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A munkavédelem célja és feladata A munkavédelem területei.
 

A munkavédelem célja: Természetes igény,hogy munkavállaló kulturált környezetben, 

egészséges és biztonságos körülmények között végezhesse munkáját. A munkavédelem célja 

a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, és a 

munkakörülmények humanizálása. 

 

A munkavédelem feladata:Az egészséget és testi épséget és a környezetet  nem 

veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése .A személyi és tárgyi 

feltételeket oly módon kell megteremteni, hogy megelőzhessük a munkabaleseteket és a 

foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. .Mindezek függetlenek a munkavégzés 

szervezeti vagy tulajdoni formáitól. 

 

A munkavédelem törvényi szabályozása: A munkavédelem alapvető szabályait az 

Alkotmányban foglalt elvek alapján Országgyűlés foglalta törvénybe 

       Alkotmány. 

       Munkavédelmi törvény 

       Munkavédelemről szóló kormányrendeletek 

       Munkavédelemről szóló ágazati rendeletek 

       Munkavédelmi hatósági utasítások 

       Munkáltató munkavédelemmel kapcsolatos szabályzatai. 

                 Pl. technológiai, kezelési utasítások 

                      Egyéni védőfelszerelések juttatásának rendje  

                      Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok rendje 

 

A munkavédelem hatása az egyénre és a társadalomra: A munkavédelem az egész 

társadalom ügye, mert területeinek együttes kezelése biztosítja teljes körű megvalósulását. Ez 

érdeke az egyénnek és társadalomnak is mert a munkakörnyezet és munkafeltételek kihatnak 

a munkavállaló egészségére,életfeltételeire,valamint a gazdasági eredményekre is. A 

munkavállalók munkakörülményei, biztonsága, szociális ellátottsága döntően megszabja a 

munkakedvet és munka hatékonyságát. 

 

A munkavédelem területei:        

         Munkabiztonság:A munkabiztonság az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre vonatkozó szabályokat határozza meg, ill. ellenőrzi azok betartatását. A 

munkabiztonság olyan követelményeket támaszt mind a munkáltatókkal,mind a 

munkavállalókkal szemben,amelyekkel a balesetmentes munkavégzés feltételei 

megvalósíthatók a szabályok betartásával csökken a veszélyforrások száma.  

          Munkaegészségügy:A munkaegészségügyi tevékenység célja a munkavégzés során a 

munkahigiéné,valamint a foglalkoztatás-egészségügy révén a munkavállaló egészségének a 

megóvása. A munkahigiéné feladata a munkakörnyezetből származó egészségkárosító 

veszélyek és kockázatok előrelátása, felismerése, értékelése és kezelése. 
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A munkavállaló és munkáltató munkavédelemmel kapcsolatos jogai és 

kötelezettségei. Hogyan biztosítjuk a törvényi előírások betartását?  
 

A munkáltató kötelezettségei: A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető biztonságos 

munkavégzés feltételeinek kialakítása során az alábbi általános elveket köteles figyelembe 

venni: 

 a veszély elkerülése  

 a nem elkerülhető veszélyek értékelése 

 .a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése 

 A munkahely kialakításánál az emberi tényezőt 

 A műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása 

 Egységes átfogó stratégia, mely kiterjed a munkafolyamatokra,a munkaszervezésre és 

a munkakörnyezeti tényezőkre 

 A kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest 

 A munkavállalók ellátása megfelelő utasításokkal. 

 

A munkáltató konkrét feladatai a biztonságos munkavégzés érdekében: 

 Kockázat elemzés 

 Munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazása 

 Üzemorvos 

 Rendszeresen ellenőrzi a munkakörülmények állapotát 

 Rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkavállalók ismerik, ill. megtartják a 

rájuk vonatkozó előírások 

 Új technológia bevezetésekor elemezni a biztonságra ható tényezőket 

 Gondoskodni a megfelelő védőeszközökről Az egyéni védőeszközre jogosultak belső 

rendjét írásban meghatározni 

 Az időszakos műszaki felülvizsgálatokat elvégeztetni 

 A munkabaleseteket és a foglalkozási megbetegedéseket bejelenteni, kivizsgálni, 

nyilvántartani. 

 

A munkáltató balesti oktatást köteles tartani: 

 A munkavállaló munkába állásakor 

 Munkahely vagy munkakör megváltozásakor 

 Munkaeszköz átalakításakor 

 Új munkaeszköz üzembe helyezésekor 

 Új technológia bevezetésekor 

 

A munkáltató jogai: 

 Jogosult megkövetelni a munkavállalótól a munkavédelmi előírások betartását 

 A munkaterületen a fegyelmet , rendet tisztaságot megkövetelni 

 Az egyéni védő eszközök használatát  

 A technológiai utasítások elsajátítását  

 

 

A munkavállaló kötelezettségi:  

 Biztonságos munkaképes állapotban megjelenni 

 A munkaeszközök üzemképes állapotát megőrizni 

 Megfelelő ruházat viselése 
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 Egyéni védő eszköz használata 

 Fegyelmet, rendet, tisztaságot betartani 

 Ismeretek elsajátítása 

 Orvosi vizsgálaton való részvétel 

 Veszély megszüntetni vagy jelezni 

 A balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni 

 

A munkavállaló jogai: 

 A szükséges ismeretek rendelkezésre bocsátását 

 Az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeit 

 A munkavégzéshez szükséges eszközök, védőeszközök az előírt védőital, tisztálkodási 

lehetőség 

 Jogosult a munkavégzést megtagadni ha azzal életét testi épségét veszélyezteti 

 

A munkáltató ellenőrzési kötelezettségei: Rendszeresen ellenőrzi az egészséget nem 

veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétét és szükség esetén beavatkozik. 

 

Az állam ellenőrzési feladatai és szerve a munkavédelemmel kapcsolatban: 

Az állam feladata a munkavédelem irányításával, az ágazati és hatósági tevékenység 

ellátásával a munkavédelem megszervezése. Szervei: az Országgyűlés, Kormány és mellette a 

Munkavédelmi Bizottság, Minisztériumok, Központi Álligazgatási Szervek, Munkáltató 

vezetője. 

Az Mvt. szerint a központi államigazgatási szervek (OMMF, ÁNTSZ, Bányafelügyelet) saját 

jogkörükben látják el a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányítását. 

A felügyeletek ellenőrzése kiterjed: 

 A munkáltatók és munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos kötelezettségeire. 

 Munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, technológiákra. 

 A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálására, bejelentésére, 

nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre. 

A felügyeletek jogosultak felelősségre vonni azokat, akik az ellenőrzés során feltárt 

hiányosságok okozói.  

 

 

 

Mit nevezünk veszélyforrásnak? Hogyan történik a munkavédelmi 

kockázatok felmérése? 

 
A veszélyforrás fogalma: A veszélyforrás a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben 

jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében 

tartózkodó személyekre veszélyét jelent  

A baleset bekövetkezése mindig valamilyen folyamat eredménye. A folyamatot rendszerint a 

veszélyforrás indítja el, amely kialakít egy veszély helyzetet, amelyet biztonságtechnikával, 

kezelési utasítások betartásával, egyéni védőeszközök használatával megszüntethetünk. Mivel 

nincs tökéletes veszélytelen technika technológiai folyamat el kell fogadnunk, hogy 

munkavégzésünk során fogunk találkozni veszélyforrással. Ez ellen kétféleképpen 

védekezhetünk: 

 Egyrészt a tárgyi és szervezeti feltételek tökéletesítésével, másrészt 

 A munkavállalók folyamatos felkészítésével. 
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Kockázatértékelés célja, feladata: A kockázat elemzés lényege a munkavégzés 

körülményeinek és a munkakörnyezet kialakításának elemző áttekintése. 

 Veszély: valaminek (munkafolyamatnak, géprésznek, anyagnak.) a tulajdonságából 

adódó azon képessége, hogy valamilyen károsodás okozzon. 

 Kockázat:A veszély megvalósulásának, azaz a káros hatás bekövetkeztének a 

valószínűsége. 

 Kockázatértékelés: Annak a kockázatnak az értékelési folyamata, amely a 

munkavállalók munkahelyi, egészségvédelmi és biztonsági követelményei és a 

munkahelyi veszélyek előfordulása között fennáll. 

 

Kockázatok és veszélyek a gépkezelői munkakörben: 

 Mechanikai veszély 

A géppel, a gép részeivel vagy felületeivel, a szerszámokkal, a darabokkal, a 

terhelésekkel, vagy a munkába vett szilárd és folyékony anyagokkal kapcsolatos 

mechanikai veszélyek a következőkre vezethetnek: 

Zúzódás, nyíródás, vágás vagy levágás, beakadás, behúzás vagy befogás, ütés/ütközés, 

átszúrás vagy beszúrás, súrlódás vagy dörzsölés, nagy nyomású folyadék 

kifröccsenése). 

 Villamos veszély 

 Gép meghibásodásából adódó veszély 

 Zaj okozta veszély 

 Rezgés okozta veszély 

 Sugárzás okozta veszély 

 Nyersanyagok és egyéb anyagok okozta veszély 

 A gép kialakításakor mellőzött ergonómiai elvek okozta veszély 

 Csúszás-, botlás- és esésveszély 

 Géphasználati környezethez kapcsolódó veszélyek 

 

Védekezés a felmerülő veszélyekkel szemben: a technológia betartása, kollektív és egyéni 

védőeszközök használata.  

 

 

 

Ismertesse a gépkezelői munkakör személyi feltételeit! Beszéljen az orvosi 

alkalmassági vizsgálatokról! 

 
Személyi feltételek: 

 

 A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget 

nem veszélyeztető és a biztonságos munka végzésére vonatkozó szabályok 

betartásával végezhet munkát ! 

 

Gépkezelői munkakörök betöltéséhez szükséges végzettségek: 

 

 A gépkezelő tevékenysége során akkor kezelhet gépet, ha az adott gépre államilag 

elismert képesítést szerzett.  

 A közlekedési ágazatban használt önjáró és rakodógépek kezelőinek (a meghatározott 

gépcsoportok esetében) érvényes gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkezni kell, melyet 

hatósági vizsga keretében szerezhet meg. 
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 Ha az önjáró építőgép a munkahely-változtatás során közutat vesz igénybe, a 

vezetőnek a külön jogszabályban meghatározott érvényes engedéllyel is rendelkeznie 

kell. 

 Időszakos orvosi vizsgálatot kell végezni  

 > 40 éves korig háromévenként, 

 > 40-50 életév között kétévenként, 

 > 50 év felett évenként. 

 

Orvosi vizsgálatok célja: Felméri a munkavállaló fizikai és mentális állapotát,munkaköri 

alkalmasságát 

 

Előzetes, időszakos és rendkívüli orvosi vizsgálatok: 

 

Előzetes munkakori alkalmassági vizsgálatot kell végezni a munkavállalónak 

 A munkavégzés megkezdését megelőzően 

 A munkakör megváltoztatása előtt 

 Külföldi munkavégzés előtt 

 

Időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok. A szervezett munkavégzés 

keretében foglalkoztatottak időszakos munkaköri, ill. szakmai alkalmassági vizsgálaton 

kötelesek rész venni. A vizsgálatok gyakoriságát rendeletben határozzák meg. 

 

Rendkívüli munkaköri, szakmai alkalmassági vizsgálat 

 Ha a dolgozó egészségi állapotában olyan változás következett be, amely 

alkalmatlanná teszi az adott munkakör biztonságos ellátására. 

 Ha a dolgozó munkavégzése 6 hónapot szünetel 

 Ha a dolgozó. előre nem várt expozíciót szenved 

 Eszméletvesztéssel balesetet követően  

 

 

Ismertesse a baleset, a munkabaleset, az úti baleset, a súlyos baleset és a 

„majdnem” baleset fogalmát! Sorolja föl a baleset meghatározó elemeit! 

 
Baleset: 

Az emberi szervezetet ért olyan 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.  

 
A baleset meghatározó elemei: 

 Külső hatás (munka környezet, szerszám, gép stb.) 

 A sérült akaratától függetlenül bekövetkező esemény 
 Az esemény bekövetkeztének időtartama, pl. hirtelen vagy rövid idő alatt következik 

be, vagy folyamatosan alakul ki. 

 

Munkabaleset: 

A munkavállalót a szervezett munkavégzés  során  vagy  azzal összefüggésben, annak 

helyétől és időpontjától, valamint a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől 

függetlenül éri 

 

Úti baleset: amely a dolgozót a munkába ill. haza utazása során éri. 
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Súlyos munkabaleset:  
• a sérült halálát,  

• valamely érzékszerv jelentős mértékű károsodását, 

• súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének 

elvesztését, 

• beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart 

okozott. 

 

„Majdnem” baleset: Kialakul a balesetveszélyes helyzet csak a véletlennek köszönhetően 

nem lett baleset. Pl. a rakomány leborul, dúrdefekt a targoncán. 

 

Üzemi baleset, de nem munkabaleset az a baleset, amely a dolgozót munkába vagy annak 

lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt 

járművével történt, mert akkor munkabaleset is. 

 

Nem üzemi baleset, de munkabaleset az a baleset,  

 amely kizárólag a sérült ittassága miatt,          

 a munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka során történt.  

 

 

 

Hogyan kerülhetőek el a balesetek? Milyen teendői vannak baleset 

bekövetkezése esetén? 

 
Baleseti helyszín biztosítása   

  A baleset, munkabaleset, munkahelyi baleset helyszínét lehetőség szerint érintetlenül kell 

hagyni, hogy pontos és teljes munkavédelmi szempontú vizsgálatot lehessen végezni, hogy 

kiderüljön ami történt az baleset, munkabaleset, munkahelyi baleset volt e?Ehhez a 
vizsgálathoz munkavédelmi szakember bevonására van szükség. A sérültet, az esetleges 

szemtanúkat ki kell kérdezni a baleset, munkabaleset, munkahelyi baleset körülményeiről, 

mindezt dokumentálni kell. 

Sérültek, veszélyek felmérése:   

 Tudjuk meg mi történt, anélkül, hogy önmagunkat ne veszélyeztetnénk 

 Veszélyhelyzet megszüntetése (áramtalanítás, tűzoltás, ) 

 Sérültek száma, sérülések súlyossága 

 .Segítség kérés 

Jelentési kötelezettségek:  

• A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést be kell jelenteni, ki kell vizsgálni 

és nyilvántartásba kell venni. 

• A munkáltatónak balesetet a követő hónap 8-ig be kell jelenteni.  

• A munkáltató köteles a súlyos munkabalesetet a munkavédelmi hatóságnak azonnal 

bejelenteni.  
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Segítségnyújtás: 

 : Az első és legfontosabb feladat természetesen az elsősegélynyújtás, az orvos, vagy 

mentő hívása.  

 Cselekedjünk gyorsan, a sérültet óvjuk a további veszélyektől  

 Biztosítsuk a sérült számára a megfelelő testhelyzetet 

 Elsősegély nyújtás vérzés esetén 

Hajszáleres, vénás, artériás. 

 Elsősegélynyújtás törés esetén 

 Elsősegély nyújtás áram okozta sérűléseknél 

 Veszélyes anyagok okozta sérüléseknél 

 

Munkáltató kötelezettségei a balesetekkel kapcsolatban: 

 A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések kivizsgálása során fel kell tárni a 

kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat, és ennek alapján 

intézkedéseket kell tenni a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 

megelőzésére   

 A munkáltatónak mindent bejelentett, ill. tudomására jutott balesetről meg kell 

állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e.  

A munkáltatónak lehetővé kell tennie a munkavédelmi képviselő részvételét a 

munkabaleset kivizsgálásában. 

 E kivizsgálás következtetéseit, észrevételeit be kell vonni a soron következő 

rendkívüli munkavédelmi oktatás tematikájába, hogy elkerüljük a további hasonló 

jellegű baleseteket 
 

 

Ismertesse a munkáltató oktatással kapcsolatos kötelezettségeit a 

munkabiztonság és foglalkozás egészségügy tekintetében! Mikor és hogyan 

kell oktatást tartani a dolgozók részére ezen témakörökben? 

 
Munkáltató törvényben meghatározott oktatási kötelezettségei: 

A munkáltató köteles a munkavédelmi oktatást olyan időközönként, és  tartalommal 

megtartani, hogy azt a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatása teljes időtartama alatt 

rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és 

gyakorlati ismereteivel. 

Munkavédelmi oktatást köteles tartani a munkáltató:  

• a munkavállaló munkába állásakor, 

• munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, 

• munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz munkavédelmi szempontú üzembe 

helyezésekor, 

• új technológia bevezetésekor. 

• súlyos kimenetelű, vagy rövid időn belül több hasonló baleset bekövetkezésekor 

 

Munkavédelmi oktatás helye, ideje: 

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként  a 

megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve- meg kell 

ismételni.  Ez azt jelenti, hogy az oktatást semmiképpen nem lehet a dolgozóra terhelni (sem 

a magánideje csökkentésével, sem más anyagi hátrányt okozva 
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Munkáltató dokumentációs kötelezettsége: 

Az oktatást célszerűen tervezni kell, annak megtörténtét oktatási naplóban rögzíteni kell és az 

oktatott személyekkel azt alá kell íratni. Az ismeretek elsajátításáról a munkáltatónak 

célszerűen meg kell győződnie, ennek formája lehet pl. munkavédelmi vizsgakötelezettség 

előírása.  

 

Előzetes munkavédelmi oktatás:  

Az előzetes oktatást a munkakörben foglalkoztatás előtt kell megtartani: itt figyelemmel kell 

lenni a munkakör és a munkavégzés sajátosságaira, a munkavégzéshez szükséges elméleti és 

gyakorlati ismeretek, jártasság megszerzésére 

 

Időszakos munkavédelmi oktatás: 

Az időszakos oktatás célja az ismeretek szinten tartása illetve a folyamatos munkavégzéshez 

szükséges új ismeretek átadása. 

 

Rendkívüli munkavédelmi oktatás: 

Rendkívüli oktatást súlyos munkabaleset, rendkívüli esemény, súlyos üzemzavar esetén 

indokolt tartani, figyelemfelkeltés, tanulságok átadása céljából. 

 

 

Mi a foglalkozási ártalom? Sorolja föl a foglalkozási ártalmakat! Ismertesse 

a hőmérsékleti, a zaj- és a porártalmakat! Mondja el, hogy mit nevezünk 

foglalkozási megbetegedésnek! 

 

Foglalkozási ártalom meghatározása: A foglalkozási ártalom a munkahelyen a munka 

környezetében fellépő, a dolgozóra ható káros hatás, amelyet azonban az ember 

hirtelenmaradó károsodás nélkül elvisel. A foglalkozási ártalom tartós, hosszabb idejű hatása 

foglalkozási betegséget okozhat. 

 

Foglalkozási ártalmak csoportosítása:: 

• Fizikai terhelésből eredő ártalmak 

• A munkafolyamat pszichikai hatása 

• Az emberi szervezet egyoldalú igénybevétele 

• Vegyi ártalmak, fertőzések 

A munkahelyi klíma: A munkahelyi klíma a légállapot fizikai jellemzőit összegző 

gyűjtőfogalom.   

 Négy tényező határozza meg: 

 a levegő hőmérséklete 

 a levegő páratartalma 

 a levegő mozgása 

 a sugárzás útján megvalósuló hőcsere 

Ezen túl szabályoznia kell a gázok, gőzök, por, illatok, a levegőben lévő porrészecskék 

megfelelő koncentrációját, illetve kellemetlen mértékük csökkentését. Ha nem megfelelő a 

légkondicionáló berendezés, akkor olyan kedvezőtlen hatásokat okozhat, amelyek 

csökkentik a munkavégző képességet  
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Védekezés a hőmérsékleti hatásokkal szemben:  

 Az étrend megváltoztatása. A zsíros élelmiszerek fogyasztásának csökkentése. 

 B-vitaminok és C-vitamin biztosítása: A vitaminok szedése mellett kisebb mértékű a 

fáradtságérzés, elviselhetőbb a hőhatás és javul az alkalmazkodó képesség. 

 Hőszigetelő ruházat használata. Ilyen ruházatra csak speciális munkahelyeken van 

szükség (pl. tűzoltók, kohászok). 

 Munkaközi szünetek beiktatása. A munka és a pihenési szünetek arányát úgy 

próbálják megállapítani, hogy a test belső hőmérséklete ne emelkedjék 38 C° fölé 

Zajártalom: A zaj különböző frekvenciájú és erősségű hangok rendszertelen keveréke, ami 

kellemetlenül és fárasztóan hat az emberre, rontja közérzetét, biológiai szempontból zavaró, 

kellemetlen érzetet kelt, esetleg károsítja a hallószervet. A tartós és erős zajhatás 

egészségkárosodást, leggyakrabban halláscsökkenést idéz elő. A zaj leküzdése a 

munkahelyeken ezért különösen fontos feladat. A fokozott figyelmet igénylő munkahelyeken 

a dolgozót érő zajhatások csökkenthetik a figyelem összpontosítását 

A zaj fizikai jellemzői A zaj, illetve hang magasságát a frekvencia (Hz), erősségét a 

hangnyomás adja meg. A hangnyomásszint jellemzésére a logaritmikus decibel (dB) skálát 

használják. 

Maradandó halláskárosodás 

 Zajhatás következtében az érzékszervek károsodnak a belső fülben. Gyakran erős, hirtelen 

hangingerek okozhatnak maradandó halláskárosodást, de funkciócsökkenést válthatnak ki a 

tartósan hangos zajok is. Tartós. zajhatás lehet foglalkozási ártalom is, gondoljunk az 

összeszerelő műhelyekben, repülőtereken dolgozókra. A halláskárosodás a belső fül tartós 

zajbehatás következményeként létrejött maradandó sérülése. A sérülés természete és helye 

függ a zaj frekvenciájától. A kis frekvenciájú tiszta hangok 250-500 Hz-es tartományban, a 

nagy frekvenciájú tiszta hangok 3000-4000 Hz-es tartományban okozhatnak halláskárosodást 

A 65 dB feletti zajok pszichés, magatartásbeli változásokat váltanak ki és befolyásolják a 

vegetatív idegrendszer működését is (megváltoztatják a keringési rendszer működését, az 

emésztést, a légzést). A 85 dB feletti zajok hatására a pszichés és vegetatív változások mellett 

maradandó halláskárosodás is kialakulhat 

A légúti károsodások: 

 a levegőben levő szálló por,szélsőséges klimatikus körülmények, vegyi gőzök légúti 

károsodásokat okoznak. 

Foglalkozási betegség: 

A munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, 

valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült 

egészségkárosodás, 

A foglalkozási betegség létrejötte: 

      Amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat 

során előforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális- és ergonómiai kóroki 

tényezőkre vezethető vissza, 
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 illetve amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a 

következménye; 

 

Ismertesse a foglalkozási megbetegedések elkerülésének módjait! Milyen 

következményei vannak, ha foglalkozási megbetegedést szenvednek a 

dolgozók? 

