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Kedves Diákok!

A szakiskolába lépve bizonyára nagyon várjátok már, hogy a munka világáról 
tanulhassatok. Az előkészítő évfolyamon a „Szakmai alapozó tantárgy” már va-
lóban a szakképzésbe való bekapcsolódásra készít fel benneteket. 

Ez a tankönyv öt fő témakört érint:
1. Megismerhetitek a munkahelyi tűz- és balesetvédelem alapjait. A témakör 

fontos szerepet játszik az önmagatok és társaitok testi épségét védő, felelős-
ségteljes magatartás kialakítása során, mely a szakmai gyakorlaton és a ké-
sőbbi munkátok során elengedhetetlen lesz. 

2. Az elsősegélynyújtás alapjait korábbi tanulmányaitok alatt már bizonyára 
megismertétek. Fontos azonban, hogy újra áttekintsétek azokat, hiszen gon-
dos és szabálykövető magatartás esetén is érhet bennünket vagy társunkat 
baleset, ahol szükség lesz a segítségetekre.

3. A közlekedési ismeretek témakörében elsősorban a munkábajárással kapcso-
latos ismeretekkel foglalkozhattok majd.

4. A műhelygyakorlatokról szóló fejezetben betekinthettek a munkahelyek vilá-
gába. Megmutatjuk, hogy miért fontos a jó munkahelyi légkör és Te mit tehetsz 
érte.

5. Végül nyomozásra hívunk: nézz körül, melyik képzés érhető el a környezeted-
ben, és milyen ismereteket és lehetőségeket kínál számodra.

A tankönyv négy tanuló, Julcsi, Lackó, Bálint és Lotti segítségével vezet be az 
egyes témákba benneteket. Minden témafelvetésnél ti magatok lehettek az 
ötödik karakterek. 

Szeretnénk, ha minden óra elején ti is megfogalmaznátok előzetes gondolataito-
kat, korábbi tapasztalataitokat a témakörhöz kapcsolódóan!

Fontosnak tartjuk elmondani azt is, hogy a könyvben szereplő fi atalok pont ugyan-
olyan szakiskolás diákok, mint ti, akik szintén tanulták a tantárgyat. Örömmel vál-
lalták, hogy az egyes képeken szerepelve segítsenek benneteket a tananyag 
megértésében, megjegyzésében.

Izgalmas felfedezést, eredményes tanulást kívánnak: 

a szerzők
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? Mesélj te is magadról! Milyen családban élsz? 
Mi szeretnél lenni? Mi a legfontosabb számodra? 
Miért?

Szia! Julcsi vagyok. A szüleim kicsit régimódiak, és van egy 
kisebb testvérem, aki néha felbosszant. Anyukámmal sokat 
beszélgetünk arról, hogy mi legyek majd, ha nagy leszek. 
Engem érdekel a fodrászat, de sokat szoktam segíteni a 
szomszéd idős néninek, így az sem kizárt, hogy idősek ott-
honában fogok majd dolgozni.

Lackó vagyok, szüleimmel hármasban élünk otthon. A csa-
ládi barátokkal nagyon szeretünk túrázni, ilyenkor rend-
szerint tűzrakó helyet is keresünk, és sütögetünk. Szívesen 
lennék majd kertész, vagy valami hasonló természetközeli 
szakmában dolgozó.

Helló! Bálint vagyok, és szerintem elég jó fej. Én vagyok az 
osztály bohóca, de ez csak álarc ám. Kamionsofőr szeret-
nék lenni, vagy buszsofőr, vagy kombájnt vezetnék. Szere-
tem ugyanis a nagy gépeket. Van egy bátyám, aki moto-
rozik, néha el szokott vinni magával egy-egy körre, illetve 
családunk szeretett tagja még Morzsi kutyánk, akivel szá-
mos kalandot éltünk már át.

Lotti vagyok, a nagymamámmal élünk kettesben. Szere-
tünk együtt sütni és főzni, úgyhogy rengeteget tanulok tőle. 
Ezért szívesen lennék majd szakács, vagy esetleg cukrász. 
Persze Mama szerint akkor jobb lenne leszoknom arról, 
hogy a sütemények felét még a tálalás előtt megeszem.
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Beszélgessünk! Mire valók a szabályok?

? Te milyen szabályokra fi gyelsz egészséged 
megőrzése érdekében?
Mit gondolsz, miért vannak szabályok?

Az én szüleim szigorúak. Minden este 10 órakor ki kell kap-
csolnom a laptopomat, és aludni kell mennem. A kisebb 
testvéreimnek már este 9 órakor takarodó van. Anyukám 
mindig azt mondja, hogy ki kell pihenni magunkat, hogy 
másnap jól tudjunk teljesíteni.
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Az iskolában is vannak szabályok, például csengetés jelöli 
az órák elejét és végét. A tanórák szigorú rendben követik 
egymást. A házirend is sok fontos részletet szabályoz az 
iskola működésére vonatkozóan.

H K SZ CS P

Korábban azt hittem, menő, ha ilyeneket mondok: „A sza-
bály azért van, hogy megszegjük őket.” De nem gondol-
tam ám komolyan…Tudom, hogy például a közlekedés 
veszélyes dolog, minden résztvevő biztonsága érdekében 
fontos, hogy a közlekedési szabályokat mindenki betart-
sa. Szeretnék majd jogosítványt szerezni, de ahhoz előbb 
nekem is meg kell tanulnom az összes közlekedési sza-
bályt.

STOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOP

Az egészségünk megőrzése érdekében is sok fontos sza-
bályt kell betartanunk. Például a nyári melegben nem 
szabad túl sokat a napon tartózkodni, vagy túl sok sót és 
cukrot fogyasztani. A védőnő mindig mondja, hogy az is 
fontos szabály, hogy naponta fogyasszunk zöldséget és 
gyümölcsöt.

Általános munkahelyi 
tűz- és balesetvédelemI.
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Munkavállalóként az értékünket alapvetően szakmai ismereteink, tudásunk, szak-
mai jártasságunk, munkatapasztalatunk és egészségi állapotunk határozza meg.

Akkor tudunk hatékonyan tanulni, dolgozni, teljesíteni, ha megfelelő az egészsé-
gi állapotunk. Az egészségünk pótolhatatlan értékünk. Sajnos sokan csak akkor 
fi gyelünk rá igazán, ha megrendül vagy hiányzik.

Amikor valamilyen formában és mértékben sérül az egészség, annak hátrányos 
következményei lesznek, anyagi és egyéb szempontból egyaránt.

Mivel a munkavállalók életük jelentős részét a munkahelyükön töltik, a munkahe-
lyek egészségkárosító hatásainak csökkentése a munkaadó és a munkavállaló 
közös érdeke. A munkavégzés feltételeinek megteremtése a munkáltató felada-
ta, de a munkavédelmi előírásokat a munkavállaló is köteles betartani.

A dolgozó szempontjából hátrányos következmények:
– Keresetkiesés: betegség után jár ugyan táppénz, de az kevesebb, mint a mun-

kabér. 
– Pályamódosítási kényszer: bizonyos betegségek megjelenése esetén a mun-

kavállaló nem folytathatja munkáját, más szakmát kell keresnie.
– Megbetegedés okozta többletköltségek: gyógyszereket kell vásárolni, szakor-

voshoz való eljutás költsége.
– Munkahely elvesztésének veszélye.
– A munkavállaló személyes életének megnehezülése és a családját érintő hatások.
– Egyéb további következmények.

A munkáltatónál jelentkező hátrányok:
– kártérítési és megtérítési kötelezettségek kifi -

zetése;
– a munkaerő kiesése miatti termeléskiesés;
– a munkaerő pótlásának, az új munkaerő kép-

zésének, betanításának költsége.

! A munkavédelem feladata és célja a biztonságos, 
az egészségre nem ártalmas munkakörülmények 
biztosítása, a dolgozók munkaerejét kímélő 
munkakörülmények megteremtése.

Általános munkahelyi 
tűz- és balesetvédelemI.
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A munkavédelem fő területei:
1. Munkabiztonság: a munkabalesetek és más hirtelen fellépő egészségkároso-

dások megelőzése előírásokkal, eszközökkel, ellenőrzésekkel.

2. Munkahigiénia: az optimális munkakörnyezet kialakítása.

3. Foglalkozás-egészségügy: a munkavégzésből (foglalkozásból) eredő egész-
ségkárosodások, betegségek megelőzése.

Feladatok

1. Képzeld el, hogy új osztálytárs érkezik hozzátok! Hogyan magyaráznád 
el neki, hogy miért fontos, hogy betartsa az osztályban kialakult szabályo-
kat?

2. Beszéljétek meg, hogy miért fontos a tanterem rendszeres szellőztetése! 
Milyen további egészségvédő technikákat alkalmaztok az iskolában?

3. Szituációs játék: István a Csodabogár vállalat alkalmazottja. A munka-
helyén a vizes padlón elcsúszott. Játsszátok el kis csoportokban, hogy mi 
történt a baleset utáni napokon 
a) Istvánnal,
b) a családjával,
c) István főnökével és munkatársaival.

Általános munkahelyi 
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A jogszabályok az alapvető jogok és kötelességek között határozzák meg a mun-
kavédelmi feladatokat. Az Alaptörvény leírja, hogy mindenki, aki az országban 
él, állampolgárságától függetlenül jogosult arra, hogy egészségét megóvja.

XX. cikk
„(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módo-
sított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és 
az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi 
ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, 
valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.”

A Munka törvénykönyve a munkáltató és munkavállaló kötelességeit és jogait írja le.
Egyes rendelkezései azonban azokra is vonatkoznak, akik a munkavégzés hely-
színén tartózkodnak (például az áruházban a vásárló, vagy építkezésnél a gya-
logos).

Kormányrendeleti szabályok vonatkoznak a foglalkozás-egészségügyi szolgála-
tokra (korábban használt elnevezéssel üzemorvosokra).
A munkavédelemért és az egészségügyért felelős miniszterek által kiadott ren-
deletek feladata, hogy a munkavédelem megvalósulását részletes szabályokkal 
segítse.

A munkáltató szabályzatokat készít a munkavédelmi rendelkezések végrehaj-
tásához, valamint az ő feladata az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos 
munkavégzés feltételeinek biztosítása.

A legfontosabb munkáltatói szabályozások:
– munkavédelmi szabályzat;
– egyéni védőeszköz-juttatás belső rendjének szabályozása;
– a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjének meghatározása;
– a sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók számára tiltott munkakörök 

meghatározása;
– egyes munkaeszközök ellenőrző felülvizsgálata gyakoriságának, elvégzési 

módjának meghatározása.

Általános munkahelyi 
tűz- és balesetvédelemI.
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Beszélgessünk!

? Neked milyen védőfelszerelésed van? 
Mi ellen véd? (Például az esőkabátod.)

Az egészségem megőrzése érdekében rendszeresen fo-
gyasztok zöldséget, gyümölcsöt. Igyekszem minden hé-
ten néhányszor sportolni is, különösen görkorcsolyázni 
szeretek.

Én is nagyon szeretek görkorcsolyázni, csak azt nem sze-
retem, hogy bukósisakot, térdvédőt és könyökvédőt kell 
húznom ilyenkor. A bukósisak néha nagyon kényelmet-
len, de a szüleim ragaszkodnak hozzá, hogy felhúzzam.

A motorozáshoz is kötelező a bukósisak. Képzeljétek, a bá-
tyám motorosdzsekijében és -nadrágjában is vannak be-
épített fémlemezek! Azt mondja a testvérem, hogy ezt pro-
tektoros ruházatnak hívják. Ő nagyon szereti, mert amikor 
felbukott a motorjával, akkor nem sérült sem a könyöke, 
sem a térde, pedig csúszott pár métert a betonon.

Észrevettétek már, hogy az iskolában a karbantartó lábán 
milyen erős bakancs van? Azt mondta, hogy abban is van 
fémlemez. Elmondta, hogy egyszer a kalapács a lábára 
esett, de a bakancs megvédte, így nem sérült meg. Azt is 
láttam már, hogy fűnyíráskor fülvédőt tesz a fülére.  

Általános munkahelyi 
tűz- és balesetvédelemI.
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A munkahely vezetőjének egyik legfontosabb feladata, hogy a munkát úgy szer-
vezze meg, hogy az biztonságos legyen, és a munkavállaló egészségét ne veszé-
lyeztesse.

Fontos előírás, hogy a munkát úgy kell megszervezni, hogy a feladat egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez elegendő számú és megfelelő 
szakképzettségű munkavállaló álljon rendelkezésre. 

Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, az egyik 
munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával a biztonságos munkavégzés 
érdekében. A döntést minden érintett munkavállaló tudomására kell hozni.

A sérülékeny csoportba (fi atalkorúak és terhes nők) tartozókat fokozottan óvni kell 
az egészségügyi kockázatoktól, így nem lehet őket egészségre ártalmas munka-
körben foglalkoztatni!

A munkaviszony létesítése előtt minden munkavállalónak előzetes munkaköri al-
kalmassági, orvosi vizsgálaton kell részt vennie, melyen a megjelenés kötelező.

Az alkalmazás során időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatra kerül sor.

Pályaalkalmassági vizsgálat szükséges a különösen veszélyes és mások testi ép-
ségét is veszélyeztető munkakörök betöltéséhez (például buszsofőr vagy pilóta).

Csak olyan munkára és csak akkor alkalmazható a munkavállaló, ha

– életkora és egészségi állapota alapján alkalmas a feladat ellátására; 
– nem veszélyezteti az egészségét, testi épségét, valamint a fi atalkorú egészsé-

ges fejlődését a foglalkoztatás;
– az utódaira nem jelent veszélyt az alkalmazása (azaz nem károsítja a repro-

dukciós képességét); 
– mások testi épségét és egészségét nem veszélyezteti;
– és külön jogszabályokban meghatározottak szerint a munkára alkalmasnak 

bizonyult. 

! Az alkalmazás feltételei tehát a megfelelő egészségi 
állapot, továbbá a szakmai és munkavédelmi 
ismeretek.

Általános munkahelyi 
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Közegészségügyi járványügyi érdekből végzendő vizsgálaton kell részt vennie 
annak a dolgozónak, aki esetleg megfertőzhet másokat (például szakács).

A munkavédelemről szóló törvény előírja, hogy nem szabad egyedül munkát vé-
gezni ott, ahol veszély fenyeget (például tartály belsejében). Csak olyan munka-
vállaló léphet be ilyen munkaterületre, aki részt vett az erre is kiterjedő oktatás-
ban. 

A munkáltató feladata, hogy az egyedüli munkavégzés tilalmára vonatkozó 
munkaterületeket kijelölje.

A munkáltató feladatai a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető mun-
kavégzés terén:

– helyes gyakorlatok alkalmazása a saját példamutatásával;
– a biztonság és egészségvédelem kiemelt szerepének folyamatos hangsúlyo-

zása minden munkavállaló felé;
– a szükséges biztonsági oktatás, eszközök és felszerelés biztosítása a munkavál-

lalók számára;
– a munkavállalók felkészítése arra, hogy megelőző intézkedéseket hozzanak, 

valamint hogy egészséges és biztonságos módon járjanak el;
– a munkavállalók bevonása a biztonsággal és egészségvédelemmel kapcso-

latos döntéshozatalba.

Általános munkahelyi 
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Az egészséges és biztonságos mun-
kavégzés körülményeit elsősorban 
műszaki és szervezési intézkedések-
kel kell megteremteni. 

Csak olyan munkaeszközöket, 
technológiát szabad választani és 
használni, ami a dolgozó számára 
balesetveszélyt nem jelent, egész-
ségi ártalmakat nem okoz. 

Akkor kell a munkavégzés során 
személyi védőfelszereléseket, vé-
dőeszközöket alkalmazni, ha a tel-
jes körű biztonságot műszaki véde-
lemmel nem lehet megoldani.

Egyéni védőfelszerelés lehet példá-
ul a munkavédelmi cipő, fülvédő sisak, védőszemüveg, melyek a munkavégzés 
során a veszélyforrásokkal szemben megfelelő védelmet nyújtanak. 

A munkáltató feladata a munkavállaló számára biztosítani a személyi védőfelsze-
reléseket, továbbá az eszközök rendszeres ellenőrzése is. 

Ahol előírás a védőeszközök használata, ott csak akkor kezdhető meg a munka-
végzés, ha a védőeszköz már a dolgozó rendelkezésére áll. A védőeszköz karban-
tartása a dolgozó feladata.

A védőfelszerelésnek az alábbi ál-
talános feltételeknek kell megfelel-
niük:

– biztosítsák használójuk számára 
a veszélytelen vagy ártalmat-
lan munkavégzés feltételeit;

– feleljenek meg a műszaki, esz-
tétikai és ergonómiai előírások-
nak;

– használatuk ne akadályozza a 
munkavégzést, legyen kényel-
mes.

Általános munkahelyi 
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Az egyes munkakörök ellátásához szükséges védőeszközök felsorolását a Munka-
védelmi szabályzatban rögzítik.

Például: Olyan székeket használjanak az iro-
dákban, amelyek biztosítják az egészséges 
testtartást. Olyan sorrendbe helyezzék el az 
egyes eszközöket, hogy azok kézre álljanak a 
munkavégzés során.

!
Az ergonómia az ember és a munkakörnyezet 
kapcsolatát vizsgáló tudományág. Az ergonómia 
célja az, hogy a munkavégzés során megteremtse 
az olyan munkahelyi környezetet, amely 
illeszkedik a dolgozók szükségleteihez egész ségi, 
kényelmi és biztonsági szempontból. 

Feladatok

1. Keressetek az iskolában különböző típusú székeket! Melyik támogatja 
jobban a megfelelő testtartást? Miért?

2. Kérdezzétek meg az iskolában dolgozó takarítót és karbantartót, hogy 
milyen munkavédelmi eszközöket kell használnia! 

3. Tervezzetek a takarító számára olyan cipőt, ami a lehető legtöbb ve-
szély ellen védi a használóját! Rajzold meg és írd oda az egyes funkciók-
hoz, hogy mi mire való!

Általános munkahelyi 
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Beszélgessünk!

? Veletek történt már baleset? 
Hogyan előzhettétek volna meg? 
Mit kell tenni, ha baleset történik? 

Képzeljétek, a múlt héten megrázott az áram a fürdőszo-
bában. Szerencsére nem lett semmi bajom, de azért fájt 
utána az ujjam… Anyukám le is szidott, hogy miért nem 
volt rajtam papucs, és hogy miért a fürdőszobában szá-
rítom a hajam.

Apukám mindig vastag csizmában vágja otthon a füvet, 
még a legnagyobb melegben is… Amikor kicsi voltam, 
sosem értettem, hogyhogy nem sül meg benne a lába, 
de most már tudom, hogy azért veszi fel, mert ez meg-
védi őt.

Régebben folyton hintáztam a suliban a székkel. Jó pár-
szor rám szólt már a tanárnő, ezért csak szünetben foly-
tattam. Mondanom sem kell, akkorát estem, hogy agy-
rázkódásom lett.

A Mama azt tanította, hogy amikor főzök, forró olajba 
sose rakjam vizesen a húst, mert rám fog fröcsögni az 
olaj. Na én ezt legutóbb elfelejtettem, és szép kis piros 
foltokat szereztem az ujjaimra…

Általános munkahelyi 
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Balesetek

A baleset olyan egyszeri külső hatás, ami az emberi szervezetet érve sérülést, mér-
gezést vagy testi-lelki egészségkárosodást, esetleg halált okoz. A balesetre jel-
lemző, hogy hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt, a sérült akaratától függetlenül 
következik be. 

