
1. Tétel 

Ismertesse a 

munkavédelem fogalmát, 

feladatát, a tevékenység 

szabályozóit, felügyeletét 

A munkavédelem 

fogalma: Az egészséges 

munkakörülmények 

biztosítása, ezek 

fenntartása, fejlesztése, a 

vezetés és az alkalmazottak 

együttműködése, a baleset 

és baleseti ártalmak 

megelőzése, ezek tárgyi és 

személyi feltételeinek 

megteremtése, bővítése, 

ellenőrzése és 

szankcionálása tartoznak a 

munkavédelem általános 

fogalmi körébe.  

A munkavédelem célja 

A szervezetten munkát 

végzők egészségének, 

munkavégző képességének 

megóvása és a 

munkakörülmények 

humanizálása, megelőzve 

ezzel a munkabaleseteket és 

a foglalkozással összefüggő 

megbetegedéseket. 

 

A munkavédelem 

területei: 

 A munkavédelem két 

főterülete: a 

munkabiztonság és a 

foglalkozás-egészségügy. 

A balesetveszély: az a 

veszélyforrás a 

munkavégzés során vagy 

azzal összefüggésben 

jelentkező olyan dolog, 

amely a munkát végzőre 

vagy a munkavégzés 

környezetében tartózkodó 

személyre ártalmat vagy 

veszélyt jelent. 

Foglalkozás-

egészségügy:A fizikai és a 

szellemi munka, 

tevékenység során az ember 

szervezetében illetve annak 

működésében elváltozások 

jöhetnek létre. A 

foglalkozás-egészségügy 

körébe a 

munkakörnyezetben 

előforduló egészségkárosító 

fizikai és/vagy kémiai 

ártalmak tartoznak. A 

foglalkozás-egészségügy a 

munkavédelem szerves 

része, amely a különféle 

munkakörök higiéniás 

követelményeit foglalja 

össze. A különféle 

tevékenységet végző ember 

és környezetének 

kölcsönhatása alapján a 

foglalkozás-egészségügy 

munkaélettani, 

munkalélektani és 

munkakörülményekre 

vonatkozó kérdésekkel 

foglalkozik. 

A munkavédelem hatósági 

felügyelete a 

munkabiztonság területén 

A munkavédelem 

munkabiztonság 

területének hatósági 

felügyeletét a Mvtv 

81 § szerint az 

Országos 

Munkabiztonsági és 

Munkaügyi 

Főfelügyelet és 

területi szervei látják 

el (bányászati 

területen az Országos 

Bányászati Hivatal és 

a 

bányakapitányságok.). 

Az OMMF, illetve a 

megyei (fővárosi) 

felügyeletei 

jogköréről a Mvtv 83-

86 §-ai  

Kockázatértékelés: 

A Mvtv 54. § (2) 

bekezdése szerint a 

munkáltató köteles 
minőségileg, illetve 

szükség esetén 

mennyiségileg 

értékelni a 

munkavállalók 

egészségét és 

biztonságát 

veszélyeztető 

kockázatokat, 

különös tekintettel az 

alkalmazott 

munkaeszközökre, 

veszélyes anyagokra 

és készítményekre, a 

munkavállalókat érő 

terhelésekre, valamint 

a munkahelyek 

kialakítására. 

Az értékelés alapján kell 

azokat a megelőző 

intézkedéseket 

meghozni, amelyek 

biztosítják a 

munkakörülmények 

javulását, beépülnek a 

munkáltató valamennyi 

irányítási szintjén végzett 

tevékenységbe. 

A kockázatértékelés 

elvégzése 

munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi 

szaktevékeny-ségnek 

minősül. A 

kockázatértékelést a 

kémiai biztonság 

területén a külön 

jogszabályban foglaltak 

szerint kell elvégezni. 

 

 

 

 

2. Tétel 



Ismertesse a munkahelyek 

kialakításának szabályait, 

az egyéni 

védőfelszereléseket és a 

munkáltató 

munkavédelmi feladatait 

 

Munkahely mérete 

A helyiségeknek elegendő 

padlófelülettel, 

belmagassággal és légtérrel 

kell rendelkezniük ahhoz, 

hogy a munkavállalók a 

munkát egészségük, 

biztonságuk vagy 

kényelmük veszélyeztetése 

nélkül végezhessék.  

A munkahely klímája 

A helyiségek 

rendeltetésszerű 

használatához szükséges 

belső hőmérsékletről fűtő-, 

illetőleg hűtőberendezéssel 

gondoskodni kell. 

Tartalékfűtésről kell 

gondoskodni minden olyan 

helyiségben, ahol 

folyamatos tartózkodás 

szükséges. A 

munkahelyiségek 

hőmérsékletének a 

munkavégzés teljes 

időtartama alatt, az emberi 

szervezet számára 

megfelelőnek kell lennie, 

figyelembe véve a munka 

jellegét és az ott dolgozó 

munkavállalók fizikai 

megterhelését. A  

Világítás, padozat 

Lehetőség szerint 

biztosítani kell a 

munkahelyeken az 

egészséges és 

biztonságos 

munkavégzéshez 

elegendő természetes 

fényt, továbbá a 

munkavégzés jellegéhez 

és körülményeihez 

igazodó mesterséges 

megvilágítást. 

  Pihenőhelységek 

A munkavállalók részére 

tiszta levegőjű, kellő 

megvilágítású, szükség 

esetén fűthető, továbbá 

könnyen - meleg 

munkahelyek esetén zárt 

folyosón keresztül - 

elérhető 

pihenőhelyiséget kell 

biztosítani, ha 10 főnél 

több munkavállalót 

alkalmaznak vagy a 

végzett tevékenység 

jellege (veszélyes anyag 

felhasználása, hideg 

vagy meleg klíma 

hatásának érvényesülése) 

ezt szükségessé teszi. Ezt 

az előírást nem kell 

alkalmazni akkor, 

amikor a 

munkavállalókat 

irodákban vagy azokhoz 

hasonló olyan 

munkahelyeken 

alkalmazzák, ahol a 

szünetek alatt ezzel 

egyenértékű pihenési 

lehetőség biztosítható. 

Nyílászárók  

Az ablakokat, 

tetőablakokat és 

szellőzőket úgy kell 

kialakítani, hogy azokat 

a munkavállalók 

biztonságos módon 

tudják nyitni, zárni, 

illetve szükség szerint 

beállítani, vagy akaratlan 

elmozdulás ellen 

biztosítani. Azok 

kinyitott állapotban sem 

jelenthetnek veszélyt az 

ott dolgozókra. 

Vészkijáratok 

A menekülési utakat és a 

vészkijáratokat szabadon 

kell hagyni, azoknak a 

lehető legrövidebb úton 

a szabadba vagy 

valamely biztonságos 

területre kell vezetniük. 

A menekülési utakat és a 

vészkijáratokat úgy kell 

kialakítani, megjelölni, 

és olyan állapotban kell 

tartani, hogy azokon a 

munkavállalók gyorsan 

és biztonságosan el 

tudják hagyni a 

munkahelyeiket, illetve 

szükség esetén gyorsan 

kimenthetők legyenek. 