Az oktatás szerepe a foglalkozási megbetegedések elkerülésben:  

Felhívja figyelmet: 

 a munkája egészséges és biztonságos végzéséhez szükséges utasításokra (technológia, 

gépkezelési, karbantartási stb.). 

 A munkavégzéssel járó, helyi körülményekből adódó veszélyekre, ártalmakra – mind 

a munkahely egésze, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében, azok 

elhárításának módjára, a rendkívüli helyzetekben tanúsítandó magatartásra. 

 Az alkalmazott eszközök, anyagok, továbbá védőeszközök helyes használatára 

Védőeszközök jelentősége: 

A védőeszköz a munkavégzés során a munkafolyamatokból, valamint a technológiából eredő 

kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkenti 

A védőeszköz lehet: 

 Egyéni védőeszköz 

 Kollektív védőeszköz (pl. porelszívó berendezés) 

Technológia korszerűsítésének fontossága: 

 A foglalkozási megbetegedéseknél fontos szerepet játszik a technológia színvonala. 

 A korszerűbb munkafolyamat technológia esetén a foglalkozási megbetegedést okozó 

tényezők és azok nagyságrendje is jelentősen csökkennek 

 A korszerűbb munkavédelmi technológia pedig csökkenti a foglakozási 

megbetegedések kockázatát. Pl. korszerűbb légzőkészülék. 

Munkáltató felelőssége a foglalkozási megbetegedés kialakulásában:  

A munkáltató felelősége okkor vetődik fel,  ha ezzel kapcsolatban nem tesz eleget a 

jogszabályban meghatározott kötelezettségének. Ilyenek: 

 A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a 

sugárzások, az alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a 

munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat, és nem 

veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát. 

 A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a 

veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget 

nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani. 
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 Ha az (1) bekezdésben előírt levegő vagy klíma biztosítása műszakilag 

megoldhatatlan, a munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési 

intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt alkalmazni, illetőleg védőitalt juttatni. 

 A szabadtéri munkahelyen - a munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek 

megfelelő műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, 

melegedési lehetőséggel, védőitallal - gondoskodni kell a munkavállalók időjárás 

elleni védelméről 

 

Mit nevezünk védőeszköznek? Csoportosítsa a védőeszközöket! Beszéljen a 

munkáltató és a munkavállaló kötelmeiről a védőeszközökkel kapcsolatban!  

Védőeszköz fogalma: 

A védőeszköz a munkavégzés során a munkafolyamatokból, valamint a technológiából eredő  

kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkenti 

Egyéni és csoportos védőeszközök: 

Egyéni védőeszközt, védőfelszerelést annak a munkavállalónak kell biztosítani – 

meghatározott időtartamra – aki műszaki megoldással ki nem küszöbölhető veszéllyel, 

ártalommal járó munkát végez. 

A munkakörülmények, a munka eszközök és technológia ismeretében kell egyéni védőeszközt 

biztosítani a dolgozóknak. 

Csoportos védőeszközök: 

 Csoportos védőeszközöknek nevezzük azokat a védőeszközöket, amelyek a munkaterületen 

tartózkodó, a technológiai folyamatba résztvevő összes dolgozónak védelmet nyújt  

Munkáltató kötelezettségei a védőeszközökkel kapcsolatban:  

 A szükséges védőeszközök juttatási rendjét írásban kell meghatározni, amely 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.  

 A dolgozó köteles a részére biztosított egyéni védőeszközt rendeltetésszerűen 

használni, amelynek ellenőrzése a munkáltató feladata és kötelessége. A munkahelyi 

vezető kötelessége továbbá az egyéni védőeszközök helyes használatáról a dolgozót 

kioktatni. 

 biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, 

kielégítő higiéniás állapotát, szükséges tisztítását, karbantartását, javítását, pótlását; 

 Egyéni védőfelszerelés, védőeszköz helyett anyagi – pénzbeli - megváltás nem adható 

Védőeszközökben található jelölések: pl. a védőkesztyűn.  

 Védőkesztyűkön Elhelyezett Piktogramok:  
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Kalapácsjel: alatt található 4 szám jelenti, hogy milyen vizsgálatot végeztek el, és ennek során 

milyen védelmet biztosít  

Késjel: Jelentése, hogy a védőkesztyűn elvégezték a vágással szembeni ellenállás vizsgálatot 

le eső tárgy esetén. 

Lángjel:  

A lángjel alatt elhelyezkedő 6 számjegy jelöli, hogy milyen termikus ártalmak ellen vizsgálták 

be a védőkesztyűt, és ilyen szintű eredményt ért el. Itt is az X, a szám helyett azt jelenti, hogy 

erre az ártalomra nem vizsgálták. 

Jégvirágjel:A jégvirágjel alatt elhelyezkedő 3 számjegy jelöli, hogy milyen hideg ártalmak 

ellen vizsgálták be a védőkesztyűt, és milyen szintű eredményt ért el. Az X, a szám helyett azt 

jelenti, hogy erre az ártalomra nem vizsgálták. 

Sugárzásjel: Ezzel a jellel ellátott védőkesztyűket ionizáló sugárzás és/vagy radioaktív 

részecskékkel szennyezett területeken használhatjuk. A védőkesztyűt áteresztési 

vizsgálatoknak és speciális hatásoknak vetik alá.   

Bíológiaijel: Ezzel a jellel ellátott védőkesztyűt alávetették egy áteresztési, levegőáramlási 

tesztnek. Ez bizonyítja a mikroorganizmusokkal szembeni védőképességét.  

Csészejel: Víz és enyhe vegyszerekkel szembeni védelmet jelöli. A védőkesztyű áteresztési 

vizsgálatnak lett alávetve, de nem vizsgálták vegyszerek áthatolásával szemben.  

Lombikjel: A védőkesztyűn különböző vegyszerekkel szembeni áthatolási vizsgálatot 

végeztek el. A piktogram alatt elhelyezkedő betűk jelölik, hogy milyen vegyszerekkel 

vizsgálták a védőkesztyűt. 

A jelölt vegyszerek min. 60 percig nem hatolták át a védőkesztyűn. A vizsgáló vegyszerek 

felsorolását és azok betűjelzését az alábbi táblázatban mutatjuk be. 

Szikra kisülési jel: Ez a piktogram jelöli, hogy a védőkesztyű sztatikus feltöltődési 

körülmények között használható.  

A kettős háromszög. Az egymásra helyezett kettő háromszög az elektromosan szigetelő 

védőkesztyűk jelölése. Alatta az osztály: 00-0-1-2-3-4 számjelölések mutatják, hogy milyen 

védelmi képességű osztályba sorolták a megfelelőség tanúsítási eljárás során. 

A jelölések azt mutatják, hogy milyen munkafeszültségig használhatók ezek az elektromosan 

szigetelő védőkesztyűk. 
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Beszéljen a munkaterületen érvényes közlekedési szabályokról! Beszéljen a 

közlekedési utakra vonatkozó előírásokról! Ismertesse a gyalogosok 

közlekedésrendjét a munkaterületen belül! 

Közlekedési szabályok a munkaterületen:  

A munkahelyen belüli közlekedés rendjét a közúti közlekedés szabályainak ( KRESZ ) 

megfelelő alkalmazásával kell kialakítani, továbbá- a munkahelyen belüli vasút 

üzemeltetésére a vasúti közlekedésre vonatkozó előírások az irányadók.    

A munkahely padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének és az 

ebből fakadó tisztítási követelményeknek, a várható legnagyobb igénybevételnek, felületük 

csúszásmentes, egyenletes, botlás- és billenésmentes legyen. A közlekedési utak szélessége és 

a szabad magasság tegye lehetővé a gyalogosok és járművek biztonságos közlekedését, a 

közlekedési utak és pályák melletti biztonságos munkavégzést. 

Közlekedési utak kijelölése:  

Az olyan munka- és tároló helyiségekben, ahol gyalogos- és járműforgalom van, illetőleg 

rendszeresen anyagot szállítanak, a közlekedési, illetőleg az anyagmozgatási útvonalakat meg 

kell jelölni, vagy el kell választani egymástól. 

A kijáratokat és vészkijáratokat, a kijelölt menekülési utakat szabadon kell tartani. Számuk, 

méretük, elhelyezésük és megvilágításuk tegye lehetővé a munkahely, a veszélyes terület 

gyors és biztonságos elhagyását. Vészkijárathoz toló- vagy forgóajtók használata tilos. 

Vészkijáratot lezárni csak úgy szabad, hogy vészhelyzetben bárki által nyitható legyen. 

Megengedett sebességek munkaterületen belül:  

A kialakított forgalmi rendnek megfelelő, általában 30km/óra. 

Gyalogosok közlekedési szabályai munkaterületen:  

 

 A gyalogos forgalomra, illetve áruforgalomra használt útvonalakat a lehetséges 

használók számától és a munkáltatói tevékenység jellegétől függően kell méretezni. 

Amennyiben a közlekedési útvonalon szállítóeszközt használnak, ezek mellett a 

gyalogosok számára elegendő szabad helyet kell biztosítani.  

 Az elsődlegesen gépjárműforgalom számára szolgáló kapu közvetlen közelében a 

gyalogosok számára külön ajtót kell biztosítani, ha a gyalogosok számára nem 

biztonságos az áthaladás. 

 .Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót és a 

munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, 

lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni. 
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Beszéljen a gépeken található védőburkolatok fajtáiról! Milyen feladata van 

ezen gépelemeknek? Milyen teendői vannak a gépkezelőnek a 

védőburkolattal kapcsolatban? 

Védőburkolatok feladata:  

A védőburkolatok a gépek biztonsági szerkezeteinek alapelemei. Ezek védik meg elsősorban 

a gépkezelőt azoktól a veszélyes terektől, amelyet felsőtesttel, alsótesttel vagy fejjel 

megközelíthetnek. A védőburkolatok részét képezik a műszaki védőintézkedéseknek.  

Védőburkolatok anyaga, kialakítása: 

A védőburkolatok anyaga ne legyen tűzveszélyes, kelő szilárdságú legyen. A kialakítása 

merev szerkezetű és könnyen kezelhető legyen. Maga a kezelése ne legye baleset veszélyes,  

ne lehessen őket könnyen megkerülni vagy üzemképtelenné tenni, a veszélyes tértől 

megfelelő távolságban helyezkedjenek el, csak a legkisebb mértékben akadályozhatják a 

gyártási folyamatra való rátekintést; 

Ha indokolt, a védőburkolatoknak védelmet kell nyújtani az olyan leeső vagy kilökődő 

anyagok vagy tárgyak vagy kibocsátások ellen, amelyeket a gép okoz. 

 

Rögzített védőburkolat  

Olyan módon (pl. fejes csavarokkal, hegesztéssel) rögzített védőburkolat, amely csak 

szerszám használatával vagy a rögzítő eszközök roncsolásával nyitható vagy távolítható el. 

 

Nyitható védőburkolat 
Szerszámok használata nélkül nyitható védőburkolat. 

 

Állítható védőburkolat 
Olyan rögzített vagy nyitható védőburkolat, amely vagy teljes terjedelmében állítható, vagy 

állítható részei vannak. A beállítás meghatározott működés közben azonos marad. 

 

Reteszelt védőburkolat 
Reteszelő berendezéssel ellátott olyan védőburkolat, amely a gép vezérlőrendszerével 

közösen teljesíti a következő funkciókat: a védőburkolattal „lefedett” veszélyes gépi funkciók 

nem működtethetők, amíg a védőburkolat nincs becsukva.  

 

Zárható, reteszelt védőburkolat  

Zárral ellátott és reteszelő berendezéssel összekapcsolt olyan védőburkolat, amely a gép 

vezérlőrendszerével közösen teljesíti a következő funkciókat: a védőburkolattal „lefedett” 

veszélyes gépi funkciók nem működtethetők, amíg a védőburkolat nincs becsukva és lezárva.  

 

Vezérlő védőburkolat  
A reteszelt védőburkolat sajátos formája, amely elérve zárt helyzetét, rendelkezést ad ki a 

veszélyes gépi funkció megkezdésére a különálló indítóvezérlés használata nélkül. 

 

Átlátszó védőburkolat 

Rajta keresztül figyelemmel lehet kísérni a veszélye folyamatokat. 

 

Védőburkolatokkal kapcsolatos teendők: 
A védőburkolatoknak fontos szerepe van a biztonságos gépkezelésben. Ezeknek az egyszerű 

vagy összetett biztonsági eszközöknek a megléte, felszereltsége meggátolja a súlyos 

veszélyeztetést.  
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A gépkezelő alapvető kötelezettségeibe tartozik, hogy ezeknek a védőburkolatoknak az 

állapotáról a munkakezdést megelőzően és a munkavégzés teljes időtartama alatt 

meggyőződjön.  

 

 

Beszéljen a kézi anyagmozgatás módjairól! Ismertesse a kézi 

anyagmozgatás menetét! Milyen veszélyekkel jár ez az anyagmozgatási 

mód? Milyen védőfelszerelések szükségesek ehhez az munkaművelethez? 

 
A kézi anyagmozgatás a nyersanyagok, félkész- és késztermékek emberi erővel történő 

helyváltoztatása a munkavégzés, a gyártási folyamatok, a csomagolás, a szállítás, stb. 

elvégzése közben. 

A kézi szállítással, rakodással kapcsolatban elvégzett tevékenységek közben gyakoriak a 

balesetek. A mozgatásra kerülő terhek:- leejtése, - megcsúszása, - lecsúszása, - le- vagy 

felbillenése, stb. miatt kéz- és lábsérülések következhetnek be. 

 

Kézi anyagmozgatás segédeszköz nélkül: 

A segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatást fizikai és szellemi alkalmasság esetén 

végezhetnek a dolgozók. 

Munkavégzés közben betartandó szabályok: 

- a nagytömegű terhek emelését egyenes gerinccel, hajlított térdekkel, lassú, egyenletes 

felemelkedéssel kell végezni, 

- a terhet biztonságosan kell megfogni úgy, hogy az ne tudjon kicsúszni a tenyerünkből, 

ehhez egész tenyérrel, minél nagyobb felületen kell megfogni, 

- a teher tömegközéppontja a lehető legközelebb legyen testünkhöz, ha lehet, szorítsuk 

magunkhoz a szállítandó tárgyakat, 

- a nehéz, terjedelmes tárgyakat ne a test előtt, hanem a vállon vagy a háton szállítsuk,  

- a hosszú tárgyakat lehetőleg vállon szállítsuk úgy, hogy a teher egyensúlyi helyzetben 

legyen. hosszú tárgyak esetében ügyeljünk, hogy elektromos vezetékhez vagy más 

idegen dologhoz ne érjen, 

- a teher helyét mindig készítsük elő úgy, hogy oda a teher biztonságosan lehelyezhető 

legyen, a felborulást, elcsúszást, elgurulást meg kell akadályozni.  

 

Segédeszközzel történő kézi anyagmozgatás: 

Alkalmazhatunk segédeszközöket is a munkánk megkönnyítésére, ilyenkor segédeszközzel 

végzett anyagmozgatásról beszélünk. A segédeszközök csökkenthetik az erőkifejtést, 

megkönnyíthetik az elvégzendő helyváltoztatást  

Az egyszerűbb segédeszközök: kézi horog, kézi tapadókorong kézi emelőmágnes, görgő, 

emelőrúd, megfogó szerkezetek. 

A csigák, csörlők, emelők, kézzel működtetett hidraulikák, pneumatikák, elektromos 

segédberendezések jelentősen csökkentik az izmok terhelését.  

A kézikocsik, kézi targoncák, talicskák megkönnyítik a terhek helyváltoztatását. 

 

Egyéni anyagmozgatás:  

-  Fiúk 16-18 éves korig és a 18 évesnél idősebb nők sík talajon, kézben 20 kg-ot, ketten 

maximum 40 kg-ot emelhetnek, vihetnek, legfeljebb 60 m távolságra.  

- 18 éven felüli férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és vihet sík terepen 90 m távolságra, 

10 %-os emelkedés mellett maximum. 30 m távolságra.  

- 50 kg-nál kisebb terhek arányosan messzebb szállíthatók. 

- Lépcsőn legfeljebb 3 m magasságig 50 kg-os teher szállítható. 
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Csoportos anyagmozgatás: 
Csoportos anyagmozgatás esetén irányítót kell kijelölni vagy választani. 

 

 

Anyagmozgatás útvonalának kijelölése:  

Az anyagmozgatási útvonalnak simának, botlás és csúszásmentesnek kell lennie, abba 

semmilyen tárgy nem lóghat bele úgy, hogy az veszélyeztesse az anyagmozgatás biztonságát. 

Az anyagmozgatási útvonal szélességi és magassági méreteit a szállítandó tárgy méretei 

határozzák meg. 

Az anyagmozgatási útvonal min. szélessége  

- egyirányú forgalom esetében 1 m, 

- kétirányú forgalom esetében 1,5 m.  

Anyagmozgatási útvonal még ideiglenesen sem használható anyagtárolásra és azt jól látható 

módon meg kell jelölni korláttal, szalaggal, felfestéssel.  

 

Szintkülönbség esetén megfelelő teherbírású min. 0,9 m széles, max. 10 % meredekségű 

csúszásgátló felülettel ellátott emelkedőt (rámpát) kell alkalmazni.  

Fa járófelület esetén min. 0,4 m-ként keresztirányú léceket kell elhelyezni. 

  

Védőfelszerelések kézi anyagmozgatás esetén: 

A biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzőnek egyéni védőeszközöket és védő-

felszereléseket kell viselnie! Ezek: fejvédő, - szemvédő, - zajvédő, - testet védő, - lábvédő, - 

elektromosság ellen védő, - sugárzás ellen védő, - maró anyag ellen védő, - hideg ellen, meleg 

ellen védő ruházatok, stb. 

 

 

Ismertesse az anyagok tárolásának módjait! Milyen előírások vonatkoznak 

a tároló helyek kialakítására? Hogyan történik az anyagok szabadban való   

tárolása?   

 
Tároló helyek kialakítása: 

 Raktározásnak az áru tárolására, állagának megóvására, a készletek elhelyezésére 

szolgáló tevékenységeket nevezzük. A raktározás történhet nyitott és zárt helyen. 

Nyitott helyen tárolják pl. a szenet, különböző építő anyagipari árukat (pl. sóder, 

tégla), vasárukat stb. 

 A tároló helyeket a tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak, 

egymásra hatásának, továbbá a környezetből eredő hatásoknak, illetőleg az anyag 

emberi egészségre, környezetre gyakorolt hatásának, a rakodás, szállítás és tárolás 

módjának figyelembevételével kell kialakítani. 

  Munkahely céljára csak olyan építmény alkalmazható, amely megfelelő szerkezetű és 

szilárdságú.  

 Az átlátszó felületű ajtók, kapuk, falak kitörés elleni védelméről, a veszély 

felismerésére alkalmas megkülönböztető jelzéséről gondoskodni kell. 

 A lengőajtókat és lengőkapukat átlátszó anyagból kell készíteni, vagy 

szemmagasságban átlátszó betéttel ellátni. 

 A munkahely padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének 

és az ebből fakadó tisztítási követelményeknek, a várható legnagyobb 

igénybevételnek, felületük csúszásmentes, egyenletes, botlás- és billenésmentes 

legyen. 
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Tároló helyek szellőzése, megvilágítása: 

 A munkahely természetes és mesterséges megvilágítása elégítse ki a munkavégzés 

jellegének megfelelő világításra vonatkozó követelményeket 

 A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a 

sugárzások, az alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a 

munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat, és nem 

veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát  

 A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a 

veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget 

nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani. 

 Ha az (1) bekezdésben előírt levegő vagy klíma biztosítása műszakilag 

megoldhatatlan, a munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési 

intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt alkalmazni, illetőleg védőitalt juttatni. 

Állvány nélküli statikus tárolási rendszerek:  

Akkor használják, ha egy árufajtából nagyobb halmozható mennyiséget kell tárolni és nem 

szükséges, hogy minden áruegységhez tetszőleges rendszerességgel hozzá lehessen férni. 

Alap esetei: közvetlen halmozás, sík rakodólapos tárolás, oldalfalas rakodólapos tárolás 

Állvány nélküli statikus tárolás esetén a tárolás az áruk közvetlen egymásra halmazolásával 

történik (ha az áru sajátossága a halmazolást nem teszi lehetővé, akkor egy rétegben helyezik      

Az állvány nélküli tárolási rendszereknek kétféle elrendezése van, a tömbös és a soros. A 

tömbös elrendezést általában egy tömbben egyféle árucikket tárolnak, míg a soros elrendezés 

esetén a különféle árú cikkek tárolása az előnyös.  

Állványos, statikus tárolási rendszerek: 

Az állványos tárolás akkor szükséges, ha az áru vagy csomagolása nem rendelkezik kellő 

szilárdsággal, illetve ha nem lehet belőle megfelelő stabilitású halmazt képezni. Akkor is 

célszerű, ha követelmény hogy minden árucikkhez a tetszőleges rendszerességgel hozzá 

lehessen férni. 

Főbb változatai:  

 polcos állványos tárolás 

 állványos tárolás 

 rekeszes állványos tárolás 

 átjárható állványos tárolás  

Az állványok teherbírása feleljen meg a tárolt árú súlyának, eldőlés ellen biztosítva legyenek  

Folyadékok tárolása:  

Általában kannában, ballonban, hordóban, tartályokban történik. Követelmény velük 

szemben, hogy jól zárhatók szivárgásmentesek legyenek.             

A tárolás során betartandó biztonsági követelmények:  

 el dőlés el gurulás ellen biztosítani kell   

 Tűzvédelmi elöírsok betartása   

 A tele levő és üres edényeket külön kell tárolni 

 Anyag fajtánként elkülönítetten kell tárolni  
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Ömlesztett anyagok tárolása:  

Bunkeroknak nevezzük azokat az ipari műtárgyakat, amelyek célja ömlesztett (darabos vagy 

szemcsés) anyagok ideiglenes tárolása. Ilyesféle tárolásra általában az anyag szállítása során 

van szükség, jellemző ezért a bunkeroknak a közlekedési vonalakhoz való kapcsolódása. 

Az alábbi ábra néhány tipikus alkalmazást mutat be. Az első vázlaton szállítóhíd és vasút, a 

másodikon vasút és közút, a harmadikon közút és a felhasználási hely közti csatlakozás 

műtárgyaként alkalmaznak bunkert. 

  

Az ábrák alapján arra lehet következtetni, hogy a bunkerok nyitott tárolók. Ez valóban így is 

van, bár célszerű a csapadékvíz okozta átázástól óvni a tárolt anyagot, ezért a legtöbb bunker 

fölé tetőt szerkesztenek. Zárt bunkerokat leginkább olyankor alkalmaznak, ha a környezetet az 

anyagmozgatás során keletkező kellemetlenségektől - portól, bűztől stb. – igyekeznek 

megkímélni. 