Amennyiben személyi sérülés nem történik, akkor rendkívüli eseményről (kvázi 
baleset) beszélünk.

Azt a balesetet nevezzük munkabalesetnek, amely a munkavállalót a szervezett 
munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, függetlenül a baleset helyé-
től és időpontjától, valamint attól, hogy a sérült munkavállaló felelős-e a bekö-
vetkezéséért. 

Munkabalesetnek számít az a baleset is, ami a foglalkozás körében végzett mun-
kához kapcsolódó anyagmozgatás, közlekedés, tisztálkodás, szervezett üzemi 
étkezés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás vagy a munkáltató által nyújtott 
bármilyen egyéb szolgáltatás (például munkahelyi továbbképzés) igénybevéte-
le során éri. 

A tanulmányokkal összefüggő gyakorlati foglalkozás során a tanulót ért baleset 
szintén munkabalesetnek számít.

A lakhelyről munkahelyre való utazás közben történt baleset csak abban az eset-
ben számít munkabalesetnek, ha a munkáltató gépjárművével történő utazás 
közben éri a munkavállalót.

A munkáltató köteles a munka során bekövetkezett baleseteket nyilvántartani, és a 
jegyzőkönyvet legalább 5 évig megőrizni. A súlyos kimenetelű munkabalesetet ha-
ladéktalanul be kell jelenteni a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőség felé.

Súlyos munkabalesetnek számít a munkavállaló halála, életveszélyes sérülése, 
valamely testrészének (pl. ujjának) elvesztése, torzulása, elmezavara, beszédké-
pességének elvesztése. 

!
A baleset olyan egyszeri külső hatás, amely az 
emberi szervezetet érve sérülést, mérgezést vagy 
testi-lelki egészségkárosodást, esetleg halált okoz. 
A balesetre jellemző, hogy hirtelen vagy aránylag 
rövid idő alatt, a sérült akaratától függetlenül 
következik be. 

Általános munkahelyi 
tűz- és balesetvédelemI.
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A munkáltató kötelezettsége munkabaleset bekövetkezése esetén: 

– elsősegélynyújtás biztosítása, 
– a mentők értesítése, 
– a baleseti helyszín biztosítása, őrzése, 
– a munkáltató képviselőjének értesítése, súlyosnak minősülő baleset esetén 

a területileg illetékes felügyelőség értesítése, 
– a baleset nyilvántartásba vétele és a körülményeinek kivizsgálása.

A baleset- és munkavédelmi oktatás célja, hogy a munkavállalók pontos képet 
kapjanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés köve-
telményeiről. Ismerjék meg, hogy milyen következménye lehet annak, ha nem 
tartják be az utasításokat. Azt is tudniuk kell, hogy esetleges probléma, rendelle-
nesség, baleset esetén kihez forduljanak. 

A munkavédelmi oktatás elméleti és gyakorlati részből áll. Az oktatás anyagát 
vissza kell kérdezni. Az oktatásokat a munkáltató (vagy az általa írásban megbí-
zott személy) munkaidőben tartja.

Amíg a munkavállaló nem vett részt munkavédelmi oktatáson, vagy az elhang-
zottakat nem tudja alkalmazni, önállóan nem foglalkoztatható!
A munkavédelmi oktatás gyakorisága:
– munkába lépés előtt, 
– munkahely, munkakör megváltozásakor,
– munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
– új technológia, új munkafolyamat bevezetésekor,
– ha 6 hónapnál tovább volt távol a munkavállaló,
– ha baleset következett be.

1. Soroljatok fel takarítás közben előforduló veszélyes helyzeteket!

2. Fogalmazzatok meg tiltásokat a takarítónő számára balesetvédelmi 
szempontból! Készítsetek fi gyelemfelhívó plakátot!

3. Milyen szabályokat hoztak az iskolátokban a testi épségetek védelmében?

Feladatok

Általános munkahelyi 
tűz- és balesetvédelemI.
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Beszélgessünk!

? Te jártál már gyárlátogatáson? 
Meséld el röviden, mit láttál!

Egyik évben nagyon hideg volt májusban, és fáztunk a 
tanteremben, mert már lekapcsolták a kazánt. Emlék-
szem, annyira fáztam, hogy alig tudtam az órán fi gyelni.

A megfelelő hőmérséklet mellett az oxigéndús levegőre is 
fi gyelni kell. Az osztályfőnökünk mindig mondja: „Fontos a 
friss levegő, ezért a hetes dolga az órák közti szünetben 
szellőztetni.”

Képzeljétek el, egyszer, amikor fertőtlenítették a vízhálóza-
tot, és elfelejtettem innivalót vinni az iskolába, egész déle-
lőtt nem ittam semmit. Annyira megfájdult a fejem, hogy 
még az iskolaorvoshoz is elküldött a tanárom. Az orvos 
megnézte a nyelvem, és egyből látta, hogy vízhiányom 
van, és innom kellett. Na, azóta jobban fi gyelek, hogy 
nehogy kiszáradjak, mert az a fejfájás szörnyű volt.

A szüleim többször jártak egy nagyáruházba, úgy mond-
ták, hogy „raktáráruházba” bevásárolni. Amíg kicsi vol-
tam, nem mehettem be, mert veszélyes lett volna a sok 
targonca miatt. 10 évesnél fi atalabb gyerekek számára 
tilos volt a belépés.

Általános munkahelyi 
tűz- és balesetvédelemI.
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Ahogy az iskolában is fi gyelni kell az egészséges környezet biztosítására, úgy a 
munkáltató is köteles a munkavállalók részére biztosítani az alábbiakat: 

– tiszta levegőt, az ablakok és szellőzőberendezések biztonságos használatának 
lehetőségét;

– ivóvizet; 

– öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehe-
tőséget a munka jellegének megfelelően; 

– a megfelelő számú jelző- és riasztóberendezéseket a munkavállalók értesíté-
séhez; 

– biztonságos közlekedést, a szükséges mozgásteret, ha kell, állvány, pódium, 
kezelőjárda kialakításával; 

– védelmet a be- és leesés, valamint a leeső tárgyak ellen; 

– a munkavégzéshez szükséges anyagok és eszközök biztonságos tárolását; 

– szabadtéri munkahelyen az időjárás viszontagságai elleni védelmet, melege-
dési lehetőséget; 

– üzemeltetési dokumentációt, jelző, tiltó és tájékoztató feliratokat (a munkavál-
laló számára érthető nyelven és megfogalmazással).

Általános munkahelyi 
tűz- és balesetvédelemI.
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Bizonyos munkákat csak szobahőmér-
séklettől eltérő körülmények között lehet 
végezni (pl. útépítés, húsfeldolgozás). 
A hideg vagy meleg munkahelyi hőmér-
séklet kihat a közérzetünkre, munkavég-
zésünk hatékonysága is romolhat. A hi-
deg elleni védelem céljából (például téli 
időszakban szabadtéri elárusítóhelyen) 
a munkáltatónak megfelelő ruházatot, 
lábbelit, védőitalt (meleg teát), valamint 
a munkaszünet idejére melegedésre al-
kalmas helyet kell biztosítania. 

Meleg időben szintén kötelező a védőital 
(hideg ivóvíz) és a munkaszünet idejére 
árnyékos pihenőhely biztosítása.

! A munkáltató feladata a biztonságos, egészségre 
nem ártalmas munkakörnyezet és munkafeltételek 
megteremtése. 

Általános munkahelyi 
tűz- és balesetvédelemI.
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4. A munkavégzés tárgyi feltételei 

A munkáltató köteles gondoskodni az alábbiakról
– a szennyező anyagok, a szennyvíz és hulladék szakszerű kezelésről, az ártalom 

és veszély kizárásáról, a munkahely rendjének és tisztaságának fenntartásáról; 
– a villamos szerelvények biztonsági (érintésvédelmi, robbanásbiztonsági stb.) 

megfelelőségéről; 
– a megfelelő természetes és mesterséges világításról; 
– a zajhatások, rezgések, por, vegyi anyagok és sugárzások károsító hatásának 

kizárásáról; 
– a munkahelyen lévő átlátszó felületű ajtók, kapuk, falak kitörés elleni védel-

méről és a veszély megfelelő jelzéséről; 
– a biztonsági és egészségvédelmi jelzések alkalmazásáról azokon a munkahe-

lyeken, ahol a veszély indokolja; 
– a kijáratok és vészkijáratok, valamint a kijelölt menekülési útvonalak kialakítá-

sáról és szabadon tartásáról; 
– a közlekedési, anyagmozgatási útvonalak megjelöléséről.
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Feladatok

1. Látogassátok meg a szakiskolai tanműhelyt! Figyeljétek meg, hol tárol-
ják az anyagokat és a munkavégzés során keletkező hulladékot!

2. Nézzetek utána, hogy milyen hőmérsékletet kell a munkáltatónak bizto-
sítania irodai munkavégzés esetén! 

3. Vitassátok meg, hogyan lehet melegedési lehetőséget biztosítani a te-
lepüléstől távoli építkezés során!

A munkahelyi dohányzásról
Mint tudjátok, a dohányzás nemcsak a dohányzó 
személy, hanem a környezete számára is káros. 

A munkáltatónak ugyan nincs joga a dohány-
zás megtiltására, azonban a nemdohányzók 
védelméről szóló törvény lehetővé teszi, hogy 
a munkavállalók kezdeményezésére vagy ezek 
egyetértésével a munkáltató a munkahelyet 
nemdohányzó munkahellyé nyilvánítsa. 

Ebben az esetben a munkáltatónak nem kell nyílt légterű helyen sem dohányzó-
helyet kijelölni, és a munkahely teljes területén megtiltható a dohányzás. A törvény 
értelmében a munkahelyeken – eltekintve egy-két ritka kivételtől – zárt légterű 
helyiségben dohányozni tilos.

Amennyiben a munkahely nem válik nemdohányzó munkahellyé, úgy a munkálta-
tó a munkavédelmi törvény alapján köteles nyílt légterű (azaz szabadtéri) dohány-
zóhelyet kijelölni. A munkavállalók kizárólag a kijelölt helyen dohányozhatnak.

A dohányzási tilalom be nem tartása esetén egészségvédelmi bírság szabható ki, 
melynek összege 20 000 Ft-tól akár 2 500 000 Ft-ig is terjedhet. 
A munkaidő alatti dohányzást a munkáltató nem köteles megengedni, viszont a 
munkaközi szünetben nem tilthatja meg. A legtöbb munkahelyen a munkaközi 
szüneten kívüli dohányzás idejét le kell dolgoznia a munkavállalónak.

Általános munkahelyi 
tűz- és balesetvédelemI.
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Beszélgessünk! 

? Veled történt-e már háztartási baleset? 
Mi volt az oka? 
Hogyan lehetett volna megelőzni?

A gépekkel tényleg nagyon kell vigyáz-
ni, engem ért már néhány baleset: éget-
tem már meg magam vasalóval, sőt az is 
előfordult már, hogy a hajsütővas égette 
meg a fülemet. Tudom, hogy nem a gép 
a hibás, hanem én voltam fi gyelmetlen. 

Az én apukám még sosem en-
gedte meg, hogy barkácsgépet 
használjak. Szerintem túlaggódja 
a dolgot, hiszen anyukám meg 
gyakran rám bízza a habverő gé-
pet. Vasalni is szoktam néha. 

Az iskolában a fi úk közül sokan 
szerettek volna a karbantartóval 
füvet nyírni, de Laci bácsi nem 
engedte. Szerintetek az iskolában 
miért nem csinálhatták a fi úk, ha 
otthon már mindig ők nyírják a fü-
vet? 

Az életvitelórákon és barkácsszak-
körön néha szerszámokkal is dol-
gozhattunk. Mást sem hallottunk, 
mint hogy oda kell fi gyelnünk ma-
gunkra és egymásra, nehogy vé-
letlenül baleset történjen.

Általános munkahelyi 
tűz- és balesetvédelemI.
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A biztonságtechnika alatt azokat a szervezési és műszaki intézkedéseket, eszkö-
zök rendszerét értjük, amelyek meggátolják dolgozókat érő veszélyes és/vagy 
ártalmas termelési tényezők hatását.

A biztonságtechnika feladata a balesetek megelőzése és a baleseti veszély csök-
kentése. Ehhez szükség van:

• szervezési intézkedésekre (például munkaközi szünetek, pihenőidő közbeikta-
tása, csökkentett munkaidő); 

• szervezési feladatokra (ide tartoznak a munkavédelmi oktatás és a fi gyelem-
felhívás eszközei); 

• műszaki intézkedésekre (kezelési, karbantartási utasításokra); 
• műszaki eszközökre (a gép és a munkakörnyezet biztonságos és célszerű kiala-

kítására, védőeszközök alkalmazására).

A munkaeszközök használatával járó veszélyek:

A gépesített munkaeszközök használata baleseti veszélyeket is hozhat a mun-
kafolyamatba. A veszély elhárítása érdekében fokozottan fi gyelni kell a gépek 
biztonságos alkalmazásához szükséges feltételek megteremtésére.

A gépek tervezése, gyártása, telepítése és üzemeltetése során biztonsági szem-
pontból fontos feladatok: 
– a mozgó alkatrészek veszélyességének minimálisra csökkentése;
– a gépek biztonságos kezelhetőségének biztosítása; 
– a biztonsági berendezések alkalmazása.

A gépeket úgy kell elhelyezni, hogy az egyes gépek sem egymásra, sem az ott 
dolgozókra ne fejthessenek ki káros hatást. 

A környezetre káros hatású (zajos, bűzös) gépeket elkülönítve szabad elhelyezni.
A káros hatások mérséklésére a gépet védőburkolattal kell ellátni.

A legjellemzőbb veszélyes tényezők a gépek 
használata során: 
– a forgó, mozgó tárgyak és forgó alkatrészek; 
– az egyenes vonalban mozgó alkatrészek 

(például gyalugép asztala, szalagfűrész); 
– a lengő alkatrészek (például gépkarok); 
– a megmunkálás alatt levő munkadarabok 

érintése (felforrósodhat, vághat); 
– a munkadarab vagy a gépalkatrészek kire-

pülése (például fűnyíró kése).
Milyen veszélyre kell fi gyelni 
az elektromos fűnyíró tisztítása 
során?

Általános munkahelyi 
tűz- és balesetvédelemI.

23

5. A munkaeszközök biztonsága

OH_SNE_SZA09T_0_Szakmai_alapozo_imeretek_TK_2021_tordelt3.indd   23OH_SNE_SZA09T_0_Szakmai_alapozo_imeretek_TK_2021_tordelt3.indd   23 2021.04.13.   8:33:092021.04.13.   8:33:09



Szükség esetén gumi-, fi lc-, műanyag szigetelésű alapozással kell a rezgést csilla-
pítani.

Minden gép alkalmazása csak akkor biztonságos, ha 
használata során be is tartják a gépkezelési utasításban 
rögzített munkavédelmi előírásokat. 

A munkavállaló csak olyan gépet kezelhet, amelynek 
biztonsági előírásait elsajátította és a kezelésére megbí-
zást kapott. 

Vannak olyan gépek és berendezések, amelyek hasz-
nálata külön vizsgához kötött. Ezeket a gépeket csak az 
adott gépre érvényes vizsgával rendelkező személy ke-
zelheti.

!
A gépeket úgy kell kialakítani, hogy biztonságosan 
kezelhetők legyenek. Az indító-, vezérlő- és leállító-
szervek jól áttekinthetők, elérhetők, hozzáférhetők 
legyenek. A kezelőszervek a gép védett részén le-
gyenek, ne lehessen véletlenül bekapcsolni azokat, 
de tegyék lehetővé a gyors kikapcsolást.

A gépek működtetésének szabályai
Egy gép indítása előtt mindig meg kell győződni arról, hogy az üzemképes álla-
potban van-e. Ellenőrizni kell, hogy a gép megindítása veszélyezteti-e a kezelő 
vagy más dolgozók testi épségét.

A gépeket kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni. (Csak arra a célra 
használható, amelyre készült, és csak engedélyezett mértékű igénybevétellel.)

A géphez tartozó szerszámokat, alkatrészeket az arra kijelölt helyen, előírás szerint 
kell tárolni. 

A gép környékét tisztán és rendben kell tartani. 

A kezelőhelyeket és a közlekedési utakat mindig szabadon kell hagyni.

Általános munkahelyi 
tűz- és balesetvédelemI.
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A gépek körültekintő karbantartása ellenére is előfordulhatnak üzemzavart oko-
zó rendellenességek. Az üzemzavarok elhárítására, valamint a kialakuló veszély-
helyzet elleni védekezés teendőire minden dolgozónak fel kell készülnie.

A munka befejeztével:
– a gépet leállítjuk, a munkadarabot kivesszük, és megfelelően elhelyezzük, 
– az összes kapcsolót „0” állásba hozzuk, és a főkapcsolót lekapcsoljuk,
– a szerszámokat, mérőeszközöket a helyükre tesszük,
– a hulladékot összegyűjtjük és szabályosan elhelyezzük, 
– a gépet alaposan megtisztítjuk,
– a gép környékét összetakarítjuk.

! A gépek gondos karbantartása a gép élettartama 
és a dolgozó biztonsága érdekében is igen fontos. 
A karbantartás elmulasztása vagy nem megfelelő 
elvégzése a gépet, a környezetét és a dolgozó 
épségét is veszélyezteti.

Teendők üzemzavar esetén:
– Üzemzavar felismerése.
– Megvizsgálni, mi okozza a jelenséget.
– A felfedezett hibát azonnal jelenteni szükséges a közvetlen felettesnek, aki 

dönt arról, hogy szabad-e a gépet ilyen körülmények között továbbra is üze-
meltetni.

– Engedély esetén a továbbiakban fokozott óvatossággal használjuk a gépet! 
– Ha a hiba tovább terjed, azonnal le kell állítani a gépet.
– A gépre „hibás” jelölést kell elhelyezni, és meg kell akadályozni az akaratlan 

vagy szándékos újraindítás lehetőségét. 
– A gépet olyan helyzetbe kell hozni, hogy ne tudjon elmozdulni, vagy más ve-

szélyes mozzanat ne következhessen be. 
– Az üzemzavar-elhárítás további feladatait csakis erre képesített szakemberek 

láthatják el. 

Általános munkahelyi 
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Feladatok

1. Szituációs játék: Képzeljétek, hogy űrlények vagytok, és csak mutoga-
tással kommunikáltok! Magyarázzátok el egy-egy általatok kitalált űresz-
köz használatát és lehetséges veszélyeit!

2. Mutasd be társaidnak egy általad választott eszköz karbantartási mun-
káit! 

3. Próbáld meg egy másik eszköz karbantartási munkáit úgy elmondani, 
hogy nem árulod el, milyen gépről van szó. A társaid feladata kitalálni, 
hogy melyik gépre gondoltál.

Általános munkahelyi 
tűz- és balesetvédelemI.

26

5. A munkaeszközök biztonsága

OH_SNE_SZA09T_0_Szakmai_alapozo_imeretek_TK_2021_tordelt3.indd   26OH_SNE_SZA09T_0_Szakmai_alapozo_imeretek_TK_2021_tordelt3.indd   26 2021.04.13.   8:33:202021.04.13.   8:33:20



Beszélgessünk! 

? Milyen veszélyes anyagokat ismersz a 
háztartásban? Szoktad valamelyiket használni 
például takarítás során?

