelet: A tűűzvzvéédelmi szabdelmi szabáályzat lyzat 

kkéészszííttéésséérrőől,l,

�� 28/2011. (IX. 6.) BM 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet azrendelet az
OrszOrsz áágos Tgos T űűzvzvéédelmi Szabdelmi Szab áályzatrlyzatr óóll

�� Iskolai TIskolai Tűűzvzvéédelmi Szabdelmi Szabáályzatlyzat..



ÁÁLTALLTAL ÁÁNOS TNOS TŰŰZVZVÉÉDELMI DELMI 
ISMERETEKISMERETEK

Az Az ééggééss
ÉÉggéés:s: az az ééghetghetőő anyag anyag éés az oxigs az oxigéén n hhőőfejlfejlőőddéésselsseljjáárróó
reakcireakcióója, melyet fja, melyet füüstst-- éés/vagy ls/vagy láángkngkéépzpzőőddéés ks kíísséér.r.
Az Az ééggéés felts feltéételei: telei: 

ééghetghetőő anyag,anyag,
ééggééshez szshez szüüksksééges oxigges oxigéén,n,
ééggééshez szshez szüüksksééges hges hőőmméérsrsééklet,klet,

hháárom feltrom feltéétel egyidejtel egyidejűűleg egy tleg egy téérben valrben valóó meglmeglééte. te. 
TTűűz (tz (tűűzeset)zeset): az az : az az ééggéési folyamat, amely veszsi folyamat, amely veszéélyt jelent az  lyt jelent az  
ééletre, a testi letre, a testi éépspséégre vagy az anyagi javakra, illetve azokban kgre vagy az anyagi javakra, illetve azokban káárosodrosodáást okozst okoz

A tA tűűz elleni vz elleni véédekezdekezéés fs főő feladata:feladata:
-- a tűzesetek megelőzése (megelőző tűzvédelem),
- a tűzoltási feladatok ellátása (mentő tűzvédelem),
- a tűzvizsgálat (felderítő tűzvédelem)



TTűűzjelzzjelz ééss

Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét 
észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 
tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a 
rendőrségnek, vagy a mentőszolgálatnak.

A tűz jelzéséhez, segítségkéréshez az állampolgárok 
híradási eszközüket (mobiltelefon) kötelesek 
rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel 
segítséget nyújtani.

A tűzoltóság ingyenes hívószáma 105. 
(egységes segélyhívószám: 112112))



TTűűzjelzzjelz ééss

A tűzjelzést, riasztást biztosítani kell egyrészt a 
létesítményen belül tartózkodók részére, 
másrészt a tűzoltóság felé. 

A tűzoltóság felé történő tűzjelzésnek az 
alábbiakat kell tartalmaznia :
- a tűzeset, káreset pontos helyét (címét),
- mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset 
történt, 
- emberélet van-e veszélyben,
- a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő
számát.



TTűűzoltzolt óó kkéészszüülléékekkek
TTíípusaipusai
- porral oltporral oltóó kkéészszüülléék; k; 
-- vvíízzel vagy vzzel vagy víízbzbőől adall adaléékokkal kkokkal kéépzett habbal oltpzett habbal oltóó kkéézi   zi   

kkéészszüülléék; k; 
-- ggáázzal oltzzal oltóó (halon helyettes(halon helyettesííttőő vagy COvagy CO22) k) kéészszüülléék. k. 

A   legutolsA   legutolsóó ttíípusbpusbóól a legismertebb l a legismertebb halonnalhalonnal oltoltóó
kkéészszüülléékeket betiltottkeket betiltottáák a halon k a halon óózonrombolzonrombolóó hathatáása sa 
miatt.miatt.

Az, hogy egy adott helyen melyik oltAz, hogy egy adott helyen melyik oltóókkéészszüülléék hasznk hasznáálhatlhatóó, , 
mindig az adott funkcimindig az adott funkcióó ffüüggvggvéénye. Elektronikus nye. Elektronikus 
berendezberendezéések (pl. szsek (pl. száámmííttóóggéépek) oltpek) oltáássáára porok nem ra porok nem 
hasznhasznáálhatlhatóók, mert igen nagy jk, mert igen nagy jáárulruléékos kkos káárt okoznak.rt okoznak.



TTűűzoltzolt óó kkéészszüülléékekkek
A CO2 oltA CO2 oltóókkéészszüülléékekbkekbőől kil kiááramlramlóó nagy nyomnagy nyomáássúú ggááz z 

olyan molyan méértrtéékben lehkben lehűűl (l (--76 Celsius), amely fagy76 Celsius), amely fagyáási si 
sséérrüülléést okoz. A gst okoz. A gááz a levegz a levegőőnnéél nehezebb, l nehezebb, éés noha s noha 
nem mnem méérgezrgezőő, bizonyos koncentr, bizonyos koncentráácicióó felett lfelett léégzgzéési si 
nehnehéézszséégeket okoz, terepszint alatti helyisgeket okoz, terepszint alatti helyiséégben tgben töörtrtéénnőő
oltoltáás esets esetéén igen kn igen köörrüültekintltekintőően kell eljen kell eljáárni, vagy rni, vagy 
hasznhasznáálatlatáát mellt mellőőzni kell. zni kell. 