Közlekedési útvonalak, 

veszélyes területek 
A közlekedési 

útvonalakat, beleértve a 

szabadtéri 

munkahelyeket, a 

lépcsőket, a rögzített 

létrákat és a 

rakodófülkéket vagy 

rámpákat (rakodókat) 

úgy kell elhelyezni és 

méretezni, hogy a 

gyalogosok és a 

járművek részére 

könnyű, biztonságos és 

megfelelő hozzáférést 

tegyenek lehetővé úgy, 

hogy az ilyen 

közlekedési útvonalak 

közelében dolgozó 

munkavállalók ne 

kerülhessenek veszélyes 

helyzetbe. 

Biztonsági jelzések 

A munkáltató köteles 

biztonsági jelzéseket 

kihelyezni, 

karbantartani, azokat a 

munkakörülmények 

változásaiból adódóan 

vagy elhasználódásuk 

miatt cserélni, illetőleg a 

meglétükről 

meggyőződni. 

 

 

 

 

 

Kézi anyagmozgatás 



 A nagy tömegű 

terheket csak egyenes 

háttal, hajlított térddel, 

lassú egyenletes 

felemelkedéssel szabad 

csak megemelni  

 Nagy tömegű terhek 

emelése előtt biztos 

alátámasztási helyzetbe 

kell a lábakat 

elhelyezni 

 A terhet mindig 

biztonságosan, vagyis 

egész tenyérrel 

megmarkolva kell 

megfogni 

 Ügyelni kell arra, hogy 

a teher 

tömegközépponja a 

lehető legközelebb 

legyen a testhez  

Munkavédelmi szakember 

foglalkoztatás 

kötelezettség 

A Mvtv 57 § írja elő a 

munkáltató számára 

munkavédelmi 

szakképesítéssel 

rendelkező személy 

foglalkoztatását. 

Munkabiztonsági 

szaktevékenység 

Független a 

létszámtól, ez 

feladat centrikus. 

A szaktevékenységet 

közép-, vagy 

felsőfokú 

munkavédelmi 

képzettségű 

szakember 
végezheti. 

Munkavédelmi üzembe 

helyezés 
az a munkavédelmi eljárás, 

amelynek során az 

üzemeltető meggyőződik 

arról, hogy az adott 

létesítmény, munkahely, 

technológia, munkaeszköz a 

munkavédelmi 

követelményeket kielé-gíti, 

és üzemeltetését elrendeli. 

Egyéni védőeszköz 

juttatásának rendje 

 

A munkavédelmi törvény 

munkáltatói feladatként 

határozza meg, hogy a 

veszélyforrások ellen 

védelmet nyújtó egyéni 

védőeszközöket meg kell 

határozni, azokkal a 

munkavállalókat el kell 

látni, és használatukat meg 

kell követelni. 

A munkáltatónak kell 

biztosítani a védőeszközök 

rendeltetésszerű 

használhatóságát, 

védőképességét, a kielégítő 

higiéniás állapotát, a 

szükséges tisztítását, 

karbantartását (javítását), 

pótlását. 

Egyéni védőfelszerelések 

juttatása 

Ha a munkahelyen 

egészséget vagy testi 

épséget károsító hatás van, 

illetve léphet fel, egyéni 

védőfelszereléssel kell a 

munkavállalót ellátni. Ha 

valamely munkafolyamatnál 

a dolgozót többféle ártalom 

éri vagy érheti, az 

ártalmaktól együttesen védő 

kombinált védőfelszerelést 

kell biztosítani. 

A munkáltató 

munkavédelmi feladatai 

 

Információ átadás 

Egyéni és kollektív 

védelem 

természetbeni 

biztosítása 

A személyi 

feltételekről 

gondoskodás 

Eljárási kötelmek 

(munkavédelmi 

követelmények 

megvalósulása) 

Szervezési, 

intézkedési 

feladatok 

Speciális feladatok a 

munkavégzés 

hatókörében 

tartózkodók védelme 

érdekében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tétel 

Ismertesse a munkavállaló 

munkavédelmi jogait és 

kötelezettségeit 

A munkavállaló jogai: 

1. Alkotmányos 

alapjog a 

biztonságos és 

egészséges 

munkakörülménye

khez. 

2. A munkavégzés 

tárgyi feltételeihez. 

3. Biztonságos 

munkaeszközök 
alkalmazásához. 

4. Egyéni védelemhez, 

kollektív 

védelemhez. 

5. Munkavédelmi 

ismeretekhez, 

oktatáshoz, eseti 

tájékoztatáshoz saját 

anyanyelven. 

6. Orvosi 

vizsgálathoz. 



7. Veszélyhelyzetben a 

menekülés 

lehetőségéhez. 

8. Veszélyeztető 

utasítások 

megtagadásához 
(jogosult 

megtagadni ha saját, 

köteles megtagadni, 

ha más testi épségét 

veszélyezteti 

tevékenységével). 

9. Személyes adatok 

védelméhez 
(munkavédelmi 

eljárásban, pl. 

balesetvizsgálat). 

10. Munkáltatói 

munkavédelmi 

döntésekben való 

részvételhez. 

11. Munkavédelmi 

képviselő 

megválasztásához. 

12. Nemdohányzók 
speciális 

védelméhez. 

Amihez a munkavállalónak 

joga van, azt a munkáltató 

köteles biztosítani. 

 

A munkavállaló 

kötelességei: 

1. Biztonságos 

munkavégzésre 

alkalmas 

állapotban ellátni a 

munkafeladatokat. 

2. Munkáltatói 

utasításoknak, 

tájékoztatásoknak 
megfelelően eljárni. 

3. Munkaeszközt, 

egyéni védőeszközt, 

munkahelyet 
rendeltetésszerűen 

használni. 

4. A munkavédelmi 

előírásokat 

elsajátítani, 

alkalmazni. 

5. Előírt orvosi 

vizsgálaton részt 

venni. 

6. Munkáltatóval 

együttműködni. 

7. Biztonsági 

berendezések 
önkényes 

kiiktatásától 

tartózkodni. 

8. A munkatársakat és 

a munkavégzés 

hatókörében 

tartózkodókat 

veszélyeztető 

magatartást nem 

tanúsítani, 

biztonságukat 

segíteni. 

 

Baleset fogalma: 

Az emberi szervezetet ért 

egyszeri külső hatás, 

amely a sérült akaratától 

függetlenül, hirtelen vagy 

aránylag rövid idő alatt 

következik be és sérülést, 

mérgezést vagy más (testi, 

lelki) egészségkárosodást 

illetőleg halált okoz. 

 

Munkabaleset fogalma:  

Az a balest, mely a 

munkavállalót a szervezett 

munkavégzés során vagy 

azzal összefüggésben éri 

annak helyétől, 

időpontjától és a 

munkavállaló (sérült) 

közre-hatásának 

mértékétől függetlenül. 