Szoktátok érezni az uszodában azt a fura szagot? Apa 
mesélte, hogy volt olyan, amikor több klórt használtak a 
megengedettnél, néhány vendégnek pedig megfájdult 
a feje és szédült, úgyhogy ki kellett üríteni az uszodát.

Képzeljétek, télen apa felszerelt egy szén-monoxid-érzékelőt, 
mert azt mondta neki egy tűzoltó ismerőse, hogy ez a szín-
telen, szagtalan és íztelen gáz a fűtési időszakban könnyen 
okozhat mérgezést. Állítólag belélegezve megakadályozza 
a vér oxigénszállítását. Nem véletlen, hogy „csendes gyil-
kosnak” is szokták nevezni. Ez a beszerelt eszköz viszont ér-
zékeli, ha valahonnan szivárog, és azonnal csipogni kezd.

Régen olyan hőmérőnk volt, amiben még higany volt. Egy-
szer véletlenül levertem, és azt láttam, hogy a higany csil-
logó gömböcskék formájában gurult szét a padlón. Morzsi 
kutyánk nagyon kíváncsi állat, azonnal odament meg-
szagolgatni, talán meg is kóstolta volna, ha anya el nem 
küldi onnan.

Hg

Amikor a Mama takarítja a gáztűzhelyet, mindig csak kesz-
tyűben sikálja a zsíroldóval lefújt felületet. Azt mondja, 
hogy azért, mert különben elkezdenek kipirosodni és fájni 
az ujjai attól a vegyszertől.

KOH
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Veszélyes anyagoknak nevezzük azokat a szilárd, folyékony vagy gáz-halmazál-
lapotú anyagokat, amelyek a munkavállalók egészségét vagy biztonságát ve-
szélyeztetik. 

Veszélyes anyagok előfordulnak szinte minden munkahelyen. 

A veszélyes anyagokkal való munkavégzés hatása lehet enyhe,csak egy kicsit 
zavaró, mint például a bőrpirosodás, de komoly egészségügyi problémákat, 
például születési rendellenességet vagy daganatos megbetegedést is okozhat. 
A veszélyes anyagok hatása lehet azonnali vagy hosszú távú, sőt egyes anyagok 
hatásai összeadódnak, erősítik egymást. 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatban előforduló leggyakoribb megbetegedé-
sek, következmények az alábbiak:

Vannak olyan veszélyes anyagok, melyek biztonsági kockázatot, például tűz-, 
robbanás- vagy fulladásveszélyt jelentenek. A veszélyes anyagoknak gyakran 
többféle káros hatásuk is van.

Egészségügyi ártalmakat okozhatnak a baktériumok, vírusok, gombák és élőskö-
dők is. Ezekkel főként a mezőgazdaság, egészségügy, takarítás és karbantartás, 
szennyvízkezelés és hulladékgazdálkodás ágazatban találkozhatunk. Nehézsé-
get jelent, hogy általában nem láthatóak, így az általuk okozott veszélyre esetleg 
nem is gondolunk.

A veszélyes energiaforrások közé soroljuk többek közt az elektromos áramot, a 
tárolt elektromosságot (pl. akkumulátor), de veszélyesek lehetnek a magas nyo-
mású berendezések, a forró gőzök, a sugárzást kibocsátó eszközök vagy a moz-
gó-forgó gépalkatrészek (pl. összenyomott rugó) is.

– allergia,
– bőrbetegségek,
– daganatos betegségek,
– termékenységi problémák és születési rendellenességek,
– légzőszervi megbetegedések,
– mérgezések.

! Fontos feladat a munkavállalók védelme a veszélyes 
anyagoktól. Kiemelt fi gyelmet kell fordítani 
a veszélyeztetett csoportokra, például a fi atalokra, 
a terhes vagy szoptató nőkre. 

Általános munkahelyi 
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Veszélyes anyagokkal tör-
ténő munkavégzés előtt 
kockázatértékelést kell vé-
gezni, majd tervet kell ké-
szíteni ezek csökkentésére. 

Jogszabályok írják elő, 
hogy amennyiben lehetsé-
ges, a veszélyes anyagok 
helyett kevésbé veszélyes 
vagy veszélytelen anyagot 
kell használni.

Ha az anyag nem helyettesíthető, vagy a munkafolyamat kiküszöbölésére nincs 
mód, akkor a veszélyt műszaki vagy szervezeti intézkedésekkel lehet csökkenteni. 
Ilyen intézkedés lehet például a légtisztító berendezés használata.

Az egyéni védőeszközök használatára csak akkor kerülhet sor, ha a veszélyt más 
eszközökkel nem lehet megfelelő módon csökkenteni.

A munkavállaló tájékoztatása
A munkavállalót a biztonsága érdekében tájékoztatni kell arról, hogy milyen ve-
szélyeknek van kitéve, és azoknak milyen hatásuk lehet rá. Meg kell tanítani arra, 
hogy mit kell tennie saját és mások biztonságának megőrzése érdekében. Fel kell 
készíteni a munkavállalót az események ellenőrzésére, a veszélyes folyamatok 
felismerésére, valamint az elsősegélynyújtásra és a vészhelyzeti eljárásokra.

Feladatok

1. Milyen szakemberek dolgoznak nap mint nap veszélyes anyagok, ener-
giaforrások közelében? Gyűjtsetek minél több példát!

2. Mit tudtok az atomerőművekről? Mik az előnyei? Mik a hátrányai?

3. Nézzetek utána, milyen védőfelszereléseket használnak a bányában 
dolgozók!

Általános munkahelyi 
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Beszélgessünk! Hol találkozhatunk biztonsági jelzésekkel?

? Te milyen biztonsági jelzésekkel találkoztál már? 
Szerinted miért volt fontos, hogy használják azt a 
jelzést?

Amikor a takarítónő felmossa az isko-
lában a padlót, sárga táblát helyez ki, 
amelyen „Csúszásveszély” felirat lát-
ható. Ezt a táblát csak akkor viszi el, 
ha a padló felszáradt. Ennyire fontos, 
hogy ne járkáljuk össze? Miért van 
szükség a táblára?

Alkalmassági vizsgálaton voltam az iskolaorvos-
nál. A rendelő melletti mosdóban láttam a fel-
iratot. Nem magánügy, hogy mosok-e kezet a 
WC használata után?

Az uszoda folyosóján láttam egy bezárt ajtót. 
Kíváncsi voltam, hogy mi lehet odabent, mert 
ki volt írva, hogy „Idegeneknek az üzem te-
rületére belépni tilos!”. Szerintetek miért nem 
szabad oda bárkinek bemenni?

A hétvégén egy nagyáruházban voltam a 
barátaimmal. Mindenki mást akart megnéz-
ni, ezért megbeszéltük, hogy egy óra múlva 
találkozunk. Láttunk egy „Gyülekezőhely” 
táblát, és azt hittük, ott kell majd találkoz-
nunk. A biztonsági őr meghallotta a beszél-
getésünket, és elmondta, hogy a gyülekezőhelyre rend-
kívüli esemény esetén kell menni, mert ott biztonságban 
vagyunk addig is, amíg kimentenek bennünket. 

Általános munkahelyi 
tűz- és balesetvédelemI.

30

7. Biztonsági jelzések

OH_SNE_SZA09T_0_Szakmai_alapozo_imeretek_TK_2021_tordelt3.indd   30OH_SNE_SZA09T_0_Szakmai_alapozo_imeretek_TK_2021_tordelt3.indd   30 2021.04.13.   8:34:152021.04.13.   8:34:15



A munkahelyeken szín- és alakjelek segítik a tájékozódást, a munkavégzést, a 
balesetek megelőzését. 

Tiltó jel: Olyan biztonsági jel, amely tilt valamit.

Figyelmeztető jel: Olyan biztonsági jel, amely valamely ve-
szélyforrásra hívja fel a fi gyelmet.

Rendelkező jel: Olyan biztonsági jel, amely meghatározott 
magatartást ír elő.

!
A biztonsági jelzések lehetnek: 
–  állandó jelzések, melyeket tartósan, nehezen 

eltávolítható módon kell kihelyezni (mint például a 
dohányzást tiltó tábla), 

–  időszakos jelzések (mint például a takarításkor 
használt csúszásveszély táblája). 

A különböző biztonsági jelzések együttesen is 
alkalmazhatók.

Általános munkahelyi 
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Elsősegély- vagy menekülési jel: Olyan biztonsági jel, amely a 
vészkijárat helyét, az elsősegélynyújtó helyre vezető utat vagy 
valamilyen mentési eszköz elhelyezését jelzi.

Tűzvédelmi tájékoztató jel: Olyan biztonsági jel, amely tűzvé-
delmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó készülék elhelyezését 
jelzi.

A biztonsági színek és formák jelentése:

Szín Jelentés
Vörös (piros) Tiltás 

Veszély 
Tűzvédelmi berendezés

Sárga vagy borostyánsárga Figyelmeztetés
Kék Rendelkezés
Zöld Vészkijárat 

Menekülési útvonal 
Elsősegély 
Veszélymentesség

Forma Jelentés
Kör – piros körben piros átlós vonal Tiltás
Kör – fehér piktogram kék alapon Kötelező előírás (védőeszköz)
Háromszög – sárga Veszély (veszély az egészségre)
Négyzet, téglalap Tájékoztatás

Általános munkahelyi 
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A jelzőtáblát úgy kell elhelyezni, hogy semmi se akadályozza a láthatóságát. 
A jelzőtábla legyen jól megvilágított, könnyen hozzáférhető helyen, megfelelő 
magasságban.

Konkrét veszély vagy tárgy esetén a jelzőtáblát annak közvetlen közelében, álta-
lános veszély esetén az adott terület határánál vagy bejáratánál kell elhelyezni. 

A munkavállalóra vagy a munkavégzés helyén tartózkodóra veszélyes helyeket 
váltakozó fekete-sárga vagy vörös-fehér csíkozással kell jelezni.

! A biztonsági jel meghatározott alakú és színű 
piktogram (képjel), melyet rengeteg országban 
ismernek és használnak.

Feladatok

1. Elevenítsétek fel, hogy mit jelentenek a közlekedési lámpák színei!

2. Soroljatok fel közlekedési táblákat, és csoportosítsátok őket színek sze-
rint! Mit vesztek észre?

3. Keressétek meg a tanműhelyben található biztonsági jeleket! Hiány-
zik-e esetleg valamilyen fontos jelzés?

Általános munkahelyi 
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Beszélgessünk! 

? Te mit tennél, ha a lakásban vagy az iskolában 
tüzet észlelnél? Kiknek kell szólnod?

Tudtátok, hogy a 112-es segélyhívó szám az egész Euró-
pai Unióban használható, bárhol is vagytok?

Én pedig azt hallottam, hogy a katasztrófavédelemnek 
nemcsak tűzoltóautói vannak, hanem tűzoltóhajója is, 
a Szent Flórián tűzoltóhajó. Persze a tűzoltóság nemcsak 
a tűz eloltására van kiképezve, hanem különböző ka-
tasztrófahelyzetek esetére is. 

TŰZOLTÓSÁGTŰZOLTÓSÁG

Amennyiben kezdődő tűzről van szó, mi magunk is meg-
kezdhetjük a tűz oltását. Például a múltkor az utcán lát-
tam egy füstölő kukát, mert valaki bedobta oda a még 
égő cigicsikket. Egy fi atalember a kukába öntött egy 
palack vizet, így sikerült eloltania a parázst.

Ráadásul arra is oda kell fi gyelni, ha nyáron a nagy me-
legben tűzgyújtási tilalmat rendelnek el. Na, ilyenkor nem 
szabad szalonnát sütögetni a szabadban, mert a száraz 
növények könnyen lángra kaphatnak. 
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Teendők tűz esetén
1. Az esemény észlelése, azonosítása után próbáljuk meg kideríteni, hogy mi tör-
tént vagy történik éppen, és mi van veszélyben.

2. Törekedni kell a további károk megakadályozására és a veszély elhárítására. 
Ide tartozik az életmentés, az elsősegélynyújtás, a tűzoltás megkezdése, valamint 
a helyszín biztosítása. Ha a tűz több embert veszélyeztet, fontos az érintettek ri-
asztása, valamint a menekülés szervezett lebonyolítása (pl. tűzriadóterv alapján).

3. A 112-es segélyhívó számon a lehető leghamarabb segítséget kell kérni a pon-
tos helyszín, a káresemény körülményeinek és a bejelentő adatainak közlésével. 
A segélyhívás minden készülékről ingyenes (még SIM-kártya nélkül is lehetséges)!

4. Az együttműködés a riasztott szervekkel. Fontos az épület megközelítésének 
biztosítása (pl. kapuk kinyitása, útban lévő járművek, tárgyak eltávolítása). De 
segítségre lehet szükség a pontos helyszínre való odataláláshoz is, például felve-
zetéssel. 

Szükség lehet a segítségünkre. Mindenki köteles a tűzoltásvezető, a mentésve-
zető, illetve az intézkedő rendőr utasításainak a legjobb tudása szerint engedel-
meskedni! 

5. Fontos feladat a hatósági vizsgálat segítése is. A hatósági vizsgálatot végző 
személyeket a munkájukban nem szabad akadályozni. A vizsgálatot végző sze-
mély kérdéseire mindenkinek a legjobb tudása szerint kell válaszolnia. 

Tűz esetén követendő magatartás 
Riasztás

Aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, vagy tudomást szerez róla, kö-
teles azonnal jelezni. Az észlelő személy hangos „tűz van” kiáltással jelezze a tüzet, 
hogy a többiek a segítségére lehessenek az oltásnál, illetve idejében el tudjanak 
menekülni a veszélyeztetett helyről. 

Minden tűzesetet – az eloltott tüzet is – jelenteni kell a katasztrófavédelemnek a 
lehető legrövidebb időn belül.

Menekülés-menekítés: Tűz esetén az élet mentése a legfontosabb! Tűzriasztás es-
tén azonnal, lehetőleg nyugodtan, a pánikot kerülve, egymás testi épségére vi-
gyázva kell elhagyni a helyszínt! 

Munkahelyi vészleállítási feladatok: elektromos berendezések feszültségmentesí-
tése, gázvezeték elzárása, pótolhatatlan dokumentumok biztonságba helyezé-
se, nyílászárók bezárása a helyiség elhagyása előtt, rászorulók segítése a mene-
külésben. 

Általános munkahelyi 
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A menekülés

Füsttel telt helyiségben, illetve azon való áthaladáskor tegyünk az arcunk elé 
zsebkendőt, próbáljuk az arcunkat a föld közelében tartva (négykézláb vagy 
kúszva), minél kevesebb lélegzéssel közlekedni. 

A sérült, ájult, önerőből menekülni nem tudó embert próbáljuk meg minden erő-
feszítésünkkel kimenteni! 

Ha a ruházat meggyulladt, nem szabad szaladni, kapkodni! A ruhát vagy vízzel 
kell eloltani, vagy a földön hemperegve „elnyomni”. 

A tűzoltás 

A tűz oltását a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel azonnal meg kell kezdeni, 
de csak úgy, ha az oltó személyek menekülési lehetősége biztosított! A tűzoltó 
készüléket a tűzvédelmi oktatáson tanultaknak megfelelően, a rajta lévő hasz-
nálati utasítás szerint, fokozott körültekintéssel kell használni. Embert TILOS tűzoltó 
készülékkel oltani! 

Vízzel tilos, illetve hatékonyan nem lehet oltani: 
– az áramütés veszélye miatt a feszültség alatt álló elektromos berendezéseket, 
– robbanásveszély miatt az alkálifémeket és az olvadt fémeket, 
– azokat az éghető folyadékokat, melyek a víznél könnyebbek, például égő 

zsírt vagy olajat, – azok ugyanis a víz tetején úszva tovább égnek.

! Vezetői utasításra minden 18 év feletti állampolgár 
köteles a katasztrófavédelem megérkezéséig az 
oltási, mentési és kárelhárítási feladatokban részt 
venni. Csak olyan feladattal bízhatók meg, amely a 
testi épségüket és egészségüket nem veszélyezteti.

Feladatok

1. Tudjátok-e, hogy a ti iskolátoknak hol van a tűzoltó készüléke? Keressé-
tek meg, és olvassátok el, mi van ráírva!

2. Nézzetek utána ki volt Szent Flórián!

Általános munkahelyi 
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Beszélgessünk! 

? Nálatok volt már tűzriadó? Hogyan zajlott? Mi kellett 
tenni?

Emlékeztek, amikor itt a suliban volt tűzriadópróba? Úgy 
megijedtem, mert nem szóltak előre, hogy lesz. Pedig 
nem szabad pánikba esni, hiszen akkor egymást is ve-
szélyeztetjük, és nehezítjük a tűz oltását.

A régi iskolámban olyan tűzriadó volt, ahol csináltak füstöt 
is, így nagyon valóságosnak tűnt. Egyedül az volt gyanús, 
hogy a füstnek vaníliaillata volt.

Szerintem is fontosak az ilyen gyakorlatok, mert gyakorol-
hatjuk, hogy valódi tűz esetén mit kell tennünk. Például 
tűz esetén a legfontosabb az emberi élet védelme, nem 
pedig az, hogy a kedvenc képregényemet megkeres-
sem a padban.

Ráadásul az is fontos, hogy tudjuk, hányan tartózkodnak 
az adott helyiségben, intézményben – ezért is kell jelente-
ni –, hogy tűz esetén ellenőrizhessük, mindenki épségben 
kiért-e az épületből.

Általános munkahelyi 
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A munkahely vezetőjének kötelessége a tűzvédelmi fel-
adatok megszervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint 
az esetleges hiányosságok megszüntetése. Köteles intéz-
kedni afelől, hogy a dolgozók megismerjék és betartsák a 
tűzvédelmi rendelkezéseket. Ennek érdekében munkába 
állás előtt, valamint rendszeres időközönként tűzvédelmi 
oktatást kell tartani. 

Az épületben elegendő számú kézi tűzoltó készüléket kell 
elhelyezni. Meg kell tanítani a dolgozókat a készülékek 
kezelésére. Fontos tűzvédelmi előírás, hogy a helyiségek 
ajtaja kifelé nyíljon. 

Minden intézményben jogszabály írja elő a tűzvédelmi 
szabályzat meglétét. Ezt a szabályzatot a dolgozókkal ok-
tatás keretében meg kell ismertetni, akik aláírásukkal iga-
zolják, hogy a szabályzat tartalmát megismerték és meg-
értették.

A munkáltató kötelessége, hogy a tűzvédelmi szabályzat rájuk vonatkozó részét 
azok is megismerjék, akik csak kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, ilyen pél-
dául a szálloda vendége vagy az iskolába járó tanulók szülője.

A tűzvédelmi szabályzatban szerepelnek a tűzvédelmi feladatokat ellátó sze-
mélyek feladatai és kötelezettségei, a tűz esetén teendő feladatok. A szabály-
zatban a munkavállalók tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén 
végrehajtandó feladatait is megtaláljuk.
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Többek között iskolák, 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató intézmények, 20 
főnél több embert befogadó üzlethelyiségek számára a tűzvédelmi szabályzat 
mellékleteként tűzriadótervet is készíteni kell. 

A tűzriadótervet az érintettekkel évente gyakoroltatni kell. A gyakorlat tervezett 
időpontjáról a tűzvédelmi hatóságot 15 nappal korábban értesíteni kell, mert a 
gyakorlatot a helyszínen ellenőrizheti. 

