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Bevezetés 

 

Az Életvédelem I. jegyzetben a diákok megismerkedhettek környezetünk veszélyeivel, 

azokkal a károsító tényezőkkel, amelyek természeti (katasztrófák), politikai, szociális és 

antropogén forrásokból származnak. A jegyzetből kiderült, hogy nagyon sok – egészségünket 

és életünket – fenyegető tényező származik technogén forrásokból és hódítanak olyan 

civilizációs „vívmányok”, amelyek nagy részben felelősek egészségtelen, mozgáshiányos 

életmódunkért, a civilizációs betegségekért. Sok olyan kockázati tényezővel ismerkedhettünk 

meg, amelyek a mi választásunk: dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás, káros 

játékszenvedély stb. Szembesültünk azzal, hogy a stressz mindennapos „vendég” életünkben, 

hogy munkahelyünkön (munkahelyi ártalmak), otthonunkban (vegyszerek, elektromos 

készülékek), az utcán (közlekedés) is bőven akadnak olyan tényezők, amelyek 

megzavarhatják szervezetünk egyensúlyát, okozhatnak balesetet, halált.  

 A jegyzet második része az egészségmegtartásról, a betegségek megelőzésének 

lehetőségeiről, az életvezetés és mindennapi tevékenységünk (munka, tanulás stb.) 

biztonságos feltételeiről tartalmaz ismeretanyagot, amely fontosnak tartja, hogy miután a 

tanulók megismerték a környezet káros tényezőinek, kockázatok egészségükre gyakorolt 

hatásait, megtanulják felismerni ezeket a tényezőket, mérlegelni és helyesen dönteni a 

kockázatos helyzetekben, megelőzni a megbetegedéseket, baleseteket. 
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Az életben aratott sikereinket semmi nem igazolhatja, ha azokra ráment 

az egészségünk vagy életünk. 

 

1. Az egészség fogalma 

 

 Mindenki, még ha csak titkon is, egészségre és hosszú életre vágyik. Az a baj, hogy 

csak vágyódunk utána, tenni már nem vagyunk hajlandók vagy, ha igen, akkor már 

legtöbbször elkéstünk vele. Nagyon találó megfogalmazás, hogy az egészséges életet tanulni 

kell. Először is tisztában kell legyünk az egészség fogalmával. 

Az egészség fogalmának meghatározása nem könnyű feladat. Azért nem, mert az 

egészség összetett fogalom, nagyon sok tényezőtől függ. Éppen ezért többféle meghatározása 

született az egészségnek. 

  Teljes értékű egészségen - a betegségi tünetek, panaszok hiányán kívül - a különböző 

szervek, szervrendszerek, az egész szervezet zavartalan működését, testi-lelki harmóniáját 

kell értenünk.  

Tágabb értelemben az egészség tartalék erőt, tartalék energiát, bizonyos mértékű 

ellenálló- és alkalmazkodóképességet jelent. Az egészséges ember az élete során jelentkező 

fertőzéseket, fokozott fizikai, szellemi terheléseket káros visszahatás nélkül képes elviselni.  

Mindennapos tapasztalatok szerint az egészséges ember munkaképes, tevékeny, 

szabadidejét kedvére töltheti, jól érzi magát, azaz egészségi állapota semmiben nem 

korlátozza.  

Az Egészségügyi Világszervezet (Word Health Orgenisation, WHO) megfogalmazása 

szerint: „az egészség a teljes testi, lelki, szellemi és szociális jólét állapota.” Ez a 

meghatározás első hallásra kielégítőnek tűnik, de valójában több szempontból is hiányos. 

Először is az egészség nemcsak állapot, miként az élet sem, hanem, folyamat is, szüntelen 

változó folyamat. Másodszor a jólétnek mi a mértéke? Az alapvető szükségletek kielégítése 

vagy netalán némi „luxus” is megengedhető? Mi vagy ki szabja meg, hogy egyes embereknél 

ez a „jólét” mit takar, hol a határ? Amint látjuk kicsit mozaikszerű ez a teljesnek tűnő testi, 

lelki és szociális sorolás, hiányzik belőle a személyiség. Hisz ahány ember, annyiféleképpen 

értelmezi a jólét fogalmát, és mivel személyiségünket nem csak szüleinknek köszönhetjük, 

hanem környezetünk is formál minket, ezért nyilván nem mindegy, hogy hol születtünk: 

szegény vagy gazdag országban, milyen anyagi helyzetű és milyen életmódú családban 

nevelkedtünk. Mindezen túl egészségünk léte vagy nem léte rajtunk is áll. Lehet, hogy csak 
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megtartani kell, lehet, hogy elnyerni vagy visszanyerni, mert ne feledjük - nem egyforma 

esélyekkel születünk. 

Tehát sok minden befolyásolja egészséges, biztonságos létünket, 

élettevékenységünket. Egyik oldalról a környezet és a társadalom adta lehetőségek, másik 

oldalról mi magunk formáljuk életünket.  

Az egészség csak akkor fenntartható, ha annak összes dimenziója kielégítő szinten 

működik: 

- biológiai egészség: testünk megfelelő működése; 

- lelki egészség: világnézetünk, erkölcsi alapelveink, tudatunk nyugalma és a belső 

béke; 

- mentális egészség: tiszta, racionális és logikus gondolkodás;  

- érzelmi egészség: az érzések felismerése, megélése és kifejezése; 

- szociális egészség: embertársainkkal megfelelő kapcsolatok kialakítása. 

David Speedhouse szerint az egészség az egy képesség, az emberek valós 

potenciáljának eléréséhez szükséges alap, mely lehetővé teszi, hogy valóra váltsák a bennük 

rejlő lehetőségeket. Ez a meghatározás lehetőséget ad arra, hogy egyénileg mást és mást 

tartsunk egészségnek, de szükséges az életfeltételek figyelembe vétele.  

Az általunk ismert legősibb egészségfelfogások fő jellemzője a holisztikus 

szemléletmód volt, mely a hangsúlyt az egyénen belüli, az emberek közötti és a környezettel 

kapcsolatos egyensúlyi állapotra helyezte. Ezt figyelhetjük meg a hindu, a kínai, a görög 

egészségről vallott felfogásban. Az orvostudomány fejlődése következtében szétesik, és a 

figyelem az egészség biológiai majd társadalmi faktoraira irányul.  

Realistának az alábbi meghatározás tekinthető: az egészség az egyén biológiai 

működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy a társadalom által elvárt biológiai 

működése közötti megfelelés. Az egészség megítélése a funkciók működésén (képességek, 

korlátozottságok), a fájdalom létén, jellegén, és mindennek az egyén általi mentális 

feldolgozásán (elfogadásán) alapul. (Kincses, 2003). 

Egészségünk függ életminőségünktől, de betegségünk kihat életminőségünkre is. A 

tartósan megromlott egészségi állapot ugyanis több szempontból is tragikus lehet számunkra, 

hiszen nemcsak magából a betegségből fakadnak hatások (pl. fájdalom), de a betegség 

következtében akadályozottá válhatunk a munkavégzésben, és szociális helyzetünk is 

megváltozhat. 

Nehézségeink akadhatnak például a társas kapcsolatok kialakításában és 

fenntartásában. A betegség tehát nemcsak a testi funkciócsökkenés miatt jelent megterhelést, 
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hanem az élet többi területét negatívan befolyásolja, ami jelentősen csökkenti a szubjektív 

életminőséget, és az egészségi állapot további romlását eredményezheti (Kopp, 2006). 

Ne feledjük! Az egészség legnagyobb értékünk, de erre legtöbbször csak akkor 

jövünk rá, amikor megbetegszünk és már pénzben is „ki tudjuk fejezni értékét”. Gondoljunk 

arra, mennyibe kerülnek a gyógyszerek, a diagnosztika, a gyógykezelés és rehabilitáció. 

Mennyit és mit veszítünk azzal, hogy nem dolgozhatunk, nem végezhetjük megszokott 

tevékenységeinket. 

 

2.Az egészségi állapotot meghatározó tényezők 

 

Az egyén egészségi állapotát alapvetően a genetikai állománya és az életmód határozza meg, 

melyekre hatnak még külső tényezők, a fizikai és a társadalmi környezet.  Az egészséget 

természetesen befolyásolja az egészségpolitika, és az egészségügyi ellátás. Az egészségi 

állapotot az egyén tulajdonságai – beleértve a genetikus tulajdonságokat is –, valamint 

szűkebb és tágabb környezete határozza meg. Az egészségi állapotot befolyásoló egyéni 

tényezők közé tartozik az szociális gazdasági státusz, az életmód, az egészségtudatosság, a 

problémákkal való megbirkózási képesség.  

A legjelentősebb környezeti tényezők:  

- a fizikai, társadalmi, gazdasági és kulturális környezet,  

- a szociális és anyagi helyzet,  

- az egészségügyi ellátás hozzáférhetősége és minősége. 

Az egyéni és környezeti tényezők egymással bonyolult, kölcsönhatásban vannak, 

továbbá az egyén egészségi állapota is visszahat az őt befolyásoló tényezőkre (1. ábra).  
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1. ábra. Az egészségi állapotot meghatározó tényezők összefüggései (Forrás: 

http://www.pro-qaly.hu/az-egeszseg-fogalma-es-determinansai-108.html) 

A társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti feltételek összefüggéseit a 2. ábra 

mutatja. Látjuk, hogy a középpontban az adott biológiai kóddal, genetikai tényezőkkel 

rendelkező egyén áll, körülvéve az egészségre hatással lévő, módosítható tényezőkkel. Az 

első rétegben személyes viselkedési formák és életstílusok helyezkednek el, hiszen ezekkel 

javíthatjuk vagy károsíthatjuk az egészségünket. Az egyént barátai és a közösségei normái is 

befolyásolják, így a második réteg ezeket a hatásokat tartalmazza. A harmadik rétegbe 

strukturális tényezők tartoznak: a lakás, a munkakörülmények, az alapvető fontosságú 

szolgáltatások és ellátások hozzáférhetősége. A negyedik rétegbe a társadalom működésének 

egészét érintő befolyásoló tényezők kerültek. 

 

 2. ábra. A társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti feltételek összefüggései. 

 (Forrás: http://www.pro-qaly.hu/az-egeszseg-fogalma-es-determinansai-108.html) 

A jelenlegi gazdasági válság idején még a kormányok is felismerték az egészség 

jelentőségét, az egészségi állapot gazdaságra gyakorolt kulcsfontosságú szerepét. A WHO 

Európai Régiójának sok döntéshozója felismerte, hogy az egészségügyi szolgáltatások 

hozzáférhetővé tétele az egyike a szegénységet és a társadalmi egyenlőtlenségeket 

leghatékonyabban csökkentő módszereknek, és hogy az egészségre fordított beruházások 

pozitívan hatnak a társadalmi stabilitásra és a gazdaságra. (Forrás: http://www.pro-qaly.hu/az-

egeszseg-fogalma-es-determinansai-108.html) 

Miért vagyunk egyre betegebbek? 

 Az utóbbi időben az ún. nem fertőző, civilizációs berendezkedéssel összefüggő 

megbetegedések terjedtek el a fejlett és fejlődő országokban. A korábbi fertőző, 

http://www.pro-qaly.hu/az-egeszseg-fogalma-es-determinansai-108.html
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járványszerűen előforduló betegségek napjainkra visszaszorultak az orvostudomány 

rendkívüli fejlődése következtében. A korunkat jellemző egészségügyi helyzet tehát 

meglehetősen ellentmondásos: egyrészről egy igen korszerű orvosi háttér áll a jóléti 

társadalmak mögött, amely objektív tudományos ismereteket, széleskörű orvosi 

tapasztalatokat és fejlett gépparkot, műszerezettséget foglal magában. Másrészről azonban 

úgy tűnik, hogy mindez kevésnek bizonyul a jelen szakmai kihívásait illetően, hiszen emberek 

tömegei betegszenek meg továbbra is. Kórházaink telve vannak keringési-, mozgásszervi-, 

daganatos-, légzőszervi betegekkel. A lelki zavarok miatt egyre többen veszítik el lábuk alól a 

talajt, és keresnek menekülést valamilyen ideig-óráig megnyugvást vagy felejtést nyújtó - 

szenvedélyben (cigaretta, alkohol, kábítószer). 

Mivel magyarázható, hogy az egyre fejlődő tudományos háttér mellett mégis egyre 

több a megbetegedés? Logikailag szemlélve éppen fordítva kellene történnie: a tudomány és 

orvoslás előrehaladásával egyre több egészséges embernek kellene élnie társadalmunkban. 

A válasz természetesen nem a tudományban vagy az orvosi szakmaiságban keresendő. 

Az orvos óriási energiákat mozgósít, minden tudását latba veti a betegség megállítása és 

megszüntetése érdekében. Életet ment minden nap. Egyvalamit azonban ő sem tehet meg: 

nem jöhet velünk haza otthonainkba, nem figyelheti ételeinket, nem lehet ott a 

hétköznapjainkban, hogy minden percben tanácsoljon. Az orvos gyógyít, és amennyi 

hatalmában van, megteszi. Néhány elvet javasol, időnként kontrollra visszahív. Ez az ő 

munkája és az ő felelőssége. De ezzel a betegség nincs gyökeresen meggyógyítva. A 

mindennapi életünk határozza meg a teljes gyógyulás irányát és mértékét. 

A civilizációs megbetegedések fő oka tehát az ember egyéni felelősségtudatának 

hiánya. Sokszor az orvosoktól, külső szakemberektől várjuk a segítséget, noha mi magunk is 

sokat tehettünk volna korábban az egészség megtartásáért. Az egészség akkor válik értékké, 

amikor már megbetegedtünk, és kevés esély van a gyógyulásra. Ilyenkor merül fel a kérdés - 

sajnos már későn: miért nem figyeltem jobban? Miért nem hallgattam a szakemberek 

tanácsára? Miért kezeltem ilyen könnyedén az egészségem kérdését? A kórházakban fekvő 

emberek mindent megadnának, hogy egészségesek legyenek, de talán már soha sem lesznek 

azok. Az egészséges fiatalok pedig mit sem törődnek az egészségvédelem elveivel. Ez is egy 

nagy paradoxon. 