 Silónak az ömleszthető, elsősorban szemcsés (egyes iparágakban a folyékony) anyagok 

tárolására alkalmazott nagyméretű tárolókat nevezik. A silók két alaptípusa a függőleges és a 

vízszintes siló. A vízszintes silók egy része földmű. Ezek a silók voltaképpen a talajvízszint 

fölött kialakított széles, meredek falú árkok, amelyeket a mezőgazdaság a silózással 

tartósított, ill. erjesztett tömegtakarmányok (kukorica, cirok, gabonavagdalék, cukorgyári 

melléktermékek stb.) tárolására készítenek. A be- és kitárolást, ill. a tömörítést mezőgazdasági 

szállítógépekkel végzik, ezért a földsilók kialakítása általában olyan, hogy a vontatók a 

vontatmányt megfordulás nélkül be-, ill. kiszállíthassák. A földsilók ideiglenes lefedését föld 

terítéssel oldják meg. 

A műtárgyként épített vízszintes silók ugyancsak árok-szerű műtárgyak a terepszinten épített 

padlószerkezettel, magas, támfal-szerű kialakítású fallal, fedélszerkezettel. Ezekben a 

műtárgyakban az anyagmozgatást telepített vagy önjáró gépek jellemzően vízszintes irányban 

végzik. 

Függőleges silók pl. gabona silók 

Prizmában való tárolás  

 

Mit nevezünk veszélyes anyagnak? Milyen szabályok vonatkoznak a 

veszélyes anyagok tárolására? 

Veszélyes anyag fogalma: 

Bizonyos anyagok, tárgyak szállítása fokozott kockázattal jár. Ezen anyagok, tárgyak közül az 

emberek, az állatok életére, egészségére, természeti környezetére és az anyagi javakra az 
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előállítás, csomagolás, rakodás, szállítás/fuvarozás, raktározás, felhasználás, stb. során 

ártalmas, hatást gyakorló anyagokat veszélyes anyagoknak tekintjük.  

 

Veszélye anyagok jellemző tulajdonságai: 

 Fizikai-kémiai tulajdonságok: Robbanás veszélyes, égést tápláló, oxidáló, fokozottan 

tűzveszélyes, tűzveszélyes, kevésbé tűzveszélyes, egyéb tényezők, 

mérgező (toxikológiai) tulajdonságai alapján: : 

nagyon mérgezőek - azok az anyagok és keverékek, amelyek belégzésük, lenyelésük vagy 

a bőrön át történő felszívódásuk esetén igen kis mennyiségben halált vagy heveny, illetve 

idült egészségkárosodást okoznak, 

mérgezőek - azok az anyagok és keverékek, amelyek belégzésük, lenyelésük vagy a bőrön 

át történő felszívódásuk esetén kis mennyiségben halált vagy heveny, illetve idült 

egészségkárosodást okoznak, 

ártalmasak - azok az anyagok és keverékek, amelyek a belégzésük, lenyelésük vagy a 

bőrön át történő felszívódásuk esetén halált vagy heveny, illetve idült egészségkárosodást 

okozhatnak,  

maró (korrozív) anyagok és keverékek - amelyek élő szövettel érintkezve azok elhalását 

okozzák, 

 irritáló vagy izgató anyagok és keverékek - olyan nem maró anyagok és keverékek, 

amelyek a bőrrel, szemmel vagy a nyálkahártyával való pillanatszerű, hosszan tartó vagy 

ismételt érintkezésük esetén gyulladást okoznak, 

 túl érzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló) anyagok és keverékek - amelyek 

ismételt belégzésüket, illetőleg a bőrön vagy a nyálkahártyán történő ismételt 

felszívódásukat követően túlérzékenységet okoznak. A túlérzékenység gyulladásos (bőr, 

nyálkahártya, kötőhártya), fulladásos reakcióban (tüdő) vagy a keringés összeomlásának 

formájában jelenhet meg, 

 karcinogén anyagok és keverékek - olyan anyagok és keverékek, amelyek belégzéssel, 

szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva daganatot 

okoznak, vagy előfordulásának gyakoriságát megnövelik, 

 mutagén anyagok és keverékek - amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán 

keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva genetikai károsodást okoznak vagy 

megnövelik a genetikai károsodások gyakoriságát, 

 reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok és keverékek - amelyek 

belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe 

jutva megzavarják, általában gátolják a reprodukciót, illetve az utódokban morfológiai, 

illetőleg funkciós károsodást okoznak;  

környezetkárosító (ökotoxikológiai) tulajdonságai alapján:  

 környezetre veszélyes anyagok és keverékek - amelyek a környezetbe jutva a környezet 

egy vagy több elemét azonnal vagy meghatározott idő elteltével károsítják, illetve a 

környezet állapotát, természetes ökológiai egyensúlyát, biodiverzitását megváltoztatják . 

 

Tároló helyek kialakítása:  

A tároló helyeket úgy kell kialakítani, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes 

keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a 

környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa. 

    A tároló helyeket a tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak, egymásra 

hatásának, továbbá a környezetből eredő hatásoknak, illetőleg az anyag emberi egészségre, 

környezetre gyakorolt hatásának, a rakodás, szállítás és tárolás módjának figyelembevételével 

kell kialakítani.  

Minden raktárban legyen: 
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Megfelelő jelölés a raktározási területek és a közlekedési menekülési és mentési útvonalak 

valamint a vészkijáratok jelzésének. 

Különleges biztonsági előírásokra utaló jelek. 

Egymásra rakási, padló és polcterhelési korlátozásokra utaló információk. 

Utalás a jóváhagyott tűzveszélyességi és raktározási osztályokra. 

Raktár helyek azonosítására utaló információk. 

 

Tároló helyek szellőzése, megvilágítása: 

 

A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a 

veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem 

károsító levegőt és klímát kell biztosítani. 

Az ablakoknak, tetővilágításoknak és szellőző berendezéseknek biztonságos módon 

nyithatónak, zárhatónak, beállíthatónak és rögzíthetőnek kell lenniük, nyitott állapotban 

nem lehetnek olyan helyzetben, ami veszélyt jelent a munkavállalókra nézve. 

 A munkahely természetes és mesterséges megvilágítása elégítse ki a munkavégzés 

jellegének megfelelő világításra vonatkozó követelményeket.  

Veszélyes anyagok tárolásának biztonságtechnikai előírásai:  

A veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek tárolásáért szervezett munkavégzés esetében a 

munkáltató, nem szervezett munkavégzés során a vállalkozó, illetve - egyéb nem szervezett 

munkavégzés esetén - a tevékenység végzésére a tevékenység bejelentésével jogot szerző 

természetes vagy jogi személy felelős. Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a 

veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek megfelelő módon történő tárolásáért a 

tevékenységet végző felel. 

A veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes keverékekkel foglalkozásszerűen végzett 

tevékenység a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap, egyéb 

tevékenység a használati utasítás birtokában kezdhető meg.  

 

Ismertesse a munkagépek feliratozásának szükségességét!Milyen 

munkavédelmileg fontos jelzések, feliratok találhatók az egyes gépeken?  

 
Munkavédelmileg fontos feliratok: szöveges feliratok, piktogramok.  

Minden gépen olvashatóan és maradandóan fel kell tüntetni legalább a következő adatokat: 

a) a gyártó cég neve és teljes címe, és ha indokolt, a meghatalmazott képviselő ugyanezen 

adatai, 

b) a gép megnevezése, 

c) a CE-jelölés  

d) sorozat- vagy típusmegnevezés, 

e) adott esetben a sorozatszám, 

f) a gyártás éve, amely az  év, amelyben a gyártási folyamat befejeződött. 

A fentieken kívül a robbanásveszélyes légtérben történő üzemeltetésre tervezett gépen az 

ennek megfelelő jelölést is fel kell tüntetni. 

A gépen fel kell tüntetni a típusára vonatkozó és a biztonságos üzemeltetéshez szükséges 

minden információt, 

 A gépre vonatkozó információk és figyelmeztetések: 

A gépre vonatkozó információkat és figyelmeztetéseket közérthető szimbólumok vagy 

piktogramok formájában kell biztosítani. Minden írott vagy szóbeli információt és 
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figyelmeztetést azon a hivatalos közösségi nyelven (nyelveken) kell feltüntetni, amelyet az 

a tagállam határoz meg, amelyben a gépet forgalomba hozzák és/vagy üzembe helyezik.  

A gép irányításához szükséges információnak egyértelműnek és könnyen érthetőnek kell 

lennie. Az információ nem lehet olyan túlzott mennyiségű, ami a kezelő személyt 

túlterhelné.. 

A biztonsági színekre és jelzésekre vonatkozó közösségi irányelvek követelményeit be kell 

tartani. 

 

Példák! 
A gépeken és berendezéseken alkalmazandó biztonságtechnikai jelekre, jelzésekre, 

jelölésekre, feliratokra 

 

A kezelési utasítás tartalmaz a gép 

biztonságos üzemeltetéséhez 

szükséges minden információt. 

Nagyon fontos elolvasni és eleget 

tenni minden előírásnak. 

 

Mielőtt elhagyná a traktorfülkét 

vagy változtatna a gép beállításain 

vagy javítást végezne rajta, 

kapcsolja ki a TLT hajtást, állítsa 

le motort és várja meg amíg 

minden mozgó alkatrész teljesen 

meg nem áll. 

 

 

Köveket vagy egyéb tárgyakat 

repíthetnek ki - akár nagy 

távolságra is - a gép, mozgó 

alkatrészei. Mindig tartsa meg a 

biztonságos távolságot a géptől. NYSZC



 22 

 

Emelési helyek (az emelő horog 

beakasztási helyei) 

 

Teljesítményleadó tengely: 

T.L.T. fordulatszám és 

forgásirány 

illetve 

Teljesítményfelvevőtengely: 

T.F.T. fordulatszám és 

forgásirány 

 

 

A megengedett 

maximális haladási 

illetve 

vontatási sebesség 

jelölése. 

 

Szöveges biztonsági jelölés. 

Alkalmazása akkor jelenthet előnyt, ha a gépet 

használók egy nyelvterületről származó személyek. 

Egyébként a szöveges feliratokat annyi nyelven kell 

feltüntetni, ahány nyelvterületen a gépet használni 

tervezik. 

 

Visszajelző lámpák:  

Tájékoztatást adnak a gépkezelő számára a gép működő funkcióiról beállított paramétereiről, 

figyelmeztetnek a veszélyekre. 

 

Gépkezelő teendői a biztonságtechnikai jelzésekkel kapcsolatban: 

 Meglétének, tisztaságának ellenőrzése a figyelem felhívásoknak megfelelő gépkezelés. 
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Milyen feltételei vannak a tűz létrejöttének? Ismertesse a tűzvédelmi 

osztályokat! Mi jellemző az egyes tűzvédelmi osztályokra? Ismertesse a 

tűzveszélyes munkavégzés feltételeit! 

 
Tűz létrejöttének feltételei: 

 

 Az égési folyamat (tűz) létrejöttéhez, illetve fenntartásához három feltételnek egy helyen, és 

egy időben kell meg lenni. Ez a három feltétel: éghető anyag, oxigén, gyulladási hőmérséklet. 
  

Égéssel, robbanással kapcsolatos fogalmak: 

 

A potenciális veszély nem önmagából az anyagból, hanem annak levegővel való 

érintkezéséből vagy keveredéséből származik, ezért az anyagkeverék jellemzői határozzák 

meg az égés folyamatát.  

Néhány tipikusan tüzet, vagy robbanást okozó anyagjellemző: a lobbanáspont, a robbanási 

határértékek (alsó, felső) az oxigén határpont koncentráció.  

A tűzveszély, robbanóképes közeg gyulladási jellemzői a következők: a legkisebb gyújtási 

energia a robbanóképes közeg legkisebb gyulladási hőmérséklete, a porréteg legkisebb 

gyulladási hőmérséklete.  

Robbanás: Lökésszerű oxidációs vagy bomlási reakció a hőmérséklet, a nyomás vagy 

mindkettő együttes megemelkedésével.   

Alsó robbanási határ (ARH): olyan gáz-gőz koncentráció, amelynél a robbanás a 

levegőfelesleg következtében még nem lehetséges. 

Felső robbanási határ (FRH): olyan gáz-gőz koncentráció, amelynél a robbanás a gáz-gőz 

felesleg, illetve levegőhiány következtében már nem lehetséges. 

 Gyulladáspont, lobbanáspont fogalma: 

   

A gyulladás az égési folyamat megindulása külső gyújtóforrás hatására, vagy anélkül.  

Az (ön)gyulladási hőmérséklet  a forró felület előírt vizsgálati körülmények között 

meghatározott legkisebb hőmérséklete, amelynél az éghető anyag gyulladása bekövetkezik.  

A gyulladáspont (gyulladási hőmérséklet) az a legalacsonyabb hőmérséklet, amelynél 

meghatározott vizsgálati körülmények között az anyagból felszabaduló gőzök és gázok meg 

gyulladnak és nincs szükség további hő közlésre ahhoz, hogy az égés folytatódjon. 

Lobbanáspont: az a legalacsonyabb hőmérséklet, amelynél a folyadék annyi gázt képez, hogy 

nyílt láng által meggyújtható és ennél a hőmérsékletnél a gyújtóforrás eltávolítása után a az 

anyag önálló égésre nem képes. A jelenség rövid ideig láng formájában észlelhető. A lobbanás 

figyelmeztet arra, hogy a további hőemelkedés hatására bekövetkezik a gyúlladás.A 

lobbanáspont nem keverendő össze az öngyulladási hőmérséklettel, ez utóbbi elérésekor nincs 

szükség gyújtóforrásra. 

Tűzvédelmi osztályok, helyiségek tűzvédelmi osztályba sorolása:  

 

  Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes (jelzése „A”) tűzveszélyességi osztályba tartozik: 

 olyan anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, indító  

         (iniciáló) gyújtásra, illetve más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet, 

 az a folyadék, olvadék, amely zárttéri lobbanáspontja 21°C alatt van, vagy üzemi 

hőmérséklete eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját,  
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 az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához 

viszonyítva legfeljebb 10 %;  

 a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott 

tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják, vagy forgalomba 

hozzák és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak 

elő;  

 a 100 m3/h-nál nagyobb összes névleges teljesítményű lemezházas gázmérők 

helyisége; 

 az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy 

töltenek, és nincs hatékony szellőztetése. 

 

Tűz- és robbanásveszélyes (jelzése „B”) tűzveszélyességi osztályba tartozik: 

 –    az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez, 

- az a folyadék, olvadék, amelynek zárttérű lobbanáspontja legalább 21°C, nyílttéri 

lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri 

lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal 

csökkentett értéke, 

- az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához 

viszonyítva 10 %-nál nagyobb; 

 az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott 

tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják, vagy forgalomba 

hozzák és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak 

elő; 

 a port, vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne 

az elszívott anyag a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez. 

 

Tűzveszélyes (jelzése „C”) tűzveszélyességi osztályba tartozik: 

 -   az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete legfeljebb 300 °C. 

- a legalább 50°C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és világításra 

használatos petróleum. 

- az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55°C felett van, de 

legfeljebb 150 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 

20 °C-kal, de legfeljebb 50°C-kal kisebb.  

- az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja a levegő kivételével.  

 az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott 

tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják, vagy forgalomba 

hozzák. 

 az a közösségi épület, amelyben egy tűzszakasz befogadóképessége 500 főnél 

nagyobb. 

 az üzemanyagtöltő állomások.  

Mérsékelten tűzveszélyes (jelzése „D”) tűzveszélyességi osztályba tartozik  

 az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete 300 °C-nál nagyobb,  

 az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150°C-nál nagyobb, vagy 

üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50°C-kal van, 

 az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem 

állapítható meg és éghető anyag tartalma 25 %-nál nagyobb, víztartalma pedig 50 %-

nál kisebb; 

 az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott 

tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják, vagy forgalomba 

hozzák, továbbá ahol nyílt lánggal üzemelő tüzelőberendezést használnak; 

NYSZC



 25 

 az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghető anyagot 300°C 

felett dolgoznak fel; 

 az a közösségi épület, amely nem tartozik a „C” tűzveszélyes osztályba; 

 az iroda-, lakó- és szállásépület; 

 gépjárműtároló (építmény, szabadtér) ; 

 állattartó helyiség. 

 

Nem tűzveszélyes (jelzése „E”) tűzveszélyességi osztályba tartozik 

 a nem éghető anyag, 

 az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol nem éghető anyagot 300°C alatti 

hőmérsékleten előállítanak, feldolgoznak, használnak, tárolnak, vagy forgalomba 

hoznak. 

  

Tűzveszélyes munkavégzés tárgyi feltételei: 

 A kollektív és egyéni védőeszközök biztosítása (szikramentes feltételek) 

 Tűzjelzők 

 Tűzoltó készülékek 

 A robbanóképes közegben csak megfelelő szerszámmal lehet munkát végezni  

 

. Tűzveszélyes munkavégzés dokumentációs kötelezettsége: Tűzriadó terv készítés. 

 

 

Hogyan kell a tüzet jelezni? Beszéljen a mentés folyamatáról tűz esetén!  

 
Intézkedési teendők tűz esetére 

 Aki a tüzet észleli, azonnal köteles hangos szóval a helyiségben lévő személyeket 

riasztani és a rendelkezésre álló telefonon a Tűzoltóság felé azt jelenteni.  

 A helyiséget áramtalanítani kell. Az áramtalanítás ténye csak akkor fogadható el, ha 

azt kellő helyismerettel rendelkező felelős szakember végezte el.  

 A riasztás után azonnal meg kell kezdeni a tűz oltását a rendelkezésre álló 

eszközökkel. 

 A kárhely (tűz) környezetében lévők kötelesek az oltásban, az anyagi mentésben 

részt venni. A jelenlévők egy része oltással, a másik része a mentéssel foglalkozzon. 

 A helyszínre érkezett tűzoltók utasításait mindenki köteles végrehajtani. 

 Ha a tűz emberéletet veszélyeztet, akkor mindenek előtt az ember mentésére kell 

sietni.  

 A közlekedési utakat szabaddá kell tenni.  

 
Tűz jelzésének módjai a munkaterületen: . 

Tűzjelzés módja 

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles 

késedelem nélkül intézkedni, és a tüzet jelezni.  

 A riasztás módja lehet: 

 hangos kiabálással, 

 kongatással, kolompolással, 

 vészcsengő használatával, 

 házi telefon alkalmazásával (központon, vagy alközponton keresztül), 

 kültéri riasztó egység működtetésével. 
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 Az épület területén a tűzesetet (kiépített jelzőrendszer esetén) a falra szerelt tűzjelző 

berendezés kézi jelzésadóinak használatával is lehet jelezni. 

 

Tűz jelzése telefonon:  
A tüzet a hivatásos tűzoltóságnak a  105 telefonszámon vagy a  112 nemzetközi segélyhívó 

számon kell jelezni. 

Személy által történő tűzjelzésnek tartalmaznia kell: 

 a tűzeset, káreset pontos helyét (címét); 

 emberélet van-e veszélyben; 

 mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyben; 

 a bejelentő személy nevét és a jelzésre használt távbeszélő készülék hívószámát. 

 

Automata tűzjelző berendezések: 

Érzékelők:. Az érzékelők általában egy tűzjelző rendszer részeit képezik; csatlakoztathatók 

tűzközponthoz, esetenként vagyonvédelmi rendszerekhez. 

Érzékelők típusai: 

 füstérzékelők  ( ionizációs, optikai, aspirációs, vagy ezek kombinációja) 

 láng érzékelők (ultraviola, infravörös) 

 hő érzékelők (hő maximum, és hő sebesség érzékelő) 

 kombinált (hő, és füstérzékelés egyben) 

Tűzjelző központok: feladatuk, a hozzájuk csatlakozó automatikus érzékelők és kézi 

jelzésadók által szolgáltatott információk feldolgozása, kiértékelése és a vezérlések elvégzése, 

valamint mindezekről a felhasználó informálása. 

Tűzriadó terv tartalma, gyakoroltatása az emberekkel: 

A Tűzriadó Terv, összehangolja a létesítményben tartózkodó szervezetek és személyek tűz 

esetére szóló tennivalóit, menekülését, mentését, halaszthatatlan tennivalóikat, a beavatkozó 

tevékenységet a keletkezett tűzeset felszámolását.  

Célja, hogy a munkahelyeken, tűz keletkezése esetén eredményesen lehessen megszervezni a 

tűz jelzését, a tűz minél korábbi stádiumában történő eloltását, a veszélybe kerültek életének 

és a veszélyeztetett vagyontárgyak mentését, a károk csökkentését.  

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:  

 a tűzjelzés módját  

 a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét,  

 a létesítmény elhagyásának módját  

 a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit: tűzvédelmi berendezés kezelése, 

tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás,  

 a főbb veszélyforrások megnevezését (utalva a védekezési lehetőségekre, 

intézkedésekre); 

 a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti 

alaprajzait, azokon megjelölve: a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések 

(eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak,  

 A tűzriadó tervben részletesen meg kell határozni a létesítmény területén a 

tűzjelzésmódját munkaidőben, illetőleg munkaszüneti időszakra.  

 A tűzoltóság és a létesítményben tartózkodók riasztása 

 A tűzriadó tervben fontos azt is rendezni, hogy milyen módon történjen meg 

intézkedésre jogosult vezetők riasztása  
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A tűzriadó tervet esetenkénti próbariadóval gyakoroltatni kell. 

 

Emberélet mentése tűz esetén:   

Az életveszélybe került személy(ek) mentését – mint első és legfontosabb feladatot – akár 

anyagi kár okozásával is el kell végezni. Közvetlen életveszélyben lévőnek kell tekinteni 

mindazokat, akik olyan helyzetben, állapotban, körülmények között vannak, amelyek 

alkalmasak az emberi életfunkciók megszüntetésére vagy súlyos károsítására és ezekből saját 

erejüknél fogva nem képesek kimenekülni 

A veszélyeztetett személy mentését – annak akarata ellenére is – végre kell hajtani. 

 A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, legalább két személynek kell 

végrehajtania. 

 

Anyagi javak mentése tűz esetén:  

A tűzoltás során a legkisebb anyagi veszteségre kell törekedni. 

 

 

Milyen tűzosztályokat ismer? Ismertesse a tűzoltó anyagokat és 

készülékeket! Hogyan történik ezek használata? 

 
Tűzosztályok: 

 

Az éghető anyag fizikai és égési jellemzői alapján meghatározott különböző típusú tüzeket 

négy tűzosztályba sorolják és ezt az osztályozást veszik figyelembe a tűzoltás szempontjából 

alkalmas tűzoltó készülék kiválasztásakor: 

A: Szilárd, általában szerves eredetű olyan anyagok (fa, szén stb.) tüze, amelyek lángolás 

és/vagy izzás (parázslás) kíséretében égnek. Az osztályon belül a vizsgálati egységtűz jelölése 

a következő (az MSZ EN 3-1 szerint): 

 (Pl. az 55 A olyan – az A tűzosztályba tartozó – vizsgálati egységtüzet jelöl, amelynél a 

vizsgálati egységtűz hossza 55 dm, illetve az 50 cm hosszúságú páros számú rétegekben a 

farudak száma 55.) 