A munkavégzéssel 

összefüggésben következik 

be a baleset ha a 

munkavállalót a foglalkozás 

körében végzett, munkához 

kapcsolódó közlekedés, 

anyagvételezés, 

anyagmozgatás, 

tisztálkodás, szervezett 

üzemi étkeztetés, 

foglalkozás-egészségügyi 

szolgáltatás és a munkáltató 

által nyújtott egyéb 

szolgáltatás stb. igénybe 

vétele során éri. Nem 

munkabaleset az úti baleset, 

kivéve, ha a baleset a 

munkáltató saját vagy bérelt 

járművével történt. 

 

 

 

 

 

4.Tétel 

Ismertesse a 

munkabiztonságot 

alapvetően befolyásoló 

tényezőket. 

 

Munkaeszközt csak a 

rendeltetésének megfelelő 

célra és körülmények 

között szabad  használni.  

A veszélyesnek nem 

minősülő munkaeszköz 

esetében - ha annak 

biztonsága függhet a 

szerelés körülményeitől - 

a szerelést követően és az 

üzemeltetés megkezdését 

megelőzően, valamint - ha 

a munkaeszközön az új 

munkahelyen történő 

felállítását megelőzően 

végeztek szerelési munkát 

- a használatba vétel előtt 

a biztonságos szerelésről, 

az egészséget nem 

veszélyeztető és 

biztonságos működés 

feltételeiről és 

körülményeiről a 

megbízott személy 

ellenőrző felülvizsgálat 

keretében meggyőződik. 

A kisfeszültségű 

erősáramú villamos 

berendezés közvetett 

érintés elleni védelmének 

(érintésvédelem) ellenőrző 



felülvizsgálatáról és 

időszakos ellenőrző 

felülvizsgálatáról a 

munkáltató a berendezés 

szerelői ellenőrzésének, 

illetve szabványossági 

felülvizsgálatának 

keretében gondoskodik. 

A tájékoztatást az érintett 

munkavállaló részére az 

általa értett nyelven, 

érthetően, ahol szükséges 

írásban kell megadni. 

A munkáltató a munkába 

álláskor, illetve a 

munkaeszköz átalakításakor 

vagy új munkaeszköz 

üzembe helyezésekor a 

munkavédelmi oktatás 

keretében a munkavállalót a 

munkaeszközök 

használatával 

összefüggésben tájékoztatja 

legalább  

-a munkaeszköz üzembe 

helyezéséről, használatáról; 

Általános 

munkaeszközökre 

vonatkozó követelmény 

A munkáltató köteles a 

munkavállalók 

munkavégzéséhez olyan 

munkaeszközt 

rendelkezésükre bocsátani, 

amely kialakításában, 

felépítésében és az 

alkalmazott védelmi 

megoldások tekintetében 

megfelel a munkavédelemre 

vonatkozó szabályoknak, és 

alkalmas az adott 

munkahelyi körülmények 

közötti - a biztonságot és 

egészséget nem 

veszélyeztető - használatra. 

A munkáltató a 

munkaeszközök 

munkavállalók részére 

történő kiválasztásánál 

figyelembe veszi a 

munkavégzés jellemzőit, 

lehetséges veszélyeit, a 

munkakörülményeket és a 

munkaeszköz használatának 

kockázatait. 

A mozgó munkaeszközök 

minimális követelményei 

A mozgó (önjáró és nem 

önjáró) munkaeszközöket 

úgy kell kialakítani és 

felszerelni, hogy a rajtuk 

elhelyezkedő 

munkavállalókat fenyegető 

kockázat megszüntethető 

vagy csökkenthető legyen 

az üzem közbeni 

helyváltoztatás során, 

ideértve a kerékkel való 

érintkezés, illetve a kerék 

vagy lánctalp közé történő 

beszorulás kockázatát is. 

A terhek emelésére 

használt munkaeszközök 

minimális követelményei 

Tartósan helyhez kötött 

emelőgép céljára csak olyan 

munkaeszköz használható, 

amely az alkalmazás teljes 

időtartama alatt stabilitását 

és terhelhetőségét - különös 

figyelemmel az emelendő 

teherre, a terhelések 

felfüggesztési és a 

teherviselő elemek 

csatlakozási pontjaira - 

megőrzi. 

A tehermozgatáshoz 

szükséges emelőgép 

kiválasztásánál 

figyelembe kell venni az 

emelendő terhek tömegét, 

alakját, a terhek 

felfüggesztési és a 

teherviselő elemek 

csatlakozási pontjait, a 

függesztő eszközök 

alkalmazhatóságát és az 

emelés idején fennálló 

légköri viszonyokat. 

Létrák használatára 

vonatkozó előírások 

A létrát úgy kell felállítani, 

hogy az a használata alatt 

stabil legyen. A hordozható 

létrák lábait tartós, erős, 

megfelelő méretű szilárd 

alapra kell helyezni úgy, 

hogy a létrafokok vízszintes 

helyzetben maradjanak. A 

támasztó, illetve függesztett 

létrákat - a kötéllétrák 

kivételével - elcsúszás és 

kilengés ellen biztosítani 

kell. 

A munkaállványok 

használatára vonatkozó 

követelmények 

Csak olyan, a helyszínen 

épített munkaállványt, előre 

gyártott munkaállványt és 

gördíthető munkaállványt 

szabad használni, amelyet a 

vonatkozó nemzeti 

szabvány előírásai vagy 

azzal legalább egyenértékű 

műszaki megoldás szerint 

terveztek, méreteztek, és a 

stabilitását ellenőrizték. 

 

 

 

Védőberendezésekről 

általában: 

A munkabiztonság a 

veszélyes és ártalmas 

termelési tényezők 

munkavállalóktól való 

elhatárolását illetve a 

veszélyzónában 

tartózkodókra gyakorolt 

hatásának elviselhető 

mértékre korlátozását teszi 

szükségessé. 

Ez utóbbit műszaki 

védőintézkedésekkel lehet 

elérni. Ezek a 

védőberendezések 
(kollektív védőeszközök). 

Védőberendezéseket kell 

alkalmazni a 

veszélyzónában 

tartózkodó személyek 
olyan veszélyekkel 

(veszélyforrásokkal) 

szembeni védelmére, 

melyek ésszerű módon nem 



kerülhetők el vagy 

tervezéssel hatóképességük 

kielégítően nem 

korlátozható. 

Védőberendezések 

csoportosítása: 

 Védőburkolat 

 Biztonsági berendezés 

 Egyéb 

védőberendezések 

A kialakítás általános 

szabályai: 

 Legyen szilárd: 
statikailag és 

szilárdságilag 

megfelelő, a keletkező 

terheléseket, a normál 

működtetésből adódó 

veszélyeket 

közömbösíteni tudja. 

 Ne idézzen elő 

pótlólagos veszélyeket: 

átfogó stratégia 

alkalmazása. 

 Ne legyen egyszerű 

módon megkerülhető 

vagy hatástalanítható. 