Feladatok

1. Tanulmányozzátok az iskolátokban található „Menekülési útvonal” táb-
lát! Járjátok végig az útvonalakat!

2. Páros gyakorlat: Járjátok végig úgy a menekülési útvonalat, hogy az 
egyik tanuló szemét bekötitek, a másik pedig szóbeli utasításokkal irányít-
ja, majd cseréljetek!

3. Keressétek meg iskolátok honlapján vagy az iskolai könyvtárban az isko-
la tűzvédelmi szabályzatát! Olvassatok bele!

4. Elevenítsétek fel a legutóbbi iskolai tűzriadó eseményeit! Készítsetek az 
egyes lépésekről rajzot, amiből az osztály tájékoztató plakátot állít össze!

Általános munkahelyi 
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Az elsősegélynyújtás 
alapismereteiII.

Bevezető a fejezethez

Ebben a fejezetben az elsősegélynyújtással kapcsolatos teendőket tekintjük át. 
Valószínűleg találkoztál már ezekkel az ismeretekkel a természetismeret-, életvi-
tel- vagy osztályfőnöki órákon, esetleg szakkörön. Az is valószínű, hogy a későbbi 
tanulmányaid során is újra és újra hallasz az elsősegélynyújtás fontosságáról és 
módjáról, hiszen az oktatási jogszabályok szerint minden diáknak el kell sajátíta-
nia az elsősegélynyújtás alapismereteit. Ha pedig majd jogosítványt szerzel, vizs-
gáznod is kell belőle. 

A témakör különösen fontos, hiszen adódhat olyan helyzet, amikor épp a te se-
gítségedre lenne szükség egy családtagod, barátod, vagy akár egy ismeretlen 
ember életének megmentéséhez.

Az ismeretek felelevenítése, a helyes segítségnyújtás begyakorlása segít abban, 
hogy az adott pillanatban a lehető leggyorsabban és legjobban tudjál segíteni 
annak ellenére, hogy esetleg nagyon megijedsz. 

Ha segítségnyújtás közben úgy érzed, nem tudod felidézni az itt tanultakat, kérj 
nyugodtan segítséget a 112-es segélyhívó számon. 

Fontos, hogy elsősegélynyújtás közben próbálj nyugodt maradni, a sérültet és 
esetleg az ijedt környezetet is próbáld meg megnyugtatni. 

Előfordulhat az is, hogy rosszul bírod a sérülés látványát, a vért, a másik ember 
szenvedését. A gumikesztyű használata nemcsak a fertőzésektől véd, segít az 
irtózás leküzdésében is. 

Ha pedig végképp úgy érzed, nem tudsz úrrá lenni az ijedségeden, és nem tudsz 
odamenni segíteni, vagy pedig olyan körülmények között történt a baleset, hogy 
nem tudsz közelebb menni a sérültekhez, hívj segítséget, és próbálj meg mindent 
megtenni, hogy ne alakuljanak ki további sérülések.

Amennyiben szeretnél a témakörben tovább olvasni, látogass el az elsosegely.hu 
honlapra, ahol további érdekes írásokat, oktatófi lmeket találhatsz.
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Beszélgessünk! 

? Te milyen sérülésnél tudnál segítséget nyújtani?

Szerintem az elsősegély az, hogy amikor valakit baleset 
ér, segítséget nyújtunk, megpróbáljuk azt kezelni.

De ahhoz, hogy elsősegélyt tudjunk nyújtani, fontos tud-
nunk, hogy milyen sérülést hogyan kell kezelni. Elvégre 
egy égési sérülést mégiscsak máshogy kell ellátni, mint 
egy vágást, nem?

Persze, és a segítségnyújtás előtt vagy alatt szükséges le-
het segítséget, valamint a mentőket is hívni.

Sőt, hallottátok, hogy létezik egy SzívCity nevű applikáció, 
amelynek az önkéntesei tudnak újraéleszteni? Így az alkal-
mazáson keresztül tudod jelezni, ha valakinek leállt a kerin-
gése, és ha a közelben van ilyen személy, azonnal segít-
ségre siet a mentők kiérkezéséig.
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A biztonsági és munkavédelmi szabályok gondos betartása ellenére is érheti az 
embert baleset, sérülés, előfordulhat rosszullét. 

Legyen szó munkahelyi, közlekedési, vagy háztartási balesetről, szükség esetén 
mindenkinek a törvény által is előírt kötelessége elsősegélyt nyújtani. 

A segítségnyújtást a baleset bekövetkezte után a lehető leghamarabb meg kell 
kezdeni, ezzel is elősegítve a sérült gyógyulását, esetleg életben maradását. 

Az elsősegélynyújtó hely

A munkahelyen, iskolában, egyéb intézményekben az elsősegélynyújtó felszere-
lést, a mentődobozt az előírásoknak megfelelően jól látható, könnyen és gyor-

san elérhető, elsősegélynyújtásra alkalmas helyen kell elhelyez-
ni. Olyan helyet kell kijelölni, ahol az eszközöket szennyeződés 
nem érheti. Ha szekrényben, fi ókban tárolják az elsősegély-fel-
szerelést, akkor különösen fi gyelni kell arra, hogy könnyen, kulcs 
nélkül ki lehessen nyitni a szekrényt vagy a fi ókot.

Az elsősegélyhelyen az elsősegélynyújtáshoz szükséges tisztál-
kodásra is elegendő mennyiségben ivóvizet, fertőtlenítő hatá-
sú kéztisztító szert és papír- vagy egyszer használatos törülközőt 
kell tartani. 

! Elsősegély a rosszullét vagy baleset utáni első 
egészségügyi segítségnyújtás. Az a beavatkozás, 
amellyel a betegnek vagy a balesetet szenvedőnek 
a szakszerű orvosi ellátásig segítenek. 

Feladatok

1. Gyűjtsétek össze, mi a teendő csípés, harapás, illetve égés esetén!

2. Keressetek elsősegéllyel, elsősegélynyújtással kapcsolatos applikáció-
kat, weboldalakat!

3. Nézzetek utána, mi az a stabil oldalfekvés! Próbáljátok is ki egymáson!
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Beszélgessünk! 

? Szerinted mire lehet szükség egy 
elsősegélyládában?

A balesetek jelentős része otthon tör-
ténik, így érdemes otthon is tartani el-
sősegélycsomagot. Nálunk különböző 
méretű ragtapaszok, szemöblítő, fer-
tőtlenítő és kötszer van, mondjuk, Öcsi 
miatt sokszor szükség is van rá.

Sőt! Az sem árt, ha van kullancscsi-
peszünk és égési kötszerünk vagy zse-
lénk, főleg, ha valaki annyira szeret 
túrázni, mint mi.

Apa nekem a múltkor megmutat-
ta az autóban lévő elsősegélylá-
dát. Abban is kötszerek voltak. Azt 
mondta, hogy a rendőrök most már 
fokozottan ellenőrzik, hogy min-
denkinek van-e, érvényes-e a sza-
vatossága és mindent tartalmaz-e.

Igen, fontos, hogy ezek az elsősegély eszközök 
gyorsan, hatékonyan, egyszerűen, higiéniku-
san használhatóak legyenek. 
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Minden munkahelyen, közintézményben, iskolában, sportlétesítményben, töme-
ges rendezvényeken állandóan készenlétben kell tartani az elsősegélynyújtó fel-
szerelést. Az elsősegélynyújtó felszerelés fajtája (mérete) és mennyisége függ a 
helyszínen tartózkodó emberek számától. 

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket (pólya, ragtapasz, sebfertőtlenítő 
oldat stb.) az elsősegélynyújtó láda (mentőláda) tartalmazza. 

A láda zárószalagán látható jelzés mutatja a lejáratának dátumát (azt, hogy 
meddig használható). A sérülteket nem szabad lejárt kötözőszerrel ellátni. Pél-
dául a steril kötszerek a sterilitásukat kb. 5 évig őrzik meg, a sebfertőtlenítő ol-
dat a gyártási dátumtól számított 3 évig használható fel. A ládában a termékek 
egyesével vannak csomagolva, így valamelyik felhasználásával nem veszíti el a 
csomagban lévő többi termék is a sterilitását.

Az elsősegélynyújtó felszerelések ellenőrzése, karbantartása 

A munkahelyen a munkáltató feladata gondoskodni az elsősegélynyújtó felsze-
relés beszerzéséről, karbantartásáról, az elsősegélynyújtáskor elhasznált, lejárt 
vagy használhatatlanná vált eszközök azonnali pótlásáról. 

A feladat ellátásával meg kell bízni egy munkatársat, aki rendszeresen ellenőrzi 
a felszereléseket. Ő köteles fi gyelni a lejárt szavatosságú kötszerek és tartozékok 
cseréjére, az elhasznált felszerelések pótlására. 

Színek segítségével

Ma már a legtöbb elsősegélyládában színek is segítik az elsősegélynyújtás minél 
gyorsabb és szakszerűbb elvégezését. A kötszereket, eszközöket különböző szí-
nekkel látják el, így segítik az eszközök felismerését, illetve a felhasználási területük 
gyors meghatározását.

A steril szó jelentése: fertőzéstől mentes. A steril kötszerről nem jut további kóroko-
zó a sérülésen át a szervezetbe. Ezzel szemben még egy tiszta konyharuha vagy 
textildarab is tartalmazhat olyan kórokozókat, melyek a sérülésen át a szervezet-
ben további megbetegedéseket okozhatnak.

! A munkahelyi mentőládában az elsősegélynyújtás-
hoz szükséges eszközöknek mindig hiánytalanul ben-
ne kell lenniük. Egy sérült ellátása után pótolni kell az 
elhasznált eszközöket, fel kell tölteni a ládát.
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A színkódok jelentését a mentőládában található útmutató is tartalmazza. A szín-
kódrendszert úgy alakították ki, hogy könnyen áttekinthető és megjegyezhető, 
logikus legyen. A balesetnél így nem kell a keresgéléssel időt pazarolni, hamar 
megtaláljuk a legjobb eszközt. 

Az alábbi két kép alapján megítélhető, hogy mennyivel átláthatóbb az felső el-
sősegélyláda a színkódok miatt.

Minden mentőláda tartalmaz egy elsősegélynyújtási tájékoztatót. Az elsősegély-
nyújtásnál ezt a tájékoztatót ajánlott fi gyelembe venni!

Azokon a munkahelyeken, ahol a munka jellege miatt különleges veszélyhelyze-
tek is lehetnek, további elsősegélynyújtó eszközöket is be kell készíteni. Például 
kihűlés elleni takarót, speciális égési kötszereket, szemöblítő folyadékot, kullancs-
csipeszt, hordágyat.

A SZÍNKÓDRENDSZER leírása
A KÉK jelű termékek elsősorban vágásnál, horzsolásnál és zúzódásnál használatos 
kötszerek, mull-lapok. 

A SÁRGA jelű termékeket főként újrakötözésnél használjuk. Minden seb ellátására 
alkalmasak. 

A SZÜRKE jelű kötszer speciális réteggel van bevonva, sima felületű, így nem ra-
gad a sebbe. Nagy nedvszívó képességgel rendelkezik, légáteresztő. 

A NARANCSSÁRGA jelű kötszert használhatjuk minden erősen vérző sebre nyo-
mókötésként. Henger alakú nyomópárna, ami az artériás vérzéseket is gyorsan 
és biztosan lecsillapítja. 

A ZÖLD jelű kötszerek és mull-lapok a végtagok rögzítésére szolgálnak, például 
elasztikus pólya, hálós kötöző, háromszögkendő.

45

Az elsősegélynyújtás 
alapismereteiII.

2. Az elsősegélyláda tartalma

OH_SNE_SZA09T_0_Szakmai_alapozo_imeretek_TK_2021_tordelt3.indd   45OH_SNE_SZA09T_0_Szakmai_alapozo_imeretek_TK_2021_tordelt3.indd   45 2021.04.13.   8:35:322021.04.13.   8:35:32



Az 50 főnél kevesebb dolgozót foglalkoztató munkahelyek számára javasolt 
elsősegélydoboz tartalma:

Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 2 db
Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 4 db
Vágott mullpólya (10 cm x 5 m): 4 db
Steril hajtogatott mull (50 cm x 80 cm): 3 db
Steril mull-lap (6 x 6 cm / 100 lap): 1 db
Kéztisztító lap: 4 db
Ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 db
Háromszögletű kendő (100 x 100 x 141 cm): 2 db
Fóliakesztyű: 8 pár
Biztosítótű (40 mm-es): 4 db
Olló (130 mm-es): 1 db
Fertőtlenítő oldat (30 ml): 2 darab
Elsősegélynyújtás képekben: 1 db
Feljegyzési füzet (40 oldalas): 1 db
Tartalomjegyzék: 1 db

Feladatok

1. Készítsétek el az iskolátok épületének az alaprajzát, és jelöljétek be azt a 
pontot, vagy azokat a pontokat, ahol elsősegélyláda található!

2. Ellenőrizzétek az iskolában található elsősegélyláda tartalmát! Készítse-
tek jegyzőkönyvet a tartalmáról és a benne található elemek szavatos-
ságáról!

3. Nézzetek utána, hogy az iskolátokban hol van elsősegélynyújtó hely! 
Ellenőrizzétek, hogy minden szükséges feltétel rendelkezésre áll-e!
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Beszélgessünk! 

? Szerinted miket kell elmondani a telefonban, amikor 
segélyhívást kezdeményezünk?

Egyszer a szomszéd néni elesett a lépcsőn. Nagyon fájlal-
ta a lábát, sőt a fejét is beütötte, ezért anya mentőt hí-
vott hozzá. Később kiderült, hogy a néni eltörte a lábát, 
és a fejét ért ütés miatt agyrázkódást is kapott. 

Nekem azt tanították, hogy ha a bajbajutott nem reagál, 
nem kap levegőt vagy nagyon zavartan viselkedik, min-
denképpen mentőt kell hívni.

112
MENTŐK
HÍVÁSA!

Amikor a bátyám elesett motorral, egy pillanatra elvesz-
tette az eszméletét, akkor is mentőt hívtak hozzá. Szeren-
csére kiderült, hogy semmi komolyabb baja nem lett, 
mert megvédte a bukósisak.

Persze az is fontos, hogy csak akkor hívjuk a mentőt, ha 
valóban baj van, például egy sima nátha miatt mi ma-
gunk menjünk el orvoshoz, ezzel nem szabad a mentő-
ket terhelni.
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Hazánkban és az Európai Unió több országában a 112 egységes segélyhívószám-
ként működik. Ezt a telefonszámot ingyenesen, sőt kártya nélküli telefonról is lehet 
hívni. 

Nagyon fontos, hogy a lehető leggyorsabban segítséget hívjunk, de azt csak a 
szükséges információk birtokában tudjuk megtenni. Először tehát tájékozódnunk 
kell az alábbiakról: hányan sérültek, milyen állapotban vannak, és esetleg milyen 
helyszínre kérjük a segítséget. 

A helyes segélyhívás alapján tudják eldönteni, hogy milyen mentőerőket és 
egyéb szervezeteket kell küldeni a helyszínre (például: tűzoltóság, rendőrség, ka-
tasztrófavédelem).

Mikor hívjunk mentőt?

Sokszor nehéz eldönteni, hogy szükséges-e mentőt hívni. Bizonyos tünetek riasztó-
ak lehetnek az átlagember számára, miközben csupán könnyebb, kisebb egész-
ségkárosodás váltja ki azokat (pl. egy kisebb fejbőrsérülés esetén is sok vér foly-
hat).

! A segélyhívót csak valóban szükséges esetben 
szabad hívni! Nehogy épp akkor foglaljuk le, amikor 
valakinek valóban szüksége lenne segítségre!

Biztosan indokolt a mentőhívás, ha a bajbajutott:
– életveszélyben van, vagy annak gyanúja áll fenn,
– az ingerekre nem reagál,
– viselkedése zavart,
– hirtelen jelentkező, erős fejfájásra, mellkasi vagy hasi fájdalomra panaszkodik,
– nehezen kap levegőt, fulladásérzése van,
– bénulást, jelentős zsibbadást tapasztal,
– jelentős mennyiségű (3 dl-nél több) vért veszített,
– nagy kiterjedésű égést szenvedett,
– végtagja(i) rendellenesen áll(nak), koponyáján elváltozás látható,
– a baleset alapján feltételezhető, hogy nagy erejű ütés érte.

Mentőt kell hívni továbbá megindult szülés, valamint olyan viselkedészavar ese-
tén, amikor a bajbajutott a saját vagy mások testi épségét veszélyezteti.
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Mentőhívás helyett orvoshoz javasolt fordulni:
– ha a jelentkező tünetek nem túl kellemetlenek,
– ha panaszok már több napja fennállnak,
– ha a rendellenes vérzés könnyen uralható,
– ha a sérülés nem jár együtt jelentős fájdalommal.

Bizonytalanság esetén az orvosi ügyelettől kell segítséget, tanácsot kérni!

Feladatok

1. Szituációs gyakorlat: Testnevelésórán a tornateremben összefejelt a tor-
natanár és egy diáktársatok. Mindketten szédülnek és hányingerük van. 
Hívjatok mentőt az esethez!

2. Beszéljétek meg! A szomszéd néni elesett a kerékpárjával, de nem sérült 
meg súlyosan. Elmondja, hogy napok óta fáj a feje. Mit teszel?

3. Látogassatok el a mentőállomásra, vagy hívjatok meg egy mentőorvost 
az iskolába. Készítsetek vele interjút! Mit kérdeznétek tőle? Gyűjtsetek ösz-
sze legalább 5 érdekes kérdést!
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Beszélgessünk! 

? Te tudod, hogy hogyan kell ellátni egy vérző sebet? 
Mit kell tenni, ha valaki például elájul?

Amikor a szomszéd elesett, én nagyon megijedtem, még 
jó, hogy ott voltak a szüleim, és ők tudták, hogy mit kell 
tenni, amíg a mentők kiérkeznek.

Igen, tudnunk kell, hogy hogyan segítsünk addig is, míg a 
mentők meg nem érkeznek. De valamit azért tanultunk 
már erről, mondjuk szerencsére sosem kellett még való-
ságban letesztelnem, hogy tényleg tudom-e. 

Azt hiszem, az én szüleim rendkívül képzettek már, mert 
velem és a testvéremmel mindig történik valami. Ha tud-
nátok, hányféle ragtapasz van otthon! 

Én lehet, hogy annyira megijednék, hogy nem tudnék se-
gíteni. Pedig szívesen segítek bárkinek. Le lehet győzni a 
félelmet szerintetek?
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Teendők erős vérzés esetén

Erős vérzésről beszélünk, ha a vér folyamatosan, nagy mennyiségben, akár spric-
celve távozik. A vér színe lehet sötétvörös vagy élénkpiros. A vérzés oka legtöbb-
ször vágás vagy szúrás. 

A vérzés ellátása során az alábbiakra kell fi gyelni:
– Gumikesztyűt kell használni a fertőzésveszély elkerülése érdekében!
– A sérültet nyugalomba kell helyezni, le kell ültetni vagy fektetni. 
– A vérző sebre, illetve sebbe mielőbb steril kötszert kell nyomni, így csökkentve 

a vérzést.
– Ha csökken a vérzés erőssége, fertőtleníteni kell a sebet, majd steril mull-lap és 

mullpólya segítségével nyomókötést kell rátenni!

Ami TILOS!

Nem szabad a sebre vizet folyatni, mert gátolja a véralvadást!

Nem szabad a végtagot elszorítani!