B: folyékony vagy cseppfolyósítható szilárd anyagok (benzin, gázolaj, olvadék stb.) tüzei.  

C: Gázok (acetilén, hidrogén, PB-gáz stb.) tüzei.  

D: Fémek (alumínium, magnézium stb.) tüzei. 

Az egyes tűzosztályok jelképe: 

 
 

A tűzoltás módok : égés feltételének megszüntetését vagy kizárását jelentik.  

 éghető anyag eltávolítása  

 az oxigén elvonásán alapuló oltási mód  
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 - az anyag égéséhez szükséges energia csökkentése: az égő anyag gyulladási pontja alá 

történő hűtés. 

Tűzoltó anyagok (homok, oltótakaró, víz) jellemzői, alkalmazásuk:  

Víz:Használata ott ajánlott, ahol az előfordulható vizek döntően „A” tűzosztályba tartoznak. 

(Pl. papír, fa, szén, szalma, stb.)  

Hab: Általában minden olyan helyre ajánlható, ahol szilárd éghető anyagok, éghető 

folyadékok és gumitüzek is előfordulhatnak.  

Por:„BC” töltetű készülék elsősorban tűzveszélyes folyadékok és gáztüzek oltásához, az 

„ABC” töltetű ezen felül lánggal és parázslással égő szilárd anyagok tüzének oltására 

alkalmas. Feszültség alatti berendezések tüzeinek oltására általában 1 kV-ig, egyes típusok 35 

kV feszültségig alkalmazhatók. A legtöbb területen ajánlott mezőgazdasági erő- és 

munkagépeknél (OTSZ 68. § /1/ bek. szerint) kizárólag „ABC” porraloltó alkalmazható.A 

fémtüzek oltására speciális „D” oltópor szükséges.  

Halonkiváltó anyagok (NAF PIII, Halotron I.) „A-B-C” tűzosztályra, elektromos feszültség 

alatt lévő berendezésekhez is alkalmas, tiszta oltóanyagok, az oltás után maradék nélkül 

eltávoznak. Újra töltésük nem megengedett.  

Szén-dioxid:„B” és „C” tűzosztályhoz széles körben alkalmazható elektromos feszültség alatt 

is. Az oltóanyag szennyeződést nem okoz, ezért előnyös pl. az élelmiszeriparban, 

erőművekben, számítógéptermekben, felvonógépházakban, stb.  

Tűzoltó készülékek használata, jellemzőik:  

Tűzoltó készülék (TK): olyan eszköz, amelyből az üzembe helyezéskor felszabadított vagy az 

oltóanyagtartályba belenyomott (sűrített) hajtóanyag nyomása az oltóanyagot irányítóan 

lövelli ki, és amely meghatározott nagyságú vizsgálati tűz eloltására alkalmas.  

TK készenlétben tartása: Országos Tűzvédelmi Szabályzat 57 § szerint: „A tűzoltókészület 

állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.” 

TK. -t vizsgálat alá kell vetni évente:  

A tűzoltó készülékek tűzosztályok szerinti alkalmazhatóságát a 10.3. táblázat tartalmazza. 

10.3. táblázat - Tűzoltó készülékek alkalmazhatósága 

Készülékfajta 
Tűzosztály Megjegyzés 

A B C D   

Porral oltó  k  +  +  +  villamos tüzek esetén a feszültség értékétől függően 

alkalmazható  

Vízzel oltó  +  –  0  0  villamos feszültség alatt álló berendezés tüzének oltására 

használni tilos! 

Habbal oltó  +  +  0  0    

Halonnal oltó  k  +  +  +  talajszint alatt vagy nehezen szellőztethető helyiségben 

elővigyázattal kell használni  

Szén-dioxiddal 

oltó  

–  +  +  0    

 

+ = alkalmas; 0 = nem alkalmas; – = nem használható; k = korlátozottan, illetve különleges 
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esetben alkalmas 

A tűzoltó készülékek kiválasztásának főbb szempontjai a következők: 

– a lehetséges éghető anyag(ok), illetve éghető rendszer(ek) vagy a tényleges tűz és a tűzoltó 

készülék, illetve az oltóanyag fizikai és kémiai tulajdonságai, valamint ezek lehetséges 

kölcsönhatásai, továbbá a kölcsönhatások lehetséges következményei,  

 

Tűzoltó eszközök jelölése, jelzése: 

A címkéknek tartalmazni kell:  

 oltóanyag szerinti jelet 

 a leküzdhető vizsgálati tüzek osztályát és nagyságát 

 gyártási és a forgalomba hozatali számot 

TK-t vizsgálat alá kell vetni évente 

 

Automata tűzoltó berendezések:  

Érzékelők:. Az érzékelők általában egy tűzjelző rendszer részeit képezik; csatlakoztathatók 

tűzközponthoz, esetenként vagyonvédelmi rendszerekhez. 

Érzékelők típusai: 

• füstérzékelők  ( ionizációs, optikai, aspirációs, vagy ezek kombinációja) 

• lángérzékelők  (ultraviola, infravörös) 

• hőérzékélők  (hő maximum, és hősebesség érzékelő) 

• kombinált (hő,-és füstérzékelés egyben) 

Tűzjelző központok: feladatuk, a hozzájuk csatlakozó automatikus érzékelők és kézi 

jelzésadók által szolgáltatott információk feldolgozása, kiértékelése és a vezérlések elvégzése, 

valamint mindezekről a felhasználó informálása. 

 

 

Mit nevezünk hulladéknak? Mi a veszélyes hulladék fogalma? Milyen 

veszélyes tulajdonságokkal rendelkeznek ezen anyagok? Beszéljen a 

hulladékok gyűjtéséről, tárolásáról, elszállításáról! 

 

Hulladék fogalma: .  
hulladék: bármely, a hulladékkategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől 

birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles;  

folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el és nem 

bocsájtanak ki szennyvízelvezető hálózaton illetve szennyvíztisztító telepen keresztül. 

 

Hulladékkategóriák (2000. évi XLIII. Törvény 1. sz. melléklete.) 

Q1 A továbbiakban másként meg nem határozott termelési, szolgáltatási vagy fogyasztási 

maradékok  

Q2 Előírásoknak meg nem felelő, selejt termékek  

Q3 Lejárt felhasználhatóságú, szavatosságú termékek  

Q4 Kiömlött, veszendőbe ment, vagy egyéb kárt szenvedett anyagok, beleértve a baleset 

következtében szennyeződött anyagokat, eszközöket stb. is  

Q5 Tervezett tevékenység következtében szennyeződött anyagok (tisztítási műveletek 

maradékai, csomagolóanyagok, tartályok stb.)  

Q6 Használhatatlanná vált alkatrészek, tartozékok (elhasznált szárazelemek, kimerült 

katalizátorok stb.)  

Q7 A további használatra alkalmatlanná vált anyagok (szennyeződött savak, oldószerek, 

kimerült edzősók stb.)  
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Q8 Ipari folyamatok maradék anyagai (salakok, üstmaradékok stb.)  

Q9 Szennyezéscsökkentő eljárások maradékai (gázmosók iszapja, porleválasztók pora, 

elhasznált szűrők, szennyvíziszapok stb.)  

Q10 Gépi megmunkálás, felületkezelés maradék anyagai (esztergaforgács, reve stb.)  

Q11 Ásványi nyersanyagok kitermelésének és feldolgozásának maradékai (pl. ércbányászati 

meddő, olajkitermelés hulladékai stb.)  

Q12 Tiltott anyagokat tartalmazó termékek (PCB-tartalmú olajok stb.)  

Q13 Bármely anyag vagy termék, amelynek használatát jogszabály tiltja  

Q14 A birtokosa számára tovább nem használható anyagok (mezőgazdasági, háztartási, 

irodai, kereskedelmi és bolti hulladékok stb.)  

Q15 Talajtisztításból származó szennyezett anyagok  

Q16 Bármely más hulladékká vált anyag vagy termék, amely nem tartozik a fenti 

kategóriákba  

  

 

Veszélyes hulladék fogalma: 

veszélyes hulladék: a veszélyességi jellemzők között felsorolt tulajdonságok közül eggyel 

vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, 

összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék; 

A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen 

összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig 

veszélyes hulladéknak kell tekinteni.  

Tilos a veszélyes hulladékot - a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül - más hulladékkal 

vagy anyaggal összekeverni.  

A veszélyes hulladékot eredményező tevékenységéről a termelőnek anyagmérleget kell 

készítenie. A veszélyes hulladék birtokosa köteles a veszélyes hulladék sorsát (keletkezését, 

gyűjtését, szállítását, kezelését, átadását, átvételét) szoros elszámolásban nyilvántartani, 

bizonylatólni, és arról a környezetvédelmi hatóságoknak adatokat közölni.  

 A veszélyes hulladék termelője - ha jogszabály másként nem rendelkezik - köteles legalább 3 

évre szóló, a veszélyes hulladék keletkezésének megelőzésére, veszélyességének és 

mennyiségének csökkentésére, hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó, külön 

jogszabályban meghatározott tartalmú hulladékgazdálkodási tervet készíteni.  

 A háztartásban, illetőleg intézményi fogyasztásból, felhasználásból vagy szolgáltatásból 

keletkezett veszélyes hulladékot a termelő köteles a 20. § (3) bekezdésnek megfelelően 

elkülönítve, a környezet szennyezését vagy károsítását kizáró módon gyűjteni és az annak 

begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező hulladékkezelő 

részére átadni, valamint a szolgáltatásért járó díjat megfizetni. A (3) és (4) bekezdés szerinti 

adminisztratív és tervezési kötelezettségek ezen esetekben a hulladék átvevőjét terhelik.  

 Veszélyes hulladék kezelése csak a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelően, a 

környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.  

Veszélyes tulajdonságok (maró, tűzveszélyes, mutagén stb.) ismertetése:  

 

A veszélyességi jellemzők jegyzéke: (2000. évi XLIII. Törvény 2. sz. melléklete.) 
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H1 „Robbanó”: folyékony, képlékeny, kocsonyás vagy szilárd anyagok és készítmények, 

amelyek a légköri oxigén nélkül is gyors gázfejlődéssel járó hőtermelő reakcióra képesek és 

amelyek meghatározott kísérleti körülmények között, illetőleg nyomásra vagy hőre 

felrobbannak.  

H2 „Oxidáló”: anyagok és készítmények, amelyek más, elsősorban gyúlékony anyagokkal 

érintkezve erősen hőtermelő reakcióba lépnek.  

H3-A „Tűzveszélyes”:  

- folyékony anyagok és készítmények, amelyek nagyon alacsony lobbanásponttal 

rendelkeznek (beleértve a fokozottan tűzveszélyes anyagokat és készítményeket is) 

- anyagok és készítmények, amelyek a levegőn normál hőmérsékleten öngyulladásra 

képesek 

- szilárd anyagok és készítmények, amelyek gyújtóforrás rövid ideig tartó behatására 

könnyen meggyulladnak, majd a gyújtóforrás eltávolítása után továbbégnek vagy 

bomlanak 

- gáz halmazállapotú anyagok és készítmények, amelyek a környezeti hőmérsékleten és 

nyomáson a levegővel érintkezve tűzveszélyesek 

- anyagok és készítmények, amelyek vízzel vagy nedves levegővel érintkezve 

tűzveszélyes gázt fejlesztenek veszélyes mennyiségben 

H3-B „kevésbé tűzveszélyes”: folyékony anyagok és készítmények, amelyek alacsony 

lobbanásponttal rendelkeznek 

H4 „irritáló vagy izgató”: nem maró anyagok és készítmények, amelyek a bőrrel vagy 

nyálkahártyával történő rövid idejű, vagy hosszan tartó, vagy ismételt érintkezésük esetén 

gyulladást okozhatnak 

H5 „ártalmas”: anyagok és készítmények, amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy a bőrön 

át történő felszívódásuk esetén halált vagy heveny egészségkárosodást okozhatnak 

H6 „mérgező”: anyagok és készítmények (beleértve az erősen mérgező anyagokat és 

készítményeket is), amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy a bőrön át való felszívódásuk 

esetén kis mennyiségben is halált vagy heveny egészségkárosodást okozhatnak 

H7 „karcinogén”: anyagok és készítmények, amelyek belélegzéssel, szájon át, a bőrön 

vagy a nyálkahártyán keresztül, vagy egyéb úton a szervezetbe jutva daganatot okoznak, vagy 

előfordulásának gyakoriságát megnöveli 

H8 „maró” (korrozív): anyagok és készítmények, amelyek élő szövettel érintkezve azok 

elhalását okozzák 

H9 „fertőző”: életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinjait tartalmazó anyagok, 

amelyek ismert módon, vagy megalapozott feltételezések szerint betegségeket okoznak az 

emberben vagy más élő szervezetben 

H10 „reprodukciót és az utódok fejlődését károsító”: anyagok és készítmények, amelyek 

belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül, vagy egyéb módon a szervezetbe 

jutva megzavarják, általában gátolják a reprodukciót, illetve az utódokban morfológiai 

illetőleg funkciós károsodást okoznak, vagy előfordulásának gyakoriságát megnövelik 

H11 „mutogén”: anyagok és készítmények, amelyek belélegzéssel, szájon át, a bőrön vagy 

a nyálkahártyán keresztül, vagy egyéb úton a szervezetbe jutva genetikai károsodást okoznak 

vagy megnövelik a genetikai károsodások gyakoriságát 

H12 anyagok és készítmények, amelyek vízzel, levegővel vagy savval érintkezve mérgező 

vagy nagyon mérgező gázokat fejlesztenek 

H13 anyagok és készítmények, amelyek hajlamosak arra, hogy belőlük a lerakást követően 

valamely formában – pl. kimosódás – a felsorolt tulajdonságok bármelyikével rendelkező 

anyag keletkezzék 

H14 „környezetre veszélyes”: anyagok és készítmények, amelyek a környezetbe jutva a 

környezetet, egy vagy több elemét azonnal vagy meghatározott idő elteltével károsítják, 
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illetve a környezet állapotát, természetes ökológiai egyensúlyát, biológiai sokféleségét 

megváltoztatják.  

  

 

Szelektív gyűjtés szabályai, fontossága:  

A hulladék további kezelésének megfelelő elkülönített gyűjtése a hulladék termelőjének vagy 

birtokosának kötelezettsége. A hulladék telephelyen belüli - a környezet veszélyeztetését 

kizáró módon történő - gyűjtése a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel, 

környezetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető. A hulladékhegyek csökkentésének 

egyik lehetősége a szelektív hulladékgyűjtés, mely többek között a számunkra már 

feleslegessé, használhatatlanná vált hulladékoktól segít bennünket környezetbarát módon 

megválni. 

A veszélyes hulladékokat külön kell gyűjteni. A veszélyes hulladék leadható a 

hulladékudvarban vagy az önkormányzat által szervezett veszélyes hulladék gyűjtőakciók 

keretében, melynek helyéről, idejéről az adott önkormányzat ad tájékoztatást. 

A hulladékok szelektálása azt jelenti, hogy a keletkező papír, fém, üveg és műanyag 

hulladékot különválogatva gyűjtjük. Ez több féle módon lehetséges: Gyűjthetjük 4 kukába 

szelektálva, vagy egy kukába az összeset, - külön a nem újrahasznosíthatóktól - ezt később 

szelektáljuk. A lényeg az, hogy a különböző újrahasznosítható hulladékok semmiképp ne 

kerüljenek a vegyes kukába, később a "szeméttelepre. 

 

Gyűjtőhelyek kialakítása, jelzése:  

 A hulladékkezelő begyűjtőhelyet önálló telephelyként vagy telephelyen belüli gyűjtőhelyként 

hatósági engedély birtokában létesíthet és üzemeltethet, ahol a hasznosítást vagy 

ártalmatlanítást megelőzően a hulladékot elszállításig tárolják, esetenként előkezelik, illetve 

további kezelésre, hasznosításra előkészítik.  

 Szelektív hulladékgyűjtő sziget: a lényege, hogy a lakosok dobhatják bele külön 

gyűjtőedényekbe a település egy-egy pontján elhelyezett konténerekbe, szétválogatva 

a hulladékot. 

 Szelektív hulladékgyűjtő udvar: A város egy pontján elhelyezett nagyobb 

épületegyüttes, ahol a lakosok elhelyezhetik a hulladékot. 

 Szelektív hulladékszállítás: A hulladékot elszállító cég gondoskodik külön edényről 

vagy zacskóról az újrahasznosítható hulladék számára és el is szállítja azt.Pl.:"Zöld 

hulladékgyűjtés"  

Hulladékelszállítási kötelezettségek:  

A begyűjtés során a hulladékkezelő a hulladékot a hulladék termelőitől vagy más birtokosaitól 

rendszeresen összeszedi és elszállítja a begyűjtőhelyre, a hasznosítás vagy ártalmatlanítás 

helyére, illetőleg a hulladékot átveszi a hulladékok birtokosaitól a begyűjtőhelyeken, 

gyűjtőpontokon  

A hulladék begyűjtési tevékenység végzése környezetvédelmi hatósági engedélyhez kötött. 
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Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból 

eredő szennyeződés esetén a szállító  a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés 

mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.  

A települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az 

ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési 

közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez, és tart fenn.  

Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 

tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a törvényben 

meghatározott módon nem gondoskodik.  

A veszélyes hulladék szállításakor alkalmazandó kísérőjegyek  A kísérőjegyek használatát a 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 

15.)  Korm. rendelet írja elő. A 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 

„Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról”, amely általános és részletes 

előírásokat tartalmaz a hulladék termelője, szállítója, begyűjtője és kezelője számára.  

A kísérőjegyek használatának célja, hogy a veszélyes hulladékok szállítása során információk 

álljanak rendelkezésre a hulladék átadójáról (termelő), átvevőjéről (kezelő), szállítójáról, a 

szállított veszélyes hulladék tulajdonságairól, mennyiségéről, valamint a szállítás módjáról. A 

szállítás dokumentálásán túlmenően a kísérőjegyek használatának alapvető célja az is, hogy 

esetleges baleset, illetőleg havária helyzet esetén rendelkezésre álljanak a szükséges 

intézkedések megtételéhez nélkülözhetetlen információk.  

Veszélyes hulladékot szállítani kizárólag az előírt nyomtatványok alkalmazásával lehet. A 

kísérőjegy nyomtatványok nyomtatványboltokban szerezhetők be.  

  

 

Ismertesse a munkája során keletkezett veszélyes és nem veszélyes 

hulladékokat! Hogyan csoportosíthatjuk ezen anyagokat? Milyen teendői 

vannak ezekkel az anyagokkal? Beszéljen a hulladékgazdálkodásról!  

 
Munkavégzés során keletkezett hulladékok és azok jellemzése:  

 

A gépkezelői tevékenységnél jellemzően a karbantartási és gépüzemeltetési tevékenységek 

során keletkeznek hulladékok, amelyek zömében a veszélyes hulladékok kategóriájába 

tartoznak. Ezek: tisztító, ápoló anyagok, ápoló szerek, üzemanyagok, fáradt olajok stb. 

 

Hulladékok csoportosítási szempontjai (pl.: keletkezés helye szerint, halmazállapot 

szerint stb.) 

A hulladékok osztályozása ma még nem egységes, az egyes osztályozási szempontok 

lényegében átfedik egymást illetve egy hulladék megjelölése gyakran több egymás melletti 

megnevezés alkalmazásával történik.  

A fejlődési irányokat figyelembe véve úgy tűnik, hogy a hagyományos és az új 

természettudományos ismerteken alapuló osztályozás – bár átfedésekkel is – de lényegében 
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egymás mellett, illetve keveredve használatos és hosszabb ideig megmarad még a 

gyakorlatban.  

A hulladékok csoportosításának egységesítésére számos törekvés található, ezek 

megnyilvánulás formája az ún. hulladék katalógus. A hulladékkatalógusok többségénél az 

előbb ismertetett „párhuzamossági-átfedési” elv érvényesül, vagyis egy hulladékfajtát 

egyidejűleg több csoportosítási szempont együttes tesz azonosíthatóvá. Ezek többségében a 

következők:  

 hulladékazonosító kód (egységes informatikai feldolgozás miatt),  

 hulladék eredet (kibocsátó „forrás”) meghatározása,  

 anyagi tulajdonságok,  

 kezelhetőség.  

Eredet szerint: A hulladékok többféleképpen csoportosíthatók, ezek közül a legelterjedtebb, 

mert a legegyszerűbb az a felosztás, amely a keletkezés, az eredet szerint történik. A legtöbb 

országban két nagy csoportot különböztetnek meg:  

 a települési (vagy kommunális) és  

 a termelési (vagy ipari, beleértve a szolgáltatások és a mezőgazdaság területén 

keletkezőket is) hulladékok csoportját, ezeken belül rendszerint rögtön elkülönítik a 

„veszélyesnek”, illetve „nem veszélyesnek” ítélhető hulladékokat is.  

A második csoportba tartoznak azok a hulladékok, amelyek a különböző termelési 

tevékenységek során keletkeznek, vagyis az ipar, a mezőgazdaság és a szolgáltatások 

területén. Ezek fő tevékenységek ( kitermelés, feldolgozás és szolgáltatás, fenntartás, szállítás 

stb.) szerint lehetnek:  

 technológiai eredetű hulladékok,  

 amortizációs (eredetű) hulladékok. 

A halmazállapot alapján megkülönböztetünk: szilárd, folyékony, iszapszerű, pasztaszerű 

hulladékokat.  

A hazai szabályozás szerint a nem gázhalmazállapotú hulladékokról, hanem itt már 

légszennyező anyagokról beszélünk.  

Meg kell említeni, hogy települési hulladékok a hazai gyakorlatban halmazállapot szerint 

például a következő csoportra oszthatók.  

 települési szilárd hulladékok ( háztartási szemét),  

 települési folyékony hulladékok (TFH azaz közcsatornába nem kerülő, szippantott 

szennyvizek, melyek a vízellátás megléte és a csatornázottság hiánya (közműolló) 

miatt nem kerülnek közvetlenül elvezetésre).  