Védőburkolatok: 

A gép azon része, ami 

térbelileg elzárja, 

elhatárolja a 

veszélyforrásokat a 

dolgozótól. Feladata 

megakadályozni, hogy a 

veszélyforrás emberrel 

bármilyen módon 

érintkezésbe kerüljön, s 

veszélyes hatását kifejtse. 

Passzív elem, azzal véd, 

hogy ott van. 

Kapcsolható reteszeléssel 

vagy biztonsági 

berendezéssel, ekkor 

hatásosabb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Tétel 

Ismertesse a kollektív 

védőeszközöket és a 

biztonsági szín- és 

alakjeleket. 

 

Kollektív védelem: nem 

egy hanem több dolgozót 

véd meg. 

A védelem kialakításánál 

figyelembe kell venni a gép 

konstrukcióját, a 

technológiából 

felhasználásra kerülő 

anyagból származó 

veszélyeket 

- Védőburkolatok: ha a 

veszélyes térhez nem 

kell hozzáférni – 

rögzített védőburkolat / 

reteszelő védőburkolat, 

automatikus, 

távolságtartó, állítható / 

- Biztonsági kikapcsoló 

készülék 

- Kétkezes 

vezérlőkészülékek / 

védőburkolat 

körülményes / 

- Túlfutásgátló 

- Mechanikus reteszelő 

készülékek / kiegészítő / 

- Védőasztal 

- Adagoló és továbbító 

készülékek 

 

Biztonsági és 

egészségvédelmi jelzések 

A biztonsági és 

egészségvédelmi jelzés 

használata teszi lehetővé a 

munkát végzők és a 

munkavégzés hatókörében 

tartózkodók számára a 

veszélyforrások 

felismerését. Ezek a 

jelzések a következők: 

- biztonsági jel (ami nem 

más, mint a megjelenítési 

formák kombinációjával 

létrehozott, rögzített 

elhelyezésű jel, amely lehet 

veszélyes magatartást tiltó 

jel, a figyelmet a 

veszélyforrásra felhívó 

figyelmeztető jel, 

meghatározott magatartást 

előíró rendelkező jel, 

vészhelyzeti iránymutatást 

adó elsősegély- vagy 

menekülési jel és 

tűzvédelmi eszköz 

elhelyezését mutató 

tűzvédelmi tájékoztató jel 

is), 

- jelzőtábla (a biztonsági 

jelet hordozó és 

megfelelően megvilágított 

tábla, amelyhez kiegészítő 

is kapcsolható),  biztonsági 

szín (a biztonság 

szempontjából 

meghatározott jelentésű 

szín), képjel, világító jel, 

hangjel, szóbeli 

kommunikáció, kézjel. A 

biztonsági jelzés a műszaki 

védelem vagy a szervezési 

intézkedés kiegészítésére 

szolgál. A munkáltató 



köteles a jelzéseket 

kihelyezni, karbantartani, 

szükség esetén cserélni, 

meglétüket ellenőrizni. A 

jelzés kiválasztásakor a 

munkáltatónak figyelemmel 

kell lennie a 

kockázatértékelés 

eredményére is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tétel 

Ismertesse a 

balesetvédelmi 

szempontok 

figyelembevételével a gépi 

berendezések üzemeltetés 

közbeni ellenőrzését, 

felügyeletét, 

karbantartását és a 

tartályokban, aknában, 

valamint magasban való 

munkavégzés szabályait. 

 

Gépi berendezés 

üzemeltetésére vonatkozó 

személyi feltételek: 

 Megfelelő életkor 

(általában 18. életév, 

de lehet ettől eltérő 

is) 

 Megfelelő élettani 

adottságok (fizikai 

felépítés, értelmi 

adottságok, 

fogyatékosság stb.) 

 A gép használatából 

kioktatott személy 

lehet 

 A gép használatára 

megbízott személy 

lehet 

 Egészségi 

alkalmassági 

megfelelés 

 

Gépi berendezés 

indításának szabályai: 

 Csak megbízott 

személy indíthatja 

 Csak olyan 

indíthatja, akit a gép 

használatára 

kioktattak 

 Meg kell győződni, 

hogy a gép 

hatókörzetében 

illetéktelenek nem 

tartózkodnak 

 Indítani csak a 

kezelési utasításban 

foglaltak szerint 

lehet 

 Meg kell győződni, 

hogy a gép 

indítható-e? Nem 

javítják-e, 

védőburkolatok 

megvannak-e, 

elektromos 

csatlakozások 

megfelelőek-e. Stb. 

 

 

Működő gépi berendezés 

felügyelete, ellenőrzése: 

 Működő berendezést 

felügyelet nélkül 

hagyni tilos! Kivéve, 

ha a gépet felügyelet 

nélküli 

munkavégzésre 

gyártották. 

 Ellenőrizni 

szemrevételezéssel 

lehet, illetve csak 

úgy, hogy a gép, 

berendezés működés 

közbeni ellenőrzése 

veszélyt ne jelentsen 

az ellenőrző 

személyre. 

Tartályban, aknában 

végzett munka: 

 Munkakezdés előtti 

teendők: 

o Áramtalanítá

s, kiürítés, 

légtér 

koncentráció 

mérés, 

feladatok 

írásbeli 

meghatározá

sa, felelősök 

kijelölése 

 Munkavégzés alatti 

teendők: 

o Folyamatos 

felügyelet, 

egyedül 

munkavégzé

s TILOS, 

biztonsági 

intézkedések 

és 

munkafegyel

em betartása 

kötelező 

 Munkavégzés utáni 

teendők: 

o Meggyőződn

i a munka 

teljes 

elvégzéséről, 

szerszámok, 

segédanyago

k 

eltávolítása, 

újbóli 

használatba 

vétel előtt 

ismételt 

ellenőrzés. 

Magasban végzett munka: 

 A munkavégzést le 

kell szabályozni – 

hány fő végzi, ki a 



vezető, milyen 

biztonsági 

intézkedéseket kell 

betartani, mik a 

rögzítési pontok stb. 

– 

 Leesés, lezuhanás 

elleni védelem:  

1. Létráról: megfelelő 

stabil aljzat, stabil 

támaszték, 

megfelelő 

magasságú létra 

2. Állványról: korlát, 

lábdeszka kötelező, 

biztonságos padozat, 

biztonságos feljutás 

3. Tetőn, magas helyen 

végzett munka: 

kikötési pontokat 

meghatározni, korlát 

kötelező 

4. Védőeszközök: 

zuhanásgátló, teljes 

test hevederzet, 

biztonsági kötél 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tétel 

Ismertesse az 

elektromosság 

biztonságtechnikáját és a 

villámvédelmet. 

 

Az elektromos áram 

élettani hatása: 

 Izomgörcs, 

eszméletvesztés, 

idegrendszeri 

károsodás, heveny 

szívmegállás, 

szívritmuszavarok, 

légzésbénulás, halál. 

Az elektromos 

berendezések létesítésének 

szabályai: 

 Szabvány határozza 

meg. (régi: MSZ 

1600/1…16, új: 

MSZ 2364) 

 A helységeket, és 

tereket jellegük, 

veszélyességi 

övezetük és 

rendeltetésük szerint 

csoportosította. 