Egészség csak a személyes odafigyelés és az orvosi szaktudás együttes munkájából 

adódhat. A mi feladatunk a megelőzés, amely során a betegség kialakulásának esélyét 

minimálisra csökkentjük. A rajtunk kívül álló okokból bekövetkező egészségromlást kezeli a 

szakember. A helyes szemléletmód tehát a egészségünk iránti elkötelezettségünket foglalja 
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magában. Ennek hiánya miatt sajnos korunkban az egyéni - egyébként elkerülhető - 

egészségrontó tényezők hatásait is a külső szakemberek próbálják orvosolni, ezért a 

valóságban sokkal nagyobb teher hárul az orvosra, mint egészségtudatos szemlélet mellett.  

A civilizációs betegségek fő oka tehát az egészségvédelem szemléletének hiányához 

természetszerűen társuló helytelen életvitelben keresendő. Rossz életmódbeli szokásaink a 

megbetegedések mintegy 75-85 %-ért felelősek. Egy kis odafigyeléssel számos betegség 

megelőzhető - vagy legalábbis a megjelenési ideje kitolható- volna. A táplálkozás, a 

mozgáskultúra, a vízfogyasztás, a pihenés ritmusa, a napfényen tartózkodás ideje, a 

légzéstechnika, a mértékletesség és a lelki nyugalom mind olyan tényező, amely 

meghatározza szervezetünk folyamatait. 

Tény az, hogy sok betegség kialakulásában genetikai, környezeti és egyéb tényezők is 

szerepet kapnak, amelyekről az előbbiekben már szó volt és, amelyeket nem szabad 

lebecsülni. Ezek összességükben is azonban csak 25-40 %-ban játszanak szerepet a kórképek 

kifejlődésében. Kimondható, hogy helyes és rendszeres életvitellel a negatívnak mondható 

genetikai és környezeti tényezők is pozitív irányba mozdulhatnak el. Az életmód persze nem 

minden, de jelentős befolyásoló tényező egészségünket illetően. Önmagában nem mindig 

szerepel oki tényezőként, egyszerűen csak megerősíti vagy legyengíti a szervezetet, így az 

különböző hatásfokkal képes felvenni a harcot a kívülről érkező negatív hatásokkal szemben. 

Gyakran halljuk érvként: �Egyszer élünk, legalább ebben az egy életben hadd éljünk 

úgy, ahogy nekünk tetszik, mindenféle korlátok nélkül!� 

Ugyanakkor ne feledjük, hogy az egészség hiánya a legnagyobb korlát, éppen ezért, 

ebben a 60-70 esztendőben kell felelősséggel döntenünk, mérlegelnünk, minden helyzetben és 

jó minőségben kell leélnünk életünket, ami csak egyszer adatik. Nem fáradékonyságban, rossz 

felfogóképességgel, emésztőszervi és egyéb problémákkal, hanem tiszta gondolatokkal, jó 

vérkeringéssel, életerős szervezettel.  

Az egészséget az ember teremti és éli meg mindennapi élete színterein, ott, ahol tanul, 

dolgozik, játszik, vagyis éli életét, mindennapjait.  Az  egészség  azáltal  keletkezik,  hogy  az 

ember törődik saját magával és másokkal, hogy képes (helyes) döntéseket hozni és  

életkörülményeit kézben tartani, továbbá bizonyos afelől, hogy a társadalom,  amelyben él, 

olyan feltételeket teremt, amelyek lehetővé teszik az egészség elérését valamennyi tagja 

számára, ugyanis az egészség alapvető emberi jog, egyben megbízható társadalmi befektetés, 

ahogy azt a WHO is megfogalmazta. A kormányoknak forrásaikból be kell fektetniük az 

egészséget támogató közpolitikába és az egészségfejlesztésbe annak érdekében, hogy javítsák 
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állampolgáraik egészségi állapotát, az emberek számára elérhetők legyenek az egészséges és 

kielégítő élet alapfeltételei.  

Az éhezés, az alultápláltság (túltápláltság, helytelen táplálkozás) megszüntetése 

elsődleges célja az egészséget támogató közpolitikának. Az ilyen politikának garantálnia kell 

a kulturálisan elfogadható, megfelelő mennyiségű, egészséges élelemhez való egyetemes 

hozzáférést, ellenőrizni kell a kórházak, iskolák, óvodák és munkahelyek egészséges 

élelmiszer-ellátását. 

 A helytelen táplálkozás mellett a dohányzás és a túlzott mértékű alkoholfogyasztás két 

olyan, az egészséget különösen veszélyeztető tényező, amelyek visszaszorításához azonnali 

cselekvésre van szükség, egészséget támogató közpolitika kidolgozása által. A dohányzás 

nem csak a dohányosok egészségét veszélyezteti, a passzív dohányzás, különösen a 

gyermekek esetében, káros hatásai is egyre inkább ismertté válnak. Az alkohol társadalmi 

viszályt teremt, valamint fizikai, mentális traumát okoz. (lásd: Életvédelem I.) 

Több nemzetközi konferencia és nyilatkozat felhívja a kormányokat, hogy vegyék 

figyelembe az árat, amit a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás miatti megbetegedések, 

illetve elhalálozások következtében elvesző potenciális emberi erőforrásért fizetnek. A 

kormányoknak el kellene kötelezniük magukat az egészséget támogató közpolitika kialakítása 

mellett, a dohánytermelés, szeszesitalgyártás, marketing és fogyasztás jelentős csökkentésére.   

Sok ember az egészségét veszélyeztető körülmények között él és dolgozik, 

potenciálisan veszélyes anyagoknak kitéve. Az ilyen jellegű problémák gyakran átlépik az 

országhatárokat. Ezért ezen a téren is, akár az előbbi esetekben, lokális, regionális és globális 

fellépésekre van szükség. Nemzetközi szinten, az Egészségügyi Világszervezetnek fontos 

szerep jut az óvó intézkedések elfogadtatásában, és támogatnia kell a fenntartható fejlődés 

koncepcióját.  

Az ember a Föld ökoszisztémájának része. Egészségünk szerves kapcsolatban áll a 

környezet egészével. Minden rendelkezésre álló információ arra utal, hogy lehetetlen az 

emberek hozzáállásának és viselkedésének minden szintű drasztikus változtatása nélkül az 

ember életének jelenlegi minőségét fenntartani, a környezetgazdálkodás és a 

környezetvédelem ellenére sem. 

Az egészség előfeltételei: a béke, lakhatás, oktatás, társadalmi biztonság, társadalmi 

kapcsolatok, élelem, jövedelem, stabil ökoszisztéma, a források fenntartható felhasználása, a 

társadalmi igazságosság, az emberi jogok tiszteletben tartása és az egyenlőség. Mindenekelőtt 

a szegénység az egészség legfőbb veszélyeztetője.  
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Demográfiai trendek, mint az idősek számának és arányának növekedése, az 

urbanizáció, a krónikus betegségek gyakoribbá válása, a mozgásszegénység, az 

antibiotikumokkal és más, gyakran szedett gyógyszerekkel szembeni rezisztencia, a növekvő 

kábítószer-fogyasztás, az otthoni, családon belüli erőszak veszélyeztetik emberek 

százmillióinak egészséget és jólétét. Új és újból felbukkanó fertőző megbetegedések, a lelki 

egészség problémáinak fokozódó felismerése sürgős választ követelnek. Alapvető 

jelentőségű, hogy az egészségmegőrzés az egészséget meghatározó tényezők változásának 

megfelelően fejlődjön. A fent említett célok és feladatok az egészségfejlesztés alapvető 

nemzetközi dokumentumaiból származnak, melyek a következők: 

- Az alma-atai nyilatkozat. Nemzetközi konferencia az egészségügyi alapellátásról  

    Alma-Ata, Szovjetunió, 1978. szeptember 6-12.   

- Az ottawai egészségfejlesztési charta nemzetközi egészségfejlesztési konferencia.  

 Lépés egy újfajta népegészségügy irányába. Ottawa (Kanada), 1986. november 17-21.  

- Második nemzetközi egészségfejlesztési konferencia. Adelaide, Dél-Ausztrália.     

Adelaide-i ajánlások az egészséget támogató közpolitikáról. (WHO/HPR/HEP/95.2) 

- Harmadik nemzetközi egészségfejlesztési konferencia. Sundsvall, Svédország, 1991. 

június 9-15.  

- Sundsvalli nyilatkozat az egészséget támogató környezetről. (WHO/HPR/HEP/95.3) 

- Dzsakartai nyilatkozat. Egészségmegőrzés a XXI. században, 1997. július 

- Ötödik globális egészségfejlesztési konferencia. Mexikóváros, 2000. június 5.  

-  57. WHO közgyűlés. Egészségfejlesztés és egészséges életmód, 2004. május 22. 

 

3.Élettevékenységeink és egészségünk közötti összefüggések  

 

Kétségtelen, hogy mindennemű élettevékenységünk legnagyobb mértékben egészségünktől 

függ. Hogy milyen tényezők hatnak ránk és befolyásolják egészséges létünket, azt már 

megtárgyaltuk a jegyzet első részében. Egészségünk megőrzésében nagy szerepe van annak, 

hogy milyen az életvezetésünk. Az egészséges életvezetést, egészséges életet élni tanulni kell, 

megfelelő ismeretekre kell szert tennünk ahhoz, hogy helyes szemléletmódot és megfelelő 

magatartási szokásokat alakítsunk ki. 

Ismernünk kell szervezetünket, annak gyenge pontjait, egyes betegségek iránti 

hajlamunkat, testi- és értelmi képességeinket, állóképességünket, személyiségünket és 

jellemünk főbb tulajdonságait. Mindezek ismeretében kell, hogy kialakuljon a szemléletmód, 

amely középpontjában az egészséges életre törekvés áll. A szemléletmód önmagában még 
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nem elég. Nem elég valamit csak szemlélni, cselekedni is kell. A cselekvési készenlétet a 

beállítódás jelenti. Például, ha a szemléletmódunkban már magától értetődően fontos 

számunkra a minket körülvevő rend, az egészség, a mozgás, akkor természetessé válik, hogy 

mindezeket ki is alakítsuk magunkban és magunk körül, erre beállítódunk, s ha mindezekért 

ismétlődő tudatos cselekvéssel következetesen teszünk is valamit, szokásunkká válik (napi 

tisztálkodás, testedzés, környezetünk rendbetartása stb.).  

Az egészséges életvezetést alkotó legfontosabb funkciók, tevékenységfajták a következők:  

- egészséges táplálkozás,  

- rendszeres és egészséges mozogás, 

- higiénia betartása, 

- tanulás, munka,  

- pihenés, szórakozás, alvás, 

- emberi kapcsolatalakítás és - tartás. 

Ezek bármelyikének egészségtelen alakulása teljes egészségünket veszélyezteti, mivel ezek 

mindegyike egymásra hatással van. 

 

3.1. Miért eszünk, avagy a táplálkozás biokémiája 

 

„Egyél, hogy élj, de ne azért élj, hogy egyél” 

(Caecilius Balbes III-IV.sz. ) 

Az élő szervezetek anyagcseréje, a metabolizmus folytonos átalakulások sorozata. A 

lebontó és felépítő folyamatok nem azonos úton és nem teljesen azonos enzimekkel 

működnek, ez teszi lehetővé, hogy a környezettel egyszerű kémiai egyensúlyban nem lévő 

élőlény állandóan fenntartsa szervezeti állandóságát. Az élő szervezet az egyensúly 

szempontjából nyitott rendszer, ezért a környezettel állandó energia- és anyag-

kicserélődésben van. A felvett energia fedezi az élő szervezet fennmaradásának 

energiaszükségletét. A szervezet állandóan megújítja sejtjeit, biomolekuláit. A régieket 

lebontja, a lebomlásból származó energia egy részét a felépítés fedezésére fordítja, a bomlási 

intermedierek másik részét felhasználja a bioszintézisre. Az emberi szervezet biomolekulái, 

így valamennyi sejtje kb. hét évenként kicserélődik. A sejtekben biológiai óra ketyeg. Ötven 

osztódás után beindul az önmegsemmisítési folyamat, amelynek leglátványosabb fázisa a 

fehérjék térszerkezetének megbomlása, melynek következtében vesztik el biológiai 

aktivitásukat. 
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 Energia-felvétel (táplálkozás) szempontjából az emberi szervezet a heterotróf 

élőlények közé tartozik, amelyek működésének fennmaradásához szerves molekulák 

felvételére is szükség van, ezeket esszenciális molekuláknak nevezzük. Az esszenciális 

molekuláknak két alapvető típusát különböztetik meg. Azon esszenciális molekulák nagy 

része, amelyekre állandóan és nagy mennyiségben van szükségünk az aminosavakhoz 

tartozik, ezek az esszenciális aminosavak. Azok közé az esszenciális molekulák közé, 

amelyekből a szervezet működéséhez csak igen kis mennyiségű anyag szükséges tartoznak a 

vitaminok. 

A felesleges energiabevitel és a pihenés a felépítő folyamatokat (anabolizmust), a 

csökkentett energiabevitel, a testedzés, a fizikális stressz és egyes hormonok (adrenalin, 

tiroxin) a lebontó folyamatokat (katabolizmust) fokozza.  A tápanyag bevitelt, mint anyag és 

energia bevitelt tekintve az emberi szervezet és környezete között az alábbi egyensúlyok 

állnak fenn: 

- Energiaegyensúly áll fenn, ha az ételekből felvett energia megegyezik a test 

életfolyamatainak fenntartásához szükséges energiaigény és a fizikai energiaigény 

összegével. 

- Táplálkozási energia egyensúly áll fenn, ha az energia bevitel azonos az energia leadással 

– a testsúly állandó marad. 