Környezeti hatás szerint: A hulladékok káros környezeti hatásainak fokozatos megismerése 

mellett fokozatosan megjelent a hulladékok ilyen jellegű csoportosítása.  

 a környezetre veszélyes,  

 a környezetre (jelen ismereteink szerint) nem veszélyes hulladékok csoportja.  
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Teendők a hulladékokkal kapcsolatban:  

A törvény szerint hulladékok kezelésére országos, területi és helyi hulladékgazdálkodási 

terveket kell készíteni. A megvalósíthatóságának biztosítása érdekében egyes, a 

hulladékgazdálkodási feladatokat jelentősen befolyásoló gazdálkodó szervezetek is kötelesek 

egyedi hulladékgazdálkodási tervet készíteni, azt a települési önkormányzattal egyeztetni, és 

jóváhagyásra a környezetvédelmi felügyelőségnek megküldeni. A tervkészítésre kötelezett 

gazdálkodó szervezetek körét - a képződő vagy kezelt hulladékok mennyisége, minősége és 

az esetleges különleges kezelési kötelezettségek figyelembevételével - külön jogszabály 

állapítja meg. Az országos, a területi és a helyi tervek előkészítésébe e szervezetek vagy 

érdek-képviseleti szerveik bevonása kötelező.  

 A hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell különösen:  

 a keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusait, mennyiségét 

és eredetét;  

 a hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelményeket;  

 az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedéseket;  

 a hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepeket és létesítményeket, a kezelésre 

felhatalmazott vállalkozásokat;  

 A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeit külön jogszabály 

határozza meg.  

 A hulladék termelője, birtokosa és kezelője a külön jogszabályokban meghatározott 

módon és tartalommal köteles a tevékenysége során keletkező, más birtokostól átvett 

vagy másnak átadott hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, 

az általa végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó 

hulladékokról nyilvántartást, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, 

és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni.  

Hulladékok megsemmisítése, hulladékok ártalmatlanítása:  

A 2000.évi XLIII. Törvény 3. sz. melléklete ismerteti a hulladék ártalmatlanítást szolgáló 

műveleteket. 

E melléklet célja a hulladék ártalmatlanítását célzó műveletek felsorolása, ahogy azok a 

gyakorlatban előfordulnak. A törvény 5. §-ával összhangban az ártalmatlanítás csak az ember 

egészsége és az épített és természeti környezet veszélyeztetése kizárásával - a külön 

jogszabályokban meghatározott feltételek betartásával - végezhető, és csak az ezeknek 

megfelelő eljárások alkalmazhatók. (pl. Lerakás műszaki védelemmel: elhelyezés fedett, 

szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban, megsemmisítés: égetéssel.)  

Újrahasznosítás:  

A 2000. évi XLIII. Törvény 4. sz. melléklete ismerteti a hulladékhasznosítás műveleteit. 

E melléklet célja a hulladék hasznosítását célzó műveletek felsorolása, ahogy azok a 

gyakorlatban előfordulnak. A törvény 5. §-ával összhangban a hasznosítás csak az ember 

egészsége és az épített és természeti környezet veszélyeztetése kizárásával - a külön 

jogszabályokban meghatározott feltételek betartásával - végezhető, és csak az ezeknek 

megfelelő eljárások alkalmazhatók. (pl. fa brikett, fáradt olaj regenerálása stb.)  
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Ismertesse a környezetvédelem fogalmát és célját! Milyen területei vannak 

a környezetvédelemnek? Mit tehet gépkezelőként a környezet védelméért? 

Környezetvédelem fogalma és célja:  

 „A környezetvédelem olyan társadalmi tevékenységi rendszer, amelynek célja a bioszféra 

létének (beleértve magát az embert mint biológiai fajt is) és egészséges fejlődésének 

megőrzése oly módon, hogy környezetünket  (és magát az embert is) megóvjuk mindenfajta 

emberi tevékenység nem szándékolt szennyező és pusztító hatásától, mesterséges 

környezetünket úgy alakítjuk, hogy az a természeti környezettel harmóniában legyen, és 

bármiféle emberi tevékenység, ezen belül kiemelten  a gazdasági tevékenység végzése során 

tekintettel vagyunk az élő rendszerek  és az egyes élőlények tűrőképességére, és a tűrési 

hatásokat tevékenységünk során nem haladjuk meg.” (Forrás: Kerényi: Általános környezetvédelem.) 

Környezetgazdálkodás:  A gazdasági tevékenységek olyan megtervezését, megszervezését és 

végrehajtását jelenti, amelynek során a gazdálkodók észszerűen, környezetkímélő módon, 

távlatokban gondolkodva gazdálkodnak a természeti erőforrásokkal, ennek érdekében 

környezetkímélő technológiákat alkalmaznak, tevékenységük során arra törekednek, hogy ne 

pusztítsanak el élőlényeket, ne károsítsanak élő rendszereket és élettelen természeti értékeket, 

s ne károsodjon az ember egészsége sem. 

A környezetvédelem területei: A föld (talaj), vizek, levegő, állatvilág, növény, és a táj, 

védelme továbbá a hulladékgazdálkodás. 

Föld védelme: (A 1995. évi LIII. tőrvény szerint) 

14. § (1) A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a 

kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira. 

(2) A föld védelme magában foglalja a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és 

levegőháztartása, valamint élővilága védelmét is. 

15. § (1) A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak 

olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a 

környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják. 

(2) Az anyagok elhelyezésének környezetvédelmi feltételeit külön jogszabály állapítja 

meg. 

16. § Beruházás (építés, bányászat) folytatása során, annak megkezdése előtt - külön 

jogszabály rendelkezése szerint - gondoskodni kell a termőréteg megfelelő letermeléséről 

és termő talajkénti felhasználásáról. 

17. § (1) A kőzetek és ásványok bányászatára, kitermelésére vonatkozóan - ha törvény 

így rendelkezik - igénybevételi határértéket kell meghatározni. 

(2) A kitermelés mértéke, továbbá a bányászattal és a bányatermékek előkészítésével, 

feldolgozásával összefüggésben keletkező meddő elhelyezésekor, valamint a bányászati 

tevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek következtében jelentkező környezetre 

gyakorolt hatás mértéke nem haladhatja meg a jogszabályban vagy jogszabály 

rendelkezései szerint hatósági határozatban megállapított határértéket. 

(3) A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után - jogszabály vagy hatósági 

határozat rendelkezése szerint már a környezethasználat során is - a terület ütemezett 

helyreállításáról, rendezéséről, illetőleg újrahasznosításának feltételeiről a terület 

használója köteles gondoskodni. 
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A víz védelme: (A 1995. évi LIII. törvény szerint) 

18. §
49

 (1)
50

 A víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, 

minőségére (beleértve a hőmérsékleti viszonyait is) és mennyiségére, a felszíni vizek 

medrére és partjára, a víztartó képződményekre és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel 

kapcsolatosan - jogszabályban vagy hatósági határozatban - kijelölt megkülönböztetett 

védelem alatt álló (védett) területekre. 

(2) A vizek természetes hozamát, lefolyását, áramlási viszonyait, medrét és partját csak 

a vízparti élővilág megfelelő arányainak megtartásával és működőképességük 

biztosításával szabad megváltoztatni úgy, hogy az a környezeti célkitűzések teljesítését 

nem veszélyeztetheti. 

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában védett területnek kell tekinteni 

a) a 20. §-ban foglalt célok el érését szolgáló védőterületeket, 

b) a külön jogszabály szerint gazdasági szempontból fontos vízi fajok védelmére kijelölt 

területeket, 

c) a települési szennyvizek tisztítás utáni bebocsátása és a mezőgazdasági eredetű nitrát 

szennyezés szempontjából érzékeny területeket, 

d) a vízi, víz közeli és a felszín alatti víztől jelentősen függő szárazföldi élőhelyek és élő 

szervezetek védelmére kijelölt területeket. 

(4) A védett területekről - a 49. § (1) bekezdése szerinti Információs Rendszer részeként 

- nyilvántartást kell vezetni. 

(5) A környezet igénybevételét és használatát úgy kell megszervezni és végezni, hogy a 

vizek állapotára vonatkozó környezeti célkitűzések teljesüljenek, így különösen: 

a) a felszíni és a felszín alatti vizek állapota ne romoljon, 

b) a felszíni és felszín alatti vizek jó állapota a külön jogszabály szerinti környezeti 

követelmények teljesítése révén megvalósuljon. 

21. § (1) A vizek igénybevétele, terhelése, a vizekbe használt- és szennyvizek 

bevezetése - megfelelő kezelést követően - csak olyan módon történhet, amely a 

természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi, minőségi megújulását nem veszélyezteti. 

(2) A kitermelt víz felhasználásáról gondoskodni kell. A kitermelést és a használt víznek 

a vizekbe történő visszavezetését, valamint a vizek átvezetését úgy kell végezni, hogy a 

vízadó és -befogadó közeg készleteit, minőségét és élővilágát kedvezőtlenül ne változtassa 

meg, öntisztulását ne veszélyeztesse. 

 

A levegő védelme: (A 1995. évi LIII. törvény szerint)   

 

22. § (1) A levegő védelme kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira és 

összetételére, valamint a klímára. 

(2) A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy 

közvetítésével más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal 

minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli. 

(3) A tevékenységek, létesítmények tervezésénél, megvalósításánál, folytatásánál, 

valamint a termékek előállításánál és használatánál törekedni kell arra, hogy a 

légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen.  

Szelektív hulladékgyűjtés fontossága: 

A hulladék további kezelésének megfelelő elkülönített gyűjtése a hulladék termelőjének vagy 

birtokosának kötelezettsége. A hulladék telephelyen belüli - a környezet veszélyeztetését 

kizáró módon történő - gyűjtése a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel, 

környezetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető. A hulladékhegyek csökkentésének 

egyik lehetősége a szelektív hulladékgyűjtés, mely többek között a számunkra már 
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feleslegessé, használhatatlanná vált hulladékoktól segít bennünket környezetbarát módon 

megválni. 

A veszélyes hulladékokat külön kell gyűjteni. A veszélyes hulladék leadható a 

hulladékudvarban vagy az önkormányzat által szervezett veszélyes hulladék gyűjtőakciók 

keretében, melynek helyéről, idejéről az adott önkormányzat ad tájékoztatást. 

A hulladékok szelektálása azt jelenti, hogy a keletkező papír, fém, üveg és műanyag 

hulladékot különválogatva gyűjtjük. Ez több féle módon lehetséges: Gyűjthetjük 4 kukába 

szelektálva, vagy egy kukába az összest, - külön a nem újrahasznosíthatóktól - ezt később 

szelektáljuk. A lényeg az, hogy a különböző újrahasznosítható hulladékok semmiképp ne 

kerüljenek a vegyes kukába, később a "szeméttelepre.  

Környezetszennyezés csökkentésének módszerei:  

 Zöld energia termelés növelése 

 Gépjármű, gépgyártás fejlesztésével energia felhasználás csökkentése 

 A gépek üzemeltetésénél tartsuk be a gépkezelésére, karbantartására vonatkozó 

előírásokat ezzel szinten tudjuk tartani a káros anyag kibocsálytást   

 Épületek hőszigetelése 

 Hulladékgazdálkodás művelése. 

 

Ismertesse a munkagépekben alkalmazott kenőanyagok fajtáit! Milyen 

tulajdonságai vannak az egyes kenőanyagoknak! Mire kell ügyelni a 

használatukkal kapcsolatban?  

Kenőolajok:  

A kenőolajok olyan folyékony konzisztenciájú anyagok, amelyek egy részétől azt várjuk el, 

hogy könnyen folyó tulajdonságokkal rendelkezzenek azért, hogy a szűk illesztési felületek 

közé is be tudjanak rövid idő alatt kerülni, ezáltal a kopásokat minél kisebb mértékűre 

korlátozni. Más olajokkal szemben viszont az  elvárás, hogy hosszú ideig maradjanak meg a 

kent felületen és sűrűk legyenek, hogy minél kevésbé tudjanak kifolyni a kenés helyéről. 

Ennek megfelelően az olajok a gyakorlatban három nagy csoportra bonthatók, az elsősorban 

belső égésű motorral üzemeltetett gépek esetében: motor, – hidraulikai, – hajtómű olajokra. 

Motorolajok. 

A motorolajok az egyik legjobban igénybevett olajok, melyeknek nemcsak a motor jellegéből 

adódó nagy hőmérsékletet kell elviselniük, hanem a ráható erőkkel szemben is ellenállónak 

kell lennie. A különböző, számunkra kedvező kopási folyamatok elérése és az üzemi 

viszonyok közötti megbízható működés érdekében a motorolajokkal szemben az alábbi 

követelményeket támasztjuk: 

 kopáscsökkentés 

 lerakódásgátlás 

 korrózió elleni védelem 

 jó tömítő hatás 

 megfelelő hűtés 

 összeférhetőség tömítő anyagokkal  
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Ahhoz, hogy a motorolaj rendelkezzen ezekkel a tulajdonságokkal, különböző 

adalékanyagokat juttatnak azokba, amelyek lehetnek:  

viszkozitást meghatározók:  

 viszkozítást módosítók,  

 folyáspont csökkentők.  

teljesítmény tulajdonságukat javító anyagok:  

 oxidáció gátlók, 

 diszpergálók,  

 korróziógátlók,   

 kopásgátlók,  

 habzásgátlók. 

 

Az ilyen adalékok kényes egyensúlyban találhatók meg az olajokban, ebből adódóan kerülni 

kell azok keverését más olajokkal, különben nem kívánt károsodás jöhet létre az olaj 

szerkezetében, ami károsan befolyásolja a kenés minőségét is. 

 

Hajtómű olajok: 

Hajtóműolajokat alkalmazunk a fogaskerék hajtóművekben, szöghajtásokban, differenciál-

művekben és egyéb erő átvitelben előforduló hajtásokban. A hajtóművekben előforduló 

igénybevétel eltér a motoroknál említettektől, ebből adódóan teljesen más tulajdonságokkal 

rendelkező olajra van szükségünk. A hajtóművekhez sorolhatók a kormányberendezések és 

azok szervo rásegítő rendszere is.  

 

Hajtóműolajokat két nagy csoportra osztjuk: 

 mechanikus hajtóművek olajai 

 automata sebességváltók és kormányművek olajai. 

A kézi kapcsolású hajtóművek, differenciálművek, kerékhajtások, mechanikus kormány-

művek sorolhatók ebbe a csoportba. Közös jellemzőik, hogy a fogaskerekek fogain igen nagy 

erők jelennek meg és biztosítani kell az ilyen esetben a felületek közötti olajfilm 

folytonosságát. Ezt maradéktalanul nehéz teljesíteni, mégis az ilyen célra a sűrű 

konzisztenciájú olajok a megfelelők. A hajtóműolajok csoportosítása kétféle szempont alapján 

történik úgy, ahogy azt a motorolajoknál már említettük. Nevezetesen a viszkozitás és a 

teljesítményszint alapján  

Kenőzsírok:  

A kenőzsírok az előzőekben tárgyalt kenőolajoktól abban különböznek, hogy míg a 

kenőolajok szobahőmérsékleten folyékonyak, a konzisztens kenőanyagok vajszerűek, 

alakállóak. A kenőzsír szappan és kenőolaj keveréke. A vajszerűen kenhető, alaktartó 

tulajdonságot a szappanháló biztosítja, amely különböző kenőolajokat zár apró hézagaiba. A 

súrlódó alkatrészek hője következtében a szappanháló szilárdsága csökken, közüle az olaj 

kiszabadul és kifejti kenőhatását. A kémiai stabilitás és tapadóképesség javítása céljából 

adalékanyagokat (hangyasav, esetsav, stb.) a megkülönböztetés miatt pedig festékanyagokat 

adnak a kenőzsírokhoz.  

A zsírban lévő kenőolaj kenéstechnikai szempontból döntő fontosságú, de a kenőolaj 

megtartása miatt a szappanháló is igen fontos. A szappanosítás céljára alapanyagként magas 

dermedéspontú és nagy tisztaságú állati zsiradékot vagy növényi olajokat használunk.  
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A gépzsírok jelentősége az elmúlt évtizedben jelentősen megnőtt. Ezt indokolják előnyös 

tulajdonságai, sőt, egyes helyeken pótolhatatlanságuk. A kenőzsírok felhasználása olyan 

helyeken előnyös, ahol: 

 a kenési hely szabadon áll és a kenőolaj elfolyása lehetséges, 

 a  kenésen kívül a kent felületet meg kell védeni a mechanikai szennyeződés és a víz 

behatolásától, 

 a kenési helyről a kenőolaj könnyen kinyomódhat és a kész terméket könnyen 

elszennyezheti. 

Kenőanyagok tulajdonságai (cseppenés pont, viszkozitás, szulfáttartalom stb.)  

Motorolajok viszkozitási szempontból való csoportosítása 

A viszkozitás az olajok folyósságának, nyúlósságának a tulajdonsága. Ez alapján a 

motorolajokat az előállító cégek az SAE (Amerikai Autómérnökök Egyesülete) rendszer 

alapján minősítik. E rendszer alapján megkülönböztetünk ún. 

téli olajokat: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W jelöléssel 

nyári olajokat: SAE 20, 30, 40, 50, 60 jelöléssel.  

A csak így jelölt és ilyen folyási tulajdonsággal rendelkező olajok a mi mérsékelt égövi 

viszonyaink között azt eredményezné, hogy a téli, ill. nyári időszakban mindig le kellene 

cserélni azokat. Ma már az ún. egyfokozatú olajok jelentősége csekély. Az adalékolásnak 

köszönhetően ugyanis létrehoztak olyan olajokat, melyek a téli időszakban is szivattyúzhatók, 

és a nyári időszakban sem hígulnak fel annyira, hogy ne tudják feladatukat ellátni. Ezek a 

többfokozatú olajok.  

A többfokozatú olajok jelölése: SAE 0W-40, 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-40, 25W-40. 

Motorolajok teljesítményszint alapján történő csoportosítása 

Az előző fejezetben tárgyalt szempontok csak azt vették figyelembe, hogy az olaj mennyire 

híg vagy sűrű. A felhasználás során azonban ez nem elegendő. Tudnunk kell ugyanis azt is, 

hogy a megfelelő viszkozitású olaj mennyi ideig képes elviselni a rendkívüli terhelést. Erről 

ad tájékoztatást a teljesítményszint. A teljesítményszint jelölése az egyes olajokon általában 

egységes. Pontosabban a többfajta jelölés mind megtalálható a címkéken. Az első teljesítmény 

szerinti osztályozást az Amerikai Olajipari Intézet, az API dolgozta ki. Ez a fajta jelölés 

elsősorban az Otto- és dízelmotorok közötti eltérő hőmérsékleti viszonyok miatt az olajokat 

két csoportra osztja. 

A benzin üzemű motorok olajait „S”, 

a dízelmotorokét „C” betűvel jelölik. 

A teljesítményszintet e betűk után írott betűk adják meg.  

Így a benzin üzemű motoroknál alkalmazhatók az „SE”, „SF”, „SG”, „SH”, „SJ”. 

Annál jobb minőségű az olaj, minél hátrébb helyezkedik el az őt jelölő betű az abc-ben.  

A dízelmotorok esetében a ma használt olajok a „CC”, „CD”, „CE”, „CF” teljesítmény-

csoportba sorolhatók. Egyszerű értelmezésképpen, ha megjegyezzük, hogy a „CC” 

teljesítményszint a „SZÍVÓ”, a „CD” teljesítményszint viszont a „TURBÓS” motorokhoz 

ajánlott. A „CE” teljesítményszint pedig Emelt csereperiódusra ad lehetőséget.  

 

Hajtómű olajok csoportosítás viszkozitás alapján 

Viszkozitási, folyóssági szempontok alapján a hajtóműolajok lehetnek vagy csak téli SAE 

70W, 75W, 80W, 85W olajok, vagy csak nyári SAE 90, 140, 250 és ún. többfokozatú olajok 

SAE 80W-90, 85W-140. Ezek a többfokozatú olajok télen és nyáron egyaránt használhatók. 

Új fejlesztésű hajtóművekben a gyártók előírhatnak teljesen szintetikus SAE 75W-90 olajat is.  
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Hajtómű olajok csoportosítás teljesítmény szerint 

A terhelésből származó igénybevételek kielégítésére ez a szempont az irányadó. Jelenleg 

érvényben lévő és használt besorolást az API hozta létre, ami a hajtóműolajokat GL jellel látja 

el és ezen belül öt csoportot alkotott meg. Ezek a GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5 

teljesítményszintűek.  

A kenőzsírok legfontosabb jellemzői a következők: 

 

Cseppenés pont:Az a hőmérséklet, amelyen a kenőzsír a szappanháló szétbomlása miatt 

cseppfolyóssá kezd válni. A mézbázisú kenőzsírok cseppenés pontja alacsonyabb (70-100 

°C), a nátrium- és lítium bázisú zsíroké magasabb (100-175 °C). A cseppenés pont 

meghatározza a kenőzsír alkalmazásának felső hőmérséklet határát. A kenőzsírok szabványos 

jelölésében lévő szám cseppenés pontjuk hőmérsékletét mutatja 

 

Reverzibilitás (visszaalakuló képesség) Azt jelenti, hogy a kenőzsír szappanhálója a 

cseppenés pont feletti hőmérsékletről lehűlve visszanyeri eredeti szerkezetét, más szóval 

ismét alkalmassá válik a kenésre. Ez a hőálló zsír alapvető jellemzője. Ilyen tulajdonságúak a 

nátriumbázisú kenőzsírok. Ha a mézbázisú kenőzsír cseppenés pontja felé melegszik, el kell 

távolítani a kenés helyéről, mert vissza-alakulásra nem képes, kenőképességét elvesztette. 

 

Vízállóság:Azt mutatja, hogy a kenőzsír a víz kémiai hatásaival szemben érzéketlen. Ebből a 

szempontból a mézbázisú kenőzsírok előnyösebbek. Alacsony hőmérsékletű, de víznek, 

nedvességnek kitett, kenést igénylő alkatrészeket mézbázisú zsírral kell kennünk. 

 

Hamutartalom:A kenőzsír hevítésekor keletkező szulfátmaradékot fejezi ki százalékban 

 

Dermedéspont:Az a hőmérséklet, amelyen a szappanban lévő kenőolaj megdermed. A 

kenőzsír ennek következtében törékeny, kenésre alkalmatlanná válik. A kenőzsírok a 

dermedésponttól a cseppenés pontig használhatóak. 

 

Kenőanyagok használatának szabályai:  

A motorolaj teljesítmény szintjét javító adalékok kényes egyensúlyban találhatók meg az 

olajokban, ebből adódóan kerülni kell azok keverését más olajokkal, különben nem kívánt 

károsodás jöhet létre az olaj szerkezetében, ami károsan befolyásolja a kenés minőségét is. 

Kenőanyagokkal kapcsolatos biztonságtechnikai előírások:   

Olajcsere olaj utántöltésnél szigorúan bekell tartani a gépkönyvben leírtakat továbbá a 

gépkarbantartásra vonatkozó munka és tűzvédelmi előírásokat 

 

Ismertesse a gépkezelő gépápolással, karbantartással kapcsolatos 

teendőit!Milyen munkavédelmi szabályok vonatkoznak ezen 

tevékenységre?. 