Az érintésvédelem 

fogalma, feladata, 

osztályai, módjai: 

 Fogalma: Az 

érintésvédelem 

(közvetett érintés 

elleni védelem) 

azokat a műszaki 

intézkedéseket 

jelenti, amelyek az 

üzemszerűen 

feszültségmentes 

(tehát  

szabályosan 

megfogható, 

megérinthető 

részek), de 

meghibásodás esetén 

feszültség alá kerülő 

részek érintésekor 

bekövetkező 

áramütést 

akadályozza meg.  

Tehát 

tulajdonképpen a 

villamos áramütéses 

balesetek elleni 

védelemre szolgál, 

ahol a veszélyt az 

elektromos áram, 

illetve az elektromos 

áramnak az élő 

emberi szervezetre 

gyakorolt hatása 

jelenti. 

 Feladata: hogy az 

emberi szervezetre 

veszélytelen érték 

alá korlátozza az 

ember testén átfolyó 

áramot. 

 Osztályai: 0, I., II., 

III/A, III/B, III/C, 

 0=elkerítés, 

I=földelés, nullázás, 

II=kettősszigetelés, 

védőföldelés, III= 

törpefeszültség 

 

Érintésvédelmi 

felülvizsgálat: 

 Kötelező: 

o Létesítéskor, 

felújításkor, 

javítást 

követően, 

időszakosan 

(3évenként) 

 Végezheti: 

szakképzett és külön 

vizsgázott személy 

 Dokumentálni 

kötelező 

Elektromos berendezések 

üzemeltetési szabályai: 

 Használat előtt 

szemrevételezni 

(vezetékek, 

csatlakozók, 

védőburkolatok, 

stb.) 

 Csak kioktatott és 

megbízott személy 

üzemeltetheti 

 Túlterhelni tilos! 

 A működtetőnek 

figyelemmel kell 

lenni a 

hatókörzetben 

tartózkodókra 

A villámcsapás elleni 

védekezés: 

 A villámvédelem 

feladata az emberek 

és alkotásainak 

védelme a 

villámcsapás káros 

hatásai ellen. Ez 

érinti az emberélet 

védelmének, a 

tűzvédelemnek és a 

vagyonvé-delemnek 

a problémáit, de 



utóbbi esetében ez 

gazdasági kérdés is. 

Mai korszerű 

villámvédelmi 

eszközöknek 

köszönhetően a 

védelem tervezhető 

és méretezhető. A  

villámcsapás elleni 

védekezés alapja, 

hogy létesíteni kell 

egy olyan 

villámvédelmi 

rendszert, ami 

villámcsapás esetén 

a villámot felfogja, 

anyaga ezt a 

villámcsapást 

elviseli és 

biztonsággal le is, 

vezeti. A 

szabványnak 

mindenben 

megfelelően megé-

pített villámvédelem 

sem nyújt 100% 

biztonságot 

mindenféle sérülés 

vagy kár ellen, 

hanem egy 

gazdasági és 

társadalmi mértékű 

kockázat fenn 

marad, de ezt a 

kockázatot a jól 

megtervezett 

villámvédelmi 

rendszerrel 

minimális szintre 

lehet csökkenteni. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Tétel 

Ismertesse a 

munkalélektan és 

ergonómia szerepét, 

feladatát. 

 

A munkalélektan fogalma, 

feladata: 

Az ember és tevékenysége 

feltételeinek pszich.-i 

kutatása a munka világában. 

Célja: az ember az optimális 

munkateljesítményt tartósan 

normális fizikai, mentális 

terhelés viszonyai között 

érje el, biztosítva legyen 

egészsége, 

megelégedettsége. A 

munkalélektan az 

alkalmazott pszich. egyik 

legrégebbi területe. 

Az ergonómia fogalma, 

feladata: 

Tudományos 

megalapozottsággal 

vizsgálja a termelésben 

részt vevő emberi 

tényezőket, az ember, a 

munkaeszköz, a gép és a 

környezet kölcsönhatását. 

A fizikai munka és 

energiaszükséglete: 

Könnyű munkát végző 

emberé 12 600 kJ (3000 

kcal) körül van. 

Nehéz fizikai munkát végző 

emberé, illetve sportoló 

napi igénye 16 800 kJ (4000 

kcal) körüli 

A szellemi munka és 

energiaszükséglete: 

Ülőmunka, 1800-2500 kcal. 

A szervezet 

alkalmazkodása a 

terheléshez: 

Fizikum – lelkiállapot – 

testi kondíció  

A munkateljesítményt 

befolyásoló tényezők: 

Idegállapot – fizikai állapot 

– lelki állapot  

A munka 

megszervezésének élettani 

hatásai: 

Gyenge fizikumú ember – 

könnyebb fizikai munka 

Erős fizikumú ember – 

nehezebb fizikai munka 

Képességek figyelembe 

vétele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Tétel 

Ismertesse a 

munkalélektan szerepét a 

munkatevékenységek 

végzésében. 

 

A munkalélektan tárgya: 

Az ember 

munkateljesítményének 

lélektani szempontból 

történő vizsgálata.  

Személyiség – magatartás – 

értelmi képesség – 

intelligencia – rátermettség 

– hajlam – képesség 

vizsgálata 

A balesetek 

keletkezésének lélektani 

okai: 



Tudatos cselekvés – 

veszélytudat  

A munkabiztonság 

közösségi feltételei: 

Egymásra figyelés – 

felelősségvállalás egymásért 

– vezető kijelölése – közös 

munka – feladatok jó 

elosztása 

Alkoholfogyasztás, drog: 

Alkoholos befolyásoltság 

hatása az emberre - 

következményei 

Drogos befolyásoltság 

hatása az emberre - 

következményei 

 

 

 

 

10. Tétel 

Ismertesse a 

tűzvédelemmel foglalkozó 

legfontosabb 

jogszabályokat, 

rendelkezéseket, 

tűzvédelmi feladatokat és 

tűzveszélyességi 

osztályokat. 

 

A tűz elleni védekezés 

szükségessége:  

 Vagyoni értékek 

személyek és 

élőlények védelme 

 Alkotmányból 

keletkező 

állampolgári 

kötelezettség 

Tűzvédelemmel foglalkozó 

törvények és 

jogszabályok: 

 1996. évi XXXI. 

Törvény a 

tűzvédelemről 

 8/2008.(II.8.) ÖTM 

rendelet az Országos 

Tűzvédelmi 

Szabályzat 

kiadásáról 

Tűzvédelmi feladatok, és 

azokat ellátó szervezetek 

és személyek: 

 Tűzmegelőzés – 

létesítéskor, 

felülvizsgálatkor, 

tűzvédelmi 

ellenőrzéskor – 

 Tűzoltás – tűz 

keletkezésekor – 

 Tűzvizsgálat – 

tűzoltás utáni 

tűzvizsgálat, a tűz 

keletkezésének, 

okainak 

megállapítására. 