- Pozitív energia egyensúly áll fenn, ha az energia bevitel meghaladja az energia leadást – a 

testsúly nő, 1 kg testsúly beépítéséhez kb. 32800 kJ (7890 kcal) energia bevitel felesleg 

kell. 

- Negatív energia egyensúly áll fenn, ha az energia bevitelt meghaladja az energia leadás – 

a testsúly csökken, 1 kg testsúly elvesztéséhez kb. 32800 kJ (7890 kcal) energia felesleg 

leadás kell. 

 A biomolekulák, mint tápanyagok bevitele azonban nem csak attól az energiatartamtól 

függ, amely az egyes biomolekulák tökéletes, szén-dioxiddá és vízzé történő elégetésekor 

felszabadul. Az egyes biomolekula típusoknál bevitt energia mennyiség: szénhidrát kb. 16,7 

kJ/g (4 kcal), zsír 39 kJ/g (9,3 kcal), fehérje 16,7 kJ/g (4 kcal), alkohol 29 kJ/g (7 kcal). A 

tápanyagok sorsa attól is függ, hogy belőlük milyen és mennyi, a felépítő folyamatokhoz 

szükséges köztitermék (intermedier) képződik, illetve, hogy a szervezetben a hormonálisan 

szabályozott felhasználás – tartalékolás arány milyen hasznosulást tesz lehetővé. 

 A táplálkozás során a szervezetbe kerülő víz és tápanyagként bekerülő biomolekulák 

szervezetre gyakorolt hatás szempontjából különbözőek lehetnek. A különféle biomolekulák 

értékelésénél az energiatartam és az intermedier utánpótlásban játszott szerepen kívül igen 
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jelentős lehet az a hatás, amelyet a biomolekula az emberi szervezet belső állandóságára 

(homeosztzisára) gyakorolhat. 

 Az emberi szervezet (mint általában minden élő szervezet) arra törekszik, hogy 

megőrizze azon paramétereit, amelyek életfunkciói elvégzéséhez, elsősorban enzimeinek 

működéséhez szükségesek. A belső környezet állandóságát biztosító élettani folyamatok 

összességét homeosztázisnak nevezzük. Ezen paraméterek:  

- a térfogati állandóság,  

- az ion összetétel állandósága,  

- a pH állandóság, 

-  az ozmotikus koncentráció állandósága és 

-  a hőmérsékleti állandóság. 

Ezen paraméterek valamelyikének megváltozásakor olyan a szervezet válaszreakciót ad, 

amelynek következtében e paraméter az eredeti (állandó, kívánt) érték irányában változik. 

Az emberi szervezet térfogatának megőrzésére törekszik. A szervezet 60 %-a víz így a 

sejtekben a biokémiai folyamatok tulajdonképpen tömény (gyakran túltelített) vizes 

oldatokban játszódnak le. Ez a víztartalom a következőképen oszlik meg: 20 % az 

extracelluláris térben, azaz a sejtek között (15 % a sejtek között, 5 % a vérplazmában), 40 % 

az intracelluláris térben, azaz a sejteken belül. Vízvesztéskor (párologtatás és ürítés, 

elsősorban vizelet) a sejtek víztartalma csökken, térfogatuk zsugorodik, vízfelvételkor pedig a 

sejtek víztartalma, így térfogata nő. Tehát a szervezet térfogati állandósága szoros 

kapcsolatban áll annak víztartalmával. Ha a szervezetben a vízvesztés miatt veszélyben a 

térfogati állandóság, szomjúságérzet jelentkezik, amely majdnem pontosan a hiányzó 

vízmennyiség pótlásakor elmúlik annak ellenére, hogy a hiányzó vízmennyiség még el sem 

jutott a sejtig. Erre még nincsen igazán megnyugtató magyarázat.  

 Az emberi szervezet a víz elvonására lényegesen érzékenyebben reagál, mint a 

táplálék elvonásra (ez utóbbiból lényegesen nagyobb tartaléka van, amelyet szükség esetén 

mobilizálhat). Általánosságban és durva közelítéssel elmondható, hogy egy ember kellő 

vízbevitellel akár egy hónapos éhezést is túlélhet, de vízbevitel nélkül – még kedvező 

hőmérsékleti viszonyok között is legfeljebb egy hétig élhet. A szervezet víztartalmának 

csökkenése ugyanis nem csak a térfogati állandóságot veszélyezteti, hanem több paraméter 

megváltozását is maga után vonja. A szervezet térfogatának csökkenésén kívül jelentősen 

megnő az ionkoncentráció, megváltozik a kémhatás és az ozmotikus nyomás is 

megemelkedik. 
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Az emberi szervezetben az egyes régiók ionösszetétele is állandó. Vannak olyan 

ionok, amelyek az extracelluláris térben (a sejteken kívül), más ionok az intracelluláris térben 

(a sejteken belül) halmozódnak fel. Az ionok nagy részét a megivott folyadékkal, más részét a 

táplálékkal vesszük magunkhoz. A különböző ionoknak az emberi szervezetben való 

eloszlásával és a szervezetre gyakorolt hatásával külön fejezetben foglalkozunk. Annyit 

azonban már most megemlítünk, hogy a sejtekben az enzimek működéséhez szükséges 

kálium és magnézium kationok, valamint a foszfát anionok koncentrációja magas, a sejteken 

kívül az ozmotikus állandóságot biztosító nátrium kationok, valamint a szabad kalcium 

kationok mennyisége a meghatározó. A szervezet pH állandóságára a különböző 

biomolekulák, különösen a fehérjék aktív konformációjának biztosítására van szükség. 

Különösen igaz ez a sejteken belüli pH-ra (7,000,00), amely az enzimek optimális 

kémhatását teszi lehetővé. A kémhatás állandóságát puffer-rendszerek (kiegyenlítő 

rendszerek) biztosítják. 

Az emberi szervezet energia egyensúlya és hőmérsékletháztartása között szoros 

kapcsolat áll fenn. Az emberi szervezet energiaigényének nem kis részét állandó belső 

hőmérsékletének megőrzése, azaz hőmérsékleti állandóságának fenntartása teszi ki. Az 

emberi szervezet hőmérsékleti állandósága a szervezet és a környezet energiacseréjének 

eredménye. Az emberi szervezet alap (nyugalmi) anyagcseréje, amelynek energia igénye 

naponta 7200 kJ (1714 kcal). 

Az emberi szervezet munkavégzésekor kémiai energia felhasználása következik be, 

amelynek csak 20 százaléka használódik fel tényleges mechanikai munkavégzésre, az energia 

80 százaléka hőenergiává alakul, amelyet a szervezet a hőegyensúly fenntartására 

környezetének átad. 

 Az emberi szervezet köpenyhőmérséklete, a bőr hőmérséklete ingadozik (ideális 

esetben 32 oC), a maghőmérséklet (a belső szervek hőmérséklete) állandó marad (37 oC). A 

hónaljban mért testhőmérséklet nem éri el egészen a maghőmérsékletet (általában 36,6 oC). A 

testhőmérséklet elválaszthatatlan az energiaigénytől. 

 A maghőmérsékletet számos tényező befolyásolja: 

 - Napszakonként ingadozás tapasztalható (minimális érték reggel hat órakor, 

maximális érték 18 órakor). 

 -  A hidegben elfogyasztott táplálékok növeli az anyagcsere égési folyamatait és az 

azzal kapcsolatos hőfejlődést. 

 -  Az izommunka fokozza a hőtermelést és a testhőmérsékletet. 
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 -  A lelki (pszichés) izgalom szintén emelheti a testünk hőmérsékletét. 

 - A nőknél a havi ciklus is befolyásolja a maghőmérsékletet. A pete leszakadását 

megelőző időszakban a maghőmérséklet minimális, a pete leszakadását követő kéthetes 

periódusban a maghőmérséklet kb. fél fokkal magasabb. 

 -   Egyes élvezeti cikkek (pl. kávé, nikotin) növeli a testhőmérsékletet. 

 - Egyes hormonok növelik a szövetek égési folyamatait, ezeket a hormonokat a 

hőtermelést fokozó hormonoknak nevezzük. Az adrenalin gyorsan, de csak néhány percig fejti 

ki. Lassan kifejlődő, de napokig tartó hatást fejt ki a pajzsmirigyben a tiroxin. A pajzsmirigy 

elégtelenségben szenvedő betegek alacsony testhőmérsékletén a kezelés segít. 

 A szervezet az extrém hőhatásokra olyan változásokkal felel, amelyek hőmérsékleti 

állandóságának megőrzését szolgálják:   

Melegben a véredényekben értágulás következik be. A maghőmérsékletű artériás vér a 

hőt a bőrnek gazdag hajszálér rendszeren keresztül adja át, a nagy felület jó hőátadást biztosít. 

Fokozódik a hőleadás: erősebben verejtékezünk, fokozódik a bőr vérkeringése, így hőleadása, 

fokozódik a légzés. 

Hidegben az emberi szervezet hőtermelésének fokozására törekedve az alábbi 

válaszreakciókat adja: fokozódik a harántcsíkolt izom remegés nélküli tónusa, ez a 

hőtermelést mintegy 40 % százalékkal fokozza. Ugyancsak a hőtermelést fokozza a remegés 

is. Hidegben az emberi szervezet nem csak hőtermelését fokozza, hőleadását is mérsékelni 

igyekszik: a bőr erei összehúzódnak, ezáltal a bőr hőátadó felülete csökken, „libabőrösek” 

leszünk.   

A szervezet hőközpontja az agyalapi mirigyben (a hipotalamuszban) van. A 

hipotalamuszban külön fűtő és hűtő központ működik. A hőközpontok érzékelik a környezet 

hőmérsékletét és a mozgató és a vegetatív idegrendszer révén, idegi úton, valamint 

hormonális úton juttatják el utasításaikat a hőszabályozás szerveihez. Ez utóbbiak működése 

teszi lehetővé, hogy a környezeti hőmérséklet szélsőséges ingadozásai és a hőtermelés széles 

skálájú változásai ellenére a szervezet képes maghőmérsékletét viszonylag állandó szinten 

tartani (termosztáló hatás). 

Az emberi szervezet hőleadásának több mint 70 százaléka sugárzással, hővezetéssel és 

áramlással történik. A hőleadásból 27 százalékot a verejték nélküli párolgás teszi ki. Egy 

gramm víz elpárologtatása 2,5 kJ energia veszteséget jelent. Az emberi test párolgását mindig 

a környezet hőmérsékletének függvényében vizsgáljuk. Semlegesnek nevezzük azt a 

környezeti hőmérsékletet, amely esetében éppen kellemesen érezzük magunkat (ruhátlanul 28 

oC, szobai ruhába öltözve 22 oC). Ezt a kellemes érzetet komfortérzésnek nevezzük. A 



17 

 

komfortérzés mindig 40-50 % relatív páratartalomra vonatkozik. Semleges hőmérsékleten a 

verejtékezés nélküli párologtatás elérheti a 50 ml/órát. Ez naponta 1200 ml is lehet, tehát a 

nem érzékelhető vízpárologtatás naponta 2900 kJ-t fogyaszthat, ez az alap anyagcsere 40 

százaléka. 

Az emberi szervezet energia és anyag egyensúlya nem csak étkezéseken, valamint a 

kiürítéseken keresztül valósul meg. A lebontó folyamatok végbemenetele és a folyamatos 

párolgás következtében teljesen mozdulatlan ember is folyamatosan energiát veszít, ami 

súlyveszteségben jelentkezik.  

Az izomműködés kezdetén van egy olyan korai szakasz, amikor még nem gyorsul meg 

a tápanyagok lebomlása, így a szükséges ATP (adenozin-trifoszfát, energiát raktározó 

molekula) nagy része anaerob úton, a glükóz lebontásának első lépéseit követő tejsavas 

erjedéssel keletkezik (glükózonként két molekula ATP). Az így keletkező tejsav mennyisége 

hirtelen erőkifejtés esetén tetemes lehet. Sokáig ennek a felhalmozódott tejsavnak 

tulajdonították az izomlázat. Legújabb ismereteink szerint az izomlázat nem a tejsav, hanem a 

kellően be nem melegített izmokban bekövetkező apró sérülések okozzák. Az izomban 

ugyanis a tejsav nem halmozódik fel, hanem azonnal kiürül, a vérárammal a májba jut, ahol 

piruváttá (piroszőlősavvá) oxidálódik, melyből glükóz keletkezik és visszajut az izomba (Cori 

ciklus). Csak a szívizom képes helyben a piruvátból a citrátkörön keresztül energiát nyerni.  

Az egészséges emberi szervezet a negatív táplálék bevitel esetében nem mobilizálja 

azonnal a tartalékolt biomolekulákat, hanem alapanyagcseréjét akár tíz százalékkal 

lecsökkentve igyekszik az új helyzethez alkalmazkodni. Ez a csökkent alap anyagcsere 

energiaigény a továbbiakban, a táplálék egyensúly helyre álltakor is megmarad, így a 

szervezet a korábban egyensúlyi táplálék bevitelt most már pozitív táplálék bevitelként 

érzékeli. Ez az oka annak, hogy az eredményes fogyókúra után sokan nem csak a nehezen 

leadott kilókat szedik vissza, hanem tetemes súlygyarapodás is bekövetkezhet. Tehát a helyes 

fogyókúra csak a táplálkozási szokások alapvető és végleges megváltoztatásán alapulhat, amit 

időnként – megfelelő víz, vitamin, só, stb. bevitel mellett – egynapos (az alap anyagcsere 

szint alkalmazkodásánál rövidebb idejű) teljes tápanyag megvonási alkalmakkal lehet 

kombinálni. 