Munkakezdés előtti gépápolási és karbantartási teendők:  

Valamennyi munkagépet a biztonságos, megbízható, gazdaságos és környezetkímélő 

üzemeltetés érdekében folyamatosan kell felügyelni, ellenőrizni és karbantartani és az észlelt 

hiányosságok esetén le kell állítani, és ki kell javíttatni. Rendellenes műszaki működése 

esetén a gép nem működtethető.  
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A gépkezelő csak napi karbantartási szintű javítást végezhet, egyéb javítást csak 

szakműhelyben szabad elvégezni.  

A karbantartási munkák elvégzése a gépkezelő feladata. A karbantartási munkák közé a 

viszonylag rövid időközönként elvégzendő tisztítási, mosási, kenési, utántöltési, ellenőrzési 

feladatok tartoznak. Ezen túlmenően üzembiztonsági célból el kell végezni kisebb után állítási 

és beszabályozási műveleteket is, amelyekhez külön műszer vagy beállító eszköz nem 

szükséges. A szakképzett gépkezelőtől elvárható, hogy a napi üzemelés során figyelemmel 

kísérje és észrevegye a nem üzemszerű jelenségeket. Érzékelni tudja az üzemszerűtől eltérő 

mozgást, zajforrást, hőmérsékletet és minden olyan jelenséget, amely a gép normál üzemelése 

esetén nem fordulhat elő. Ilyen jelenség észlelése esetén a gépet meg kell állítani, és a 

jelenség forrását fel kell kutatni, vagy legalább annyira be kell határolni, hogy a javítást végző 

szakembernek megfelelő információt lehessen adni.  

Elvégzi a műszakos felülvizsgálat során feltárt karbantartási feladatokat (olaj utántöltések 

stb.)  

Munka befejezésekor elvégzendő feladatok:  

 A gép biztonságos helyen történő leparkolása, elmozdulás ellen rögzítése, 

munkaeszközök alaphelyzetbe helyezése, rögzítése.  

 Újraindulás, véletlenszerű vagy illetéktelen indítás elleni védelem biztosítása. 

 A gép üzemeltetésére vonatkozó okmányok lezárása. 

Gépápoláshoz, karbantartáshoz felhasznált eszközök, anyagok és segédanyagok:  

A karbantartási feladatokban részt vevő munkavállalóknak megfelelő szerszámokkal és 

eszközökkel kell rendelkezniük, amelyek eltérhetnek azoktól, amelyeket általában használnak. 

Figyelembe véve, hogy olyan területeken is dolgozhatnak, amelyeket nem arra terveztek, 

hogy valaki dolgozzon ott, valamint számos veszélynek lehetnek kitéve, megfelelő egyéni 

védőeszközzel is rendelkezniük kell. A használandó felszerelések és eszközök tekintetében a 

munkáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy: 

 rendelkezésre álljanak a munka elvégzéséhez szükséges megfelelő szerszámok és 

felszerelések (szükség esetén használati utasításukkal együtt) 

 azok megfelelő állapotban legyenek 

 a munkakörnyezethez megfelelőek legyenek (például nincsenek szikrát okozó 

szerszámok tűzveszélyes légkörben)  

 kialakításuk legyen ergonomikus 

A karbantartáshoz felhasznált anyagok tisztító anyagok, kenőanyagok. Használatuk során be 

kell tartani a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat. 

Betartandó munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályok:  

 karbantartás maga is nagy kockázattal járó tevékenység és biztonságos módon kell 

elvégezni, a karbantartók és a munkahelyen tartózkodó más személyek megfelelő 

védelmének biztosításával. 

 A karbantartásra, a javításra olyan alkalmas helyet kell kijelölni vagy kijelöltetni, 

amely biztosítja a munka biztonságos végzését és a tűzvédelmi előírások betartását.  
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 Karbantartási munkát a gépen csak leállított motor esetén szabad végezni. A 

véletlenszerű indítás lehetősége kizárt legyen.  

 

Ismertesse a munkagépek javításánál betartandó munkavédelmi 

szabályokat! Kivégezheti ezt a tevékenységet? Milyen anyagok 

használhatók fel a gép javítására? Milyen dokumentációs kötelezettségek 

vannak a gépek javításával kapcsolatban? 

 
Munkagépek javításánál betartandó munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályok: 

 A karbantartás maga is nagy kockázattal járó tevékenység és biztonságos módon kell 

elvégezni, a karbantartók és a munkahelyen tartózkodó más személyek megfelelő 

védelmének biztosításával. 

 A karbantartásra, a javításra olyan alkalmas helyet kell kijelölni vagy kijelöltetni, 

amely biztosítja a munka biztonságos végzését és a tűzvédelmi előírások betartását. 

 Karbantartási munkát a gépen csak leállított motor esetén szabad végezni. A 

véletlenszerű indítás lehetősége kizárt legyen. 

Szerelői munkakör személyi feltételei: 

 

Építőipari gép javítását önállóan az a személy végezheti, aki 

 a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos 

munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas, 

 szakirányú szakmai képzettséggel (pl. lakatos, vagy munkagép szerelői, autószerelő, 

, erősáramú végzettségű szakmunkás bizonyítvánnyal), 

 legalább 2 éves szakmai gyakorlattal, 

 az általa karbantartott géphez szükséges kategóriájú gép kezelői jogosítvánnyal 

rendelkezik, ha a gépet egyedül kezelő távollétében kell javítania.  

Gázüzemanyag-ellátó berendezés javítása, ideértve: 

 a) gépjármű gáztartályának beszerelése, kiszerelése és szemrevételezéses vizsgálata; 

 b) gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezésének beszerelése, kiszerelése, vizsgálata, 

javítása, karbantartása és beszabályozása; 

 c) gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezésének felújítása; 

 d) gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezésének bontása. 

 Előírt képesítés: gázautó-szerelő szakképesítéssel rendelkező autószerelő vagy 

autóvillamossági szerelő. 

 e) gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezéseinek bontás utáni minőség-ellenőrzése. 

 Előírt képesítés: autószerelő- vagy autóvillamossági szerelő mestervizsga, illetőleg 

középfokú, vagy ennél magasabb szakirányú képesítés, továbbá gázautó-szerelő 

szakképesítés  

Felhasznált anyagokra vonatkozó előírások: 

  

A javításhoz felhasznált anyagok feleljenek meg a gyártó által megadott paramétereknek. Az 

után gyártott alkatrészek rendelkezzenek megfelelőségi tanúsítvánnyal.  
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Szerelési dokumentáció, szerelési nyilatkozat: 

  

A karbantartási, javítási tevékenységet megfelelően bízonylatólni kell: 

Javításba adási dokumentáció.  Tartalma: 

 Rendszám, típus stb.  

 A munkába adás időpontja 

 Gép állapota (sérűlt?) 

 Km. Óra, gépüzem óra állás 

 Üzemanyagszintek 

 Kijavítandó hibák  

A javítás elvégzését igazoló dokumentáció. Tartalmazza.  

 az elvégzett munkákat, 

 a felhasznált anyagokat, 

 a munkát végző(k) nevét, 

 az ellenőrzést végző(k) nevét.  

 

 

Sorolja fel, milyen információs anyagok állnak a gépkezelő rendelkezésére 

a munkagépével kapcsolatban! Milyen előírások vonatkoznak ezen 

dokumentációkra?  

A munkagépek biztonságos működtetéséhez, a munkagép teljesímény adatainak 

elszámolásához, a gép meghibásodások jelzésére a gépkezelők számára szükség van 

különböző dokumentumokra.  Ezek a dokumentumok: a gépkönyv, gépnapló, az 

emelőgépeknél még plusz az emelőgép napló. 

Gépkönyv:  

Semmilyen gép nem üzemeltethető gépkönyv nélkül Ha a gépkönyv és a megfelelőségi 

tanúsítvány hiányzik, a munkavédelmi üzembe helyezést sem lehet elvégezni  

A gépkönyv tehát a gép tartozéka, amelynek a gépkezelő számára mindig elérhető helyen kell 

tartani. 

A gépkönyvnek tartalmazni kell: 

 a gépre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot illetve megfelelőségi tanúsítványt 

 kezelési és karbantartási útasiításokat.   

Kezelési utasítás: 

Minden használati utasításnak lehetőség szerint tartalmaznia kell legalább a következő 

információkat:  

 a gyártó és meghatalmazott képviselőjének cégneve és teljes címe; 

 Ismerteti a gyártmány leírását, szerkezeti felépítését, műszaki adatait, 

 a gép megnevezése, ahogyan az a gépen magán fel van tüntetve  

 a gép általános leírása; 
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 a gép használatához, karbantartásához és javításához, valamint a megfelelő működés 

ellenőrzéséhez szükséges rajzok, diagramok, leírások és magyarázatok; 

 a gép rendeltetésszerű használatának leírása; 

 a gép rendeltetésszerű használatának leírása; 

 figyelmeztetés azon használati módokra vonatkozóan, hogy a gépet hogyan nem 

szabad használni, de amelyek a tapasztalatok szerint előfordulhatnak; 

 összeállítási, beépítési és összekapcsolási utasítások, beleértve annak a váznak vagy 

szerkezetnek a rajzait, diagramjait és összekapcsolási eszközeit, amelyre a gépet 

felszerelik; 

 a gép üzembe helyezési és használati utasításai és ha szükséges, a kezelő személy 

képzésére vonatkozó utasítások; 

 a használó által teendő biztonsági intézkedés, beleértve a szükség szerint biztosítandó 

egyéni védőeszközt; 

 ) azok a feltételek, amelyek mellett a gép eleget tesz a stabilitási követelménynek, 

használat, szállítás, összeszerelés, szétszerelés, üzemen kívüli állapot, vizsgálat és 

előrelátható meghibásodás közben; 

 a szállítást, kezelést és tárolást biztonságossá tevő utasítások, megadva a gép és 

különböző részeinek tömegét, ha ezeket általában külön szállítják; 

 a követendő eljárás baleset vagy leállás esetén; az elakadás esetén követendő eljárás, 

az elakadás biztonságos megszüntetése érdekében; 

 A gép kezelését, kezelő szerveit, visszajelző műszereit  

 A gép veszély forrásait  

 A gép biztonsági berendezéseit 

 Baleset megelőzési előírásokat 

Karbantartási utasítás:  

a felhasználó által végzendő beállítási és karbantartási műveletek leírása, valamint a 

betartandó megelőző karbantartási intézkedések; 

 Napi karbantartási feladatok(levegő,- olajszűrő,- olajcsere ciklusai, ékszíj csere,stb.)  

 Időszakos karbantartási feladatok  
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 Gépnapló vagy emelőgép napló tartalma formátuma Gépkezelő dokumentációs 

kötelezettsége:
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Ismertesse a műszakos vizsgálat jelentőségét, menetét! Milyen 

meghibásodások fordulhatnak elő ezen vizsgálat elmulasztása esetén? Mi a 

teendője, ha hibát észlel a gépén? 

Az ellenőrzés komplex tevékenység, részét képezi a munkavégzés teljes folyamatának. 

 Vannak tervezett, időszakos ellenőrzések, mint szerkezeti, fővizsgálat, illetve 

biztonság-technikai felülvizsgálat. Ezek a vizsgálatok a gépek mélyrehatóbb 

ellenőrzésével járnak. 

 És van naponta elvégzendő műszakos vizsgálat   

A gépkezelő egyik legfontosabb feladta a gép üzemeltetését megelőző ellenőrzések és 

vizsgálatok végrehajtása, az ellenőrzés eredményének dokumentálása, illetve a gép üzemszerű 

működésének, valamint a veszélyek folyamatos figyelemmel kísérése. 

Az információ szerzés módja: 

 Szemrevételezéssel 

 Tapintás,  

 Hallás, illetve 

 Szaglás útján 

Egyes információkat szerezhetjük a gép nyugalmi helyzetében, míg más információhoz az 

erőforrást be kell üzemelni, illetve a gépet el kell indítani, azaz működtetni kell. 

Szemrevételezéses vizsgálat (folyadékfolyások, feliratok, munkavégző egységek stb.). 

 

Szemrevételezéssel – szükség esetén méréssel: 

 műszaki dokumentáció (gépkönyv) meglétét, korábbi bejegyzéseket. 

 a gumiköpenyek állapotát – futófelület, levegőnyomás, 

 mechanikus szerkezetek állapotát – deformáció, repedés, törés, hegesztési varratok, 

 kötőgépelemek megfelelőségét – lazulás, biztosítások, 

 biztonsági feliratok, adatok, szín- és alakjelek tisztaságát, épségét, 

 Csövek, tömlők, csatlakozó szerelvények tömítettsége.  

 Olajszintek ( hidraulikaolaj,- motorolaj,- hajtóműolaj,- szint ellenőrzésére, 

utántöltésére, időszakonkénti cseréjére.  

 Az olaj-szűrők tisztítására, cseréjére (ha az időszerű).  

 Elektromos rendszer (akkumulátor csatlakozók, elektrolit szint) 

 Levegővel működtetett rendszerek ellenőrzése (kompresszor olajozása, levegőszűrő) 

 Üzemanyag ellátó rendszer 

 

Üresjárati funkciópróba (fék, kormány, irányváltó, kezelőszervek stb.). 

 

Az erőforrás beüzemelését követően (működtetéssel): 

 

 az ellenőrző és kijelző műszerek, visszajelzők helyes működését, üzemi értékei9t, 

 a világító- és hangjelző berendezések működését,  

 a kezelőelemek és a vezérelt funkciók rendellenes működését (terheletlen állapotban), 

 biztonsági berendezések, védőreteszelések rendellenes működését. 

 Határoló berendezések működését (nyomáshatároló, mozgáshatároló, túlterhelést 

gátló) 

 Hidraulikus egységek (rángatódzik, levegős,) 
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A gép elindításával (működtetéssel): 

 

 az üzemi és rögzítő fék hatásosságát, 

 a kormányberendezés szabályos működését, a kormánykerék holtjátéka üzemszerű 

állapotban (legfeljebb 20°). 

 

Biztonsági berendezések:  

A biztonsági berendezések alkalmazásánál elérendő cél, hogy a baleseti veszélyt jelentő 

szerkezeti elemet ne lehessen mozgásba hozni mindaddig, amíg annak megközelítése 

lehetséges. A biztonsági berendezések kialakítása olyan, hogy beállításuk, illetve helytelen 

manipuláció esetén kiiktatásuk csak szándékos beavatkozás révén történhet (pl.: szerszámmal, 

kulccsal)  

Követelmény, hogy a biztonsági berendezések leszerelése (hiánya), vagy hibás működése 

akadályozza meg a veszélyes munkaműveleteket, vagy állítsa le a gép mozgását. 

A biztonsági berendezések nagyon fontos funkciót töltenek be a gépkezelői munkában. Ha 

egy védőberendezés működőképes, akkor a gépkezelő és a környezetében tartózkodó 

munkavállalók is biztonságban érezhetik magukat. Ezeknek a berendezéseknek a gépeknél 

számos változata kerül alkalmazásra.  

 Vészkikapcsoló veszély esetén a gép miden mozgás funkcióját leállítja 

 Védőburkolatok 

 Reteszelő berendezés (reteszelés)Olyan mechanikus, villamos, vagy más rendszerű 

berendezés, amelynek az a célja, hogy a veszélyes gépi funkciók működését 

meghatározott feltételek mellett megakadályozza (általában addig, ameddig a 

védőburkolat nyitva van)  

 Túlterhelés gátló, nyomatékhatároló  leállítja a veszély helyzetet okozó mozgást. 

 Nyomáshatároló szelep 

 Mozgáshatároló kapcsolók 

 csőtöréskor működő védelem, 

 

Meghibásodások jellege, súlyossága:  

Ha nem megfelelően alapos a műszakos felül vizsgálat, illetve a feltárt hibák elhárítása nem 

történik meg az súlyos géphibákkal járhat. 

 Nem megfelelő olajszint: olajozási elégtelenséggel jár fokozott kopás, súlyosabb 

esetben berágódás 

 Szűrő csere nem időben történik. 

 Hibás védő berendezés (nyomaték határoló hibás) 

 

Gépkezelő dokumentációs és jelzési kötelezettsége meghibásodás esetén: 

Az emelőgép kezelőnek az emelőgép napló vezetésével összefüggő legfontosabb 

kötelezettségei: 

 Az emelőgép naplót mindig a kezelőhelyen kell tartani és abba műszak kezdetekor a 

műszakos vizsgálat eredményét be kell jegyezni. 

 Meghibásodás észlelésekor (műszakos vizsgálat során, vagy üzem közben)- a napló 

bejegyzés mellett- vagy a közvetlen munkahelyi vezetőt,vagy a karbantartót értesíteni 

kell. 

 A hiba elhárításáig az emelő gép nem üzemeltethető. 

 A karbantartás után a karbantartó az elvégzett munkát köteles a naplóba bejegyezni, 

azt aláírni. 
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Milyen teendője van, ha gépe meghibásodik? Hogyan biztosítja, hogy az 

elromlott gépet ne használhassák? Milyen dokumentációs kötelezettsége 

van ez esetben? 

 
Gép tehermentesítése:  

A gépmeghibásodás általában váratlanul következik be, amely rendszerint, túlterhelés, 

helytelen beállítás, vagy külső behatások által okozott sérülés idéz elő. Ilyenkor a 

munkafolyamat félúton megszakad veszély helyzet jön létre. A gép biztonsági berendezése 

ugyan reteszeli a további elmozdulást, de meg kell oldani a gép tehermentesítését. A gép 

biztonságos tehermentesítését a gépkönyvben leírt módon kell végrehajtani. 

 

Gép biztonságos leállítása, rögzítése:  

A gépek biztonsági követelményeiről szóló 16/2008 (VIII) rendelet előírja:  

 A gépet fel kell szerelni olyan vezérlőberendezéssel, amellyel biztonságosan teljesen 

leállítható. 

 Minden munkaállást fel kell szerelni olyan vezérlőberendezéssel, amely a gép egyes 

funkcióit vagy - a fennálló veszélytől függően - a gép összes funkcióját le tudja 

állítani. 

 Amint a gép leállt, vagy annak veszélyes funkciói megszűntek, a hozzájuk tartozó 

működtető szerkezetek energiaellátását meg kell szakítani. 

 Hidraulikus és pneumatikus rendszerek megbontása előtt: 

biztosítani kell, hogy a megbontással esetlegesen megváltozó beállítási adatok 

visszaállíthatók legyenek; 

a rendszert energia mentesíteni kell a rugóerő-tárolók oldásával, légtartályok, hidro 

akkumulátorok nyomásmentesítésével; 

gondoskodni kell a meghibásodás, vagy megbontás miatt elmozduló géprészek (pl. 

munkahenger) rögzítéséről az emelt helyzetű részek alaphelyzetbe állításával, szükség 

esetén biztonságos kitámasztásával. 

Általában a gépek rendelkeznek a rendeletben előirt biztonságos leállítás feltételeivel amelyet 

a gépkönyvek tartalmaznak ennek figyelembevételével kell a biztonságos leállást végrehajtani 

és a gépet biztonságos helyzetében elmozdulás ellen rögzíteni.. 

 

Újraindulás, véletlenszerű vagy illetéktelen indítás elleni védelem:  

Ugyan csak a fentebb hivatkozott rendelet szerint biztosítani kell, hogy a gép csak az e célra 

szolgáló vezérlőberendezés szándékos működésbe hozatalával legyen elindítható. Véletlen 

szerű indítás az ilyen gépen nem lehetséges.  

Az energiaellátás meghibásodása 

Nem vezethet veszélyes helyzethez a gép bármilyen módú energiaellátásában bekövetkezett 

megszakadás vagy ingadozás, megszakadás után az energiaellátás helyreállítása. Ilyenkor 

különös figyelmet kell fordítani ara, hogy  a gép ne indulhasson el váratlanul;  

Véletlen szerű indítás a fentiekben leírtaknak megfelelő gépeken nem lehetséges..  

 

A gépkezelő jelentési és dokumentációs kötelezettsége:  

 Meghibásodás észlelésekor (műszakos vizsgálat során, vagy üzem közben)- a napló 

bejegyzés mellett- vagy a közvetlen munkahelyi vezetőt,vagy a karbantartót értesíteni 

kell. 

 A hiba elhárításáig az gép nem üzemeltethető. 

 A karbantartás után a karbantartó az elvégzett munkát köteles a naplóba bejegyezni, 

azt aláírni. 
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Hogyan történik a gép műszak végi szabályos leállítása? Milyen teendői 

vannak a gép állagmegóvásával kapcsolatban? 
 
Gép szabályos leállítása, rögzítése: 

A gépet a kezelési leírásban meghatározott módon leállítjuk, áramtalanítjuk, rögzítő fékkel 

rögzítjük, terepviszonyok függvényében kiékeljük, a munkavégző eszközöket alaphelyzetbe 

helyezzük. 

 

Jogosulatlan használat megakadályozása:  

Lezárjuk a vezető fülkét ha van, az indító kulcsot magunkhoz vesszük,ha van a gépen 

riasztóberendezés akkor azt aktiváljuk.  

 

Gép védelme a környezeti hatásokkal szemben: 

Ha megvannak a feltételek akkor tároljuk a gépeket garázsban vagy fedett helyen. A 

rendszeres szabadban való tárolás esetén fontos a megfelelő korrózióvédelemről gondoskodni 

 

Gép műszak végi ápolása: 

A gépre vonatkozó kezelési és karbantartási utasítás részletesen leírja a napi karbantartási 

feladatokat ezeket kell elvégezni. Ezek jellemzően ellenőrzési,olajozási, zsirzásí, tisztítási, 

folyadékok utántöltési feladatok,  

 

 

 

Mi a teendője, ha munkagépe üzemzavar miatt váratlanul leáll? Milyen 

okokból következhet be üzemzavar?  

 
Környezet figyelmeztetése: 
A gépen feltűnő helyen elhelyezünk figyelmeztető táblát, „a gép üzemképtelen, beindítani 

szigorúan tilos!” felirattal.  

 

Gép leállítása és biztonságos rögzítése  

Az üzemzavar általában váratlanul következik be. Ilyenkor a munkafolyamat félúton 

megszakad veszély helyzet jön létre. A gép biztonsági berendezése ugyan reteszeli a további 

elmozdulást, de meg kell oldani a gép tehermentesítését. A gép biztonságos tehermentesítését 

a gépkönyvben leírt módon kell végrehajtani   

A gépet a kezelési leírásban meghatározott módon leállítjuk, áramtalanítjuk, rögzítő fékkel 

rögzítjük, terepviszonyok függvényében kiékeljük, a munkavégző eszközöket alaphelyzetbe 

helyezzük. 

 

Véletlenszerű és illetéktelen indítás megakadályozása: 

Az energiaellátás meghibásodása 

Nem vezethet veszélyes helyzethez a gép bármilyen módú energiaellátásában bekövetkezett 

megszakadás vagy ingadozás, megszakadás után az energiaellátás helyreállítása. Ilyenkor 

különös figyelmet kell fordítani ara, hogy  a gép ne indulhasson el váratlanul;  

Véletlen szerű indítás a fentiekben leírtaknak megfelelő gépeken nem lehetséges..  