Az átvérzett kötést nem szabad levenni, az újabbat rá kell tenni! (Csak a túl laza 
kötést indokolt lecserélni.) 

A kivérzéses sokk tünetei: sápadtság, émelygés, száraz ajkak és nyelv! Ha ezt ta-
pasztaljuk, a sérültet úgynevezett sokkfektetésbe kell helyezni, azaz a földön, hátán 
fekvő sérült lábát fel kell emelni kb. 45-60 fokban, így biztosítva az agy vérellátását.

A sok vért vesztett sérült vérkeringése romlik, könnyebben lehűl, ezért takaróval 
vagy izolációs fóliával védjük a lehűléstől!

! Állampolgári kötelességed a bajba jutott embernek 
segítséget nyújtani!
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Égési sérülések ellátása

Az égési sérülés általában a bőrt vagy a légutakat érinti. Gyors és hatékony ellá-
tása csökkenti a sérülés súlyosságát, valamint rövidíti a gyógyulási időt. 

A szilárd testek, a forró gázok és a napsugárzás okozta hőhatásokat égésnek, míg 
a folyadékok által okozott sérülést forrázásnak nevezzük.

Teendők égési sérülés esetén:

A biztonság érdekében gumikesztyűt kell húzni, 
majd a beteget meg kell nyugtatni!

A sérült testrészről el kell távolítani a testék-
szereket (pl. karkötő, gyűrű, óra), mert duzza-

nat esetén elszoríthatják az érintett testrészt.

Égési sérülés esetén legfontosabb a hideg vi-
zes hűtés megkezdése. Ez csillapítja a fájdal-

mat, nyugtatja az érintett testfelületet, csökkenti a 
sérülés mélységét. Kiterjedt égés hűtésekor azonban 
fennáll a kihűlés veszélye, különösen csecsemő és kis-
gyermek, vagy idős ember esetében. 

A hűtést követően a sebet fertőtlenítjük, majd steril kötést 
helyezünk rá.

Az égési sérülések osztályozása
Az égési sérülések súlyosságát az érintett bőrfelület mélysége alapján szokták 
csoportosítani. Az elsőfokú égés csak a bőr legfelső rétegét, a hámréteget érinti. 
Ebben az esetben a bőr pirossá, feszessé válik, megduzzadhat, fájdalmas. 

A másodfokú égésnél a bőr második rétege, az irha is sérül. A sérült felületen 
hólyagok jelennek meg. 

Harmadfokú égésnél bőrünk legalsó rétege, a bőralja is sérül. A sebfelület pisz-
kosszürke, sárgás, érzéketlen, mert az idegvégződések elhalnak. 

A legsúlyosabb, negyedfokú égésnél a bőr szövetei, valamint a mélyebben talál-
ható inak, csontok is elszenesednek. 

Az égési sérülés kiterjedése is fontos információ a sérülés súlyosságának megha-
tározásában. A testfelület 10%-át meghaladó égési sérülés esetén minden eset-
ben kórházi ellátásra van szükség, de mélyebb égésnél kisebb felület esetén is 
orvoshoz kell fordulni. A sérült tenyerének mérete (kinyújtott ujjakkal együtt) a 
teljes bőrfelület körülbelül 1%-a. 
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Ami TILOS:

Jéggel és jeges vízzel hűteni nem szabad!

A fertőtlenítőszeren és steril kötszeren kívül a sebbe mást nem szabad helyezni (pl. 
tejföl, sebhintőpor)!

A bőrbe égett ruhát nem szabad kiszedni! 

Nem szabad a kialakult hólyagokat kiszúrni!

További teendők 

Ha sokk tüneteit tapasztaljuk (sápadtság, száraz ajkak és nyelv, szomjúság), fek-
tessük a beteget a hátára és emeljük fel a lábait (azaz alkalmazzunk sokkfekte-
tést)!

A folyadékvesztést pótolni kell, itassuk meg a sérültet!

Lazítsuk meg a sérült ruházatát (öv, nyakkendő stb.), ha vannak, vegyük le az 
ékszereit (gyűrű, karkötő stb.)!

Figyeljünk a kihűlés (hipotermia) jeleire (álmosság, ingerlékenység, zavartság, hi-
degrázás, sápadt és hideg bőr, elmosódott beszéd)! A hipotermia súlyosabb ál-
lapotát jelzi az eszméletvesztés, a lassú szívverés és a felszínes légzés.

Minden esetben orvoshoz kell fordulni, ha 
– az égés mélyebb rétegeket is érintett, 
– az égett rész szenesedett,
– több mint háromtenyérnyi felületen hólyagok jelentek meg,
– arcot, légutat, nagyobb ízületet, nemi szervet ért az égés,
– gyermek vagy idős ember szenvedett égési sérülést.
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A kiránduláson az egyik osztálytársatok elesett, a könyöke megsérült. 

Tünetei:

Erős fájdalomra panaszkodik. Duzzadt a karja, és nehezen tudja mozgatni.

Rögzítsétek a karját háromszögletű kendővel a leírás segítségével!

1. Teremts biztonságos feltéteket, használj gumikesztyűt!

2. Nyugtasd meg a sérültet, helyezd nyugalomba! Ültesd le, de ügyelj arra, hogy 
a sérült testrészt lehetőleg ne mozgassa!

3. Kérd meg a sérültet, hogy sérült karját próbálja meg könyökben behajlítani, 
majd ép karjával megtámasztani!

4. Rögzítsd a sérült kart háromszögletű kendővel!

+1. A sérült ízület hűtőborogatással hűthető.

! Ha a sérülés következtében a testrész mozgatása fáj 
a sérültnek, ne erőltesse! 
Soha ne használj a kar rögzítéséhez szilárd tárgyat, 
így faágat, vascsövet stb. Ezzel csak súlyosbítható a 
sérülés. 

1. A kendő (há-
romszög) átfogó-
jával szemközti 
sarkára köss cso-
mót!

2. Kérd meg a 
sérültet, hogy a 
sérült karját pró-
bálja behajlítani! 
A csomót óva-
tosan helyezd a 
könyökéhez!

3. A kendő két végét 
kösd össze a nyaka hátsó 
részén! Ügyelj rá, hogy a 
kendő a könyöktől az uj-
jak végéig a teljes alkart 
és kezet fedje! Ha lehető-
séged van rá, a sérült kar 
rögzítésére használj még 
egy háromszögkendőt!”
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Idegen test a légútban

A tápcsatorna és a légutak kereszteződési pontja a garat. A légutak lezárását a 
gégefedő végzi. A légút részleges vagy teljes elzáródását okozhatja az étkezés 
közbeni félrenyelés vagy valamilyen tárgy bejutása. A felső légút legszűkebb része 
a hangrés, az esetek döntő többségében itt akad meg az idegen test (pl. étel). 

A légút elzáródására kell gondolni, ha a bajbajutott 
– a torkához kap, köhög, fuldoklik,
– nehezen kap levegőt, sípoló hangot ad légvételkor, vagy hangos, ziháló, sza-

pora a légzése,
– nem tud hangot kiadni, vagy nehezített, halk a beszéde,
– arca kékes, szürkéslila vagy eltorzul,
– eszméletét veszti.

Elsősegélynyújtással kapcsolatos teendők felnőtt személy esetén:
– Teremts biztonságos körülményeket!
– Ha bizonytalan vagy abban, hogy a sérült valóban fuldoklik, kérdezz rá!
– Biztasd a sérültet köhögésre!
– Mérj határozott ütést a lapockái közé a tenyereddel! A beavatkozást maxi-

mum ötször ismételd!
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– Ha a probléma továbbra is fennáll, alkalmazd a Heimlich-féle műfogást!

Minden légúti elzáródás (még ha felszabadult is) esetén indokolt a mentőhívás 
(112)!

– Ha a probléma továbbra is fennáll, alkalmazd a Heimlich-féle műfogást!A Heimlich-féle műfogás lépései  
1.  Egyik kezét szorítsa ökölbe!

2.  Hüvelykujjának hajlatát helyezze a 
sérült szegycsontja és köldöke közötti 
hasterületre!

3.  Másik kezével kulcsolja át hátulról 
ökölbe szorított kézfejét, majd hatá-
rozott mozdulattal húzza maga felé, 
majd kissé felfelé! A mozdulat két 
részből álljon! Eleinte maga felé húz-
za, majd felfelé!

A 3. lépést maximum ötször ismételje! Ha nem javul a bajbajutott állapota, azon-
nal hívjon mentőt (112), majd ismételje a folyamatot a lapocka közti ütésektől 
kezdve!
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Légúti akadály csecsemő- és gyermekkorban

A légúti akadály kialakulása csecsemő- és kisgyermekkorban viszonylag gyakori 
jelenség. A légút részleges vagy teljes elzáródását okozhatja az étkezés közbeni 
félrenyelés, vagy valamilyen tárgy, legtöbbször játék szájba vétele .

A tünetek hasonlóak a felnőtteknél tapasztalható jelekhez, így a sérült:
– a torkához kap, nehezen vesz levegőt, fuldoklik,
– nem vagy alig tud hangot kiadni,
– arca eltorzul, bőre kékes, szürkéslila lehet,
– eszméletét veszti.

Elsősegély

– Amennyiben a gyermek tudatánál van, és ki tudja köhögni a megakadt ide-
gen testet, úgy biztassa a gyermeket köhögésre, egyéb teendő nincs. Ne üsse 
meg a gyermek hátát!

– Amennyiben a csecsemő nem tud megfelelő-
en köhögni, az alkarunkra fektetjük hasával lefe-
lé, tenyerünkben tartva az arcát, majd a hátára 
csapunk! Ezt maximum ötször ismételjük!

A kisgyermek esetében a mellkasát támasszuk 
meg, vagy fektessük saját combunkra kereszt-
be. Ezt követően csapjuk hátba a lapockái 
között, határozottan, de nem túl durván. Ezt a 
légúti akadály távozásáig vagy maximum öt-
ször ismételjük.

– Ha nem járnánk eredménnyel, kisgyermek 
esetén alkalmazzuk a Heimlich-féle műfogást. 

A csecsemőt vagy az eszméletlen kisgyerme-
ket fektessük a hátára, és úgy alkalmazzunk 
mellkasi lökéseket, de lassabb ütemben. ma-
ximum öt alkalommal! Amint a légút felszaba-
dult, több lökést már ne alkalmazzunk! 

Hívjunk mielőbb segítséget!

– Ha a csecsemő vagy a gyermek eszméletlen, be kell nézni a szájába. Ameny-
nyiben jól látható légúti akadályt észlelünk, próbáljuk meg eltávolítani. Ha 
nem látunk légúti akadályt, akkor nem szabad a szájba nyúlni!

Amennyiben az eltávolítás sikertelen, meg kell kezdeni az újraélesztést!

57

Az elsősegélynyújtás 
alapismereteiII.

4. Amíg megérkezik a szakszerű segítség…

OH_SNE_SZA09T_0_Szakmai_alapozo_imeretek_TK_2021_tordelt3.indd   57OH_SNE_SZA09T_0_Szakmai_alapozo_imeretek_TK_2021_tordelt3.indd   57 2021.04.13.   8:36:082021.04.13.   8:36:08



Felnőtt újraélesztése

Hazánkban az egyik leggyakoribb halálok a hirtelen szívhalál. Ekkor a szívben 
ingerületvezetési zavar lép fel (ún. kamrafi brilláció), és a szív szabálytalan re-
megésbe kezd. A szív ugyan nem áll le, azonban a remegés miatt nem tudja a 
szervezet vérkeringését biztosítani. Az ilyen keringési zavar helyreállításának leg-
hatékonyabb módja a defi brillátor alkalmazása.

Sajnos a legtöbb esetben nem áll rendelkezésre azonnal újraélesztő készülék, így 
a keringést és a légzést segíteni kell! 

Megelőzés:
A kisgyermekekre jellemző, hogy a világgal való ismerkedésük során a tárgyakat 
a szájukba veszik, így fokozott a félrenyelés veszélye. Esetükben tehát különösen 
fontos a megelőzés! 

Amire különösen érdemes odafi gyelni:
– A gyermek életkorának megfelelő ételekkel kínáljuk! Kerüljük a kemény és da-

rabos, könnyen félrenyelhető ételeket!
– Teremtsük meg a nyugodt étkezés feltételeit!
– A gyermeket szoktassuk rá, hogy evés közben ne fi gyeljen másra! Ne engedjük 

evés közben játszani, és játék közben enni. Mi se játsszunk vele evés közben!
– Életkorának megfelelő játékokat adjunk neki! Az apró részekből álló játékok 

elemeit lenyelheti, az orrába dughatja.
– Az otthonunkban lévő apró tárgyakat olyan helyen tároljuk, ahol a gyermek 

nem éri el!
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Ennek módját laikus újraélesztésnek nevezzük. 

A laikus újraélesztés lépései

0. Biztonság – Győződjünk meg a saját biztonsá-
gunkról, és természetesen a jelenlévők és a bajba-
jutott biztonságáról is!

1. Megszólítjuk, és ezzel egy időben vállainál eny-
hén megrázzuk a sérültet!

Ha a bajbajutott NEM reagál:

2. Megvizsgáljuk a légzését!
Hajtsuk hátra a sérült fejét a homloka felső részé-
nél, valamint az állánál megfogva! Fülünket te-
gyük a sérült orra elé! Így egyszerre halljuk a lég-
zőmozgásokat, érezzük a leheletet az arcunkon, 
illetve szemünkkel fi gyelhetjük a mellkas mozgá-
sát! Ezt a vizsgálatot hívjuk hármas érzékelésnek 
(érzem, látom, hallom). A vizsgálatot legalább 
10 másodpercig végezzük! Ez idő alatt minimum 
két légzőmozgásnak kell lennie! Ha ez nem így 
van, hívjunk vagy hívassunk azonnal mentőt!

Ha esetleg légúti akadályra gyanakszunk (pl. a 
sérült étkezett), keressünk légúti akadályt, és pró-
báljuk meg eltávolítani!

3. Hívjunk segítséget a 112-es segélyhívó számon!
Tájékoztassuk a mentőket, hogy újraélesztésre 
van szükség, majd kövessük a mentésirányító 
utasításait!
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4. Végezzünk 30 lenyomást a mellkason (mell-
kaskompressziót)!
Két kézfejünket egymásra téve és ujjainkat ösz-
szefűzve az alul lévő tenyerünk párnás részét 
helyezzük a mellkas középvonalába, a szegy-
csont alsó felére.

A lenyomások mélysége 5, legfeljebb 6 cm le-
gyen, üteme 100-120/perc legyen.

5. Végezzünk két befújást!
A bajbajutott fejét hátrahajtjuk, orrát befog-
juk, majd egy normál légvételnyi (tehát nem 
erőltetett mennyiségű) levegőt fújunk a beteg 
szájába. A befújást követően arcunkat fordít-
suk a sérült mellkasa felé, nézzük annak süllye-
dését! Vegyünk friss levegőt, majd fújjunk be 
még egyet!

6. Folytassuk az újraélesztést!
A 30 : 2 arányú kompresszió-befúvást a mentők megérkezéséig végezzük, 
vagy amíg nem rendeződik a sérült keringése, illetve nem fáradunk ki. Ha van 
segítségünk, kétpercenként váltsuk egymást!

A csecsemő és kisgyermek újraélesztése hasonlóan zajlik, de kevesebb meny-
nyiségű levegőt fújunk be. Mivel ebben az életkorban kisebb a valószínűsége a 
szívproblémáknak, és valószínűbb, hogy a gyermek félrenyelt, mindig ellenőrizzük 
a légutakat! Ha kell, távolítsuk el az idegen testet a légutakból!

Feladatok

1. Készítsetek nyomókötést!

2. Írjatok gondolattérképet az újraélesztésről!

3. Keressetek rá és nézzétek meg a Tartsd életben! Újraélesztés egyszerűen 
és gyorsan című videót, ami a Stayin alive című dal zenéjére mutat újra-
élesztési mintát.
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Beszélgessünk! 

? Te milyen járműveket ismersz? Melyikkel utaztál 
már?

Anya mesélte, hogy amikor kicsi volt, nagypapáéknak 
még volt lovuk, és néha elmentek lovaskocsizni. Olyan 
lehetett, mintha visszautaztak volna az időben, amikor 
még nem volt autó.

Mi pedig, amikor a Tisza mellett nyaraltunk, elmentünk 
hajókázni! Nagyon izgalmas volt! Elmondta a kapitány, 
hogy nem mindig lehet ám vízre bocsátani a hajót, mert 
előfordul, hogy túl sekély a víz. 

Szerintem a legmenőbb akkor is a villamos! Tudtátok, hogy 
Magyarországon csak négy városban van? Budapesten, 
Szegeden, Miskolcon és Debrecenben.

Hű, hát akkor azzal utaztunk, amikor Budapesten voltunk 
osztálykiránduláson? És volt az, ami a föld alatt megy, … 
a metró.
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A közlekedés tulajdonképpen helyváltoztatás, célja a térbeli, földrajzi távolságok 
leküzdése. 

A közlekedés történhet magántulajdonú vagy közhasználatú járművel, melyek 
használata bizonyos feltételekhez kötött. Napjainkban egy harmadik típusú köz-
lekedésieszköz- használat is elterjedőben van: a közösségi járműhasználat (közös-
ségi autómegosztás, közösségi kerékpáros rendszer).

A közlekedést az utazás távolságát tekintve az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:
– helyi, legtöbbször városi;
– elővárosi;
– környéki vagy helyközi;
– országon belüli távolsági;
– nemzetközi (országok közötti);
– kontinentális (pl. a transzszibériai vasútvonal);
– interkontinentális (földrészek közötti).

! A tömegközlekedés emberek tömeges, rendszeres 
helyváltoztatása. A közlekedő emberek ehhez 
különböző járműveket használhatnak. 
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A közlekedés lehet:
– vasúti (idetartozik a villamos, a metró és a fogaskerekű is);
– közúti (például busz, trolibusz);
– vízi (például tavi és folyami hajózás vagy tengerhajózás);
– légi (például repülőgép).

Az egyes közlekedési eszközök előnyei és hátrányai
A közúti közlekedés előnye a gyors alkalmazkodóképesség; bal-
eset, útlezárás esetén ki tudja kerülni a jármű az akadályt. A köz-
úton biztosítható a háztól házig való eljutás. Hátránya a magas 
károsanyag-kibocsátás és a magas fajlagos energiafelhasználás. 
A közúti közlekedés erősen függ az időjárástól.

A vasúti közlekedés az időjárástól kevésbé függ, nagy biztonság és 
közepes energiafelhasználás jellemzi, de a beruházási költségei na-
gyok. Nemcsak a kötött pályát kell kiépíteni, hanem az állomásokat, 
pályaudvarokat is. További hátránya, hogy a háztól házig történő 
szállítás nem megoldható, annak érdekében a közúti közlekedéssel 
kell kombinálni, mely átszállást igényel. 

Magas kihasználtságnál a vasút lényegesen gazdaságosabb mint 
a közúti közlekedés, de például a 75%-os utaskihasználtságú sze-
mélygépkocsi (1 főre számítva) kevesebb energiát igényel, mint a 
25%-os kihasználtságú gyorsvonat. 

A légi közlekedés beruházási költsége magas, de a repülőgép a sebességének 
köszönhetően rövid idő alatt nagy távolságokra tud szállítani, viszonylag kevés 
utast. A légi közlekedés függ az időjárástól, ám rendkívül biztonságos. Ugyanak-
kor a ritkán bekövetkezett baleseteknél a halálozási arány kiemelkedően magas. 