Az emberi szervezet teljes energiaforgalmának meghatározásakor különböző általános 

szabályokat kell figyelembe venni. A szervezet energiaforrásként az elfogyasztott 

tápanyagokat használja fel szigorú sorrendben: elsősorban a szénhidrátokat használja fel, ezt 

követik a lipidek és a fehérjék. Ha a táplálkozással bevitt energia nem elég és az alap 

anyagcsere csökkentés sem állítja helyre az egyensúlyt, a szervezet először májban tárolt 
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glikogént, majd zsírszövetben felhalmozott zsiradékot, használja energiaforrásként és csak 

ezután nyúl az aminosavak formájában raktározott fehérjetartalékhoz. Ez utóbbi felhasználása 

már a szervezet sorvadásával jár. Az emberi szervezet három módon használja fel az energiát: 

alap anyagcsere révén, fizikai tevékenység révén és a tápanyagok hőhatása révén. Az energia 

felhasználás szempontjából nem elhanyagolható szempont, hogy az idegrendszer működése is 

igen sok energiát igényel. 

A fentiek alapján a tápanyagszükségletet az alábbi tényezők befolyásolhatják: 

- kor – a csecsemőkorban igényelt 400 kJ/kg (100 kcal)-ról fokozatosan csökken, a 

felnőtteknél 160-200 kJ/kg (40-50 kcal); 

- a munkavégzés mennyisége és minősége – a szellemi munkánál kb.11300 kJ, azaz 

2700 kcal, az igen nehéz fizikai munkánál16700 kJ, azaz 4000 kcal is elérheti; 

- éghajlat – hideg hatására fokozódik, melegben csökken; 

- nem – a férfiaké 5-10 %-kal magasabb, mint a nőké. 

A fölöslegesen bevitt kalóriákat a szervezet raktározza (hízik). Minden 40 kJ 

feleslegesen bevitt energia 1 g zsír raktározását eredményezi. Ha az elhízott ember 

étrendjében visszaáll a normális (egyensúlyi) energia bevitelre, nem fogy le, csak nem hízik 

tovább. Ezért az elhízást könnyebb megelőzni, mint lefogyni. Az energiaraktározás 

biomolekulák – elsősorban zsírszövet formájában történik. A túlsúlyos emberek általában 

rövidebb életűek. Nagyobb testtömegük miatt érhálózatuk jóval hosszabb, ezért szívük 

jelentősen megterhelt, támasztórendszerük a túlsúly miatt jobban igénybevett, hajlamosabbak 

az aránytalan táplálkozás következtében fellépő anyagcserezavarokra (pl. cukorbetegség), 

tehát általában rövidebb életre számíthatnak. 

A poliszacharidok (pl. glikogén) raktározása nem ezt a célt szolgálja, hanem gyors 

glükóz forrásul szolgál. A táplálékfelvétel kismértékű korlátozás nem jár együtt a 

munkaaktivitás csökkenésével, a szükséges plusz energiaigényt a szervezet saját 

tartalékjainak lebontásából fedezi. A szervezet hőszabályozása, a hőleadás mértéke 

változatlan. Csak jelentős táplálékelvonásnál védekezik a szervezet a mozgási aktivitás (pl.: 

fizikai vagy szellemi munka) nagymértékű korlátozásával. 

Az éhezésnél minőségi és mennyiségi típust különböztetünk meg. Az előbbinél csak a 

bevitt biomolekulák összetétele nem megfelelő, az utóbbinál a bevitt biomolekulák abszolút 

mennyisége sem elegendő. A minőségi éhezés általában a fehérje fogyasztásnál jelentkezik. 

Mivel csak arányos aminosav bevitel esetében zökkenőmentes a fehérjeszintézis, egy idő 

múlva jelentős fehérje veszteség – májkárosodás, izomsorvadás, vérzékenység, hormonzavar 

és depresszió léphet fel. A mennyiségi éhezés következtében a fizikai teljesítőképesség 
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minimális, testsúly folyamatosan csökken, eltűnik a zsírszövet egésze, az izomállomány 

harmada, sőt a májállomány. A részleges éhezésnél az éhségérzet állandóan jelentkezik, a 

teljes éhezés alatt a vér savanyodása miatt az éhségérzet néhány nap múlva megszűnik. 

A szervezet tápanyag felvételét a hipotalamuszban elhelyezkedő központok 

szabályozzák. A rövid-távú szabályozás kizárólag a gyomor és patkóbél telítettségén (illetve 

telítetlenségén) alapul. A hosszú-távú szabályozás arra irányul, hogy hosszabb éhezési 

periódus után az ember többet eszik (az éhségérzete tovább tart), mint amit a rövid-távú 

szabályozás megenged. Ez a táplálékfelesleg a tápanyagtartalékok pótlására szolgál. 

Az elfogyasztott tápanyagok tehát kettős célt szolgálnak. Egyrészt lebontásukkal 

fedezik a szervezet energia szükségletét, másrészt anyagcseréjük alatt szolgáltatják azon 

köztianyagokat, amelyekből saját biomolekuláit felépítheti. Valamennyi biomolekulánkat fel 

tudjuk építeni, de ehhez megfelelő összetételű táplálékra van szükségünk, valamint többféle 

vitaminra, melyekhez szintén a táplálékkal jutunk. 

Az emberi sejtek alapanyagcseréjének következtében, valamint a baktériumok elleni 

védekezés melléktermékeként szabadgyökök jönnek létre. A környezetszennyezés 

(dohányfüst, kipufogógázok, vegyileg szennyezett élelmiszerek és ivóvíz, stressz, tv- és 

számítógép-képernyő sugárzása) utat nyit a szervezetben termelődő szabadgyökök 

egészségkárosító működésének. A szervezet antioxidáns rendszere, mely az immunrendszer 

erősítéséhez is kell, alakítja vissza ezeket a sejtmérgeket. Ugyanakkor a táplálkozás során, 

sajnálatos módon egyre kevesebb antioxidáns jut a szervezetbe. Ennek következtében 

emelkedik a tüdő- és szívrendszeri megbetegedések valamint a daganatos betegségek száma, a 

fokozott fertőzéssel, immungyengeséggel, illetve allergiával kapcsolatos betegségek köre. 

 Az E- és C-vitamin, valamint az A-vitamin növényekben előforduló előanyagai, a 

béta-karotinok semlegesítik a szabadgyököket, csakúgy, mint azok az enzimek, melyek 

működéséhez szelén, réz, cink szükséges. Minden főzési folyamat csökkenti az ételeink 

vitamin- és ásványianyag-tartalmát. A hevítés miatt a C-vitaminnak és a folsavnak akár 100 

%-a, az E-vitaminnak és a B-vitaminnak pedig 50 %-a is tönkremehet. Ezért napi 

táplálékadagunk legalább egyharmad részét nyersen és frissen kellene fogyasztanunk. A 

meghámozott és feldarabolt zöldség a levegő és fény hatására bomlási folyamatok miatt 

nagyfokú vitamint is veszít. Ezért először mossuk meg a zöldséget, gyümölcsöt és azután 

daraboljuk fel. Az elkészített ételeket ne tartsuk hosszabb ideig melegen. 

Ne feledjük! A mindennapi táplálék minősége és változatossága határozza meg, hogy 

testünk miként képes a legjobb hatásfokkal, egészségesen működni. Ezért a védelmet nyújtó, 

antioxidánsokban gazdag élelmiszerek lehetőleg természetes alapanyagokból származzanak, 
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mesterséges adalékanyagokat és színezőket ne tartalmazzanak, a gyártási technológia során 

természetes hatóanyagukat ne veszítsék el (pl. 300C-fok alatti hidegsajtolással készüljenek). 

Az emberben nem működik az egészséges táplálék-kiválasztási ösztön. A helyes 

táplálkozást tanulnunk kell! Ugyanis azzal, hogy mit, mikor és hogyan eszünk, 

meghosszabbíthatjuk vagy megrövidíthetjük életünket. 

Valamennyi tápanyagnak funkcionális rendeltetése van. Egyes anyagok jobbára 

energiaforrásként szolgálnak, mint például a szénhidrátok, míg mások építőanyagként 

(például fehérjék), s megint mások szabályozókként (mint a vitaminok). 

A különböző tápanyagokra nem azonos mértékben van szüksége a szervezetnek. Az 

emberi szervezet zökkenőmentes működéséhez a különböző biomolekula típusokra különböző 

mértékben van szükség. Az egészségesnek tekintett táplálkozás az, ha a napi energia-

bevitelnek legalább fele (50-55%) szénhidrát, (10-20%) fehérje, (30-35%) zsír. Legnagyobb 

részüket a szervezet energiatermelésre fordítja. 

Új sejtek építéséhez, a sejtek megújulásához, a szervek (szív, emésztőszervek, vese, 

vázizom-összehúzódás munkavégzéskor) működtetéséhez energiára van szükség. A szervezet 

azt az energiát használja fel, amely a szerves anyagok: fehérjék, zsírok, szénhidrátok kémiai 

kötésének felhasításakor szabadul fel. Ha műszerrel megmérnénk, hogy a szervezet mennyi 

energiát vesz fel a táplálékkal, és mennyi energiát használ el az életműködés fenntartására, 

akkor azonos értéket kapnánk. Az életműködés folyamatainak fenntartására a szervezetnek 

jelentős mennyiségű energiára van szüksége. Az emberi szervezetnek annyi zsírt, fehérjét és 

szénhidrátot kell lebontania, amennyi biztosítja ennek az energiamennyiségnek a 

felszabadulását. Az 1. táblázat adataiból látható: az ember minél nehezebb fizikai munkát 

végez, annál több energiát használ fel, vagyis annál nagyobb a szervezet tápanyagigénye. 

1. táblázat 

A különböző foglalkozású emberek napi energiafogyasztása 

 

TEVÉKENYSÉGFORMA ÁLTALÁNOS NAPI ENERGIAFELHASZNÁLÁS 

 kJ kcal 

Főként szellemi munka 8400 2000 

Könnyű testi munka 15050 3500 

Közepes nehézségű fizikai 

munka 

17270 4110 

Nehéz fizikai munka 19940 4740 
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3.1.1.  Szervezetünkben lejátszódó anyagcsere-folyamatok 

 

Fehérje-anyagcsere. A fehérjék valamennyi szövetünkben jelen vannak, fontos 

szerepet játszanak a szervezet életműködésében. Részt vesznek a sejtek szerkezetének 

kialakításában, a kötőszövetek felépítésében, például a sejtfal és membránfehérjék. A fehérjék 

olyan fontos feladatokat látnak el, mint az izom-összehúzódás (kontraktilis fehérjék, pl.: aktin 

és miozin), megvédik a szervezetet a káros anyagok, vírusok, baktériumok hatásától 

(immunellenanyagok, immunfehérjék). fontos szerepet játszanak a szervezet védelmében 

Nélkülük a szervezetben lejátszódó folyamatok túlnyomó része energetikai okok miatt nem, 

vagy csak nagyon lassan menne végbe, ezért katalizátorokra van szükség és ezen 

katalizátorok szerepét fehérjék (enzimfehérjék) töltik be. Az életfolyamatokhoz szükséges, 

általában kisebb molekulákat kötik meg és szállítják a szervezeten belül. Ide sorolható, pl. az 

oxigénszállító hemoglobin. Energia és tartalék- tápanyagok szerepét töltik be. Fontos 

életfolyamatok szabályozásában játszanak kiemelkedő szerepet (hormonfehérjék, pl. inzulin).  

A fehérjekészlet pótlásához a bevitt fehérjék csak az aminosavakig bomlanak le és 

épülnek be. Mivel az egyes tápanyagokban a fehérje-összetétel nem egyforma, a változatos 

bevitel biztosíthatja a saját fehérjék zökkenőmentes felépülését. 

A fehérjék 20 aminosavból épülnek fel. Különböző kapcsolódási sorrendjük lehetővé 

teszi a legkülönbözőbb fehérjék kialakítását. Minden egyes ember fehérjeinek szerkezete 

különbözik mások fehérje-szerkezetétől.  

Az emberi szervezet számára ideális aminosav összetételű fehérjét referencia 

fehérjének nevezzük, ebből kell ugyanis a legkevesebb, hogy a fehérjeszintézisük 

zökkenőmentes legyen. Ha ennek a biológiai értékét 100% értéknek tekintjük, a burgonya 

79%, a kazein 70%, a borsó 56%, a búzaliszt 40%, a kukorica 30%. A szervezet szabad 

aminosav állomány kb. 70g, ezt tranzit aminosav állománynak is nevezik. 

A fehérjék lehetnek állati és növényi eredetűek. Az állati eredetű fehérjékben (például 

tej-, hús-, tojásfehérjék) olyan aminosavak vannak, amilyeneket sem a növények, sem pedig 

az emberi szervezet nem képes előállítani, de elengedhetetlen szükség van rájuk a szervezet 

fejlődéséhez és élettevékenységének biztosításához. Ezek teljes értékű fehérjék, ugyanis 

tartalmazzák az összes esszenciális aminosavat (belőlük 9 van). Ezért ezeket a szervezetbe 

kívülről a táplálékkal kell bevinni. Ha a szervezetből akár egyetlen pótolhatatlan 

(esszenciális) aminosav is hiányzik, az nem kívánatos elváltozásokat idéz elő az ember 

élettani állapotában. A mindenféle állati eredetű táplálékot elutasító vegetarianizmus tehát 

veszélyes, éppen az esszenciális aminosavak hiánya miatt. A növények is gazdagok 
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fehérjékben, különösen a hüvelyesek, a gabonák, de bennük a fehérjék nem teljes értékűek, 

mert nem tartalmazzák az összes esszenciális aminosavat. Kivételt képez ez alól a szója. A 

szója teljes értékű fehérjét tartalmaz (100g szójában 45g fehérje van).  

A fiziológiás (élettani) fehérje minimum 40g/nap. Minden olyan élettani folyamat, ami 

a szervezetet külön megterheli, ezt a szintet növeli. Az optimális fehérje minimum tökéletes 

munkavégző képességet jelent, ez 80g/nap, azaz kb. 1,1-1,2 g/kg/nap. Ez az érték a fejlődő 

gyermeknél, szoptatós anyánál, nehéz fizikai munkát végzőnél 1,5-2 g/kg/nap értékre is nőhet. 