Lezárjuk a vezető fülkét ha van, az indító kulcsot magunkhoz vesszük,ha van a gépen 

riasztóberendezés akkor azt aktiváljuk. 
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Értesítési és dokumentálási kötelezettségek:  

 Meghibásodás észlelésekor (műszakos vizsgálat során, vagy üzem közben)- a napló 

bejegyzés mellett- vagy a közvetlen munkahelyi vezetőt,vagy a karbantartót értesíteni 

kell. 

 A hiba elhárításáig az gép nem üzemeltethető. 

 A karbantartás után a karbantartó az elvégzett munkát köteles a naplóba bejegyezni, 

azt aláírni. 

 

Munkagép üzemzavarának emberi és embertől független okainak ismertetése: 

A munkagép üzemzavarának emberi okai: 

 Műszakos vizsgálat elmulasztása 

 Nem lelkiismeretes műszakos vizsgálat  

 A műszakos vizsgálaton feltárt hiányosságok nem lettek maradéktalanul megszüntetve 

 Az időszakos karbantartási feladatok nem lettek elvégezve 

 Szakszerűtlen gépkezelés 

A munkagép üzemzavarának embertől független oka: 

 Rendkívüli időjárási viszonyok 

 Alkatrész kifáradása 

 

 

Milyen szélsőséges időjárási viszonyokat ismer? Beszéljen a gépek 

szélsőséges időjárási viszonyok mellett való üzemeltetéséről!  

 
Szélsőséges hőmérsékleti viszonyok melletti üzemeltetés: 

Erős hidegben a robbanó motorok lassan érik az üzemi hőmérsékletet,illetve tartják meg azt.  

Ez fokozott kopással jár, mivel hideg motor esetén az olajozás nem tökéletes. Ezen káros 

hatások mérséklésére több megoldás is lehetséges. 

 Az olajozási rendszerbe elektromos olaj melegítő berendezést építenek be és a motor 

indítása  előtt felmelegítik az olajat üzemi hőfokra. 

 A vízhűtő rendszerbe építenek be előmelegítő készüléket 

 Hűtőtakarót alkalmaznak 

 
Gépek működtetése erős esőben vagy hóesésben:  

Amennyiben erős hóesés, köd vagy más időjárási vagy környezeti hatások miatt a teher vagy 

a közvetlen környezet a teljes szállítási folyamat alatt már nem figyelhető meg, vagy az 

irányítási jeleket már nem lehet egyértelműen felismerni, az emelőgép üzemét le kell állítani  

 
Szél káros és veszélyes hatásai:  

 Szabadban üzemelő emelőgépet - ha a gyártó az emelőgép használati utasításában, a 

gépkönyvében ettől eltérően nem rendelkezik, vagy szerelési technológia alacsonyabb 

határt nem állapít meg - csak legfeljebb 18 m/s szélsebesség határig szabad 

üzemeltetni. 

 Az üzemi vagy területi szél előrejelzés esetén az emelőgép üzemét úgy kell leállítani, 

hogy az emelőgép szükséges biztonsági intézkedéseit a megengedett szélsebesség 

elérése előtt végre lehessen hajtani. 
 Szél hatásának is kitett emelőgépeknél biztosítani kell, hogy az üzemszünetben esetleg 

feltámadó szél mozgató, felborító, károsító hatásával szemben az emelőgép rögzített, 

illetve védett legyen. 
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Gépek tárolása, ezen körülmények között: 
Ha megvannak a feltételek akkor tároljuk a gépeket garázsban vagy fedett helyen. A 

rendszeres szabadban való tárolás esetén fontos a megfelelő korrózióvédelemről gondoskodni 

A szabadban való tárolásnál a fentebb tárgyalt előmelegítés fontossága megnő. 

 

 

Gépkezelői munkája során milyen kéziszerszámokat használ? Beszéljen a 

kézben tartott munkaeszközök használatának szabályairól! Milyen 

munkavédelmi előírások vonatkoznak ezekre az eszközökre?  

 
Karbantartáshoz, gépápoláshoz használt kéziszerszámok:  

Részelők, kalapácsok, csavarhúzók, fogók, fejszék és csavarkulcsok. Az ilyen szerszámok 

esetében a legsúlyosabb veszélyek a rendellenes használatból vagy a nem megfelelő 

A gépek kezeléséhez hozzátartozik a műszaki biztonságukat jelentő karbantartási és javítási 

munkák elvégzése (ütemezetten, vagy szükség szerint). A gépkezelő által elvégzendő 

karbantartási, javítási munkálatokhoz különböző célú kéziszerszámokra van szükség. 

A nem géppel hajtott (kézi-) szerszámok: 

karbantartásból erednek. Az életlen szerszámok például megnehezíthetik a munkát, a kinyúlt 

villáskulcsok sérülést okozhatnak.  

Gépi működtetésű kézi szerszámokat: 

E szerszámok működtetéséhez jellemzően elektromos, pneumatikus, vagy hidraulikus 

energiákat használnak. Használatuk során vannak olyan veszélyek, amelyek általánosan 

jellemzik ezeket a szerszámokat és vannak olyanok, amelyek a hajtás energiájával függnek 

össze. 

 

Szerelékcseréhez alkalmazott eszközök, elektromos vagy hidraulikus eszközök:  

Hidraulikus emelők  

 

 
 

 

 

Elektromos eszközök 

 

Elektromos     sarokcsiszoló        fúrógép 

 Csörlő 
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A kézben tartott szerszámok balesetvédelmi előírásai, használati szabályai:  

 A gyártók a motoros kéziszerszámokat meghatározott szabványi követelmények figyelembe-

vételével készítik. A veszélyeket műszaki megoldásokkal, biztonsági reteszelésekkel 

csökkentik arra a szintre, amely a használót megvédi és megadja azokat a használati 

információkat, amelyek ismerete és alkalmazása szükséges a maximális biztonság 

szavatolásához. Így a felhasználó az alábbi információkkal találkozik a kezelési leírásokban: 

 A szerszám csak a kezelési utasításban megadott szerszámbetétekkel, szerelési 

anyagokkal használható. 

 Csak a kezelési utasításban megadott fő energia és kenőanyagok használhatók. 

 Azokat a szerszámokat, amelyeken a „Ne használd állványokon, létrákon” jelképpel 

vannak megjelölve nem szabad az említett különleges alkalmazásokra használni. 

 A szerszámok karbantartásához csak a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által 

előírt tartalék alkatrészek használhatók.  

 A javításokat csak a gyártó vagy más szakemberek által meghatározott olyan 

képviselők végezhetik, akik megfelelően figyelembe veszik a kezelési utasításokban 

megadott információkat.  

A használat során nagyon fontos a gyártói előírás ismerete és alkalmazása. Ilyenek mint 

pl. 

 A szerszám soha ne mutasson a kezelő, vagy más személy felé . 

 A szerszámot úgy kell tartani, hogy ne okozhasson sérülést fejen, testen az     

energiaellátás megszakadása, vagy a munkadarabban lévő kemény területek miatti 

lehetséges visszapattanás esetén. 

 A szerszámot le kell kapcsolni az energiaellátásról szállítás esetén különösen, ha 

létrákat használunk, vagy ha szokatlan fizikai testhelyzet van mozgás alatt. 
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 A szerszámot csak a fogantyú használatával kell a munkahelyre vinni és sohasem 

bekapcsolt működtetővel. 

 Tipikus, gyakorlatlan felhasználóra jellemző kezelési hiba, ha bent hagyjuk a 

szorítókulcsot a tokmányban; az így bekapcsolt gép nagy erővel, messze veti el a 

kulcsot. 

 Figyelembe kell venni a munkahelyi feltételeket. A szerszám áthatolhat vékony 

munkadarabokon, vagy lecsúszhatnak a munkadarabok éleiről, sarkairól és ily módon 

kockázatot jelentenek az emberek számára. 

 A munkakörnyezethez megfelelőek legyenek (például nincsenek szikrát okozó 

szerszámok tűzveszélyes légkörben)  

 Fúrógépnél fúrás közben megakadt szerszám forgónyomatéka kikaphatja a szerszámot 

a kezünkből még az is előfordulhat, hogy kimozdít egyensúlyi helyzetünkből ezzel 

teremt veszélyhelyzetet. 

 A személyi biztonság érdekében olyan védőberendezéseket kell használni, mint a 

hallás,- szem, - fejvédelem, rezgéscsillapító kesztyű egyes feladatokhoz, acélbetétes 

bakancs. Lógó ruházattal, ékszerekkel a kezünkön, hosszú fedetlen hajjal ne 

használjunk gépi kéziszerszámokat. 

 

 

Ismertesse a munkagépekkel történő közúti közlekedés szabályait! 

 
Gépek szükséges felszerelései a közúti közlekedéshez, engedélyek: 

5. § (1)
6
 A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni, 

a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van; 

b) amelyre külön jogszabályban meghatározott számú, típusú és elhelyezésű hatósági jelzés- 

(ek) [rendszámtábla- (ák)] van- (nak) felszerelve; 

c)
7
 amelynek műszaki-, biztonsági- és környezetvédelmi jellemzői megfelelnek a 

jogszabályban meghatározott feltételeknek; 

d) amely az utat és tartozékait nem rongálja és azok környezetét nem szennyezi; 

e) amely megfelel a (9) bekezdésben meghatározott feltételnek; 

f)
8
 amelyre a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kötelező gépjármű-

felelősségbiztosítási fedezet fennáll. 

(2)
9
 A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről (így különösen a garázsból) elindul, 

köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt 

világító- és fényjelző berendezések állapotát (működését), továbbá a hatósági jelzés- (ek) 

[rendszámtábla- (ák)] meglétét, állapotát - az adott körülmények között indokolt módon  

ellenőrizni. 

Ha gép közúti munkaterületen dolgozik fel kell lennie szerelve sárga villogó fényt adó 

lámpával és azt a munkavégzés folyamán működtetni kell. 

 

Személyi feltételek: 

4. § (1) Járművet az vezethet, aki 

a) a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel rendelkezik, és a 

jármű vezetésétől eltiltva nincs; 

b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá 

c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs 

szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. 

(3) Az (1) bekezdésben említett engedélyt a vezetőnek vezetés közben magánál kell tartania. 
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Ismertesse a munkagépek működtetésére használt üzemanyagokat! 

Beszéljen jellemző tulajdonságaikról! Milyen biztonságtechnikai szabályok 

vonatkoznak az üzemanyagokra? 
 

Benzin alkotóelemei, főbb jellemzői: oktánszám, fűtőérték, lobbanáspont, gyulladáspont.  

Motorbenzinként atmoszférikus lepárlással közvetlenül előállított benzinek és más 

forrásponthatárú szénhidrogénekből nyert egyéb frakciók keverékét használják, melyhez a 

gyártás során különféle vegyületeket adagolnak.. 

Adalékolással a benzin tulajdonságai megváltoztathatók, motor működési igényének 

megfelelő követelményekhez igazíthatók vagyis megfelelő legyen az 

 Összetétele 

 Illékonysága, párolgáshője 

 Sűrűsége, viszkozitása, stabilitása 

 Fűtőértéke, égéshője 

 Gyulladási hőmérséklete 

 Oktánszáma 

 Elméleti levegőszükséglete 

A benzin legfontosabb tulajdonságai:  

Lobbanáspont A benzin lacsony, 20 °C alatti lobbanáspontja azt is eredményezi, hogy már 

alacsony hőmérsékleten párolognak belőle olyan összetevők, amelyek lehetővé teszik a 

gyújtógyertya szikrája révén az égés megkezdését, így a motor beindulását. 

Gyulladáspont A lepárlás során előállított  benzinnek ún. láncszerű molekuláris szerkezete 

van, aminek gyulladási hőmérséklete viszonylag alacsony, 400-420 °C. Az Otto-motorokban 

alkalmazott sűrítési arányok esetében azonban ez azt eredményezi, hogy a benzin-levegő 

keverék idő előtt meggyullad és létrejön a kopogásos égés, ami a motor teljesítménye és 

terhelése szempontjából egyáltalán nem kívánatos. A kopogásos égés létrejöttének 

megakadályozása érdekében a benzin molekuláiban a láncszerű kapcsolatot elágazó, ill. gyűrű 

formájúra igyekeznek alakítani. Az ilyen szerkezetű benzin gyulladási hőmérséklete a 480-

500 °C-ot is eléri és így a kopogás sem jön létre.  

 

Oktánszám A tüzelőanyag kompresszió tűrésének legfőbb mutatója az oktánszám (OZ) A 

kompresszió tűrés, kopogási hajlam nem csak a tüzelőanyagtól függ, hanem az égéstér 

kialakításától, a beszívott levegő nyomásától, hőmérsékletétől, nedvességtartalmától, a 

tüzelőanyag-levegő keverék minőségétől, hőmérsékletétől, a gyújtás jellemzőitől és a motor 

üzemétől.  

Fűtőérték: A benzin energiatartalmát jellemzi. Beszélhetünk alsó és felső fűtőértékről. Az 

alsóban a víz gőz állapotban van jelen (mint a kipufogógáz esetén), míg a felső fűtőértéknél 

(égéshő) a gőz és az égéstermékek hőmérséklete a környezet és a tüzelőanyag 

hőmérsékletével azonos, vagyis az alsó fűtőérték és az égéshő a víz kondenzációs hőjében tér 

el egymástól. Minél nagyobb az értéke, elméletileg annál több teljesítményt (energiát) lehet az 

adott energiahordozóból kinyerni. A benzin égéshője 47,3 MJ/kg, (alsó) fűtőértéke 43 MJ/kg. 

Illékonyság, párolgáshő: A tüzelőanyag illékonyságát a 70 Celsius fokon elpárolgott benzin 

%-ával jellemzik. A mindennapi életben az illékonyabb benzin megkönnyíti a téli 

hidegindítást (főleg karburátoros motorok esetében). A belsőégésű motorok jellemzői 

(teljesítménye, gazdaságossága, kopása és élettartama) a tüzelőanyag elpárolgásának 

mértékétől nagymértékben függnek.Fontos, hogy a tüzelőanyag rövid idő alatt teljesen vagy 

majdnem teljesen elpárologjon 

A benzin párolgáshőjén az egységnyi tömegű benzin elpárolgása során a környezetből elvont 

hő mennyiségét értjük. A párolgáshőnek a téli üzemmód során van nagy jelentősége. Nagy 

párolgáshő esetén a szívócső falára rakódott tüzelőanyagfilm jegesedést okozhat, ami 
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nehézkes téli hidegindítást okozhat. Ugyanakkor a párolgáshő a henger hűtésére kedvezően 

felhasználható. A hazai kutakon kapható benzinek párolgáshője 380-500 kJ/kg között mozog.. 

Stabilitás: A stabilitás olefin tartalmú benzinnél okoz problémát. Az olefin oxigénnel 

érintkezve a befecskendező szelep eltömődéséhez vezethet (gyantásodás). Ennek elkerülése 

érdekében a benzinhez antioxidáns adalékot, illetve injektor tisztító adalékokat kevernek, a 

számos egyéb adalék mellett (kenésjavító, harmatpont csökkentő  tisztántartó, lerakódás gátló 

stb.) 

Kéntartalom: A kéntartalom csökkentésére évtizedek óta törekszenek a szakemberek. A S 

oxidjai az egyes alkatrészekre kiülnek, korrodáló hatásúak, továbbá jelentős 

környezetszennyező hatásuk is van. A tüzelőanyag kéntartalmát teljesen kiszűrni nehéz. Ezért 

csak a korszerű lepárlóüzemek készítenek alacsony kéntartalmú benzint (Százhalombatta 

például ilyen. 

Legfontosabb adalékok 

Oktánszámnövelő adalékként általánosan metil-tercier-butil-étert (MTBE), etil-tercier-butil-

étert (ETBE), izopropanolt és izobutanolt használnak.  

Az oktánszám növelésére a másik lehetőség az instabil komponensek kiszűrése lehetne a 

finomítás során, ám ezzel az eljárással magasabb az aromás vegyületek aránya a benzinben, 

melyek egészségre ártalmasak. 

Az oxigenátokat égésjavító adalékként alkalmazzák. Segítségükkel csökkenteni lehet a benzin 

benzoltartalmát, mely kiemelten egészségkárosító hatású összetevője a tüzelőanyagnak. A 

leggyakrabban alkalmazott oxigenátok: 

További fontosabb adalékok a benzinben: 

 antioxidánsok 

 korrózió gátlók 

 színezékek 

 jegesedés gátlók 

 lerakódás gátlók 

 

Gázolaj alkotóelemei, főbb jellemzői: cetánszám, fűtőérték, lobbanáspont, 

gyulladáspont. 

  

A gázolajat gázolaj-frakció alkotja, melyet a kőolaj desztillációja (mind atmoszférikus-, mind 

vákuum desztilláció) során nyernek. Kéntartalmát hidrogénezéssel csökkentik. Összetételét, 

kémiai, fizikai jellemzőit formulázással, adalékolással a kívánalmaknak megfelelően 

módosítják. 

Felhasználás szempontjából fontosabb tulajdonságai 

 viszkozitása 

 sűrűsége 

 felületi feszültsége 

 kenőképessége 

 égéshője, fűtőértéke 

 molekulastruktúrája 

 illékonysága, párolgáshője 

 

A legalapvetőbb követelmények a gázolajjal szemben 

 megfelelő öngyulladási hajlammal rendelkezzen 

 alacsony hőmérsékleten is szivattyúzható legyen 

 ne okozzon lerakódást a motorban 

 ne legyen korrozív tulajdonsága 

 megfelelő kenőképességgel rendelkezzen 

 jól porlasztható legyen 
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Legfontosabb tulajdonságai   

A gázolaj lobbanáspontja 60 °C felett van.. A gyulladási hőmérséklete 420-450 °C, ezért a 

dízelmotorokban kialakult magas, 550-600 °C hatására öngyulladással ég el.  

A cetánszám 

A gázolaj talán legfontosabb jellemzője a cetánszám, amely az öngyulladási hajlam legfőbb 

mutatója. Értéke a gázolaj kémiai összetételétől függ. Adott gázolaj cetánszámát egy etalon 

tüzelőanyaggal, szabványmotoron történő összehasonlítás alapján határozzák meg. 

Gyulladási készség és gyulladási késedelem 

A gázolaj egyik fontos jellemzője. A gyulladási késedelemre van jelentős hatással. Ha a 

gyulladási készség alacsony, akkor a gyulladási késedelem nagy, azaz a befecskendezés 

kezdete és az égés megkezdése között túl hosszú idő telik el, az expanzióra kevesebb 

főtengelyfordulat áll rendelkezésre,  a  motor kisebb teljesítményt ad le. 

Kéntartalom 

A gázolaj kéntartalmától nagymértékben függ a dízelmotor élettartama. A gázolajban 

jelenlevő kénvegyületek korróziót okoznak, valamint hozzájárulnak a lerakódások 

megszilárdulásához. E korrodáló hatásnak legjobban kitett alkatrészek az adagolószivattyú és 

a porlasztó fúvókája. A nagy kéntartalmú gázolaj a porlasztó üzembiztonságát veszélyezteti. 

A gázolajban jelenlevő kénvegyületek káros hatását adalékokkal lehet csökkenteni; teljesen 

kiszűrni nem lehet. A nyersolaj 0,2%-1% közötti kéntartalommal rendelkezik, az Európában 

jelenleg kapható gázolajok maximum 0,05% ként tartalmazhatnak. 

Kristályosodási pont (szűrhetőségi határhőmérséklet): 

Ennek jellemzésére a CFPP-t definiálják (Cold Filter Plugging Point). A gázolaj 

felhasználhatóságának alsó hőmérséklet-határát jellemzi. Javarészt a dízelolaj paraffinos 

szénhidrogéntartalmától függ. 

Viszkozitás 

A viszkozitás a folyadékokban a belső folyadékrétegek egymáshoz képest való 

elcsúsztatásánál fellépő - súrlódás jellegű - mozgást gátló ellenállás A gázolaj viszkozitása a 

kenőképesség és a befecskendezés pontos mennyiségének szabályozhatósága miatt fontos 

jellemző. Ha a gázolaj "meleg viszkozitása" alacsony, akkor a nyári kánikulában a gázolaj 

olyannyira felhígulhat, hogy a résveszteségek fokozódása miatt (könnyen átfolyik az apró 

réseken) indítási problémák léphetnek fel üzemmeleg motor esetén. Ha a viszkozitása nagy, 

akkor porlasztási és tüzelőanyag-szállítási gondok jelentkezhetnek alacsonyabb 

hőmérsékleten. 

A gázolaj higroszkóp tulajdonsága 

Fontos megjegyezni, hogy a gázolaj higroszkóp, azaz "vízszívó" hatású, a levegőből megköti 

a vízmolekulákat. A tüzelőanyagellátó-rendszerbe kerülő víz korróziót okozhat. Ezért minden 

dízel tüzelőanyag-rendszer részét képezi egy olyan lecsapató berendezés, amely segítségével 

eltávolítható a rendszerben felhalmozódott víz. De a korrózió mellett egyéb kellemetlen 

hatása is lehet a gázolajba kerülő víznek: fagypont alatti hőmérséklet esetén a tüzelőanyag-

ellátó rendszerben megfagyó víz a gázolaj szállítását akár lehetetlenné is teheti.  

Fűtőérték, égéshő  

A gázolaj energiatartalmát jellemzi. Beszélhetünk alsó és felső fűtőértékről. A felső fűtőérték 

(égéshő) a tüzelőanyag tömeg-, illetve térfogategységének tökéletes elégésekor felszabaduló 

energiamennyiség. A gázolaj égéshője kb. 46 MJ/kg, (alsó) fűtőértéke kb. 41,7 MJ/kg. 

A gázolaj adalékolása 

A dízelmotorokhoz használt gázolajat többféle adalékkal látják el. Ezek legfőbb feladata az 

égésjavítás, folyékonyságjavítás, füstöléscsökkentés, tisztítás, tisztántartás.  

 

Tárolásra vonatkozó szabályok: 

Hordós üzemanyag tárolása  
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A különböző veszélyességi fokozatba tartozó folyadékokat anyag nemenként csoportosítva 

kell tárolni. A csoportokat anyag fajtánként megfelelő – az anyag lobbanáspontját is 

tartalmazó – feliratú táblával kell megjelölni. 

A hordók és a kerítés között 1,0 m, a csoportok között pedig 3,0 m távolságot kell megtartani. 

A tárolóterületet 2,5 m magas, nehezen éghető kerítéssel és 30 cm magas betonlábazattal vagy 

földsánccal, ill. árokkal kell körülhatárolni.  

A tároló területére gyújtóeszközt bevinni és 10,0 m-es körzeten belül nyílt lángot használni és 

dohányozni tilos! A tilalmat táblával jelölni kell. 

