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A munkavédelem területe

A munkavédelem két fő területe: a munkabiztonság és 
a foglalkozás-egészségügy.
A munkabiztonság feladata a munkabalesetek 
megelőzése és ennek érdekében a munkahelyek, a 
technológiák, a munkaeszközök és védőrendszerek olyan 
kialakítása, olyan követelmények meghatározása és 
megvalósítása, amely kizárja, hogy a munkát végző 
ember a veszélyforrás hatókörébe kerüljön.
A foglalkozás-egészségügy feladata a munkát végző 
ember egészségének védelme a munkahelyen, illetőleg a 
munka során fellépő ártalmakkal szemben.
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Munkavédelmi törvény

A munkavédelmi feladatokat legmagasabb szinten az alkotmány 
határozza meg. Az alkotmány az alapvető jogok és kötelezettségek 
között rendelkezik úgy, hogy a Magyar Köztársaság területén élőknek 
joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, és a 
megvalósítás intézményei között első helyen jelöli meg a 
munkavédelmet.



Általános szabályok



Munkahelyi baleset fogalma, kezelése, elsősegélynyújtás



Dohányzás, veszélyes anyagok



A tűzvédelmi feladatok

Tűzmegelőzésnek nevezzük azt a folyamatot, amelyben jogszabályok 
segítségével törvényalkotó szerv előírja azokat a lépéseket, amelyet a 
magánszemélyeknek és vállalatoknak meg kell tenniük azért, hogy a tűz 
kialakulását elkerüljék. 

A tűzvédelem következő szakasza a tűzoltás, amely a már kialakult tűz 
terjedésének a megakadályozására és eloltására terjed ki. 

A tűzvédelem legutolsó szakasza a tűzvizsgálat, amely során azt 
vizsgálják, hogy milyen körülmények között alakult ki a tűz és ezt milyen 
tárgyi és személyi feltételek segítették.



Tűzriadó terv

A Tűzriadó Terv tartalmazza
• a tűzjelzés módját;
• a Tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a 

létesítmény elhagyásának módját;
• tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit /tűzvédelmi 

berendezések kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai 
folyamat leállítása, áramtalanítás, stb.;

• főbb veszélyforrások megnevezését – utalással a védekezési szabályokra;
• a létesítmények helyszínrajzát, alaprajzokat - a tűzvédelmi szempontból 

fontos berendezések /eszközök/, központi elzárók /kapcsolók/ és vízszerzési 
helyek, kiürítési útvonalak, és a helyiségek maximális 
befogadóképességének megjelölésével.



Menekülési útvonalak

A rendelet szerint, az épületek menekülési útvonalainak 
szükséges szabad szélességét kiürítés számítással kell 
meghatározni. A menekülési útvonal legkisebb szabad szélessége 
- nyílászárók kivételével - nem lehet kevesebb általános esetben, 
mint 1,10 m.

A rendelet szerint a lakórendeltetésű épületek, épületrészek 
területén a menekülésre számításba vett közlekedőkön, 
lépcsőházakban éghető anyagok, és a menekülési útvonalat 
leszűkítő tárgyak nem helyezhetők el.

Az épület menekülési útvonalain a vonatkozó műszaki 
követelménynek megfelelő, vagy azzal egyenértékű biztonságot 
nyújtó menekülési útirány-jelzőrendszert kell a biztonsági 
világítás mellett létesíteni.
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