A felnőttek szervezete naponta 200-400g fehérjét szintetizál, a férfiaké többet, a nőké 

kevesebbet. A fehérjehiányos táplálkozás jellegzetes kóros állapotokat idéz elő. Ezek egyik 

legismertebbike a kwashiokor (negatív nitrogén egyensúly, hasmenés, ödéma, bőrgyulladás, 

apátia, stb.) A túlzott fehérjebevitel növelheti a szervezet kalcium veszteségét és a kiürülő, 

nagy mennyiségű nitrogén a vesét károsíthatja, de túlzott fehérjebevitelkor a szervezet 

lúgosodásával is számolnunk kell. 

Vannak olyan fehérjék, amelyek szervezetünkre károsak. A lektinek olyan növényi 

eredetű összetett fehérjék, glikopeptidek, amelyek egyes szénhidrátokhoz rendkívül könnyen 

és erősen képesek kötődni, az emberi vérben a vörösvérsejteket ezért kicsapják, agglutinációt 

okoznak. A „lektin” név a latin legere (kiválogat) szó alapján arra utal, hogy egyes 

lektineknél ez a hatás nem mindegyik vércsoportnál jelentkezik, tehát ezek vércsoport-

meghatározásra is használhatók. A magasabbrendű növények közül elsősorban a 

hüvelyesekben és a gabonafélékben van sok lektin, amelyek toxikus jellege általában nincs 

egyenes arányban a vér agglutinációját előidéző képességgel. A borsó lektinje nem mérgező, 

a bab és a ricinus lektinje viszont az. A mérgező hatás abban áll, hogy gátolják a tápanyagok 

felszívódását a tápcsatornából és gátolják a sejtekben a fehérjeszintézist. A mérgezés tünetei: 

rosszullét, hasi görcsök, merevgörcs, esetleg halál. Szerencsére ezek a vegyületek hőkezelésre 

vagy hosszasabb vizes áztatás közben a hidrolázok hatására elbomlanak. A ricin közismerten 

a ricinusmag mérgező lektinje, amely az emberek számára le nem bontható, ezért halálos 

méreg, a vérrögképző tulajdonsága miatt. 

A toxalbuminok olyan mérgező fehérjék, amelyek főzés hatására sem bomlanak el. 

Számos növényi és állati méreg tartozik a toxalbuminokhoz. Az állati mérgek közül a 

méhcsípés, a kígyóharapás és a varangyos béka nedve tartalmaz toxalbuminokat 

A gyilkos galóca gyorsan, az étkezéstől számított hatodik óra után jelentkező toxinjai 

a falloidin csoportba tartozó gombamérgek a falloin, a falloidin, a fallacidin és a fallin. 

A számos, a mikroorganizmusok által termelt toxikus fehérje közül a legveszélyesebb 

a Clostridium botulinum törzs botulotoxin nevű toxinja, amely a botulizmus 
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(kolbászmérgezés) nevű ételmérgezést okozza. A botulotoxin rendkívül mérgező hatású, 

hatkomponensű fehérje hatóanyag, emberre a halálos adag 1 g. A mérgezést fejfájás, hányás, 

hasmenés és súlyos bénulás jellemzi, a halál a légzőközpont bénulása miatt áll be. 

Szénhidrát-anyagcsere. A szénhidrátok képezik a szervezet élettevékenységének és 

működésének legfontosabb energiaforrását. Mint tudjuk, 1g szénhidrát lebontása ugyanannyi 

energia, 17,2 kJ felszabadulásával jár, mint 1g fehérjéé, azzal a különbséggel, hogy a 

szénhidrátok a fehérjéknél sokkal könnyebben bomlanak le. A szervezet számára az egyszerű 

szénhidrátok (monoszacharidok, pl.: glükóz, fruktóz) hasznosítása kisebb megterhelést 

jelentenek, mint az összetett diszacharidok (pl.: szacharóz, amit édesítésre használunk) és 

poliszacharidok (pl.: növényi rostok), ezért az egyszerű cukrok egészségesebbek.  

A tápcsatornában az összetett cukrok glükózra bomlanak, amely felszívódik a vérbe és 

az a májba, valamint a szövetekbe szállítja. A szövetekben a glükóz állati keményítővé, 

glikogénné alakul. A glikogén főként az izmokban és a májban raktározódik. A máj 

glikogénje biztosítja a vér glükóz-koncentrációjának fenntartását a táplálkozások közötti 

időben, amikor az emésztőszervekből nem kerül a vérbe glükóz. A vér normális cukorszintje 

0,10-0,12%. A vércukorszintet a hasnyálmirigy-hormonok szabályozzák. Közülük egy, az 

inzulin a fölös vércukrot glikogénné alakítja, ezáltal csökkentve a vér cukor-koncentrációját. 

Egy másik hormon, a glukagon glükózra bontja a glikogént, amikor a vércukorszint normális 

alá csökken. A helytelen táplálkozás, elhízás, alkoholfogyasztás, lelki stressz kimerítik a 

hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeit. Ekkor zavar támad a glükóz szintjének 

szabályozásában, s cukorbetegség, diabetes fejlődik ki. Ez elterjedt és veszélyes betegség.  

A szénhidrátok elsősorban keményítő (kenyér, burgonya, tésztafélék, rizs), illetve 

cukor formájában fogyasztjuk. Egyik fontos forrása a szénhidrátoknak a gyümölcsök és 

nagyon egészséges e szempontból a méz. A növényi rostok is szénhidrátok (cellulóz), 

amelyeket a szervezet megemészteni nem tud, de rendkívül fontos a jó bélműködéshez, 

csökkentik a vér koleszterinszintjét, és csökkentik a vastagbélrák kialakulásának 

valószínűségét. Az egészségesnek tekintett táplálkozásban a napi rostbevitel maximum 50g. 

Ennek érdekében érdemes minél több teljes kiérésű gabonafélét, zöldséget és gyümölcsöt 

fogyasztani.  

A szénhidrátok, pontosabban szénhidrátszármazékok között is vannak olyanok, 

amelyek a szervezetre károsak. Ilyenek a glikozidok. A mérgező glikozidok esetében 

valójában a glikozid elfogyasztása után bekövetkező hidrolízis során felszabaduló aglikon a 

méreg. Ilyen méreg például a hidrogén-cianid, amely súlyosan károsítja a légzési láncot. A 

sejtet mérgező oxigénhiány lép fel annak ellenére, hogy a vérben kellő mennyiségű oxigén 
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van. A halál néhány perc múlva beáll, a fulladásos halál miatt a halott arca elkékül. A 

hidrogén-cianid halálos adagja 1 mg/kg. A csonthéjas gyümölcsök magjában (pl. 

keserűmandula, barackmag) ilyen vegyület az amigdalin.  

A burgonyafélék mérgező anyagai a szolaninok (szolanidin). A mérgezési veszély csak az 

éretlen, zöld vagy öreg burgonya elfogyasztásakor áll fenn. A szolaninok végtagfájást, 

görcsöket, légzési zavarokat, esetleg bénulást okoznak. Egyes kutatók szerint a paradicsom is 

tartalmaz szolanint, de ez az érés során eltűnik (csak remélhető, hogy a zöld paradicsomban 

lévő a szolanin mennyisége savanyításakor csökken).  

A szaponinok is mérgező hatású glikozidok, mert bár a tápcsatornán keresztül nem 

mérgezők, a vérbe kerülve a vörösvérsejteket feloldják. A napjainkban igen egészséges 

tápláléknak számító szójaliszt is tartalmaz szaponinokat, amelyek rossz ízűek és az emésztő 

csatorna tripszin és kimotripszin enzimeinek aktivitását gátolják.  

Zsíranyagcsere. A zsírok sokrétű és fontos funkciókat töltenek be a szervezetben. A 

zsírok fontos sejtmembrán alkotók, energiaforrásként szolgálnak. 1g zsír elbontásakor 

(oxidációjakor) 38 kJ energia termelődik. A zsírok azonban csak akkor szolgálnak 

energiaforrásként, ha a szervezetből elfogytak a szénhidrát-energia tartalékai. A zsírszövet 

védi a szervezetet a túlzott hő veszteségtől és óvja bőrt a kiszáradástól, ha vízzel érintkezik. A 

zsírok zsírban oldódó vitaminok oldására szolgálnak. A táplálékkal az emésztőszervekbe 

bekerült zsír, glicerinre és zsírsavakra bomlik. Ezeket a zsírsavakat a bélbolyhok a szervezetre 

jellemző zsírokká alakítja, s ezek innen a nyirokba majd a vérbe szívódnak fel. Ha 

szervezetbe a szükségesnél több zsír kerül, akkor ennek egy része a zsírszövetekben és a belső 

szerveket körülvevő kötőszöveti hártyákban raktározódik el, zsírraktárt képezve. 

Az emberi szervezetnek szüksége van az egészséges működéshez mind növényi, mind 

pedig, állati eredetű zsírokra, ezért a tápláléknak tartalmaznia kell egyaránt mindkettőt. 

Vannak olyan, az egyszerű lipidek közé sorolható növényi illóolajok (pl. 

eukaliptuszolaj, borókaolaj), amelyek mérgező, általában májkárosító – májrákot okozó – 

alkotórészeket is tartalmaznak, ezek közül a szafrol (csillagánizs, babérolaj, szerecsendió, 

kámforolaj) és a miriszticin (szerecsendió) a legismertebb. Ezekkel óvatosan kell bánnunk. 

A szervezet vízháztartása. Az élet és így az emberi élet szempontjából is a víznek 

létfontosságú szerepe van. Az emberi szervezet össztömegének kb. 75%-át víz teszi ki. A víz 

a szervezetben oldószerként szolgál, és részvételével mennek végbe a sejtek és szövetek 

fontos fizikai és kémiai folyamatai. A víz szállítja a hőt a szervezet egészében és egyenlíti ki 

benne a hőmérsékletet. A testfelületéről párologva a víz elvonja a szervezet hő fölöslegét. A 

szervezetben lévő víz mennyisége csak igen szűk határok között ingadozhat. A testtömeghez 
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viszonyítva 10%-os vízveszteség a szervezet súlyos működési zavaraihoz vezet. Víz nélkül az 

ember csak egy pár napig élhet. Normális külső hőmérséklet mellett az embernek mintegy 

napi 1,5-2 liter vizet (folyadékot) kell meginnia, de ne felejtsük el, hogy a táplálékunk is 

tartalmaz több-kevesebb vizet. A jó minőségű vizet semmi sem pótolhatja. Azonban, ha 

magas a külső hőmérséklet vagy az ember nehéz fizikai munkát végez, és verítékezéssel sok 

vizet veszít, akkor a napi vízfogyasztás az előbbinek akár a duplája is lehet.  

 A vízminőség tulajdonképpen a víz fizikai, kémiai, biológiai és mikrobiológiai 

tulajdonságainak összességét jelenti. A vizet minőségének megfelelően öt vízminőségi 

osztályba soroljuk: 

I. osztály: kiváló víz. Az ebbe a kategóriába tartozó vizek mesterséges 

szennyezőanyagoktól mentesek, tiszta természetes állapotú vizek, amelyekben az oldott  

anyag-tartalom kevés, közel teljes az oxigéntelítettség, tápanyagterhelés csekély és 

szennyvízbaktérium gyakorlatilag nem fordul elő. Ez a víz emberi fogyasztásra alkalmas. 

II. osztály: jó víz. Külső szennyezőanyagokkal és biológiailag hasznosítható 

tápanyagokkal kismértékben terhelt, mezotróf jellegű víz. 

A vízben oldott és lebegő szerves és szervetlen anyagok mennyisége, valam int az 

oxigénháztartás jellemzőinek évszakos és napszakos változása az életfeltételeket nem 

rontja. A vízi szervezetek fajgazdagsága nagy, egyedszámuk kicsi. A víz természetes 

szagú és színű. A szennyvízbaktérium igen kevés. 

III. osztály: tűrhető víz. Mérsékelten szennyezett (pl. tisztított szennyvizekkel már 

terhelt) víz, amelyben a szerves és szervetlen anyagok, valamint a biológiailag 

hasznosítható tápanyagterhelés már eutrofizálódáshoz vezethet. A szennyvízbaktériumok 

következetesen kimutathatók. Az oxigénháztartás jellemzőinek évszakos és napszakos 

ingadozása, továbbá az esetenként előforduló káros vegyületek átmenetileg kedvezőtlen 

életfeltételeket teremthetnek. Esetenként szennyeződésre utaló szag is előfordul.  

IV. osztály: szennyezett víz. Külső eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, 

illetve szennyvizekkel terhelt, biológiailag hozzáférhető tápanyagokban gazdag víz. A 

nagy mennyiségű anyag biológiai lebontása, a baktériumok nagy száma, valamint az 

egysejtűek tömeges előfordulása jellemző. A víz zavaros, esetenként a színe változó, és 

előfordulhat vízvirágzás is. 

A biológiailag káros anyagok koncentrációja esetenként a krónikus toxicitásnak 

megfelelő értéket is elérheti. Ez a vízminőség kedvezőtlenül hat a magasabb rendű 

vízinövényekre és a soksejtű állatokra. 
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V. osztály: erősen szennyezett víz. Különféle eredetű szerves és szervetlen 

anyagokkal, szennyvizekkel erősen terhelt, esetenként toxikus víz. Szennyvízbaktérium -

tartalma közelít a nyers szennyvízekéhez. A víz zavaros színű. A bomlástermékek és a 

káros anyagok koncentrációja igen nagy, a vízi élet számára krónikus, esetenként akut 

toxikus szintet jelent. 

2. táblázat 

A vízminősítéskor alkalmazott határértékrendszer 

(Vermes, 2001). 

Vízminőségi 

jellemzők 

Mértékegysé

g 

Osztályhatárok 

I-II. II-III. III-IV. IV-V. 

