
  

 

 

2. sz. melléklet  
a munkavédelmi szabályzathoz 

 

A MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI OKTATÁS SORÁN FELOLVASANDÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK 

(OKTATÁSI TEMATIKA) 

 

„TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” 

 

Jogszabályi háttér: 

• 1993. évi  XCIII. Törvény a munkavédelemről 

• 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről 

• 2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 

A résztvevő köteles a munkavégzéshez szükséges, illetőleg azzal kapcsolatos munkavédelmi 
ismereteket elsajátítani, munkavégzése során alkalmazni. 
 
A résztvevő köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, 
testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné. 
 
A 10. életévét betöltött, de a 18. életévét még be nem töltött személy minden esetben csak felnőtt 
résztvevő felügyelete és a törvényes képviselője hozzájárulása mellett vehet részt az akcióban. 
 
A résztvevő – ha a körülmények nem felelnek meg az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos 
munkavégzés feltételeinek, és balesetet okozhatnak – köteles a balesetveszélyt jelentő körülményeket 
a találkozási pont koordinátorának (munkavédelmi vezetőnek) jelenteni és vele együttműködni a 
megelőző és biztonsági intézkedések során a balesetveszélyt jelentő körülmények elhárítása céljából. 
 
A résztvevő köteles a munkavégzés során bekövetkezett valamennyi balesetet és sérülést a 
csoportvezetőnek is bejelenteni. 
 
A résztvevő az akció helyszínén biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban köteles megjelenni 
és munkát végezni, alkoholos és más tudatmódosító szer befolyásoltságtól mentesen.  
 
A résztvevő az akció helyszínén köteles megtartani a fegyelmet és a rendet. A résztvevő 
tevékenységét köteles a szabályzatok és jogszabályi előírásoknak megfelelően úgy végezni, hogy 
fokozott figyelmet fordítson saját maga és a résztvevőtársak egészségére és testi épségére. 
 
Ha a résztvevő ittas állapotba vagy tudatmódosító szer hatása alá kerül, a találkozási pont 
koordinátora jogosult őt az akció helyszínéről eltávolíttatni.  
 
Minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak vagy 
azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz), az munkaeszköz. A rendelkezésre 
bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról szemrevételezéssel meg kell győződni. Fontos, hogy a 
munkaeszköz rendeltetésszerű használat esetén ne okozzon sérülést, balesetet. 
 
Minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a 
munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat, az egészséget 
nem veszélyeztető mértékűre csökkentse, az egyéni védőeszköz. A résztvevő védőfelszerelésként 
védőkesztyűt kap, amelyet használat előtt köteles ellenőrizni. Ha a kesztyű hibás, jelentenie kell a 
csoportvezetőnek, aki gondoskodik a kicseréléséről. A résztevő köteles az egyéni védőfelszerelést az 
előírásnak megfelelően, rendeltetésszerűen használni. Amennyiben az egyéni védőeszköz elveszíti a 
védőképességét (pl. a védőkesztyű kiszakad), akkor azt azonnal ki kell cserélni sérülésmentes 
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védőeszközre. 
 
Szigorúan tilos tüzet gyújtani vagy bármilyen egyéb tüzet okozó tevékenységet folytatni.  
 
A résztvevő a köteles a hulladéknak nem csak a méretét, de a súlyát is figyelembe venni a zsákba 
rakáskor! Olyan hulladék esetében, ami nem rakható be a zsákba biztonságosan (éles, hegyes, 
balesetveszélyes, stb.), azt tilos a zsákba tenni. 
 
A TeSzedd! akció keretében csak és kizárólag kommunális, háztartási jellegű, kézzel kesztyűben 
összeszedhető, a TeSzedd! feliratú zsákokba helyezhető hulladék szedhető.  
Tilos háztartási gépeket (hűtőszekrény, fagyasztó stb.) autógumit, matracot, építési-bontási 
hulladékot, sittet stb., bármilyen nem háztartási jellegű, illetve  fokozottan tűz- vagy robbanásveszély, 
mérgező, egészségre ártalmas hulladékot összegyűjteni.  
 
Tilos a résztvevőnek veszélyes anyagokhoz nyúlni! Ne szedje össze és ne tegye a zsákba: 

• akkumulátort, elemet, festéket, más vegyi anyagot; 

• biológiailag veszélyes anyagot (például fecskendőt, tűt, használt óvszert, elhullott 
állati tetemet, stb.) 

 
A TeSzedd! keretében nem megtisztítható, illegális szeméttel borított területeket kérjük, jelentsék be 
a területileg illetékes önkormányzati Jegyző felé, vagy a TeSzedd! ügyfélszolgálat info@teszedd.hu 
elektronikus levélcímére. Az emailben szerepeljen az illegálisan lerakott szemét összetétele (például 
autógumi, sitt, veszélyes hulladék stb.) és lehetőség szerint az illegális szemétlerakó pontos 
helyadataira vonatkozó információk.  
 
A résztvevő közúton, vasút közelében, folyóparton, hegyoldalban, illetve minden egyéb fokozottan 
balesetveszélyes helyszíneken történő szemétszedés a TeSzedd! akció keretében nem javasolt, 
amennyiben a résztvevő saját felelősségére ilyen helyszínen végzi a tevékenységet úgy köteles ezen 
helyeken fokozottan figyelemmel és gondossággal eljárni.  
 
Minden olyan balesetet, amely a sérült akaratától függetlenül következik be, egyszeri külső hatás 
okozza, és szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben történik, az munkabalesetnek 
minősül. Minden balesetet, sérülést vagy rosszullétet azonnal jelenteni kell! 
 
Teendő munkabaleset esetén: 

1. A munkát közvetlenül irányítónak jelenteni kell a munkabalesetet. 
2. Elsősegélynyújtásban közre kell működni. 
3. Amennyiben a munkabaleset súlyossága indokolja, értesíteni kell a mentőket. (104, 112) 
4. A balesetről készült jegyzőkönyv kitöltésében közre kell működni. 

 
 
Gyalogos közlekedés, kézi anyagmozgatási szabályok: 

• Fontos a terepviszonyoknak megfelelő lábbeli megválasztása. 

• Mindig megfelelő körültekintéssel közlekedjünk 

gyalogosan, a munkaterületen futni, rohangálni nem 

szabad.  

• „Mindig nézzünk a lábunk elé!” 

• A nagy tömegű terheket csak egyenes háttal, hajlított 

térddel, lassú felemelkedéssel szabad megemelni.  

• A „felrántásos”, vagy hirtelen erőátvitel nélküli 

emelésre kell törekedni. 

• A nagy tömegű terhek megemelése előtt biztos 

alátámasztási helyzetbe kell a lábakat elhelyezni. 

mailto:info@teszedd.hu
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• A terheket mindig biztonságosan, vagyis egész tenyérrel megmarkolva kell megfogni. 

• Ügyelni kell arra, hogy a teher tömegközéppontja a lehető legközelebb legyen a testhez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