A belvízi hajózás beruházási költségei (kivétel a mesterséges vízi utak kiépítése) 
általában alacsonyabbak a többi közlekedési módhoz képest, de a szállítási se-
besség alacsony, és gyakran átszállás szükséges. Tömegközlekedési eszközként 
ma már nem nagyon használják, de áruszállításra igen. A vízi közlekedés nem-
csak az aktuális időjárástól függ, hanem a vízállástól is. Alacsony vízállás mellett 
akár hónapokon át akadozhat a folyókon a hajóforgalom.

A 75%-nál jobb kihasználtság azt jelenti, hogy az ötfős autóban 4 vagy 5 ember 
utazik. Egy átlagos vasúti kocsiban kb. 60 férőhely van. Ebben az esetben a 25% 
a helyek negyedét, azaz 15 főt jelent. 

A vasúti kocsik fajtáit tanulmányozhatod a http://www.vonatosszeallitas.hu/jar-
muvek_mav_kocsik.html oldalon.
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A tengeri hajózás beruházási költsége a szállítható emberek számához mérten 
viszonylag alacsony, de a mai kor igényeihez mérten a hajózás lassú. Régen, 
amikor a légiközlekedés még nem volt ennyire elterjedt, ez jelentette az egyetlen 
megoldást a kontinensek közötti közlekedésre. Ma már csak rövidebb távokon 
versenyképes a repülőgépekkel. 

A kerékpáros közlekedés
A kerékpár is jármű, tehát csak járművezetésre alkalmas állapotban, a KRESZ alap-
jait ismerve szabad használni. Kerékpárral a kijelölt kerékpárúton, kerékpársávban 
vagy az úttesten szabad közlekedni. A járdán általában tilos kerékpározni!

Nézd meg, melyek a kerékpár kötelező részei!

Utazási szabályok a tömegközlekedési eszközökön
A tömegközlekedési járműveken sok ember utazik együtt, viszonylag kis térben ösz-
szezárva. Ezért különös fontos, hogy viselkedésünkkel ne zavarjuk a többi utazót. 

A járművek utasaira vonatkozó szabályok 
– Csak álló járműre szabad felszállni, és csak álló járműről szabad leszállni!
– Az utasnak a vezetőt a vezetés közben zavarni tilos!
– Nem szabad a jármű lépcsőjén, illetőleg külső részén utazni!
– Tilos a mozgó jármű ablakán vagy ajtaján kihajolni! 

Borostyánsárga színű küllő-
prízma legalább az első 
keréken (legalább két 
darab), melyet kiegészíthet 
vagy helyettesíthet az 
abroncson lévő refl excsík.

Piros színű hátsó 
fényvisszaverő.

Piros fényt 
adó hátsó 
lámpa, 
ami 
villogó 
is lehet.

Két, egymástól 
független fék.

Csengő.

Fehér vagy kadmiumsárga fényt adó első lámpa, 
ami villogó is lehet. Fehér színű első fényvisszaverő.
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A gyalogos közlekedés

A közlekedésben a gyalogo-
san közlekedő személy mel-
lett gyalogosnak kell tekinte-
ni azt is, aki az úton kerékpárt 
vagy segédmotoros kerék-
párt tol, vagy gyermekko-
csival, kerekesszékkel, illetve 
talicskával közlekedik. 

Sötétben, szürkületben, kö-
dös időben a gyalogosok 
nehezen láthatók, könnyen 
beleolvadnak a környezetükbe, így nem, vagy csak későn veszik észre őket az 
autósok. Ezért a gyalogosnak fényvisszaverő mellényt kell viselnie, ha éjszaka 
vagy korlátozott látási viszonyok között lakott területen kívül az úton, leállósávon 
vagy útpadkán közlekedik.

Feladatok

1. Nézzetek utána, hogy mi a különbség a menetrend szerinti és a charter 
légi járat között!

2. Tervezzetek meg egy utadat lakóhelyetekről Kecskemétre! Hány kilométert 
fogtok utazni? Mennyi idő lesz az út? Át kell szállnotok? Mennyibe fog kerülni 
összesen a buszjegy/vonatjegy a csoportotoknak? A kedvezményekről se 
feledkezzetek meg! Segítségetekre lehet: www.menetrendek.hu

3. Nézzetek utána, melyik két esetben közlekedhet a kerékpáros a járdán!

4. Osztálykirándulásra indultok Budapestre. A busz a Népliget buszpálya-
udvaron fog lerakni titeket. Tervezzétek meg az utatokat az Országház-
hoz! Milyen járművekre kell felszállnotok? Segítségetekre lehet a BKK Uta-
zástervezője.
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Beszélgessünk! 

? Te mivel szoktál iskolába járni? Kérdezd meg a 
tanáraidat, hogy ők mivel járnak dolgozni!

Ti mivel jöttök reggel iskolába? Én például busszal járok, vi-
szont sajnos az öcsémet is kísérnem kell, mert ő még kicsi. 
Anyáék attól félnek, hogy rossz buszra száll… Jó lenne, 
ha közelebb laknánk, akkor tudnék görkorival járni.

Engem autóval szokott hozni apa vagy anya, hiszen a 
város másik felén lakunk. Hazafelé néha sétálok a bará-
taimmal. 

Én is busszal járok, bár ha meglesz a jogosítványom, ve-
szek egy motort, mint a bátyám, és azzal fogok furikáz-
ni. Egyszer ő hozott be a suliba a motorjával… Nagyon 
menő volt!

Én általában bicózom, télen pedig sétálok, nehogy el-
csússzak a jeges úton. De emlékeztek, amikor tavaly Pes-
ten voltunk kirándulni? Metróztunk és villamosoztunk is.
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A lakóhely 

Az ember lakóhelye annak a lakásnak a címe, amelyben él. A tartózkodási helye 
pedig az a címe, ahol – a lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül – 
három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik (például kollégium, albérlet). 

A tartózkodási hely bejelentése legfeljebb öt évig érvényes, ezen túl meg kell újí-
tani. Ha nem újítják meg akkor öt év elteltével automatikusan megszűnik.

Ha valaki végleges szándékkal hagyja el a lakóhelyét, nem jelenthet be csak tar-
tózkodási helyet. A régi lakcím törlésével egy időben új állandó lakóhelyet kell 
megnevezni. A lakcímet és a tartózkodási címet 3 munkanapon belül személyesen 
kell bejelenteni a települési önkormányzat jegyzőjénél vagy a járási hivatalban. 

A lakóhely és a tartózkodási hely adatait 
a Lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya) tartalmazza. A lakcímkár-
tya arra való, hogy az ember a személyi 
azonosítóját és a bejelentett lakcímét hi-
vatalosan igazolhassa. Ha például bank-
számlát nyitsz, akkor szükséged lesz a lak-
címkártyádra és egy személyazonosságot 
igazoló iratra is.

Lakóhely és tartózkodási hely lehet a saját tulajdonú lakás mellett a bérelt lakás, 
a munkásszállás, a kollégium, a hajléktalanszállás, illetve más egészségügyi és 
bentlakásos szociális intézmény (gyermekotthon, idősek otthona) is. A lakcímbe-
jelentés csak a lakás tulajdonosának vagy haszonélvezőjének hozzájárulásával 
(szállásadói hozzájárulás) lehetséges. Közös tulajdonú lakás esetén is szükséges a 
tulajdonostársak hozzájárulása. 

Lakóhelyként, illetve tartózkodási helyként kell bejelenteni a mozgószállást (moz-
gó lakókocsi, hajón lévő szállás, kihelyezett idényszállás) is. Ilyen esetben címként 
a munkáltató székhelyét, esetleg telephelyét kell bejegyezni.

!
A lakcímkártya fontos személyes okirat. Tartalmazza 
a lakcímünket, az esetleges tartózkodási címünket 
és a személyi azonosítószámunkat. Elvesztését, 
megrongálódását vagy a lakcímben bekövetkezett 
változást 3 munkanapon be kell jelenteni a 
kormányablakban.
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A munkahely címe 

Általánosságban munkahelyünknek nevezzük azt a céget, szervezetet, ahol dol-
gozunk. Szűkebb értelemben pedig munkahely alatt azt a konkrét teret értjük, 
ahol a munkavégzés folyik. 

A munkahely székhelye és a munkavégzésünk tényleges helye eltérhet egymás-
tól. Egy cégnek csak egy székhelye lehet, de akárhány telephelye.

A székhely az a hely, ahol a cég hivatalosan elérhető, általában ez a cég leve-
lezési címe is. A céget általában erről a helyről irányítják, a hivatalos iratokat itt 
kezelik és őrzik. A székhelyet cégtáblával kell megjelölni.

A telephely az a hely, ahol a tényleges munkavégzés folyik. A telephely lehet 
a székhellyel megegyező helyen is, ebben az esetben nem kell külön feltüntetni 
a hivatalos iratokban.

Vannak olyan munkakörök, amelyekben a munkavégzés külső vagy változó 
helyszínen történik. Ebben az esetben a munkáltató székhelye számít a munka-
hely címének.

Feladatok

1. Tudod-e, mi az iskolád székhelye? Van-e több telephelye? Nézz utána!

2. Képzeld el, hogy a lakóhelyedhez legközelebbi megyeszékhelyen kapsz 
állást. Tervezd meg, hogyan juthatsz be nap mint nap munkahelyedre!

3. Keress útvonaltervező honlapokat, applikációkat!
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Beszélgessünk! 

? Az ismerőseid körében van olyan felnőtt, aki másik 
településen dolgozik? Ők kapnak támogatást 
a munkába járáshoz? 

Nekem a buszra havonta kell bérletet venni… Anya is 
vesz bérletet, de azt mesélte, hogy az ő bérletének az 
árát kifi zeti a munkahelye.

Az én szüleim itt dolgoznak ebben a városban, ahol la-
kunk. Vajon az én apukámnak is fi zet a munkahelye a 
munkába járásért? 

Én már kérdeztem a bátyámat erről. Azt mondta, hogy 
neki is fi zet benzinköltséget a főnöke, méghozzá mind-
egy, hogy motorral vagy autóval megy. Szerinte nem a 
jármű számít, hanem csak a távolság.

Szerintetek nem igazságtalan, hogy csak néhány dolgozó 
kap az utazáshoz költségtérítést? Ezt szabályozzák vala-
hogy? 
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Jogszabályok írják elő, hogy a munkáltató köteles a munkavállaló azon költsége-
it megtéríteni, amelyek a munkaviszony teljesítésével kapcsolatban indokoltan 
merülnek fel. Ilyen költség a lakóhelyről a munkahelyre való eljutás és a hazauta-
zás is, ha a munkahely és a lakóhely más-más településen található.

A munkavállalónak napi munkába járás címén jár a költségtérítés a lakó- vagy 
tartózkodási helye és a munkavégzés helye közötti oda- és visszautazására. 
Az utazás történhet tömegközlekedési eszközzel, de saját járművel is.

Tömegközlekedési eszközzel történő munkába járás esetén a bérlet vagy a me-
netjegy árának legalább a 86%-át kell adómentesen megtéríteni.

Szintén adómentesen téríthető, de nem kötelező megtéríteni a vasút 1. osztályú 
kocsijára váltott jegyet, az IC pót- és helyjegyet, és a gyorsvonati pótjegyet.

Munkába járás saját gépjárművel

Bizonyos esetekben magángépjármű (saját vagy kölcsön kapott) használatához 
is adható költségtérítés. Ilyen eset például, ha a munkavállaló mozgáskorlátozott, 
nem áll rendelkezésre közösségi közlekedés, vagy azt csak túl hosszú várakozás-
sal tudja a munkavállaló igénybe venni.

A magángépjármű használata során a munkába járás költségtérítése címén 
a lakhely és a munkahely között kilométerenként minimum 9 forint (maximum 
15 forint) jár kötelezően:

Érdekesség 
A jogszabályok a költségtérítéshez nem írják elő a gépkocsi tényleges haszná-
latát. Más településről való munkába járáskor akkor is kérheti a munkavállaló az 
utazási költségtérítést, ha biciklivel, motorral, sőt akkor is ha gyalogosan jár be 
dolgozni.
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Hazautazás költségtérítése

Vannak olyan munkavállalók, akik nem a lakóhelyükről, hanem más településen ta-
lálható tartózkodási helyükről járnak napi rendszerességgel munkába. Őket hetente 
egyszer – vagy ha az általános munkarendtől eltérő a munkaidő-beosztásuk, havon-
ta négyszer – a lakóhelyre történő hazautazás és visszautazás térítése is megilleti.

Az előző leckében már volt szó arról, hogy mi a különbség a lakóhely és a tartóz-
kodási hely között. Ha kell, lapozz vissza, a lakcímkártyáról szóló résznél keresd!

A munkavállalónak hazautazás esetén is a munkába járáshoz hasonló mértékű 
költségtérítés jár. Tömegközlekedési eszközzel történő hazautazáskor az utazási 
költség legalább 86%-a, gépjárművel történő hazautazás esetén a tartózkodá-
si hely és a lakóhely közötti távolság fi gyelembevételével számított kilométerek 
alapján minimum 9, maximum 15 Ft/km jár. 

Előfordulhat, hogy egy munkavállaló mindkét jogcímen (napi munkába járás és 
hazautazás) is utazási térítésre jogosult. Ilyen lehet pl. egy budapesti tartózkodási 
helyű, Gyálon dolgozó munkavállaló, akinek Komáromban van a lakóhelye.

Kiküldetés 

A kiküldetés olyan nem rendszeres, a munkaszerződéstől eltérő helyen történő, 
utazással járó munkavégzés, amelyet a munkáltató rendelt el, és munkavégzés-
hez kötődik. A kiküldetéshez kapcsolódó teljes útiköltséget kell megtéríteni az el-
rendelt munka végzésének helye és a munkahely azon telephelye között, ahol 
a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi. 

Feladatok

1. Fogalmazd meg, mi a különbség a munkába járás és a kiküldetés kö-
zött!

2. Képzeld el, hogy munkát vállalsz egy közeli nagyvárosban, mely a lakó-
helyedtől 18 km-re van. Számold ki, legalább mennyi és legfeljebb mennyi 
munkába járási költségtérítésre számíthatsz a munkáltatódtól, ha az adott 
hónapban 20 napot dolgozol!

3. Nézz utána, mit kell tartalmaznia a kiküldetési rendelvénynek! 
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Beszélgessünk! 

? Te mivel jársz iskolába? Kell fi gyelned a 
menetrendet? Mi növelheti a menetidődet iskolába 
menet?

Reggel, amikor suliba jövök, gyakran késik a busz… És hi-
ába van a menetrendben, hogy 7:15-kor ér az iskolához 
legközelebb lévő megállóhelyre, onnan még 15 percet 
kell gyalogolnom a suliig. Ha kicsit is késik a busz, rohan-
hatok, hogy időben beérjek fél 8-ra az iskolába.7:30

Reggelente az autósok menetideje is megnő. Anya szo-
kott is néha veszekedni velünk, hogy siessünk már, hogy 
még a dugó előtt érjünk át a városon.

#$%&!

Bezzeg motorral! Na, ha lenne motorom, biztosan nem 
kellene menetrendekhez igazodnom…

Na és ha baleset van? Bármi történhet útközben… Télen 
például nekem is tovább tart beérni a suliba. Nemcsak 
azért, mert sétálok, hanem mert olyankor nagyon csú-
szós az út.
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A munkahelyre történő utazás általában nem része a munkaidőnek. A közleke-
dési módot és az indulási időt úgy kell megválasztani, hogy a munkakezdés ide-
jére biztonsággal odaérjünk. Amennyiben a tömegközlekedési eszköz valamilyen 
okból 15 percnél többet késik, arról igazolást tudunk kérni, és azt a munkáltatónak 
be tudjuk mutatni. Ha tehetjük, már az utazás során jelezzük várható késésünket!

Amennyiben egy járat többször is késik, válasszunk korábbi járatot, mert az ismét-
lődő késés okot adhat az elbocsátásra. 

Nem bocsátható el viszont késés miatt az a munkavállaló, akinek a munkáltatója 
nem írta elő a pontos munkakezdési időpontot (azaz rugalmas munkaidőben 
dolgozik).

A menetrend

A tömegközlekedési eszközöket bárki igénybe veheti. Az igénybevételt a menet-
rend segíti, ami az állomáson plakát vagy nyomtatott könyv formában érhető 
el. Ma már szinte minden menetrend elérhető az interneten, az adott tömeg-
közlekedési szolgáltatás honlapján. Léteznek útvonaltervező alkalmazások, ame-
lyeknek csak meg kell adnod az indulási időpontot és helyet, a célállomást és a 
program megtervezi az útvonalat neked (pl. menetrendek.hu). 

A menetrend tartalmazza a járatok útvonalát, a megállóhelyeket, az indulási 
és érkezési időpontokat és az adott járat jellemzőit. A menetrendeket mindig az 
adott közlekedési ágat irányító hatóság hagyja jóvá. 

A menetrendekre jellemző, hogy 
időszakos kiadványok, és a menet-
rendi időszakokat előre rögzítik. A 
menetrendek az indulási időre vo-
natkozó adatokat minden esetben 
az adott település (megállóhely) 
területén érvényes helyi idő szerint 
közlik.

Az utazás tervezésekor fi gyeljünk 
az utazás időtartamára (az indulás 
és érkezés közötti időkülönbségre). 

! A munkahelyre történő utazáshoz mindig olyan 
járatot válassz, mellyel biztosan odaérsz a 
munkakezdésre! 

Menetidő
Travel time

 5'-10' 04:19 04:25 04:49 j 04:55 05:01 04:35 04:59 j 05:05
j 05:19 05:28 j 05:29 05:48 05:49 v 05:26 o 05:27 j 05:39
j 06:10 06:11 06:22 06:30 j'/ 06:37 j 06:07 06:09 06:21

j(= 06:42 j 06:43 06:54 '/ 06:57 07:07 jv 06:39 jo 06:40 j 07:01
'/ 07:17 07:21 j 07:22 07:29 j 07:44 j 07:07 j 07:40 07:40

07:52 j 07:53 07:59 '/ 08:16 08:21 07:41 08:10 j 08:21
j 08:22 j 08:29 j 08:53 08:59 j 09:18 j 08:43 08:51 j 09:10

09:21 j 09:37 j 09:43 j 10:10 10:12 j 09:31 09:43 10:10
j 10:43 j 10:52 j 11:10 11:32 11:43 10:11 j 10:43 j 10:51

12:10 j 12:12 j 12:43 12:52 j 13:10 j 11:10 11:31 11:43
j 13:32 13:43 14:10 14:12 j'/ 14:42 12:10 j 12:11 j 12:43
j 14:43 j(= 14:52 j'/ 14:55 (= 15:10 '/ 15:11 12:51 j 13:10 j 13:31

'/ 15:12 '/ 15:25 15:32 j 15:43 j'/ 15:52 13:43 14:10 14:11
j 15:55 j(= 16:02 16:11 '/ 16:12 16:25 j 14:43 j 14:51 j 15:10

16:32 j 16:43 j'/ 16:52 j 16:55 j(= 17:02 15:31 15:43 16:10
17:11 '/ 17:12 17:25 17:32 j 17:43 j 16:11 j 16:43 16:51

j'/ 17:52 j 17:55 j(= 18:02 18:11 '/ 18:12 j 17:10 j 17:31 17:43
18:25 18:32 j 18:43 j 19:02 j 19:10 18:10 18:11 j 18:43
19:41 19:47 j 20:09 j 20:41 20:44 j 18:51 j 19:10 19:41
21:36 21:44 22:36 22:44 19:46 j 20:41 20:44

v 21:35 o 21:36 21:44
v 22:35 o 22:36 22:44

A járatokon Budapesten belül a Budapest-bérlet érvényes / The Budapest-pass is valid within the borders of Budapest

Jelmagyarázat / Key to the signs used:
 '/

 (=

 j Alacsonypadlós járat / Low-floor bus

 o szabadnapokon / on free days

 v munkaszüneti napokon / on days of rest Érvényes: 2018. december 9-étől

A közúti forgalom sajátosságai miatt menetrendi eltérések előfordulhatnak. / Due to the special features of road traffic, schedule is subject to 
change.

tanév tartama alatt munkanapokon, kivéve XII. 27-31. közötti munkanapokon /  during the school year on working days, except 27-31. 
December
nyári tanszünetben munkanapokon, valamint XII. 27-31. közötti munkanapokon /  on workdays during summer break and on workdays 
between 27-31. December

Vonalszám
Line number

Munkanapokon (hétfőtől-péntekig)
From Monday to Friday ①−⑤

Hétvégén (szombat-vasárnap)
Saturday and Sunday ⑥−⑦

Célállomás / Destination

BUDAPEST, ÓBUDAI RENDELŐINTÉZET

820
830
832
840

Budapest, Árpád híd autóbusz-állomás

Le
tö

lté
s (

pd
f)

1091 Budapest, Üllői út 131.
info@volanbusz.huV27000-1  (1/1)
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Előfordulhat, hogy egy járat hamarabb in-
dul, de a több közbülső megállóhely miatt 
később érkezik, mint egy később induló já-
rat.