 Az ellátó 

szervezetek: 

o Hivatásos 

önkormányz

ati tűzoltóság 

o Önkéntes 

tűzoltóság 

o Létesítményi 

tűzoltóság 

Tűzveszélyességi 

osztályok:  

 „A” fokozottan tűz- 

és 

robbanásveszélyes 

 „B” tűz- és 

robbanásveszélyes 

 „C” tűzveszélyes 

 „D” mérsékelten 

tűzveszélyes 

 „E” nem 

tűzveszélyes 

Osztályba sorolás: 

 A helységekben, 

szabad tereken 

folytatott 

tevékenység alapján 

történik 

 Egyes kivételeket az 

OTSZ. (Országos 

Tűzvédelmi 

Szabályzat) 

megfogalmaz 

Tűzállósági fokozatok: 

 Az 

épületszerkezetek 

tűzállóságának 

meghatározás, mely 

alapján tűzállósági 

fokozatokba sorolják 

a szerkezeteket. 

 

 

 

11. TÉTEL 

Ismertesse a tűzvédelmi 

utasítás és a tűz riadóterv 

tartalmi követelményeit, 

az azokkal kapcsolatos 

teendőket, valamint az 

égéselmélet alapjait! 

 

Tűzvédelmi utasítás 

tartalma: (tűzvédelmi 

szabályzat tartalma) 

- Minden gazdálkodó 

szervezet köteles a 

tűzvédelemmel kapcsolatos 

feladatait leszabályozni. A 

tűzvédelmi szabályzat 

készítésére nem 

kötelezettek tűzvédelmi 

utasítást készítenek és 

függesztenek ki, mely egy 

egyszerűsített szabályzatot 

jelent, melyben 

leszabályozzák az adott hely 

tűzvédelmi feladatait. 

Tűzvédelmi szabályzat 

készítésére az alábbiak 

kötelezettek: 

- A gazdálkodó 

tevékenységet folytató 

magánszemélyeknek, a jogi 

személyeknek, a jogi és a 

magánszemélyek jogi 

személyiséggel nem 

rendelkező szervezeteinek, 

ha a munkavégzésben részt 

vevő családtagokkal együtt 

ötnél több munkavállalót 

foglalkoztatnak, vagy ha 

ötvennél több személy 

befogadására alkalmas 

létesítményt működtetnek, 

illetve a fokozottan tűz- és 

robbanásveszélyes 

besorolás esetén és 

kereskedelmi 



szálláshelyeken tűzvédelmi 

szabályzatot kell 

készíteniük. 

A Szabályzatnak 

tartalmaznia kell: 

a) a tűzvédelmi 

feladatokat is ellátó 

személyek feladatait és 

kötelezettségeit; 

b) a tűzvédelmi 

szervezet feladatára, 

felépítésére, működési és 

irányítási rendjére, 

valamint a 

finanszírozására 

vonatkozó szabályokat; 

c) a létesítmény 

(létesítmények), 

építmények, tűzszakaszok, 

illetőleg a helyiségek, 

szabadterek, veszélyességi 

övezetek tűzveszélyességi 

osztályba sorolását és az 

azokra vonatkozó eseti 

tűzvédelmi használati 

szabályokat, előírásokat; 

d) a tevékenységre 

vonatkozó tűzvédelmi 

használati szabályokat, 

előírásokat; 

e) az alkalomszerű 

tűzveszélyes tevékenység 

végzéséhez szükséges 

írásbeli feltételek 

meghatározására, illetve 

előzetes egyeztetésére 

jogosult személyek 

felsorolását; 

f) a tűzvédelmi 

oktatással kapcsolatos 

feladatokat és a 

munkavállalókra 

vonatkozó tűzvédelmi 

képesítési 

követelményeket; 

g) a munkavállalóknak 

a tűzjelzéssel, tűzoltással, 

műszaki mentéssel 

kapcsolatos feladatait; 

A tűzriadó terv 

tartalma: 

A Szabályzat 

mellékleteként Tűzriadó 

Tervet kell készíteni: 

a) az „A”-„C” 

tűzveszélyességi 

osztályba tartozó 

létesítményekre; 

b) a művelődési, 

oktatási, egészségügyi és 

szociális létesítményekre; 

c) azokra a 

létesítményekre, 

amelyekben egy 

tűzszakaszon belül több, 

mint 300 fő tartózkodhat; 

 d) kereskedelmi 

szálláshelyre; 

e) az olyan időszakos 

vagy állandó jelleggel 

üzemelő zenés 

szórakozóhelyekre, ahol 

egy időben 50 főnél több 

személy tartózkodhat. 

A Tűzriadó Tervnek 

tartalmaznia kell: 

a) a tűzjelzés módját; 

b) a tűzoltóság, 

valamint a létesítményben 

tartózkodók riasztási 

rendjét, a létesítmény 

elhagyásának módját; 

c) a tűz esetén a 

munkavállalók szükséges 

tennivalóit (tűzvédelmi 

berendezés kezelése, 

tűzoltás és mentés, 

rendfenntartás, 

technológiai folyamat 

leállítása, áramtalanítás 

stb.); 

d) a főbb 

veszélyforrások 

megnevezését (utalással a 

védekezési szabályokra); 

e) a létesítmény 

helyszínrajzát, szükség 

szerint szintenkénti 

alaprajzait a tűzvédelmi 

szempontból fontos 

berendezések (eszközök), 

központi elzárók 

(kapcsolók) és a 

vízszerzési helyek 

megjelölésével. 

A Tűzriadó Tervben 

foglaltak végrehajtását 

szükség szerint, de 

legalább évente az 

érintettekkel gyakoroltatni 

és annak eredményét 

írásban rögzíteni kell. 

A Tűzriadó Tervet 

állandóan hozzáférhető 

helyen kell elhelyezni. 

 

 

Tűzvédelmi oktatás, 

szakvizsga: 

Tűzvédelmi oktatás 3 féle 

lehet: 

 Előzetes munkába 

álláskor 

 Időszakos (évente 

ismétlődő) 

 Rendkívüli (tűzeset 

után, változások 

után, stb.) 

Szakvizsga: 

Egyes foglalkozási ágakban 

csak tűzvédelmi 

szakvizsgával szabad 

munkát végezni: 

 Hegesztők és az 

építőipari 

tevékenység során 

nyílt lánggal járó 

munkát végzők. 

 Az „A” és „B” 

tűzveszélyességi 

osztályba sorolt, 

300 kg 

tömegmennyiséget 

meghaladó 

anyagoknak ipari 

és szolgáltatás 

körébe tartozó 

feldolgozását, 

technológiai 

felhasználást és 

tárolását végzők. 

 Propán-bután gáz 

lefejtését, töltését, 

kiszolgálását 

végzők. 



 Üzemanyagtöltő-

állomások 

üzemviteli 

dolgozói. 

Tűzjelzés, tűzeset 

bejelentés: 

Tűzjelzés: 

A rendelkezésre álló 

eszközzel, mely lehet 

 Hangos szó 

 Harangozás, stb. 