Nitrát mg/l 5,00 25,00 50,00 125,00 

Vezetőképesség µS/cm 500,00 700,00 1000,00 2000,00 

pH –– 6,50 6,50 6,00 5,50 

 

Ásványi anyagcsere. A szervezet normális működéséhez ásványi anyagokra is 

szükség van. Ezek részt vesznek a szervezet belső környezete állandóságának (homeosztázis) 

a fenntartásában, több szövet és vegyület alkotórészei, nagy a szerepük az anyagcsere 

folyamatok szabályozásában. A kalcium és a foszfor a csontok alkotórészei; a kálium az 

izomműködés (főleg szív) szabályozásában és fehérjeszintézisben vesz részt. A vasnak az 

oxigénszállításban és vérképzésben van fontos szerepe a hemoglobin alkotórészeként. Az 

emberi szervezetben a Mengyelejev - táblázat 88 kémiai eleme található meg. Ezeket az 

elemeket szervezetünk nem egyforma mennyiségben igényli. Mennyiségüket tekintve makro- 

és mikroelemekre osztjuk őket. A makroelemekhez sorolják, pl.: a kalciumot, foszfort, 

nátriumot, káliumot, klórt, ezeket a szervezet milligrammnyi mennyiségben igényli; a 

mikroelemekhez azok az elemek tartoznak, amelyeket a szervezet még kevesebb 

mennyiségben igényli (mikrogrammokban), ide sorolják a többi között a magnéziumot, 

kobaltot, rezet, jódot, fluort, vasat, cinket, mangánt, vanádiumot, szelént. Gyakorlatilag 

minden ásványi anyag, ill. makro-és mikroelem megfelelő mennyiségben megtalálható a 

szokványos táplálékban. A táplálékból csak a nátrium-klorid (konyhasó) hiányzik, ezért kell 

sózni az ételt. Tehát megfelelő táplálkozással biztosíthatjuk szervezetünk optimális ásványi 

anyag, ellátottságát, éppen ezért kell nagy figyelmet fordítani a különböző divatos, de 

rendkívül veszélyes fogyókúrákra és az egyre inkább elterjedő egyoldalú táplálkozásra a 

gyorsétkezdék révén. Ismerkedjünk meg néhány kémiai elem szerepével részletesebben: 
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A kalcium ionoknak nem csak a csontok felépítésében van nagy szerepük, hanem több 

anyagcsere folyamatra is nagy hatásuk van. A kalcium ionok igen sok sejtben lejátszódó 

folyamat szabályozásában játszanak szerepet, így a hormonok hatásának sejten belüli 

közvetítésében, a véralvadásban és az izomműködésben. 

A kálium ionok, amelyek az emberi szervezetben elsősorban sejteken belül fordulnak 

elő, és igen sok enzim aktivitásának biztosításában játszanak szerepet. A sejtek kívül 

előforduló nátrium ionok és a sejtben lévő kálium ionok aránya állandó és ezzel részt vesznek 

a szervezet ion összetételének biztosításában. Ezen kívül az emberi szervezetben a kálium 

ionok igen speciális élettani hatással rendelkeznek, nem megfelelő koncentrációjuk a 

szívizom munkáját csökkenti. Ha az emberi szervezetben a kálium mennyisége a normálistól 

nagyon eltér, annál sokkal több vagy sokkal kevesebb, izomgyengeség lép fel. 

A króm sók között három vegyértékű, azaz Cr (III) és hat vegyértékű Cr(VI) 

származékokat különböztetünk meg. A krómot korábban nem sorolták a biológiailag 

létfontosságú elemek közé. Kiderült azonban, hogy a glükóz anyagcseréjében nagy a 

jelentősége, fontos komponensként az inzulinnal együtt részt vesz a vércukorszint 

szabályozásában. A króm (III) vegyületek hatására az emberi szervezetben a glükóz elégetése 

fokozódik, hypoglikaemia (károsan alacsony vércukorszint) jöhet létre. A króm (III) 

vegyületek hiányában genetikai rendellenességek is fellépnek, tehát a króm feltehetően a 

nukleinsav szintézisre vagy a fehérje szintézisre is hatással van. A testépítők egyik új 

“csodaszere” a biológiailag aktív króm-pikolinát, amelyből naponta 20-80 mg lassítja az 

öregedési folyamatokat, szabályozza a vércukorszintet, csökkenti a testzsírt és anabolikus 

(izomépítő) hatású - legalábbis a reklám ezt ígéri. 

A magnézium ionok jelenléte nagyon fontos az emberi szervezet működése 

szempontjából. A káliumhoz hasonlóan elsősorban a sejteken belül fordul elő. A magnézium 

a káliummal együtt gyakran fontos szerepet játszik több enzim aktiválásában, valamint egyes 

fehérjék és dezoxiribonukleinsavak szerkezetének stabilitásának biztosításában. A 

szükségesnél magasabb magnézium koncentráció ugyanakkor bizonyos enzimek működését 

gátolhatja. Az emberi szervezetben a magnézium az aránylag rosszul felszívódó anyagok közé 

tartozik. Felszívódását számos más anyag (pl. telített zsírok, túlzott mennyiségű foszfátion, 

kalciumion és alkohol bevitel) nehezíti. Hiányát legelőször az izomzat remegése (tremor) 

jelzi, a nagyobb magnézium hiány a tetanuszhoz hasonló izomgörcsökhöz vezet. 

Minden élő szervezetnek szüksége van mangánra. Az emberi szervezetben a mangán 

hiánya terméketlenséghez, csontfejlődési rendellenességhez és mozgási koordinációs 
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zavarhoz vezet. Zavarok lépnek fel a szénhidrát anyagcserében is. A mangán hiányában nem 

kívánatos gyökös reakciótermékek felszaporodásához vezethet.  

A molibdén az élő szervezetekben rendkívül kis koncentrációban fordul elő, biológiai 

szerepe mégis jelentős. A redox rendszerekben Mo(V)-Mo(VI) átmenet lehetséges, ezért 

elsősorban a oxidációs-redukciós reakciókat katalizáló enzimek kofaktora. Ezekben a redoxi 

folyamatokban a vas is gyakran szerepet játszik. 

A nátriumion egyike annak a négy kationnak (nátrium, kálium, kalcium, magnézium), 

amelyek fiziológiai és farmakológiai szempontból a legfontosabbak. A nátrium, amely 

elsősorban a sejtek közötti térben fordul elő, a biológiai rendszerek ozmotikus és sav-bázis 

egyensúlyában, valamint az idegi ingerület továbbításában játszik szerepet. Az sejten kívüli 

(extracelluláris) nátrium-klorid (konyhasó) koncentráció 0,9 %-os, ez az izotóniás sóoldat, 

amellyel a testnedvek pótolhatók, tehát ez az infúziós oldat. 

A szelén a kénhez hasonló tulajdonságú, a szelenidek a szulfidokkal együtt fordulnak 

elő. A szelén vegyületeket korábban karcinogénnek tartották. Később bebizonyosodott, hogy 

nem rákkeltők, de erősen mérgezők. A kérődző állatokban és a nyulakban a szelén hiánya az 

izomsejtek membránjaiban károsodást okoz. A kérődzőkben májkárosodás is fellép. Olyan 

országokban, ahol a talaj szelénben szegény (pl. Finnország) a szelént pótolni kell. A szelén 

az egyik hatékony, a szabad gyököket megkötő vegyület, a glutation átalakulása enzimének, a 

szelént is tartalmazó glutation-peroxidáznak szelén utánpótlását jelentheti. 

A vanádium a lipidek (zsírok és a koleszterin) anyagcsere oxidációs-redukciós 

folyamataiban játszik szerepet. Mivel jelenlétére a lebontó folyamatok érzékenyebben 

reagálnak, kis mennyiségben a testépítők a krómhoz hasonlóan használják. 

A vas a növény- és állatvilág nélkülözhetetlen eleme. Az emberi szervezetben a biogén 

elemeken, a szénen, a hidrogénen, a nitrogénen, az oxigénen, valamint a foszforon és a kénen 

kívül a vasból van a legnagyobb mennyiség (2,5-5 g). A vörös vérsejtek képződésekor magas 

vas koncentrációra van szükség. A vas hiánya vérszegénységet (anémiát) okoz. Korábban már 

jeleztük, hogy a B12-vitamin és a folsav hiánya is anémiához vezet. A szervezetben a vas túl 

magas koncentrációban gátolja a cink felszívódását. 

Ne feledjük! A szerves és ásványi anyagok hiánya szervezetben csakúgy, mint ezek 

fölöslege, különféle krónikus betegségeket idézhetnek elő. 

Az ásványi anyagok között is vannak olyanok, amelyek károsak a szervezetre, ilyenek 

a nehézfémsók. A nehéz fém ionok jó komplexképzők, az SH-enzimekkel stabil komplexet 

képeznek, ezáltal blokkolják az SH csoportokat. Ezért mérgezők a szerves nehézfém 

vegyületek. A legismertebb fém SH-reagensek: arzén(III), higany, ezüst, réz, ólom, antimon, 
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ón, bizmut, kadmium, tallium(I). A nehéz fém ionok, valamint a szerves fém vegyületek a 

membránok átjárhatóságának megváltoztatásával is károsítják a sejteket. 

A vitaminok jelentősége. A vitaminok (lat. vita - élet, amin-, mert legtöbbször amino-

csoportot tartalmazó anyagok) olyan különböző kémiai  természetű anyagok, amelyek 

nélkülözhetetlenek a szervezet fontos élettani és biológiai folyamatainak megvalósulásában. 

Az ember napi vitaminszükséglete néhány milli-, ill. mikrogramm, mégis fontos szerepet 

játszanak az anyagcserében és az energiaforgalomban. Jelenleg mintegy 50 vitamin ismeretes.  

Az eredeti definíció szerint olyan esszeciális (a vizsgált élőlény számára feltétlenül 

szükségesek, de nem képes őket szintetizálni) szerves vegyületeket nevezünk vitaminoknak, 

amelyekre a szervezetnek igen kis mennyiségben van szüksége. Ezek csak táplálékkal 

vehetők fel. A vitaminok teljes hiánya (avitaminózis) súlyosan károsítja a szervezetet, 

csökkent mennyisége (hipovitaminózis), sőt egyes esetekben túlzott jelenléte 

(hipervitaminózis) is anyagcserezavarokat okoz. A vitaminhiány szempontjából különösen 

jelentősek a vízben oldódó vitaminok mivel a koenzimek (enzimek működését segítő 

vegyületek) döntő többsége belőlük keletkezik. Bár a zsírban oldódó vitaminok hiánya is 

vezethet avitaminózishoz, esetükben az anyagcsere blokkolása kevésbé általános, mint a 

vízben oldódó vitaminok esetében. 

Sok vitamin az enzimek alkotórésze, ill. a hormonok szintézisében nélkülözhetetlen. A 

vitaminok gyorsan lebomlanak a szervezetben, különösen a vízben oldódók. Többségük nem 

raktározódik el, és nem képződik a szervezetben. Ezért folyamatosan olyan élelmiszereket 

kell fogyasztani, amelyek vitaminokat tartalmaznak. Legtöbb vitamin a friss gyümölcsökben, 

zöldségekben, tejben, tejtermékekben és húsban található. A vitaminhiányos táplálkozás a 

szervezetben különböző betegségek kialakulásához vezetnek, ugyanakkor a túladagolás is 

káros. 

Vízben oldódó vitaminok. Többek között a B-vitamin családot kell megemlítenünk 

(ezekből 15 ismert), fontos vitamin a C-vitamin és a kevésbé ismert P, PP, H, stb. vitaminok. 

A B1-vitamin (tiamin, aneurin) a szénhidrátok anyagcseréjében vesz részt. 

Hiánybetegsége a beri-beri, amely egyoldalú (hántolt rizs) táplálkozás esetén lép fel. Hiánya 

esetén az ember ingerlékennyé válik, idegrendszeri és szívműködési zavarok, továbbá 

fáradság, depresszió, dekoncentráció és súlyvesztés jelentkeznek. Legtöbb B1-vitamin a 

magvakban, dióban, barna kenyérben, tojássárgájában és májban van. A szervezet napi B1-

vitamin szükséglete 1,1-1,3 mg. 

A B2-vitamin (riboflavin) a sejtlégzés folyamataiban vesz részt. Hiánya esetén zavar 

támad az idegrendszer működésében, károsodik a szem szaruhártyája, a bőr, a száj 
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nyálkahártyája. Jelentős mértékben tartalmaznak B2-vitamint a gabonafélék, a hal, élesztő, 

máj, hús, tej, hajdina, mandula, bodza, stb. A szervezet napi B2-vitamin szükséglete 1,5-1,7 

mg. 

A B3-vitamin (niacin, nikotinamid) enzimek működésében vesz részt, hidrogénátvivő 

koenzim. Hiánya különleges bőrbetegséghez, a pellagrához vezet. 

A B5-vitamin (pantoténsav) az emberi test minden sejtje számára szükséges vitamin. 

Elnevezése a görög „panthoten” (mindenütt) szóra vezethető vissza, mely arra utal, hogy a B5-

vitamin nagyon sok élelmiszerben megtalálható. Ebből kifolyólag hiánya csak ritkán fordul 

elő. A B5-vitamin főként a különböző neurotranszmitterek (kémiai hírvivő anyagok, melyek 

idegsejtről idegsejtre továbbítják az ingerületet, ilyen pl. a szerotonin), szénhidrátok, 

koleszterin, hemoglobin valamint az A-és a D-vitamin képződésében vesz részt. B5-vitaminra 

szükség van az idegrendszer normális működéséhez, a növekedéshez. Segít megőrizni a bőr 

és a haj egészségét, stimulálja a nemi hormonokat és a kortizon kiválasztását. A súlyos B5-

vitamin hiány tünetei a következők: depresszió, fáradtság, álmatlanság, izomfájdalom, anémia 

(vérszegénység), immungyengeség, gyomorfájás, és nem utolsó sorban a kéz- és lábujjak 

zsibbadása, bizsergése, égő érzése.  Nagyon sok élelmiszerben megtalálható. Az állati eredetű 

táplálékforrásokban azonban különösen nagy mennyiségben, így a májban, a heringben, a 

marha- és sertéshúsban, tyúktojásban és tejben. Növényi forrásai a teljes kiőrlésű 

gabonafélék, olajos magvak, rizs, karfiol, brokkoli, narancs, dinnyék, paradicsom, csípős 

paprika, szója, avokádó, hajdina, lencse. Napi igény: 10 mg. 