A tűzveszélyes folyadékot csak szabványos hordóban, edényben, lezárt állapotban, dugóval 

felfelé, palástjára fektetve szabad tárolni.  

Az üres hordókat a teli hordóktól elkülönítve kell tárolni. A hordócsoportot „üres” feliratú 

táblával kell megjelölni.  

Tűzveszélyes folyadékot csak olyan szállítóedénybe szabad átfejteni, amely „tűzveszélyes” 

felirattal van ellátva.  

Az egész tároló területét (és a kerítésen kívül is legalább 2,0 m-es körzetben) az éghető 

anyagoktól meg kell tisztítani.  

A hordókból folyadékot csak kézi szivattyúval szabad átfejteni. Vederrel és tölcsérrel az 

átfejtés tilos!  

Tilos a hordókat szikrát képező szerszámmal nyitni, zárni vagy kalapálni!  

 

Töltésre vonatkozó szabályok: 

 Az éghető folyadékot tölteni csak álló motorú gépjármű tartályába vagy szabványos edénybe 

(pl. kannába vagy hordóba) szabad. 

Acélból készült, tömören zárható edényekbe üzemanyag korlátozás nélkül tölthető. 

A legfeljebb 5 liter töltési térfogatú, tartalék üzemanyag tárolására engedélyezett műanyag 

edénybe bármely tűzveszélyességi fokozatú folyadék tölthető. 

Személygépkocsik csomag- és utasterében elhelyezett edénybe éghető folyadékot tölteni nem 

szabad. 

 A töltőpisztoly önműködően zárjon: 

- ha a töltött tartály megtelik, és 

- ha a töltött tartály töltőnyílásából kiesik. 

A töltőpisztoly önműködő zárásakor a tömlőcsatlakozásban fellépő lökéshullámot a tömlő 

bírja ki. 

A töltőpisztolyt olyan szerkezettel kell ellátni, hogy csak a vízszintes síktól lefelé irányuló tér-

szögben lehessen működtetni. 

Lehetőleg a pisztolygáz elvezetésére is alkalmas töltőpisztolyt kell használni. 

 

 

Ismertesse a közúton, közterületen végzett munka szabályait! 
 

Gépek szükséges felszerelései a közúti, közterületi munkavégzéshez: 

5. § (1)
6
 A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni, 

a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van; 

b) amelyre külön jogszabályban meghatározott számú, típusú és elhelyezésű hatósági jelzés- 

(ek) [rendszámtábla- (ák)] van- (nak) felszerelve; 

c)
7
 amelynek műszaki-, biztonsági- és környezetvédelmi jellemzői megfelelnek a 

jogszabályban meghatározott feltételeknek; 

d) amely az utat és tartozékait nem rongálja és azok környezetét nem szennyezi; 

e) amely megfelel a (9) bekezdésben meghatározott feltételnek; 

f)
8
 amelyre a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kötelező gépjármű-

felelősségbiztosítási fedezet fennáll. 
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(2)
9
 A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről (így különösen a garázsból) elindul, 

köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt 

világító- és fényjelző berendezések állapotát (működését), továbbá a hatósági jelzés- (ek) 

[rendszámtábla- (ák)] meglétét, állapotát - az adott körülmények között indokolt módon  

ellenőrizni. 

Ha gép közúti munkaterületen dolgozik fel kell lennie szerelve sárga villogó fényt adó 

lámpával és azt a munkavégzés folyamán működtetni kell. 

 

Munkaterület kijelölése, biztosítása:  

A közúton folyó munkák csoportosítása 
 A közúton folyó munkákat a munkavégzés időbeni és térbeli változása, valamint a munkahely 

nagysága alapján az alábbiak szerint lehet csoportosítani:  

• állandó munkahely: olyan munkaterület, melynek helye a közúton legalább egy 

munkanapig (a következő módosítástól: az egy munkanapot meghaladó) – elkorlátozó 

elemeinek, jelző és előjelző tábláinak elhelyezésével együtt – nem változik.  

• mozgó munkahely: az olyan munkaterület, amelynek helye a közúton egy munkanapon 

belül folyamatosan vagy szakaszosan többször – jelző és előjelző tábláinak, illetőleg el-

korlátozó elemeinek elhelyezésével együtt – változik, mely lehet szakaszosan többször 

változó, folyamatosan változó, speciális illetve, rövid ideig tartó.  

• pontszerű munkahely: a legfeljebb 1×1 m alapterületű közúti munkahely (pl. víznyelő 

akna, közmű fedlap stb.). 

A forgalomszabályozás csoportosítása   

A közúton végzett munkákat a forgalomtól külön kell választani és jelezni kell. Ez alapján a 

közúti munkahelyeket el kell határolni (általában elkorlátozással), közúti jelzéssel kell jelölni és a 

munkahelyre előjelzéssel fel kell hívni a figyelmet. A közúti munkahelyek forgalom 

szabályozását tehát a térbeli megjelenésnek megfelelően három fontosabb csoportra lehet osztani:

 A munkahely területének elhatárolása, elkorlátozása: elkorlátozás kezdetén, hosszanti 

oldalán és végén elkorlátozási eszközökkel történő elhatárolás.  

• A munkahely jelzése: közúti jelzések (jelzőtáblák, villogó sárga lámpák stb.) az elkor-

látozás kezdeténél illetve közvetlen közelében.  

• A munkahely előjelzése: a munkahelytől távolabb kihelyezett – annak megközelítése során 

alkalmazandó – közúti jelzések. 

A lezárás maximális hossza, szabadon hagyandó útszélesség  

A közúti munkahely legnagyobb hossza (az elkorlátozás kezdetétől a végéig):  

•  két sávos úton, lakott területen: 500 m,  

•  két forgalmi sávos úton, lakott területen kívül: 1000 m,  

•  autópályán átterelés esetén 6,0 km, (kivételesen 9,0 km),  

•  jelzőlámpás forgalomirányítás esetén 150 (kivételesen 180) másodperces periódus idő-höz 

tartozó távolság,  

•  jelzőtáblás szabályozásnál és egyoldali útszűkületnél 50 m.  

Körülhatárolás, elkorlátozás, a közúti munkahely jelzése  

Minden úttesten és útpadkán lévő közúti munkahelyet szabványos útelzáró, elkorlátozó vagy 

forgalomterelő elemek alkalmazásával körül kell határolni (kivéve a mozgó munkahelyeket). Az 

elkorlátozást a legközelebbi veszélyforrás előtt és mellett 0,5-0,5 méterrel kell kialakítani, 

valamint a 0,5 méternél mélyebb munkagödröket külön is körül kell határolni útelzáró korláttal.  

Lakott területen lévő út úttesten elhelyezkedő pontszerű munkahelyen a körülhatárolás 

mellőzhető, illetve az helyettesíthető közvetlenül a munkahely előtt (esetleg mögött) elhelyezett 

Kikerülési irány jelzőtáblával és sárga villogó jelzéssel felszerelt útelzáró oszloppal.  
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Mozgó munkahelyek terelőkúpokkal is elhatárolhatók. Az elkorlátozás (elhatárolás) kezdete a 

munkahely előtt a forgalmi sávban felállított vagy a munkahelyet fedező, illetve munkát végző 

járműre vagy munkagépre szerelt egyesített táblával jelölhető. 

Autópályán, autóúton és lakott területen kívüli, irányonként több forgalmi sávos úton lévő rész-

leges útelzárás esetében az elkorlátozás kezdetét piros–fehér színű sávozott terelőtáblával vagy 

nyíl alakban sávozott táblával, illetve terelő elemmel – az úttengelyhez viszonyítva ferde 

(legfeljebb 1:10 vagy annál laposabb hajlású) elhelyezéssel – (ún. átmenettel kialakított 

elkorlátozás) kell megoldani. Ez az elkorlátozás ferdén elhelyezett útelzáró korláttal kiegészíthető  

 

Jelzőőr alkalmazásának követelményei: 

Ideiglenes forgalomkorlátozás miatt 5,50 méternél keskenyebbre összeszűkülő útszakaszon, 

ahol a szembejövő forgalom elsőbbsége jelzőtáblákkal már nem szabályozható, jelzőőrt kell 

állítani,vagy jelzőlámpás fogalomirányítást kell alkalmazni.  

Ha jelzőőr állítása válik szükségessé, akkor a jelzőőröknek összehangoltan (nappal 

jelzőtárcsával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén piros fényt adó lámpával) kell 

irányítaniuk a forgalmat) az összehangolás akusztikus módon –URH adó –vevő készülékkel-

célszerű megoldani). 

A forgalomirányítás során jelzéseiket legkevesebb 10 méterrel a közúti munkahely 

(elkorlátozás kezdete) előtt kell adniuk. A jelzőőröknek és jelzéseiknek a megállási 

látótávolságból folyamatosan láthatóknak kell lenniük.  

 

Gyalogos és járműforgalom biztosítása:  
Járdán, gyalogúton és kerékpárúton lévő munkahelyet útelzáró korlát alkalmazásával kell 

körülhatárolni. Kerékpárúton ezen kívül terelő és veszélyt jelző, – szükség esetén kerékpárút 

vége, kezdete – jelzőtáblákat is el kell helyezni.  

Járda teljes lezárása esetén a gyalogosok úttestre terelését minimum 1,5 m, kivételesen 1,0 m 

szélességű zárt rendszerben kell megoldani, vagy a szemközti járdára átirányítani. Erről a 

legközelebbi gyalogátkelőhelyeken tájékoztató táblákat kell elhelyezni. Kerékpárút teljes lezárása 

esetén a terelő utat meg kell tervezni. 

 

 

Munkaterület biztosítása munkanap végén, éjszaka: 
Éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett az úttesten lévő elkorlátozást folyamatos piros 

vagy villogó borostyán sárga fényt adó lámpával kell megjelölni az alábbiak szerint:  

• Részleges útlezárásnál az elkorlátozás (elhatárolás) úttestre eső sarokpontját (sarokpontjait) 

kell lámpával megjelölni. Ha az elkorlátozás az úttesten keresztirányban egy forgalmi 

sáv szélességet meghalad, a lámpát a sarokponton kívül a teljesen lezárt további forgalmi 

sávok tengelyében is el kell helyezni.  

• Teljes útlezárásnál a lámpát (lámpákat) a lezárt forgalmi sáv(ok) tengelyében kell 

elhelyezni.  

• Átmenettel (vagy hajlással) kialakított elkorlátozás esetén a forgalmi sáv(ok) szélén és azok 

tengelyében kell lámpát elhelyezni.  

• Autópályán, autóúton és lakott területen kívüli úton csak sárga villogó fényt adó lámpák 

alkalmazhatók, melyeknek azonos fázisban vagy futófényes üzemmódban kell 

működniük. 
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Ismertesse az elektromos áram emberi szervezetre gyakorolt káros 

hatásait! Milyen műszaki megoldásokat alkalmazunk az áramütés 

elkerülésére? Mi a teendője, ha munkatársát áramütés érte?  

 
Elektromos áram élettani hatásai az emberi szervezetre (izomgörcs, égési sérülés,  

trombózis, vérbontó hatás).  

Az áramütés súlyosságát az emberi testen átfolyó áram erősege határozza meg. A kialakuló 

áram nagyságát, hatását befolyásolja: 

 Az érintkező felület nagysága (Ezért NE viseljünk órát, nyakláncot vagy egyéb 

testékszert magunkon munka közben=> nő az érintkező felület!) 

 Az áram útja a testben (Az áramütés hatását fokozhatja az, hogy az áram létfontosságú 

szerveken halad át, tüdő, szív...-) 

 A bőr állapota és nedvessége 

 Az áramütés ideje (A testrészeknek is van ellenállása, de ez kb 1-5 sec. alatt 

megszűnik) 

 Az áram frekvenciája (A 15-100 Hz közötti áram veszélyes, halálos, a 100 kHz feletti 

veszélytelen, mivel a test ionjai nem képesek felvenni a nagyfrekvenciás rezgést 

 Az áthidalt feszültség 

 Az áramütés váratlansága 

 A lelkiállapot 

 Alkoholos befolyásoltság  

 

Az áram hatása a szervezetre  

Az áramerősség A szervezet reakciója 

0,5 - 2 mA bizsergés 

2 - 6 mA enyhe görcs 

6 - 10 mA fájdalmas görcs 

10 - 15 mA elengedési küszöb 

15 - 25 mA mellkasi görcs, légzésbénulás 

25 - 30 mA < szívbénulás, szívkamralebegés, halál 

 
Áramütés okozta sokk 

A súlyos áramütést szenvedett sérült gyakran eszméletét veszti, esetleg a légzése is leállhat. 

Az áramütés helyén mély égési seb, esetleg belső sérülés is kialakulhat. Áramütés után mindig 

kérjen orvosi tanácsot, még az enyhébbnek látszó sérülések esetén is. 

A súlyos áramütés gyakran öntudatvesztést, súlyos égést okoz és megállíthatja a légzést is. Ne 

nyúljon a sérűlthöz addig, amíg meg nem győződött meg arról, hogy az elektromos érintkezés 

megszakadt. 

 

Műszaki megoldások (pl.: védőföldelés, EPH, lábrács alkalmazása stb.):  

I. Érintésvédelmi osztályba tartoznak azok a berendezések, amelyeket csak védővezetővel 

szabad használni. A védővezetős (védőföldelés) érintésvédelem működési elve az, hogy hiba 

(pl. testzárlat) esetén az adott helyen fellépő érintési feszültség nagyságát (a hibafeszültséget) 

csökkenti, vagy ha azt nem lehet a megengedett érték alatt tartani, akkor ezt az élettanilag 

veszélytelennek tartott 0,2 másodpercen belül kikapcsolja. Ezt a kikapcsolást jelenleg a 

kismegszakítók (kis automaták), esetleg a napjainkban legkorszerűbbnek tartott áramvédő-

kapcsolók alkalmazásával lehet elérni.  
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II. Érintésvédelmi osztályba tartoznak azok a villamos készülékek, amelyek kettős, vagy 

megerősített szigeteléssel vannak ellátva. A megérinthető részek vagy műanyagból készülnek, 

vagy a fémburkolatok úgy vannak az üzemszerűen feszültség alatt álló részektől elszigetelve, 

hogy ezekre a burkolatokra veszélyes nagyságú érintési feszültség ne kerülhessen egyszeres 

hiba esetén. Ilyen kivitelben készülnek, pl. a villamos kéziszerszámok, vagy a háztartási 

készülékek jelentős része (hajszárító, kávéőrlő, porszívó, villanyborotva stb.). Ezeken a 

készülékeken a jelölés feltüntetése kötelező, és szigorúan tilos azokat leföldelni. 

III. Érintésvédelmi osztályba soroljuk azokat a készülékeket, amelyek ún. érintésvédelmi 

törpefeszültséggel üzemelnek. Ennek felső határa 50 V, amelyet biztonsági transzformátorral 

állítunk elő. A törpefeszültség használata elsősorban különösen veszélyes helyeken szükséges, 

pl. pince, gyermekjátékok, szökőkutak, ill. úszómedencék világítása, áthelyezhető kerti 

világítórendszer stb. 

Az utcai légvezeték hálózat (vagy földkábel) általában négy vezetőből áll. Ezek a következők: 

1db nulla (O) és 3 db fázis (R,S,T). A nulla általában le van földelve. Ezeken kivül létezik 

még egy ötödik vezető is, ez pedig az úgynevezett védőföld ez helyileg van kialakítva, tehát 

mindenkinek a saját villanyórájánál egy földbeásott fémvezetőhöz van kötve és innen van 

elvezetve a konnektorokba.  

A vezetékeknek szabványosított színjelölésük van amelyeket soha nem szabad felcserélni, 

összekeverni. Ezek a következők: R,S,T fázisvezető:fekete. Nulla vezető kék. Védőföld: zöld 

-sárga. A nulla vezető érintése veszélytelen. A feszültség a két fázis között 380 volt, a O 

vezeték és bármelyik fázis között 230 volt. 

.Minden épületben vagy épületrészben ki kell alakítani egy földelő kapcsot vagy földelő sínt,  

amely a földelővezetőknek a védővezetőkkel, valamint az ún. EPH (egyen potenciálra hozó 

hálózat) csomóponttal összekötő EPH vezetővel való összekapcsolását szolgálja. Ettől a 

kapocstól a földelőkig tartó vezető a földelővezető, a fogyasztókészülékekig (bojler, tűzhely 

stb.), vagy a dugaszolóaljzatokig tartó vezetők a védővezetők. A védővezető mindig a 

tápvezeték egyik zöld/sárga vezetéke. 

 A védővezetős érintésvédelmi rendszerekben az előírt 0,2 másodpercen belüli lekapcsolás 

követelményét a testzárlati áram hatására működő túl áram védelem, vagy az áramvédő-

kapcsolás teljesíti.  

Az olvadóbiztosító úgy működik. hogy ha a biztosítón a megengedettnél nagyobb értékű áram 

folyik át, a betétben lévő fém olvadó szál kiolvad és az áramkör megszakad. A különböző 

áramterhelési igények miatt az olvadó betétek különböző áramerősségre készülnek. A 

különböző betétek talpérintkezőjének mérete különböző, hogy a tervezetnél nagyobb értékű 

betét az aljzatba ne legyen behelyezhető. 

Kis túláramok, túlterhelések esetén az ikerfémes (bimetallos) hő kioldó lép működésbe. A 

bekövetkező kioldás gyorsasága az átfolyó áram nagyságától függ. Hirtelen fellépő nagy 

áramok estén (rövidzárlat, testzárlat) a mágneses gyorskioldó fog működni, és a kapcsolót 

nagyon rövid idő alatt, gyakorlatilag azonnal leoldja. A kismegszakítók óriási előnye az 

olvadóbiztosítókhoz képest, hogy a hiba megszüntetése után azonnal visszakapcsolhatók, 

laikusok is működtethetik, ugyanakkor nincs lehetőség a megpatkolásra, vagy egyszerű 

módon történő áthidalására. Amennyiben a visszakapcsolás mégis sikertelen lenne, az arra 

utal, hogy a lekapcsolást kiváltó hiba még nem szűnt meg. 

Az áramvédő-kapcsolók különféle névleges áramra (16, 25, 40 A ), különféle hibaáram-

érzékenységre (30, 100, 300 mA) és kettő vagy négypólusú kivitelben készülnek. 

 

Sérült kiszabadítása, áramkör lekapcsolása, elsősegélynyújtás, segítségkérés, mentők 

értesítése:  

Áramütésről akkor beszélünk, ha az áramkör az ember testén keresztül záródik, és ennek 

következtében a testen keresztül folyó áram az életműködést veszélyezteti vagy zavarja. 
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Ha valaki balesetet szenved, a cél az, hogy a beteg minél előbb szakszerű (orvosi vagy 

kórházi) ellátásban részesüljön. 

A teendők elvi sorrendje: 

  - Kiszabadítás az áramkörből. 

  - Elsősegélynyújtás. 

  - Az orvos vagy a mentők értesítése. 

  - A tűzoltóság és a rendőrség értesítése (ha szükséges). 

  - A munkahelyi vezetők értesítése. 

A sorrend az adott szituációtól függően változhat! (pl.: Ha az áramütést szenvedett egyént 

meg sem lehet közelíteni, akkor először a tűzoltókat kell értesíteni!) 

Kiszabadítás az áramkörből: Általában az áramütött személy izomgörcs miatt nem tud 

kiszabadulni az áramkörből, ezért a lehető leggyorsabban ki kell onnan szabadítani, de úgy, 

hogy a segélynyújtó saját testi épségét ne veszélyeztesse! 

A legegyszerűbb mód, ha lekapcsoljuk az áramkör főkapcsolóját, ha ezt nem tudjuk megtenni, 

akkor valamilyen szigetelő anyaggal kell elhúzni, vagy eltolni az áramkörből (pl.: száraz fa, 

többrétegű ruha, műanyag anyagok, papír). 

Menteni csak 1000 V alatti áramkörből szabad, nagyfeszültségű áramkörből még 

szakképzetteknek is életveszélyes. 

Elsősegélynyújtás: Kiszabadítás után az elsősegélynyújtást azonnal meg kell kezdeni. A 

teendőket a károsodás mértéke határozza meg, 

  1. Az áramütöttnek semmilyen panasza nincs, sőt elutasítja a  segítségnyújtást. Ekkor is 

segítenünk kell, mert néhány perc múlva kamrai fibrilláció léphet fel, ami a halálához 

vezethet. Ne engedjük dolgozni, se mozogni, fektessük vagy ültessük le és gondoskodjunk a 

minél előbbi szakszerű ellátásról. Ételt, italt és gyógyszert NE adjunk a betegnek! 

  2. Eszméletét vesztette, de lélegzik. Ruháját lazítsuk meg, száját tegyük szabaddá, ha az arca 

sápadt, akkor a lábát, ha vörös az arca, akkor a fejét emeljük meg. Az eszméletre térítéshez  az 

arcát vagy a mellkasát kézzel vagy vizes ruhával dörzsöljük, paskoljuk, szagoltassunk vele 

szúrós szagú anyagot! Amíg magához nem tér itatni tilos! Minél előbb kerüljön orvoshoz. 

  3. Légzése nincs, de pulzusa van. Száját tegyük szabaddá, és azonnal kezdjük meg a 

mesterséges lélegeztetést, melynek több módszere is van! Az egyik ilyen módszer szerint a 

balesetest bal oldalára fektetjük úgy, hogy arca félig a föld felé kerüljön. Bal lábát kinyújtjuk 

és testét a felhúzott jobb lábával megtámasztjuk. Ekkor nyelve automatikusan előre csúszik, 

és a légutak szabaddá válnak. 

Lábaink a balesetes mellett térdeplő helyzetben legyenek, és a szabadon maradt jobb karját 

magasra felhúzzuk (belégzés), majd erősen a mellkasához nyomjuk (kilégzés). Percenként 17-

18 légzés szükséges. A lélegeztetést addig kell folytatni, míg meg nem indul a légzés vagy be 

nem áll a halál. 

  4. Nincs vérkeringés, szíve megállt. Ez a klinikai halál állapota. A klinikai halál állapota 

nem tarthat tovább néhány percnél, különben az agy maradandó károsodást szenved. 

Az újraélesztés szívmasszázsból és mesterséges lélegeztetésből áll. 8 szívmasszázs után 2 

lélegeztetést kell végezni úgy, mintha percenként 18 légzés és 72 szívverés lenne.  

A szívmasszázskor a hanyatt fekvő balesetes mellé kell térdelni. Egyik kezünket helyezzük a 

szegycsont alsó harmadára úgy, hogy tenyerünk a mellkas bal oldalán legyen, ujjaink pedig a 

fej irányába mutassanak, és tegyük a másik kezünket erre keresztbe. Erőteljesen és 

periodikusan a szívritmus ütemében nyomkodjuk a mellkast, de ügyeljünk arra, hogy a 

szegycsont- vagy bordatörést ne okozzunk. Lehet, hogy a feladat megerőltető, de a kitartással 

megmenthetsz egy embert! 
 

NYSZC