A kA kéézi oltzi oltóókkéészszüülléékek mkek műűkkööddéési elveik szerint ksi elveik szerint kéét csoportra t csoportra 
oszthatoszthatóók: k: 

�� az az ééggőő anyagtanyagtóól az l az ééggéést tst tááplpláállóó oxigoxigéént elznt elzáárja a rja a 
kikiááramlramlóó oltoltóóanyag (porral oltanyag (porral oltóó, v, víízzel zzel éés habbal olts habbal oltóó
kkéészszüülléékek), kek), 

�� az az ééggőő anyag hanyag hőőmméérsrséékletkletéét cst csöökkenti a gyulladkkenti a gyulladáási si 
hhőőmméérsrsééklet alklet aláá (CO(CO22 oltoltóó, halog, halogéén gn gáázzal oltzzal oltóó
kkéészszüülléékek). kek). 



TTűűzoltzolt óó kkéészszüülléékekkek
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OltOlt áás ts tűűzoltzolt óó kkéészszüülléékkel, tkkel, t űűzcsappalzcsappal

�� ROSSZROSSZ JJÓÓ

A tüzet 
szélirányból kell 

oltani!Felületi 
tüzeket „tőlünk 

elhajtva kell oltani!



OltOlt áás ts tűűzoltzolt óó kkéészszüülléékkel, tkkel, t űűzcsappalzcsappal

�� RosszRossz JJóó

Felületi tüzeket 
„tőlünk elhajtva 

kell oltani!

Csepegő, vagy 
folyó anyag 
tüzét felülről 

lefelé kell 
oltani!



�� RosszRossz JJóó

A használt 
tűzoltó-

készülékeket 
nem

szabad 
visszaakasztani!
Gondoskodni kell 
az újratöltésről!

OltOlt áás ts tűűzoltzolt óó kkéészszüülléékkel, tkkel, t űűzcsappalzcsappal



OltOlt áás ts tűűzoltzolt óó kkéészszüülléékkel, tkkel, t űűzcsappalzcsappal

Az Az ééppüületekben lletekben léévvőő fali tfali tűűzcsapokzcsapok
hasznhasznáálata ellata előőtt a helyistt a helyiséégeket geket 
ááramtalanramtalaníítani kelltani kell, , a ga gáázelzzelzáárróó ffőőcsapot el csapot el 
kell zkell záárni, rni, az okozott maz okozott máásodlagos vsodlagos víízkzkáár is r is 
jelentjelentőős lehet, ezs lehet, ezéért azok hasznrt azok hasznáálatlatáát t 
minden esetben mminden esetben méérlegelni kell! rlegelni kell! 





TTűűzmegelzmegel őőzzééss
Ahhoz, hogy a tűz keletkezésének valószínűségét 
csökkenthessük néhány gondolat a megelőzésről:
Mielőtt gyufát, cigarettát eldobunk oltsuk el.
Égő gyufát, cigarettát ne dobjunk olyan helyre ahol 
az tüzet okozhat, dohányzáskor nem éghető
anyagú gyűjtőedénybe hamuzzunk
Az iskola területén nyílt lánggal járó tevékenységet 
végezni nem szabad - kivéve az oktatással 
összefüggő tevékenységet, felügyelet mellett.
Elektromos hő fejlesztő készüléket bekapcsolt 
állapotban felügyelet nélkül hagyni nem szabad.
Hő fejlesztő készüléket éghető anyagon használni 
csak hőszigetelőlap alkalmazásával szabad



TTűűzmegelzmegel őőzzééss
Elektromos készülékeket a helyiségből történő

eltávozáskor  ki kell kapcsolni
Az oktatási épületekben, tantermekben, 

könyvtárakban dohányozni és nyílt lángot  
használni nem szabad!

A helyiségek ajtóit melyben személyek 
tartózkodnak kulcsra  zárni nem szabad.

Az épületekben, helyiségekben a közlekedési 
utakat, kijáratokat eltorlaszolni még átmenetileg 
sem szabad

A villamos berendezések kapcsolóit, tűzvédelmi 
felszereléseket állandóan hozzáférhető és 
használható állapotban kell tartani, eltorlaszolni 
még átmenetileg sem szabad



TTűűzmegelzmegel őőzzééss

Villamos berendezésektől az éghető anyagokat 
olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a 
berendezések üzemszerű,vagy meghibásodás 
folytán bekövetkező túlmelegedése esetleges 
ívhúzása – tüzet ne okozzon.

Meghibásodott, valamint a szabvány előírásainak 
meg nem felelő villamos berendezést 
üzemeltetni nem szabad.

Az iskola épületeiben egyedi hő fejlesztő
készüléket használni szigorúan tilos! 



TTűűzmegelzmegel őőzzééss

Villamos, berendezést, gépeket, készüléket a 
tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. 

Az állandóan üzemelő számítógépek monitorát a 
munkavégzés után ki kell kapcsolni.

A villamos berendezéseket tisztán kell tartani, 
különösen óvni kell a gyúlékony 
szennyeződésektől.

A villamos berendezéseket, készülékeket csak az 
azzal megbízott és szakképesítéssel rendelkező
dolgozó vagy szakvállalat javíthat.