Fontos információt nyújtanak a kiegészí-
tő jelzések is. Előfordulhat, hogy egy járat 
csak munkanapokon vagy a hét első taní-
tási napján közlekedik. Ha egy járat mellett 
nincs kiegészítő jelzés, az minden nap közle-
kedik. 

Az internetes keresőprogramok használata 
lényegesen egyszerűbb. Miután beírtuk az 
indulás és érkezés helyét, valamint az utazás 
időpontját, a keresőprogram csak az akkor 
elérhető járatokat kínálja fel. Általában az 
utazás árát is kiírja, sőt tud kalkulálni az eset-
leges utazási kedvezményekkel is.

Átszállást igénylő útvonal tervezésekor min-
dig hagyjunk időt (minimum 5-10 percet) a másik járat elérésére. Tájékozódjunk 
előre, hogy pontosan melyik megállóba érkezik a járatunk, és honnan indul a 
másik!

Átszállás esetén külön fi gyelmet kell fordítani az állomások közötti távolság meg-
tételére.

Feladatok

1. Keress rá, mennyi a hivatalos menetidő Tatabánya és Budapest között 
busszal és vonattal. Melyik a gyorsabb?

2. Derítsétek ki, hogy melyik vonattal érdemes Budapestről Balatonfüredre 
utazni, hogy legkésőbb délután kettőig Balatonfüredre érjetek. 

3. Csoportmunkában nézzetek utána, mi a különbség a személyvonat, a 
gyorsvonat és az intercity között! 
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Beszélgessünk! 

? Milyen gyakran utazol tömegközlekedéssel? Mire 
kell fi gyelned?

Nagyon oda kell fi gyelnem minden hónapban, nehogy 
lejárt bérlettel utazzak… Egyszer már előfordult, és jól 
meg is büntettek.

Amikor vonattal utazunk a keresztanyámékhoz, mindig 
arra a napra kell megvenni a jegyünket, amikor tényle-
gesen megyünk. A kalauz mindig megnézi, hogy milyen 
dátumra szól. 

Hú, amikor Pesten voltunk és vonaljeggyel utaztunk, el-
raktam a zsebembe a sok kacatom mellé… Naná, hogy 
akkor jött az ellenőr, és kérte. Mire előkerestem, teljesen 
leizzadtam, mert féltem, hogy nem találom meg. 

Azt nem értem, hogy ha diákjegyet veszek a buszon, azt 
csak úgy tehetem meg, ha nálam van a diákigazolvá-
nyom. Szerintem nagyon is jól látszódik rajtam, hogy még 
gyerek vagyok. 
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Az utazás megkezdésekor az utasnak rendelkeznie kell érvényes menetjeggyel 
vagy bérlettel. A megváltott menetjegyet az utasnak meg kell őriznie az utazás 
befejezéséig, és az ellenőrzésre jogosult személy (ellenőr) részére azt fel kell mu-
tatnia.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) néhány gyakori jegytípusa:

Jegytípus Érvényessége Ára 
(2019. szeptember)

Vonaljegy típusú 
jegyek

Vonaljegy Nappal 80 perc, 
éjszaka 120 perc

350 Ft (a 10 db-os 
gyűjtőjegy 3000 Ft)

Metrószakaszjegy 30 perc  300 Ft

Átszállójegy Nappal 80 perc, 
éjszaka 120 perc  530 Ft

Napijegy típusú 
jegyek

Budapest 
24 órás jegy 24 óra 1650 Ft

Budapest 
72 órás jegy 72 óra 4150 Ft

Kedvezményes 
csoportos 
tanulójegy

24 óra  650 Ft

A félhavi bérlet elnevezés fennmaradt régről, 
de bármelyik napon megvehető és 15 napig 
érvényes.

A havi bérlet szintén bármelyik nap megve-
hető és a következő hónap ugyanazon nap-
jáig érvényes. Pontosabban szólva, ha január 
10-étől veszel egy bérletet, az január 10-e 0 
órától, február 10-e hajnali 2 óráig lesz érvé-
nyes.

Az általános és az összvonalas bérlettel az 
érvényességi időn belül valamennyi járaton 
lehet utazni. Az egyvonalas bérlettel a rajta 
feltüntetett járaton utazhatunk korlátlanul.

Vigyázz! Az egyes városokban más és más lehet a különböző bérletek fajtája és 
érvényességi ideje!
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Pótdíj
Amennyiben valaki jegy nélkül, érvény-
telen vagy kezeletlen jeggyel, érvényte-
len bérlettel, érvénytelen igazolvánnyal 
utazik, pótdíjat köteles fi zetni. Érvényte-
len az a jegy, amelyet a jegykezelő ké-
szülékkel nem, vagy többször érvényesí-
tettek, illetve az érvényességi ideje lejárt. 

Pótdíjat kell fi zetni abban az esetben is, 
ha valaki az utazási kedvezményt (pl. 
nagycsaládosok utazási kedvezménye, 
diákjegy) jogosulatlanul veszi igénybe, 
vagy a jogosságát nem tudja igazolni. 
A pótdíj mértékét a közlekedési vállalat 
üzletszabályzata tartalmazza. 

Abban az esetben is pótdíjat kell fi zetni, ha olyan túlméretes tárgyat, kerékpárt 
vagy állatot szállít a tömegközlekedési eszközön, ami nem megengedett, vagy 
nem fi zette meg a szállításhoz szükséges díjat.

Szintén pótdíjköteles az utazás, ha az utas a vészjelzőt hozza indokolatlanul műkö-
désbe, vagy az utazási feltételekben rögzítetteket nem tartja be.

A pótdíj mértéke jelentős, például 2019-ben a Volánbusz Zrt.-nél 8000 Ft, a Buda-
pesti Közlekedési Központnál 16 000 Ft.

Feladatok

1. Milyen szabályokat ismersz a gépjármű használatára vonatkozóan? 

2. Járj utána, meddig érvényes a diákigazolványod, és mit kell tenned, ha 
lejárt! 

3. Nézz utána, kik jogosultak kedvezményre a Volánbusznál! 

4. Készítsetek tiltó ábrákat az utazás közben benneteket is zavaró viselke-
désekről! 
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Beszélgessünk! 

? Te milyennek képzeled el a jövőbeli 
munkahelyedet?

Az én anyukám takarítónő. Az egyik héten korán reggel 
megy dolgozni, de mire hazajövök az iskolából, ő is ott-
hon van. A másik héten viszont reggel még otthon van, 
de késő este ér haza. Azon a héten szinte alig tudunk 
beszélni.

A nagybátyám minden reggel a közeli gyárba megy, ott 
dolgozik gépészmérnökként. De azt mondja, hogy nem 
szereti, mert olyan sötét, és sokan vannak egy irodában.

Ha végül mégis kamionsofőr leszek, akkor az én munka-
helyem a kamion lesz?

Én biztos, hogy olyan munkahelyen szeretnék majd dol-
gozni, ahol modern minden, és jó fej a főnök. Szerintem 
az a jó munkahely, ahol rendesen bánnak az emberrel.
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Tágabb értelemben munkahelyünknek nevezzük azt az egész céget, vállalatot, 
szervezetet, ahol dolgozunk.

Szűkebb értelemben viszont azt a fi zikai teret, telephelyet, bolti egységet értjük 
munkahely alatt, ahol a munkát végezzük. Tágabb értelemben a munkahelyünk-
höz tartozik nemcsak az iroda vagy a szerelőcsarnok, hanem az ott lévő eszkö-
zök, szerszámok összessége, valamint az ott dolgozó emberek közössége is.

A munkahely szerepe
A munkahely legfőbb célja, az ott dol-
gozók minél eredményesebb munka-
végzésének biztosítása. Ennek megfe-
lelően történik a munkahely kialakítása, 
berendezése, felszerelése. 

Mivel a dolgozók napi 8 órát, azaz a 
napjuk jelentős részét töltik a munkahe-
lyen, olyan körülményeket kell kialakítani 
számukra, hogy jó hangulatban tudják 
a munkájukat végezni, szívesen járjanak 
be dolgozni, jól érezzék ott magukat. Így 
a végzett munka is jó és magas minő-
ségű lesz.

Az emberi munkavégzést két csoportba 
soroljuk:
– fi zikai munka,
– szellemi munka.

A munkavégzés időtartamát tekintve lehet teljes munkaidős és részmunkaidős. 

A teljes munkaidős foglalkoztatás általában heti 40 óra, átlagosan napi 8 óra 
munkaidőt jelent. 

A részmunkaidő lehet félállás, heti 20 órás munkaidővel, de ennél magasabb 
vagy alacsonyabb mértékű is.

A munkaidő egyműszakos munkarendben általában 7 és 10 óra között kezdődik, 
és 15–18 óra között ér véget.

A munka jellege vagy a termelőeszközök jobb kihasználása érdekében két vagy 
három műszakos munkaszervezés is lehetséges.

Példa két műszakos munkaidőre:

Délelőttös műszak  6–14 óra
Délutános műszak 14–22 óra
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Példa három műszakos munkaidőre:

Délelőttös műszak  6–14 óra
Délutános műszak 14–22 óra
Éjszakai műszak 22– 6 óra

A folyamatos műszak olyan három műszakos munkaszervezést jelent, amikor hét-
végén és ünnepnapokon is folyik a termelés, nincs leállás. 

A munkaszerződés az időtartama alapján lehet határozott vagy határozatlan 
időre kötött. A határozott időre kötött munkaviszony a határidő lejártával auto-
matikusan megszűnik. A határozatlan idejű munkaviszony lejáratát nem rögzítik 
előre, az általában a munkáltató vagy a munkavállaló döntése alapján vagy kül-
ső ok miatt szűnik meg a munka törvénykönyve alapján előírt feltételek betartása 
mellett (például felmentési idő kiadása).

Az emberi szervezet számára az éjszakai munkavégzés a leginkább megterhelő, 
hiszen a biológiai ritmus szerint az alvás időszakában történik a munkavégzés. 
Emiatt az éjszakai műszak alatt és a következő nap folyamán is több, az életmi-
nőségre kedvezőtlen hatással kell szembenézni: 
– okozódik a fáradtság az éjszakai munkavégzés alatt;
– az éjszakai műszakot követően a munkavállaló nehezebben piheni ki magát;
– az éjszakai műszakban dolgozók között gyakori az étvágytalanság.

Érdekes tapasztalat, hogy a délutáni műszakban több a munkahelyi baleset, 
mint az éjszakai műszakban. 

A több műszakos munka során a dolgozók időbeosztására fokozott fi gyelmet kell 
fordítani! A műszakok közötti váltások miatt a biológiai ritmus felborulása pihenési 
és alvásproblémákhoz vezethet, valamint a munkavállalók számára életvezetési 
nehézségeket is okozhat. 

!
A munkaszerződés megkötésekor tájékozódni kell 
az alábbiakról:
–   Mennyi ideig szerződnek velünk? Határozott vagy 

határozatlan idejű a szerződés? 
–   Mikor kell a munkát végezni?
–   Milyen munkakörben akarnak minket foglalkoztatni?
–   Mennyi bért fi zetnek?
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A munkaidő beosztását a munka törvénykönyve, valamint az adott munkahely 
munkaügyi dokumentumai (az aktuális munkaidő-beosztás, kollektív szerződés) 
határozzák meg.

A munkaidő jellegétől függően munkaközi (pihenési) szüneteket kell beiktatni. 
A pihenési szünet a munkáltató számára is kedvező, hiszen egyenletesebbé teszi 
a teljesítményt, csökkenti a hibázást, a betegség miatt kieső időt.

A pihenőidőt úgy érdemes meghatározni, hogy jól szolgálja a munkaképesség 
tartós fenntartását. A szünet ideális mértéke eléri a teljes munkaidő legalább 
5-6%-át, azaz 8 órás munkanapon összesen legalább fél óra legyen. A munkaközi 
szünetet részletekben is ki lehet adni, a leghatékonyabb a kétóránkénti 5-10 per-
ces szervezett szünet. Ez megelőzi a fáradtság kialakulását, de a szünetek hossza 
nagyban függ a munkavégzés jellegétől is. 

A nehéz fi zikai munkáknál hosszabb munkaközi szünetekre van szükség, a mo-
noton jellegű feladatok, szalag melletti munka esetén rövidebb, de gyakoribb 
szünetek lehetnek célravezetők.

A munkaközi szünet minimális mennyiségét a munka törvénykönyve szabályozza. 
Aki napi 6 óránál többet dolgozik, azt legalább napi 20 perc munkaközi szünet 
illeti meg, amelyet nem kell ledolgoznia. Ha valaki napi 9 óránál többet dolgozik, 
az további 25, összesen 45 perc munkaközi szünetre jogosult.

Feladatok

1. Gyűjtsetek olyan foglalkozásokat, ahol több műszakos munkarendben 
dolgoznak. Miért van szükség ezekben az esetekben a több műszakos 
munkarendre?

2. Tervezd meg, hogyan néz ki álmaid munkahelye! Milyen berendezési 
tárgyak vannak, hányan dolgoznak ott stb.

4. Gyűjtsétek össze az állami ünnepeket! Nézzétek meg, hogy ebben az 
évben milyen napokra esnek!

3. Találj ki 2-3 olyan tevékenységet, amely segíthet a munkahelyi fáradt-
ságérzés leküzdésében!
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Beszélgessünk! 

? Szerinted az osztályotokban milyen 
illemszabályokat kellene bevezetni? Mi változna a 
szabályok bevezetésével?

Amikor kifestettem a körmöm, anya közölte, hogy régeb-
ben így nem engedték volna őt dolgozni. Persze ma már 
előfordul, hogy néha-néha ő is kilakkozza a körmeit. De 
régen a körömlakk miatt elbocsátották volna.

Képzeljétek, apa egyik munkatársát azért rúgták ki a múlt 
héten, mert ittasan ment be dolgozni. Állítólag egyszer 
már kapott fi gyelmeztetést az italozás miatt.

Emlékeztek, amikor egyszer nagyon összeveszett az osz-
tály, akkor mit mondott Marika néni? Ha nem vagyunk 
képesek egymással összedolgozni, akkor nagy gondok 
lesznek velünk majd a munkahelyünkön… De ez hogy 
függ össze?

A mama azt mondta nekem, hogy ha valóban szakács 
vagy cukrász szeretnék lenni, akkor oda nem vehetek ám 
fel magas sarkút vagy akármilyen csinos ruhákat. De az 
még nehezebb lesz, hogy a különleges sütemények re-
ceptjeit sem kotyoghatom ki, különben engem is elküld-
hetnek majd…
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A munkavállaló kötelességeit a munka törvénykönyve meghatározza:
– köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban 

megjelenni; 
– a munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára képes állapotban – 

a munkáltató rendelkezésére állni;
– a munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondos-

sággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások 
szerint végezni; 

– a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást 
tanúsítani;

– munkatársaival együttműködni. 

A munkahelyi viselkedés alapvető szabályai: 

1. A munkaadónak és a munkavállalónak egyaránt a legjobb tudása szerint kell 
eljárnia a munkaszerződés teljesítése során. 

2. A munkával kapcsolatosan jóhiszeműen és tisztességesen kell eljárniuk a felek-
nek. Különösen fontos, hogy a munkával kapcsolatos tájékoztatás a munka-
vállaló számára érthető nyelven és módon történjen.

3. Együttműködési kötelezettség áll fenn a munkavégzés során a munkavállaló 
és munkáltatója között, valamint a munkatársak között is. 

4. A tájékoztatási kötelezettség azt jelenti, hogy a munkát meghatározó bármi-
lyen körülményről a lehető leghamarabb tájékoztatni kell a másik felet (pl. 
táppénz bejelentése). 

5. Tilos mások jogainak korlátozása, illetve visszaélni a jogainkkal! Tilos korlátozni 
az érdekérvényesítés lehetőségeit (például a szakszervezethez való csatlako-
zást)!

6. A munkavállaló a munkáltató jogos gazdasági érdekeit nem veszélyeztetheti 
(pl. nem vállalhat másodállást a piaci versenytársnál). 

A hálapénzről
A munkavégzés során a dolgozó a munkavégzéséért harmadik személytől díja-
zást nem fogadhat el a munkáltatója hozzájárulása nélkül. Ilyen díjazásnak mi-
nősül a pénzen kívül az egyéb vagyoni értékű szolgáltatás is. 

Ha magánorvoshoz mész, és fi zetsz a szolgáltatásért, az jogszerűnek számít, de 
ha a kórház alkalmazottja az adott orvos, és a gyógyító tevékenységéért már 
fi zetést kap, akkor ugyanezért a munkáért csak a munkáltatója, azaz a kórházi 
vezetőség jóváhagyásával fogadhat el a betegtől pénzt!
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7. A munkavállalóra titoktartási kötelezettség vonatkozik, és a munkáltató jó hír-
nevének megőrzése érdekében nem adhat ki olyan adatot, tájékoztatást, 
amelyeknek az illetéktelenekhez jutása hátrányos következményekkel járhat. 

A munkahelyi viselkedés további szabályai 

A munkáltató előírhatja a munkavégzéshez kapcsolódó öltözetet, vagy korlátoz-
hatja bizonyos balesetveszélyes ruhadarabok viselését. 

Nem megengedett a munkatársakkal kapcsolatos vélemény, rosszindulatú és 
valótlan kijelentések terjesztése sem a magánéletben, sem a munkahelyen.

A munkavállaló tudomására jutó, a munkát meghatározó információkat köteles 
tényszerűen továbbítani felettesének.

A munkáltató lojalitást vár el a munkavállalótól felettese és munkahelye iránt. 
A lojalitás azt jelentik, hogy ha a felettes és harmadik személy között konfl iktus áll 
fenn, a munkavállaló vagy a felettes pártján áll, vagy kimarad a konfl iktusból. 