 Vezetékes telefon, 

mobil telefon 

 Egyéb 

Tűzeset bejelentése: 

Tűzoltóságra a 105-ös 

telefonszámon. Az alábbiak 

közlése kötelező: 

 Mi ég 

 Hol ég 

 Emberélet van-e 

veszélyben 

 Mekkora a tűz 

kiterjedése és mi van 

veszélyben 

 Bejelentő neve, 

telefonszáma 

A tűzvédelmi 

rendelkezések 

megszegőinek 

következménye a 

tűzvédelmi bírság. 

Égéselmélet alapjai: 

Égés alapvető feltételei: 

3 alapvető feltételnek kell 

teljesülni, hogy az égés 

létrejöjjön:  

Éghető anyag, gyulladási 

hőmérséklet, oxigén és e 3 

feltétel egy időben és egy 

helyen teljesüljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Tétel 

Ismertesse a tűzoltás 

lehetőségeit és módjait, 

eszközeit, anyagait és a 

tűzoltó készülékeket 

 

Tűz fogalma: Időben és 

térben lejátszódó összetett, 

fizikai és kémiai folyamat. 

Tűzeset fogalma: A 

Tűzvédelmi törvény szerint 

a tűz – tűzeset - az az égési 

folyamat, amely veszélyt 

jelent az életre, a testi 

épségre vagy az anyagi 

javakra, illetve azokban 

károsodást okoz. A köznapi 

szóhasználatban a jelentős 

hőtermeléssel, illetve 

hőmérsékletemelkedéssel és 

lángjelenséggel, illetve 

parázslással (izzással) járó 

égést nevezzük tűznek.  

Tűzoltási módok: 

Az égés feltételeinek 

megszüntetését, vagy 

kizárását jelentik. Ennek 

alapján a következő 

tűzoltási módokat ismerjük:  

– az éghető anyag 

eltávolításán,  

– az oxigén eltávolításán,  

– az éghető anyag 

hőmérsékletének 

csökkenésén  

   alapuló oltási mód.  

Tűzoltó anyagok és azok 

használata: 

 Víz 

- a legrégebbi 

oltóanyag, a 

legáltalánosabba

n használt anyag.  

 Tűzoltóhabok 

- a vízzel rokon 

tulajdonságokat 

mutatnak, hiszen 

előállításuk 

habképző anyag 

és víz, valamint 

a levegő 

megfelelő 

arányú 

keverékéből 

történik.  

 Oltóporok 

- amely olyan 

helyeken 

alkalmazható, 

ahol a víz és a 

hab használata 

nem 

eredményes, 

vagy veszélyes.  

 Oltógázok 

- zárt terek 

tűzoltásánál 

kaptak 

meghatározó 

szerepet.  

 Egyéb (homok stb.) 

Tűzoltó eszközök és 

használatuk: 

- Tűzoltó készülékek 

- Fali tűzcsapok 

- Földalatti és 

földfeletti tűzcsapok 

- Tűzoltó lapát 

- Tűzoltó takaró 

- Automata tűzoltó 

rendszerek 

(Spinkler) 

Tűzoltó készülékek és 

használatuk: 

 Porral oltó tűzoltó 

készülék használata: 

1. Biztosítószeg 

eltávolítása 

2. Lövőke tűzre 

irányítása 

3. Szakaszos vagy 

folyamatos 

működtetés 

4. Hordozható 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. tétel 

Ismertesse az általános 

munkabiztonsági 

követelményeket a 

mezőgazdaságban 

használatos 

munkaeszközökre, 

valamint a traktorok és 

mezőgazdasági gépek 

speciális biztonsági 

követelményeit. 

Munkaeszközök 

használata: 

 Gépek berendezések 

biztonságos tárolása–, 

erőgéphez 

csatlakoztatása 

(felbakolás, mozgó 

részek rögzítése, szúró-

vágó részek védelme, 

biztonságos 

csatlakoztatás) 

Gépüzemeltetés veszélyei: 

 Mechanikai veszélyek, 

elektromos veszélyek, 

zaj, rezgés, hő okozta 

veszélyek 

 Védőburkolatok – 

biztonsági berendezések  

 Gépek mozgásából 

eredő veszély, 

csúszásveszély 

 Figyelmetlenség 

 

14. tétel 

Ismertesse a 

gépüzemeltetés elleni 

védelmet a mezőgazdasági 

üzemekben 

Mechanikai veszélyek 

elleni védelem: éles, 

hegyes, sarkos részek elleni 

védelem. 

Villamos veszélyek: 

elektromos részek javítása, 

hegyesztés! 

Javítások, karbantartások 

biztonságtechnikája: 

alábakolás, aláfekvés, 

kerékcsere, egyedüli 

munkavégzés. 

Feljárók kialakítása: 

csúszásmentes, 

kapaszkodóval ellátva, 

megfelelő fellépőszám 

Gépek kezelési és 

használati utasítása: 

mindig olvassuk el 

használat előtt, egyrészt a 

kezelést tudjuk meg, 

másrészt a karbantartási 

feltételeket. 

Mindig a gépben kell 

tartani. Munkavédelmi 

oktatáson oktatni kell. 

 

15.Tétel 

Ismertesse a 

gépüzemeltetés elleni 

védelmet a 

növénytermesztésben. 

 

Szárítók 

munkabiztonsága: égőfej – 

hőhatás, aknák – leesés, 

feljárók – leesés, javítás-

karbantartás – csak leállítva, 

védőburkolatok, rácsok. 

A talajművelés 

munkabiztonsága: eke 

felvétele, ekevas csere, 

javítások megfelelően 

rögzített gépen, a 

munkaművelet hatókörében 

tartózkodni tilos. 

Tápanyag gazdálkodás 

munkabiztonsága: trágya – 

hígtrágya – műtrágya gépei 

(javítani, karbantartani csak 

leállítva, rakodás, 

működtetés, hatókörzet) 

Gépi vetés, ültetés 

munkabiztonsága: gépek 

javítása, hatókörzet,  

Gépi betakarítás 

munkabiztonsága: 
kombájnok stb. vágóasztal 

megközelítése, burkolatok, 

fordulás, hátsó kerék 

kormányzott, ürítés. 

 

16.Tétel 

Ismertesse a 

gépüzemeltetés 

következtében történő 

balesetek megelőzésének 

lehetőségeit a kertészetben 

és állattenyésztésben 

 

A szőlőtermesztés 

munkabiztonsága: takarás, 

nyitás, metszés, permetezés, 

szüret, 

Gépi munkák, kézi munkák. 

Gépek üzemeltetése, 

hatókörzet, veszélyes 

gépek, növényvédő szerek, 

egyéni védőeszközök 

használata. 

A gyümölcstermesztés 

munkabiztonsága:talajmun

kák, permetezés, szedés 

Gépi munkák, kézi munkák. 

Gépek üzemeltetése, 

hatókörzet, veszélyes 

gépek, növényvédő szerek, 

egyéni védőeszközök 

használata. 