A B6-vitamin (piridoxin) fehérjeinek anyagcseréjében, valamint a vérképzésben vesz 

részt. Hiánya bőrbetegségeket okoz. Ezt a vitamint zöldségek, bab, dió, rizs, kukorica, banán, 

hal, máj, bodza, búzacsira tartalmazza. A szervezet napi B6-vitamin szükséglete 1,6-1,8 mg. 

A B10-vitamin (folsav). Szerepe van a fehérvérsejtek, vörösvértestek, vérlemezkék 

képzésében, az aminosavak, és nukleinsavak anyagcseréjében, de hozzájárul a gyomor-

bélrendszer, és a szájnyálkahártya épségéhez is. A B12-vitamin szinergistája (egymás hatását 

erősítik). A szervezet jó folsav-ellátottsága mellett elfedheti a B12-vitamin hiányában 

kialakuló tüneteket. Ez különösen vegetáriánus táplálkozás esetén lehet veszélyes. Hiánya a 

vérképzés zavaraiban mutatkozik meg. Hiányát általában nem az elégtelen ellátottság, hanem 

a kedvezőtlen felszívódás okozza. Nagyon fontos szerepe van a szervezetben, különösen a 

várandós édesanyáknál, a terhesség korai szakaszában. 

Legjobb folsavforrásaink: a máj, a leveles zöldségek (különösen a paraj), a 

gyümölcsök, és az élesztő. A túl nagy folsavbevitel csökkentheti a cink hasznosulását. A 

szervezet napi B10-vitamin szükséglete 0,15mg. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Feh%C3%A9rv%C3%A9rsej&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6sv%C3%A9rtest
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vitamin#B12-vitamin#B12-vitamin
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vegetarianizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1j
http://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B6lds%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Paraj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%BCm%C3%B6lcs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cink
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A B12-vitamin (kobalamin) a folsav koenzimje, vérképzésben játszik fontos szerepet. 

A B12-vitamin a szövetekben, illetve a vérben meghatározott fehérjékhez kötött állapotban 

van jelen. Az emberi szervezet átlagosan 2,5 mg B12-vitamint tartalmaz a májban 

koncentrálódva. Étvágyfokozó és növekedésfokozó hatása van. Hiánya vérszegénységet okoz. 

Kobalt gazdag élelmiszerekben (hüvelyesek, dió, gomba, hal) található. A szervezet napi B12-

vitamin szükséglete 1-3 μg. A B12-vitamin túladagolása hőhullámokat, szélgörcsöt, hányást és 

tartósan adagolva pajzsmirigy alulműködést eredményezhet.  

A B17-vitamin (amigdalin). Fehér kristályos anyag, ami több jól ismert gyümölcs 

magjában, hüvelyesekben, gabonafélékben, a legnagyobb mennyiségben sárgabarack, 

keserűmandula magjában fordul elő. Az emberi szervezetben alkotórészeire esik, ennek 

köszönhetően a felszabadult cianid kifejtheti sejtpusztító hatását, de állítólag csak is a rákos 

sejteknél. Vita tárgyát képezi ez a vitamin, sok szakirodalmi forrás szerint nem is minősül 

vitaminnak. 

A C-vitamin (aszkorbinsav) erősíti az immunrendszert, antioxidáns. Fontos szerepet 

játszik a vasfelvételnél, a fehérjeszintézisnél és a hormonképzésnél.  Jellegzetes 

hiánybetegsége a skorbut. Zöldségek és gyümölcsök tartalmazzák nagy mennyiségben. A 

szervezet napi C-vitamin szükséglete 75mg. 

A H-vitamin (biotin) enzimek működésében játszik szerepet. Hiánya bőrbetegséget, 

szőrzethullást idéz elő, de embernél nagyon ritka. Nagyon sok van a dióban. A szervezet napi 

H-vitamin szükséglete 30 -100 μg.  

Zsírban oldódó vitaminok: A, D, E, K, F. 

Az A-vitaminok: A1 és A2 (retinolok) enzimatikus úton provitaminokból keletkeznek. 

A legelterjedtebb provitamin a β-karotin. Hiánya a szervezetben a növekedés lelassulását 

vagy megszűnését, emellett a szem megbetegedését és látási zavarokat (farkas vakság) okoz 

és csökkenti a szervezet ellenálló képességét a fertőzőbetegségekkel szemben. Ha sok van 

belőle, akkor hányás, hajhullás, fejfájás, májnagyobbodás, a bőr besárgulása léphet fel. A-

vitamint a máj, vese, szív, tojássárgája, tengeri halak, tej és tejtermékek tartalmaznak.  

 A-provitaminokat: sárgarépában, parajban, kajszibarackban, galagonyában, kelkáposztában, 

leveles zöldségekben, sárgadinnyében, sütőtökben, paradicsomban, pirospaprikában találunk. 

A szervezet napi A-vitamin szükséglete 0,8 -1,5 mg. 

A D-vitaminok: D1, D2, D3 (kalciferolok) a szervezetben kalcium és foszfor 

felszívódására hatnak. A kalciferolok hiánya a fejlődésben lévő szervezetekben az angolkór 

(rahitis) kialakulásához vezet, amely a csontképzés zavarain kívül izomgyengeséget is okoz, 

kifejlett szervezetben pedig csontritkuláshoz vezet. Nagy mennyiségben fordul elő az 

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1j
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vese
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Toj%C3%A1s_(gasztron%C3%B3mi%C3%A1ban_%C3%A9s_kult%C3%BAr%C3%A1ban)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hal
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tej
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Paraj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kajszibarack
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kelk%C3%A1poszta
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rgadinnye
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCt%C5%91t%C3%B6k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Paradicsom_(n%C3%B6v%C3%A9ny)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Paprika
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élesztőben, különböző gombákban, a búzacsirából nyert olajban, borsóban, spenótban, 

káposztában, sárgarépában, tojássárgájában, tejben, halzsírban, stb. Ezenkívül D3-vitamin 

képződik a bőrben ultraibolya - sugarak hatására. 

Az E-vitaminok (tokoferolok) antioxidánsok. Hiányuk esetén a különböző 

szövetekben felgyülemlenek a káros gyökök, amelyek sok esetben a szövetek 

megbetegedéséért és a sejtek öregedéséért felelősek. Továbbá hiányuk az emberi szaporodási 

szervek funkciós zavarait idézi elő, de súlyos esetekben az izomzat és a központi idegrendszer 

degeneratív elváltozásait is kiválthatja. Szinergista a C-vitaminnal. Nagy mennyiségben 

tartalmaznak E-vitamint a növényi olajok, olajos magvak, dió, szója, kukorica, búzacsira, 

borsó, stb. A szervezet napi E-vitamin szükséglete 12mg. 

A K-vitamin (fillokinon) hiánya esetén a különböző belső szervekben, a bőr alatt, az 

izomzatban és a gyomorban akár spontán vérzések is jelentkezhetnek, véralvadási zavarok 

lépnek fel, mert a vér nem termel megfelelő mennyiségű protrombint. Hiánybetegsége ritkán 

észlelhető, mert a bélflóra is termel K-vitamint. 

A zsírban oldódó vitaminok esetében a túladagolás is problémát okozhat, ugyanis 

ellentétben, a vízben oldódókkal, nehezen ürülnek ki a szervezetből, felhalmozódva a 

szervezetben különböző zavarokat idézhetnek elő.  

Ne feledjük! Az ésszerű táplálkozás egyik legfontosabb elve a szervezet energetikai 

mérlegének betartása, vagyis hogy a szervezet által táplálék formájában felvett energiának 

meg kell felelnie a szervezet energiafogyasztásának. Egészséges táplálkozásról csak akkor 

beszélhetünk, ha a szervezet a normális élettevékenység fenntartásához szükséges 

mennyiségben kapja meg a táplálékkal együtt a tápanyagokat, vitaminokat és ásványi sókat.  

 Az ember tápanyagszükséglete testtömegétől, korától és a szervezet fizikai 

leterheltségétől függ (3. táblázat). 

 

3. táblázat 

A gyermekek és serdülők napi fehérje-, zsír-és szénhidrátszükséglete (grammokban) 

Kor 

 
Fehérjék 

 

Zsírok 

 

Szénhidrátok 

(években) 
általános 

mennyiség 

ebből 

állati eredetű 
  

5-7       72-75 45 75-80 250-300 

8-11       75-95 55 80-95 350-380 
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12-14       90-110 65 90-100 380-400 

15-17 100-120 70 90-110 400-450 

 

Azt hogy minden tápanyagból megfelelő legyen a napi bevitel, változatos 

táplálkozással érhetjük el. A változatos táplálékot a szervezet könnyebben emészti, és jobban 

hasznosítja. Napi többszöri étkezés (négy, öt) ajánlott és arra kell törekedni, hogy ugyanabban 

az időben együnk és az étkezések közötti időköz ne legyen több hat óránál. A reggeli tápláló 

legyen, de ne túl nehéz, s tartalmazza a napi táplálékadag 25%-át. Ébredésünk és a reggeli 

között legalább fél óra teljen el. Az ebédünk mindig tartalmazzon levest és a napi 

táplálékadag 35%-át tegye ki. A vacsorát soha ne fogyasszuk közvetlen lefekvés előtt 

(legalább két órával előtte), ne legyen húsétel, ill. nehezen emészthető és a napi táplálékadag 

20%-át ne haladja meg. A fennmaradó 20%-ot a tízórai és az uzsonna tegye ki. Az elégtelen 

táplálkozás a szervezet legyengüléséhez vezet, és fogékonnyá teszi azt a fertőző 

betegségekkel szemben.  

Ne feledjük: Emlékezzünk arra, hogy a szénhidrátszegény étrend nem egészséges, 

mert növeli a fehérje, majd aminosav lebontást – ketogén hatású. A nagymennyiségű 

aminosav lebontása fokozza a vese működését, melynek következtében növekszik a vizelet 

ürítése, ezen keresztül a nátrium ürítése, amely kiszáradáshoz veszet. 

A szervezetre nemcsak az elégtelen táplálkozás, hanem a túltápláltság is károsan hat. 

Az elhízásnak nagyon káros következményei vannak: károsodnak a létfontosságú szervek, 

mint például a máj, a vese, a hasnyálmirigy és idővel cukorbetegség, szív-és érrendszeri, 

valamint mozgásszervi megbetegedések jelentkeznek. Egyes rosszindulatú daganatok is 

gyakrabban fordulnak elő elhízottaknál. Kik számítanak túlsúlyosnak, elhízottnak? Ez 

megállapítható az úgynevezett testtömeg-indexből, amely megmutatja, hogy van-e és 

mekkora az eltérés a tényleges és az „ideális” testtömegünk között. A testtömeg-index a 

testtömegünk és testmagasságunk négyzetének hányadosa:                                      

                                                                           testtömeg (kg) 

                                          testtömeg-index = ------------------- 

                                   (testmagasság, m)2 

Ha az index értéke 20-25 között van, testtömegünk normális, akinek 27,5 fölött van, az már 

jóval meghaladja a normális testsúlyt, és elhízottnak számít. Az elhízás oka minden esetben 

az, hogy több energia kerül a szervezetbe, mint az egyéni energiaigény, azaz jóval többet 

eszik valaki az alkatának, korának és testmozgásának megfelelőnél. Néhány kivételes esetben 

azonban az elhízás oka tényleg betegség.  
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A táplálkozás, bármilyen egészséges, megfelelő testmozgás nélkül mit sem ér.   

3.2. Rendszeres és egészséges testmozgás 

A testmozgás, az egészség és az életminőség szorosan összefüggő területek. Az emberi 

testet mozgásra tervezték, ezért az embernek szüksége van a rendszeres fizikai tevékenységre 

ahhoz, hogy szervezete optimális szinten működhessen, és elkerülje a betegségeket. A mozgás 

lételemünk. Ezzel szinte mindenki tisztában van, és mégis a ma emberére jellemző a 

mozgásszegény életmód, mert a civilizáció vívmányai következtében az emberek nagy része 

megszabadult a nehéz fizikai munkától. A mozgásszegénységet civilizációs ártalomnak 

nevezzük. Miért fontos szervezetünknek a rendszeres mozgás? Sokáig nem tulajdonítottak 

különösebb jelentőséget e tényezőnek. A vizsgálatok során viszont rájöttek arra, hogy 

krónikus betegségben szenvedők száma és a mozgásszegény életmód között összefüggés van: 

azok az emberek betegszenek meg leggyakrabban, akik keveset mozognak. Bizonyított tény, 

hogy a mozgásszegény életmód számos krónikus betegség tekintetében (ideértve a nyugati 

világ egyik fő halálokának számító szív-érrendszeri betegségeket is) kockázati tényező. 

A gyermekek és a fiatalok különféle fizikai tevékenységeket folytatnak, például 

játszanak, és különböző sportokat űznek. A szabadidős tevékenységi minták módosulásának 

következtében (TV, internet, videojátékok) azonban a gyermekek és fiatalok napi testmozgási 

szokásai is megváltoztak, és ez a változás egybeesett a gyermekkori túlsúlyosság és elhízás 

nagyobb mértékű előfordulásával. Ezért egyre nagyobb aggodalomra ad okot az, hogy az 

utóbbi években a gyermekek és fiatalok körében a testmozgás helyett a jóval kevesebb fizikai 

aktivitással járó tevékenységek kerültek előtérbe.  

Mikor mozgunk eleget? Mi az egészséges mozgás? Egyszerűen megfogalmazva: a 

mozgás vázizmaink tevékenysége. A vázizmok harántcsíkolt izmokból állnak és akaratlagos 

mozgásokat hajtanak végre. Tehát mozgunk-e vagy sem csak tőlünk függ. De legtöbbször 

kifogásokat keresünk: nincs rá időnk, fáradtak vagyunk, pénzbe kerül, nincs rá megfelelő 

hely. Tényleg olyan körülményes és drága, ahogy azt gondoljuk?  