Ez a lojalitás természetesen nem áll 
fenn, ha bűncselekmény gyanúja 
merülhet fel, pl. hátrányos megkü-
lönböztetés, szexuális zaklatás, lo-
pás, vagy bármi egyéb. 

Jogosan várja el a munkáltató, 
hogy a munkavállaló a viselkedé-
sével és az öltözködésével megfe-
lelően képviselje a munkahelyét. 
Számos munkahelyen van öltözkö-
dési, illetve etikai kódex.

A munkavállaló munkahelye java-
it, eszközeit és saját munkaidejét 
nem használhatja fel magáncé-
lokra. 

Munkahelyi illemtan 

A munkahelyi kapcsolatokban is érvényesek az élet egyéb terén is elvárt szabá-
lyok (pl. udvariasság, köszönés, tegeződés és magázódás, kézfogás).

A munkahelyen kerüljük a politizálást! Inkább a munkával kapcsolatos témákról 
beszélgessünk! 

Az esetleg másokat zavaró cselekedetünk előtt mindig egyeztessünk a közvetlen 
munkatársainkkal, hogy nem zavarja-e őket. Ilyen lehet a szellőztetés, a ventilátor 
vagy zene bekapcsolása.
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Előfordul, hogy egy ügyfelet, munkatársat meg szeretnénk 
ajándékozni. Apró fi gyelmességnek, köszönetnek helye le-
het, de ez sose legyen túlzó. Ügyeljünk rá, hogy az aján-
dék még véletlenül se utaljon befolyásolásra, meg-
vesztegetésre vagy lefi zetésre!

Fontos, hogy a munkahelyen senkit ne érjen 
hátrányos megkülönböztetés. Ez természete-
sen a munkaadó felé is elvárás, de a munka-
társak sem lehetnek egy-egy személlyel vagy 
munkatársak csoportjával szemben elutasítók, 
kiközösítők. 

Feladatok

! A munkahelyi elvárások a munkáltató és 
a munkavállaló számára is biztonságos, kiszámítható 
helyzetet teremtenek, ezért mindenkinek érdeke 
az elvárásoknak való megfelelés.

1. Készíts osztálytársaiddal egy munkahelyi „illemtablót”!

2. Miben különbözhet egy iskolai karbantartóra vagy takarítóra és egy 
gyárban dolgozó munkavállalóra vonatkozó munkahelyi szabályzat (öl-
tözködés, munkarend, pihenőidő, kommunikáció stb.)?

3. Vitázzatok! Egy munkatársatok, Béla a bejárat mellett gyújtott rá, míg 
egy másik munkatársatok, Andor szóvá teszi, hogy neki cigifüstön át kell 
belépnie a munkahelyére. Béla szerint, mivel nem bent az épületben do-
hányzik, Andornak egy szava sem lehet, különben is, ne akarja neki meg-
mondani, hogy hol dohányzik. Kinek van igaza?
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Beszélgessünk! 

? Te milyen társaságban, milyen munkatársakkal 
éreznéd jól magad?

Apa nagyon nem szeretett az előző munkahelyén dol-
gozni, mert folyton pletykáltak mindenkiről. Aki nem vett 
részt a pletykálásban, azzal szóba sem álltak, még csak 
nem is köszöntek neki.

Anya nagyon szereti a munkahelyét, ahol szoktak tartani 
családi napot is. Múltkor például a cég minden dolgo-
zója ott volt a pikniken. De a dolgozók gyerekei Miku-
lás-napra is kapnak ajándékot.

A bátyám is azt mondja, szereti a munkahelyét. Azt mond-
ja, hogy nagyon jó a közösség. Előfordul, hogy délután 
beülnek valahová közösen, vagy elmennek együtt szó-
rakozni. Sőt, néha a főnök is velük tart. 

Remélem, hogy ahol majd én fogok dolgozni, ott is olyan 
jó lesz, mint itt az iskolában. Szerintetek a tanáraink is sze-
retnek ide járni dolgozni?
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A jó munkahelyi légkör a munkaszervezet vezetői és a dolgozók számára egya-
ránt fontos, hiszen befolyásolja a munkavégzés hatékonyságát is. Ezért a jó veze-
tők tudatosan segítik a jó munkahelyi közösség kialakulását. 

A jó munkahelyi légkört leginkább az mutatja meg, hogy mennyire lelkesen jön-
nek reggel a munkatársak munkába, ezt pedig több tényező befolyásolja. 

Nagyon fontos tényező a munkatársak közötti, valamint a vezetők és beosztottak 
közötti kapcsolatok minősége. 

Fontos továbbá, hogy a dolgozók legyenek tisztában munkájuk hasznosságával, 
leljék benne örömüket, az esetleges nehézségek ellenére is. Szükség van az er-
kölcsi és anyagi elismerésre, a jutalmazás áttekinthető és következetes alkalma-
zására.

A munkavállalók legyenek tudatában feladatuk fontosságának, szükségességé-
nek, a munkahelyen betöltött szerepüknek.

A dolgozónak saját munkaköre mellett ismernie kell a vállalat céljait, terveit, a ter-
melési folyamatot és azt, hogy ehhez az ő munkája hogyan kapcsolódik.

A jó munkahelyi légkör feltétele a jó munkatársi közösség, ahol a munkatársak 
együttműködnek a közös célok és érdekek megvalósításában. 

A jó munkatársi közösséget a tisztelet, megbecsülés, őszinteség, segítőkészség és 
bizalom jellemzi. A munkahelyi versengés helyett elismerik egymás eredményeit, 
s nem sértődnek meg a jobbító szándékú észrevételek miatt. 

A jó munkahelyi légkörhöz szükséges a szerepek tisztázása és tiszteletben tartása. 
Amikor egy munkatevékenységen legalább két ember dolgozik, szükséges, hogy 
valaki átvegye az irányító szerepet. 
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A munkahelyi légkört károsan befolyásolja a dolgozók túlzott leterheltsége, a mun-
katársak közötti együttműködés hiánya, valamint a konfl iktusok helytelen kezelése. 

A munkahelyi légkörre a vezető személyisége, viselkedése, stílusa is hat. A kedve-
zőtlen munkakörnyezet (pl. zsúfoltság, elégtelen megvilágítás) szintén hátrányo-
san befolyásolhatják a munkahelyi légkört.

Tegyél a munkahelyi légkör javításáért!
– A munkahelyen munkavégzés céljából vagyunk. Legyél vidám, de nem kell 

bohóckodni!
– Legyél kedves és segítőkész a munkatársaiddal!

A konfl iktusokról
A konfl iktus olyan helyzet, melynek során érdekek, igények, vágyak, szándékok 
vagy szükségletek kerülnek egymással szembe. 

Konstruktív (építő) a konfl iktus, amikor a legjobb megoldás megtalálása a cél. 
Olyan megoldás születik, melyben javul valamilyen munkakörülmény, ezáltal 
mindenki nyer. 

Destruktív (romboló hatású) az a konfl iktus, amit egyetértés helyett erővel pró-
bálnak megoldani, és valaki vesztessé válik a helyzetben, amikor az egyetértésre 
törekvés nélkül próbálják megoldani a konfl iktusokat. 

A munkahelyi szereplők (munkaadó, munkavállaló) közös érdeke, hogy a mun-
kahelyi konfl iktusokat közös erőfeszítéssel, építő módon próbálják megoldani. 
Hosszú távon a munkahelyi légkörre is károsak az elnyomott konfl iktushelyzetek, a 
csendben összegyűjtött sérelmek. 

88

IV. A munkahelyen

3. A munkahelyi légkör

OH_SNE_SZA09T_0_Szakmai_alapozo_imeretek_TK_2021_tordelt3.indd   88OH_SNE_SZA09T_0_Szakmai_alapozo_imeretek_TK_2021_tordelt3.indd   88 2021.04.13.   8:36:392021.04.13.   8:36:39



– Légy tekintettel a munkatársaidra, legyél kompromisszumkész, de fi gyelj, hogy 
ne használjanak ki!

– A magánéleti problémáidról ne beszélj a munkahelyeden! Ha esetleg a bará-
taiddal dolgozol együtt, akkor is csak a szünetben beszélgessetek róla! 

– Ne pletykálj a munkahelyeden, de azon kívül sem a munkatársaidról!
– Vegyél részt a közös programokon, ismerkedj meg a munkatársaiddal, de ne 

legyél tolakodó!
– Tartsd rendben a környezetedet! Figyelj rá, hogy ne legyen körülötted rendet-

lenség és szemét!

! A jó munkahelyi légkör javítja a munka 
hatékonyságát, a dolgozók elégedettségét, ezért 
közös érdek. Te magad is tegyél a jó munkahelyi 
légkör kialakításáért és fenntartásáért!

Feladatok

1. Készítsetek közösen gondolattérképet az ideális munkahelyről!

2. Beszéljétek meg, hogyan lehetne javítani az osztályközösségetek, isko-
látok légkörét!

3. Készítsetek humoros képregényt arról, hogy mit tennétek, ha negatív 
munkahelyi légkör venne körül benneteket!

4. Szituációs gyakorlat: Képzeljétek el, hogy a munkahelyeteken folyama-
tos munkarendben dolgoztok, és meg kell oldani a karácsonyi ünnepek 
alatt az ügyeleti beosztást. Játsszátok el a konfl iktushelyzetet igazságos, 
mindenki számára elfogadható megoldásra törekedve!
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Beszélgessünk! 

? A te iskoládban milyen szokások vannak?

Képzeljétek, az anyukám a saját anyukáját is magázta 
gyerekkorában, az öcsém meg tegezi az óvónőt, sőt az 
ovis társai is.

Nagymama engem a múltkor leszidott, mert kézzel fog-
tam meg a rántott húst. Pedig otthon sokszor eszem így, 
sőt piknikezéskor sem mindig késsel-villával eszünk.

A bátyámnak volt egy olyan barátnője, aki mindig imád-
kozott, mielőtt evett. Nekem elég furcsa volt, de elma-
gyarázta, hogy otthon ők így szokták.

Ha belegondoltok, itt az osztályban is vannak saját szoká-
saink, nem? Például jelenteni is a Marcsi néni által taní-
tott verssel szoktunk.
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A munkahelyi kultúra több, mint a munkahelyi légkör

Kultúrának nevezzük a mindennapi életünket meghatározó szokások, ismeretek, 
viselkedések, magatartások összességét. A kultúra nemcsak országonként, de kö-
zösségenként is más és más lehet, idővel változhat. A családok is közösségek, és 
az eltérő kultúrájukat mutatja például, hogy vannak családok, ahol fontos a kö-
zös vacsora kötött időben. Ezzel szemben más családoknál nem fontos a közös 
étkezés. Az idősek tisztelete is eltérő mértékű a különböző országok kultúrájában.

A munkahelyek szervezeti kultúráját a társadalmi szokások mellett a munkahely 
célja határozza meg, azaz hogy miért dolgozik az adott cég vagy intézmény. 
A célokkal a munkatársaknak is tisztában kell lenniük, hogy megértsék, miért pont 
az a feladatuk.

Amikor tájékozódunk egy-egy munkahelyről, akkor tulajdonképpen a szervezeti 
kultúrájára vagyunk kíváncsiak. Azt próbáljuk feltérképezni, hogy mi magunk, ho-
gyan éreznénk ott magunkat.

A munkahelyi kultúra attól függően is változik, hogy mit tartanak legfontosabb-
nak. Vannak olyan kultúrák, ahol a dolgozók jó közérzete, máshol a szabályozott-
ság és a szabályok betartása vagy a kitűzött célok elérése, esetleg a folyamatos 
versenyképesség és fejlesztés kap hangsúlyosabb szerepet. Egyik kultúrára sem 
mondhatjuk, hogy jobb vagy kevésbé jó. Viszont az egyik munkavállaló az egyik 
kultúrában, a másik pedig egy másikban érzi jobban magát. 

A támogató kultúrában általában azok érzik jól magukat, akik önál-
lóan szeretnek dolgozni, az idejüket képesek maguk beosztani. Azok-
nak való, akik szeretik a szabad döntéseket, a saját ötleteiket szeretik 
megvalósítani.

A szabályorientált kultúra azok számára kedvező, akik szeretik az írás-
ban is pontosan meghatározott feladatokat. Egyenletesen jól dol-
goznak, de nem vágynak kimagasló sikerélményekre.

A szervezeti kultúra fontos kérdései:
– Milyen eredményei vannak a cégnek, milyen a kialakult vélemény róla?
– Mire büszke a cég, és hogyan ismeri el a kimagasló munkát? 
– Milyen a vezető stílusa, hogyan bánik a dolgozókkal?
– Hogyan viselkednek egymással a dolgozók?
– Hogyan segítik az új munkatársak beilleszkedését?
– Hogyan kezelik a hibákat, tévedéseket?
– Milyen szokások, szertartások vannak a munkahelyen?
– Mennyire családbarát a munkahely? 
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A célorientált kultúra a munkavállaló felé is rendszeres és pontos visz-
szajelzést ad a munkájáról. Azok érzik ebben jól magukat, akiknek 
különösen fontosak a munkahelyük elért eredményei és a saját előre 
jutásuk. 

A folyamatos megújulásra fi gyelő kultúra a versenyképesség fenntar-
tására irányul. Itt fontos érték a rugalmasság és a kreativitás. A veze-
tés támogatja a munkatársak továbbtanulását, továbbképzéseket 
szerveznek, és lehetőség van a csapatmunkára, aminek támogatá-
sára sok csapatépítő programot szerveznek, olykor hétvégén is.

! A dolgozó számára megfelelő munkahelyi kultúra 
a közösség légkörére, a dolgozók munkakedvére 
is kihat, így javul a teljesítmény is. A munkakeresés 
során tájékozódj a munkahely céljairól, értékeiről 
és szokásairól is!

Feladatok

1. Végezzetek gyűjtőmunkát! Kérdezzétek meg szüleiteket, milyen szoká-
sok vannak a munkahelyükön! 

2. Páros munkában beszéljétek meg, hogy szerintetek és társatok szerint 
nektek melyik munkahelyi kultúra lenne a legmegfelelőbb!

3. Beszéljétek meg, hogy az osztályotokban milyen a „szervezeti kultúra”! 
Hogyan fogadjátok az új tanulót? Hogyan támogatjátok egymást? 
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Beszélgessünk! 

? A te iskoládban milyen képzések érhetőek el?

Engem nagyon érdekel, hogy a szakmával, amit tanul-
ni fogok, milyen munkakört tölthetek be. Olyan szakmát 
szeretnék, amivel akár másodállásom is lehet. 

Engem pedig inkább az érdekel, hogy milyen érdekes 
dolgokat tanulhatok meg és milyen eszközökkel dolgoz-
hatok az adott szakmában.

Számomra az is fontos, hogy milyen veszélyeket rejt az adott 
munkakör, mire kell majd különösen odafi gyelnem.

Szerintetek le tudunk majd vizsgázni? Vajon milyen lesz 
a vizsga?
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Ebben a fejezetben a szakiskolai keretek között elsajátítható képzéseket tekintjük 
át. A kötelező előkészítő évfolyam után 2 éves részszakképesítést, vagy 4 éves 
szakképesítést nyújtó képzések közül választhatsz. 

Ezek köre változni szokott, érdemes az oktatas.hu weboldalon és a Nemzeti Szak-
képzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján utánanézni az elérhető képzéseknek. 
2021-ben például 64 féle képzés érhető el a szakiskolai tanulók számára, melyek 
közül 34 db 2 év, 30 db pedig 4 év alatt sajátítható el. Az iskolák ezek közül azon-
ban csak néhányat tudnak indítani. 

Mielőtt szakmát választasz, érdemes tájékozódnod, hogy milyen jellegű képzés 
érhető el iskoládban vagy egy másik közeli iskolában. Gondold végig, mivel sze-
retnél majd felnőttként foglalkozni, de azt is, hogy milyen végzettséggel lesz lehe-
tőséged elhelyezkedni!

Fontos tudnod, hogy a szakiskolai tanuló számára nemcsak az első képzés ingye-
nes, hanem 27 éves koráig több végzettséget is szerezhet! Az ügyesebb, elhiva-
tottabb tanulók a szakiskolai végzettség megszerzését követően akár szakközép-
iskolában is továbbtanulhatnak.

! Az első szakképesítés vagy részszakképesítés meg-
szerzése nagyon fontos, hiszen attól fogva szakkép-
zett dolgozónak számítasz, így minimálbér helyett 
a magasabb garantált bérminimumra leszel jogosult.
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Tudod-e, hogy az elsajátítható szakképesítéseket 24 ágazatba sorolják? Ezek kö-
zül szakiskolában 15 ágazat szakmáit lehet tanulni:

Ágazat 2 éves részképzés 4 éves képzés
Mezőgazdaság 
és erdészet

Állatgondozó, 
Aranykalászos gazda, 
Erdőművelő, 
Faiskolai kertész, 
Kerti munkás, Koszorúkötő, 
Mezőgazdasági munkás, 
Parkgondozó

Kertész

Fa- és bútoripar Asztalosipari szerelő, 
Famegmunkáló

Asztalos, Kárpitos

Kereskedelem Bolti előkészítő, 
Élelmiszer-eladó

Kreatív Bőrtárgy készítő, 
Kézi könyvkötő, 
Lakástextil-készítő, 
Textiltermék-összeállító

Bőrtermékkészítő (Bőrdísz-
műves szakmairány), Divat-
szabó (Női szabó szakma-
irány), 
Kerámia- és porcelán-
készítő (Gipszmodellkészítő, 
Kerámia- és porcelán-
tárgykészítő, Porcelánfestő 
szakmairányok)

Turizmus-
vendéglátás

Cukrászsegéd, 
Szakácssegéd

Cukrász, Szakács

Szociális Családellátó, 
Háztartásvezető

Élelmiszeripar Csokoládétermék-gyártó, 
Falusi vendéglátó, 
Húskészítmény gyártó, 
Keksz- és ostyakészítő, 
Sütőipari és gyorspékségi 
munkás 

Erjedés- és üdítőital-ipari 
termékkészítő, 
Kistermelői élelmiszer-elő-
állító, Pék, Tartósítóipariter-
mék-készítő, 
Tejtermékkészítő

Építőipar Falazó kőműves, 
Sírkő és műkőkészítő, 
Szobafestő, 

Bádogos, Burkoló, 
Festő, mázoló, tapétázó, 
Kőműves, Szárazépítő

Gépészet Fémipari gyártás 
előkészítő

Épület- és szerkezetlakatos, 
Hegesztő
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Ágazat 2 éves részképzés 4 éves képzés
Környezetvédelem 
és vízügy

Hulladékgyűjtő és -szállító, 
Hulladékválogató 
és -feldolgozó

Közlekedés 
és szállítmányozás

Kerékpárszerelő, Raktáros

Informatika 
és távközlés

Számítógépes adatrögzítő

Egészségügy Egészségfejlesztési segítő
Művészet Népi kézműves (Faműves, 

fajátékkészítő), Fazekas, 
Fonottbútor készítő, 
Gyékény-, szalma- és csuhé-
tárgykészítő, (Szőnyeg szövő 
szakmairányok)

Szolgáltatás Tisztítás-technológiai szak-
munkás

Feladatok

1. Végezzetek nyomozómunkát! Beszéljétek meg, és szóban egészítsétek 
ki a szakképzési adatlapmintát, mely a parkgondozó képzésről készült.

2. Készítsétek el az iskolátokban elérhető képzések adatlapját is!
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