Állattenyésztési telepek 

munkabiztonsága: gépek 

használata, gépi 

berendezések használata 

Állatokkal való 

bánásmód: megközelítés, 

megfogás, rögzítés, orvosi 

kezelés, járműre rakás 

Trágyakezelés 

biztonságtechnikája: 
hígtrágya – szerves trágya, 

gépei kezelése, 

csúszásveszély, aknák, 

biológiai veszélyek 

 



17.Tétel 

Ismertesse az 

elsősegélynyújtás 

szabályait és módját 

különböző balesetek 

esetén. 

 

Elsősegélynyújtás: az a 

gyakorlati egészségügyi 

tevékenység, melyet a 

helyszínen lévő személy 

nyújthat egy sebesültnek 

vagy betegnek, míg az 

orvos megérkezik. 

Célja: a beteg vagy sérült 

életben tartása és 

állapotának stabilizálása a 

fájdalom enyhítése 

Szabályai: mindig addig a 

mértékig nyújtsunk 

elsősegélyt, amíg tudjuk, 

hogy kárt nem okozunk. 

Elsősegélynyújtás 

különböző sérülések 

esetén: 

 Csonttörés – csak 

rögzítés, sínbe rakás 

 Égési sérülés – 

sebek hűtése 

 Mérgezés – fontos 

megtudni milyen 

anyagtól van 

(hánytatás, itatás) 

 Villamos baleset – 

mindig lássa orvos, 

égési sérülés van-e,  

 

 

18.Tétel 

Ismertesse a 

természetvédelem 

feladatát, alapelveit és a 

természetvédelem alá 

tartozó területek 

besorolását. 

 

A természetvédelem: olyan 

tevékenység, amely a 

természetesen előforduló 

természeti értékeket védi, 

gyarapítja és a természet 

egészét megóvja. 

A természetvédelem célja: 
a természeti értékek, 

területek, tájak megóvása, 

tudományos kutatások 

elősegítése, természeti 

értékek bemutatása, 

megismertetése. 

A természetvédelem 

alapelvei: 

1. Élő múzeum-elv. A 

természeti értékek eszerint 

úgy tekintendők, mint más 

múzeumi tárgyak. 

2. Génbank-elv. Minden 

élőlény génjei évmilliók 

alatt felhalmozott 

információtömeget 

tartalmaznak. Ha egy faj 

kihal, ezek az információk 

örökre elvesznek 

3. Indikátor-elv. A 

környezet minőségének 

legpontosabb jelzői 

(indikátorai) az élőlények. 

4.A természetbe való 

beavatkozás 

következményeinek 

kiszámíthatatlansága. 

Eutrofizáció: növényi 

tápanyagok (N, P, K) 

hatására egy adott 

víztestben a növények 

elszaporodnak. 

Nemzeti park: olyan 

terület, amelynek ökológiai 

egységessége megőrzendő a 

jelen és a jövő generációi 

számára; amely 

megvédendő mindenfajta 

mezőgazdasági és ipari 

hasznosítástól; és amelyen 

lehetőség nyílik nemcsak 

tudományos, hanem oktatási 

és szabadidős 

tevékenységek végzésére is. 
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19.Tétel 

Ismertesse a 

környezetvédelem 

feladatát, szabályozását, 

irányítását a 

környezetszennyezés 

ellenőrzését 

 

A környezetvédelem 

fogalma: a természetes és 

mesterséges környezet 

védelme az ember által 

okozott káros hatásokkal 

szemben. 

Célja, feladata: a 

környezet 

veszélyeztetésének, 

károsításának, 

szennyezésének 

megelőzése, a kialakult 

károk mérséklése vagy 

megszüntetése, a károsító 

tevékenységet megelőző 

állapot helyreállítása. 

A környezetvédelem 

alapelvei: 

1. Okozó elv: A szennyezés 

megelőzésével, 

csökkentésével, 

ellenőrzésével kapcsolatos 

költségeket a szennyezés 

okozójának kell fedeznie.  

2. Közteherviselés elve: Ne 

csak az okozó, hanem 

mindenki viselje a terheket, 

akinek érdekében áll a 

szennyező tevékenység. 

3. Megelőzés elve: Az 

utólagos intézkedések 

helyett a megelőzést kell 

előnyben részesíteni. 

4. Kooperáció elve: 

Összefogás, együttműködés 

szükséges a kv.-i problémák 

megoldásához.  

5. Szubszidiaritás elve: Az 

EU legfőbb alapelve 

minden szakpolitikában, az 

optimális döntési szintek 

kijelölésének elve. Minden 

problémát azon a szinten 

kell megoldani, ahol 

minimális költséggel, 

erőfeszítéssel lehetséges. 

A környezetvédelem jogi 

szabályozása: Alkotmány – 

1995. évi LIII. Törvény – 

Kormány rendeletek – 

Miniszteri rendeletek 

A környezetvédelem 

irányítása: 
Környezetvédelmi 

Minisztérium – 

Környezetvédelmi 

Főfelügyelőség – 

Környezetvédelmi 

Felügyelőségek 

A környezetvédelem 

ellenőrzése: Jegyző – 

környezetvédelmi 

hatóságok 

 

20.Tétel 

Ismertesse a gazdálkodó 

szervezetek és az egyes 

emberek kötelességeit a 

környezetvédelem 

területén, a 

környezetvédelem 

módszereit, eszközeit, fő 

feladatát. 

 

Kötelezettségek: 

- Megelőzés elve – a 

környezetkárosítás 

megelőzése (víz, levegő, 

hulladék, talaj) 

- Szennyező fizet elve – 

aki szennyez az köteles 

fizetni a kármentesítést, 

ártalmatlanítást 

(kötelező 

hulladékelszállítás, 

szippantás, csatorna, 

füstkibocsátás) 

- Jelentési kötelezettség – 

szennyező 

tevékenységek jelentése, 

kibocsátások jelentése 

- Együttműködési 

kötelezettség – 

hatóságokkal, egyes 

emberekkel, egyéb 

szerveze-tekkel 

- Társadalmi részvétel 

elve – mindenkinek 

kötelessége a környezet 

védelme 

A környezetvédelem 

módszerei: 

A környezetvédelem 

eszközei: 

- Műszaki (mérő- és 

figyelőrendszer, 

szennyezések 

eltávolítása) 
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- Jogi és gazdasági 

(jogszabályok, 

előírások, támogatások, 

bírságok) 

- Túlhasználat elleni 

védelem 

(környezethasználati 

engedély) 

A környezetvédelem fő 

területei és a területek 

feladatai: 

- Levegőtisztaság-

védelem (levegő 

védelme, kibocsátások 

szabályozása – pl.: 

kémény) 

- Víz-védelem (a felszíni 

és felszín alatti vizek 

védelme – 

vízszennyezések, 

eutrofizáció) 

- Talaj-védelem (a talajok 

védelme – erózió, 

defláció, 

eketalpbetegség, 

műtrágyázás, 

vegyszerek) 

- Élővilág (állatok, 

növények védelme) 

- Táj védelem (tájak 

védelme – tájba illő 

építkezés) 

- Épített környezet 

védelme (lakóépületek, 

középületek, 

műemlékek védelme) 

 