A mindennapi mozgáshoz, tornázáshoz nagyon kevés hely, semmilyen felszerelés és 

mindössze napi 15-30 perc szükséges. A mindennapi házimunka nem helyettesíti a tornát, 

mert egyoldalúan veszi igénybe izmainkat és ez idővel akár káros is lehet. 

 Nem kell mindenkinek élsportolónak lennie. Sőt nem a legnagyobb teljesítményeket 

elérő sportolók a legegészségesebbek. Nagyon sok esetben éppen a nagyobb teljesítmény 

érdekében kockáztatják egészségüket.  
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Az izomtevékenység két formáját különböztetjük meg: a statikus és a dinamikus 

izommunkát. A statikus izommunkára jellemző, hogy jelentős energiaráfordítással jár, mialatt 

az izmok megfeszülnek, de nem húzódnak össze. Statikus izommunka-végzés, pl. súlyos tárgy 

tartása, húzása-tolása, vagy a test valamilyen helyzetben való tartása. Az egyoldalú statikus 

izomterhelés az izomerőt és az izomtömeget növeli (body building), de nem edzi pl. a szív-és 

érrendszert - csak terheli. Ezért szívbetegeknek kifejezetten veszélyes lehet az e fajta terhelés.  

Dinamikus munkavégzés esetén (futás, gyaloglás, úszás, kerékpározás, sportjátékok) 

az izmok váltakozva húzódnak össze és lazulnak el. A dinamikus munka kevésbé fárasztó, 

mivel az izmok elernyedéskor pihennek. A rendszeres dinamikus mozgás szinte az egész 

szervezetünk állapotát javítja. Ezen belül jótékonyan hat a szívműködésre, a keringésre, az 

anyagcserére és a légzésre. Az edzett szív izomrostjai megnyúlnak és megvastagodnak. Így a 

szív teljesítőképessége jelentősen megnövekszik.  Az edzett szív egy összehúzódásával, jóval 

több vért továbbít (nő a pulzustérfogata), mint az edzetlen. A dinamikus mozgás 

eredményeként nő a tüdő vitálkapacitása (az erőltetett kilégzés után maximálisan 

belélegezhető levegő mennyisége).  

A fiatal korban kezdett rendszeres testmozgás megelőzi a tartási hibák (gerincferdülés, 

görnyedt hát, lúdtalp) kialakulását. A rendszeres testmozgás érzékszerveink finomabb 

működését fejleszti, ügyesebbé tesz. Az edzett ember idegrendszere is jobban elviseli a 

terheléseket. Ez azt jelenti, hogy jobban képes alkalmazkodni környezetéhez, kevésbé 

ingerlékeny, ritkábban gyötri fejfájás, álmatlanság, testi-lelki egyensúlyban van.  A rendszeres 

mozgás még időskorban is nemcsak egészséges, hanem a lelki rugalmasságnak, az alkotó 

szellemi tevékenységnek is fontos feltétele. Továbbá, az aktív életvitel számos egyéb 

társadalmi és pszichológiai előnnyel jár, és a fizikai tevékenység és a várható élettartam közt 

közvetlen kapcsolat áll fenn, azaz a fizikailag aktív populációk tagjai általában tovább élnek, 

mint a fizikailag inaktív populációkba tartozó társaik. A mozgásszegény életmóddal felhagyó, 

fizikailag aktívabbá váló emberek arról számolnak be, hogy egészségi és mentális 

szempontból egyaránt jobban érzik magukat, és javult az életminőségük.  

A mozgásra, testedzésre szoktatást már iskoláskorban el kell kezdeni, vagy fenn kell 

tartani a gyerekben a veleszületett, ösztönös mozgásigényt!  

Mivel a mozgásszegény életmód kevesebb energia felhasználásával jár, ezért még a 

megfelelő táplálkozás esetén is zsírszövet szaporodását idézi elő. A vérben oldhatatlan zsír-só 

vegyületek keletkeznek, amelyek a véredények falára lerakódva keringési zavarokat idéznek 

elő. A mozgásszegény életmód következtében csökken az emésztőnedvek elválasztása, romlik 
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a táplálék emésztése és a tápanyagok hasznosulása, gyengül a szervezet, fertőzésekkel 

szembeni ellenálló képessége. 

A mozgásszegény életmód csökkenti a fizikai és szellemi munkaképességet, 

korlátozza az egyént szociális tevékenységében, és passzívvá teszi a nehézségek 

leküzdésében.  

Ne feledjük! A fizikai tevékenységek végzésére irányuló lehetőségek köre általában 

az életkor növekedésével párhuzamosan csökken, és ehhez az utóbbi időben megfigyelhető 

életmódbeli változások is hozzájárultak. A modern kor találmányainak köszönhetően, jelentős 

mértékben csökkent a napi háztartási munkák elvégzéséhez, az egyik helyről egy másikra való 

eljutáshoz (autó, busz), sőt a szabadidős tevékenységek (ideértve a testmozgással járó 

tevékenységeket is) végzéséhez szükséges fizikai erőkifejtés mértéke. A rendelkezésre álló 

adatok szerint az EU lakosságának 40 - 60%-a mozgásszegény életmódot folytat. 

A mozgás növeli a testi-lelki ellenálló képességünket, alkalmazkodó képességünket és 

csökkenti szinte valamennyi civilizációs betegség kialakulásának esélyét, elősegíti a normális 

élettevékenységet. Lehet, hogy a mozgás nem hosszabbítja meg életünket, de tény, hogy 

hiánya megrövidíti azt, ugyanis az emberi test a rendszeres testmozgás következtében olyan 

alaki és funkcionális változásokon megy keresztül, amelyek megelőzhetik és késleltethetik 

bizonyos betegségek megjelenését, és javíthatják az ember fizikai erőkifejtésre irányuló 

képességét. Ma már elegendő bizonyíték támasztja alá azt, hogy a fizikailag aktív életet élők 

ennek számos jótékony hatását élvezhetik, ideértve az alábbiakat:  

- A szív-érrendszeri betegségek kockázatának csökkenése.  

- Az artériás magas vérnyomás kialakulásának megelőzése és/vagy késleltetése, valamint a 

magas vérnyomásban szenvedőknél az artériás vérnyomás jobb kontrollja.  

- Jó szív- és tüdőműködés.  

- Az anyagcseréért felelős rendszer jó működésének megőrzése és a 2-es típusú diabétesz 

alacsony előfordulási gyakorisága.  

- Fokozott zsírégetés, amely segít az elhízás megakadályozásában, csökkenti a túlsúlyosság 

kialakulásának kockázatát.  

- A rák bizonyos fajtái (pl. mellrák, prosztatarák és vastagbélrák) kialakulásának csökkent 

kockázata.  

- Fiatalkorban a csontok ásványianyag-ellátásának javulása, melynek következtében 

időskorban megelőzhetők a csonttörések és a csontritkulás.  

- Jobb emésztés és a bélrendszer szabályosabb működése.  
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- Az izomerő és állóképesség fenntartása és javítása, miáltal javul a napi életfeladatok 

végrehajtására való képesség.  

- A jó mozgásszervi működés megőrzése, ideértve az erőt és az egyensúlyt.  

- A szellemi frissesség megőrzése, a depresszió kialakulásának kockázata.  

- Jobb stressztűrő képesség, és ennek nyomán jobb alvás.  

- Pozitívabb önkép és nagyobb önbecsülés, a lelkesedés és optimizmus növekedése.  

- Kevesebb munkahelyi hiányzás (betegszabadság).  

- Nagyon idős korban az elesés kisebb kockázata, és az öregedéssel kapcsolatos krónikus 

betegségek kialakulásának megakadályozása vagy késleltetése.  

A tornagyakorlatoknak, úszásnak, futásnak, kerékpározásnak csak abban az esetben 

van kedvező - egészségre gyakorolt - hatása, ha intenzitásuk, gyakoriságuk megfelel a 

gyermek vagy a felnőtt korának és egészségi állapotának. Az egészséges, de nem edzett 

emberek csak annyira terhelhetők, hogy 30 perces gyakorlás alatt (után) szívverésük száma 

percenként ne haladja meg a 130-140-et.  

Ahová csak lehet, menjünk gyalog vagy kerékpárral. Az esti tévézés helyett menjünk 

sétálni. Ha van a környéken úszásra lehetőség, és időnk engedi (napi fél óra) menjünk el 

minél gyakrabban úszni. Nagyon hasznos a futás! A futás azonban veszélyekkel is járhat, ha 

valaki edzetlenül azonnal nagyobb teljesítményre vállalkozik. Hasznos szakszerű vizsgálaton 

megállapítani egyéni terhelhetőségének mértékét.  

Természetesen csak ott érdemes mozognunk, ahol friss, oxigéndús a levegő: nagyobb 

zöldterületeken, parkokban, erdőkben. 

 

3.3. A higiénia betartása 

 

Számos szakember között terjed az a vélemény, hogy az immunrendszer működéséhez 

a környezet bizonyos fokú szennyezettsége szükséges, mert a steril környezet és a steril ételek 

csökkentik a szervezet védekezőképességét. Mindez azonban nem teszi feleslegessé a 

fürdőszoba rendszeres használatát.  

A tiszta, ízléses és divatos öltözék mellett a test ápoltsága és tisztasága - a személyi 

higiénia - az egészséges élet követelményeihez tartozik, és személyiségünk részét képezi. A 

testi tisztaság a kulturáltság velejárója, és nem csak magunknak jelent jó érzést, hanem 

embertársaink is elvárják tőlünk, ezért nem tekinthető magánügynek. 
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A bőr faggyú -és verejtékmirigyeinek váladékába élettelen és élő részecskék tapadnak 

bele. Ezeket rendszeresen el kell távolítani. A bőr fontos, élettani feladatokat lát el, ezért nem 

mindegy milyen állapotban van. 

A tisztálkodás folyamata a következő három részből tevődik össze: oldó, kémiai és 

mechanikai hatás. Az oldó hatás a meleg víz és szappan együttes használatának 

következménye. A kémiai hatás következtében a szappan által biztosított lúgos közegben a 

bőrhöz tapadó zsírok kicsapódnak, a mechanikai hatás pedig a felületen tapadó szenny 

szivaccsal, vízsugárral történő eltávolítását biztosítja. A mosakodás során külön figyelmet kell 

fordítani a testhajlatok, különösen a hónalj megtisztítására, mert az ott keletkezett testszag az 

ápolatlanság benyomását kelti. A dezodoráló szerek alkalmazásánál tudni kell, hogy sokan 

érzékenyek ezekkel szemben, és természetesen azt, hogy ezeket tisztálkodás után, és nem 

tisztálkodás helyett kell használni, és mivel legtöbbször nem természetes, testbarát anyagokat 

tartalmaznak, ezért használatuk nem része az egészséges tisztálkodásnak. 

A lábápolás követelménye a lábak szappannal való alapos mosása és szárazra törlése. 

Különösen fontos a lábujjak közének gondos törlése, mert ha ez a terület nedves marad, jó 

táptalajul szolgál a fertőző gombáknak. 

Az ápoltság és a tisztaság nem képzelhető el intim testrészünk rendszeres gondozása 

nélkül. A nemi szervet szennyező váladék eltávolítása különösen fontos, ezért ezt a területet 

és a végbél környékét naponta kétszer célszerű megtisztítani. 

A testrészek közül leginkább a kéz szennyeződik, ezért gyakori mosása 

nélkülözhetetlen. A kéz és a láb ápolásához tartozik a köröm gondozása. Az ápolt köröm 

éppen csak túlér az ujjak hegyén. Ha hosszabb, akkor a kórokozók megtelepedésére nagyobb 

lehetőség adódik alatta, ha rövidebb, nem védi ujjunkat. 

A száj ápolása egészségügyi és esztétikai szempontból egyaránt nélkülözhetetlen. A 

rendszeres fogmosás biztosítja a fogak fizikai és kémiai úton való megtisztítását. Célszerű 

minden étkezés után, de este és reggel feltétlenül fogat mosni. A fogmosáshoz olyan kefét 

használjunk, hogy a fogak közötti réseket is meg tudjuk tisztítani. 

A hajápolás szintén a testi tisztasághoz tartozik, és különösen a nőknél fontos 

esztétikai tényező. A hajszálak között gyűlik fel leginkább a levegőben szálló korom és por, 

ezért a hajat megfelelő időközönként meg kell mosni, majd kibontva, kíméletesen szárítani. A 

hajápoláshoz tartozik a rendszeres mosáson kívül a naponkénti alapos átkefélés.  

Ne feledjük! A túlzott mosakodás is károsodáshoz vezethet. A fokozott zsírtalanítás 

miatt kiszárad a bőr, viszket, a vakarás hámhiányt okoz, gyulladás is kialakulhat. Télen kisebb 

a faggyútermelés.  A szappanos lemosásokkal létrahozott lúgos környezet a bőrgombák 
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elszaporodását is elősegíti.  Néha a szappan illatosító anyaga is allergiát okozhat. Ajánlatos 

mesterséges szín- és illatanyag nélküli tisztítószerek használata. Olykor a kemény víz az oka a 

bőrelváltozásnak (kalcium és magnézium rárakódik a bőrre). A tiszta fürdő hőmérséklete 35-

390C legyen. Tisztálkodás után szárazra kell törölni a bőrt, különösen fontos a hajlatokban és 

a lábon. Fontos a láb ápolása. A lábizzadást kezelni kell. Ha nincs lehetőség fürdésre, 

legalább naponta lábfürdő legyen. Nem mosni kell a lábat, hanem áztatni. Mindennap tiszta, 

lehetőleg természetes szálú zoknit vegyünk fel és száraz cipőt. 

3.4. A tanulás és munka 

A tanulás nem csak iskolai tananyag elsajátítását jelenti. A fent elmondottakból 

láthatjuk, hogy az életben sok mindent meg kell tanulnunk. Meg kell tanulnunk helyesen 

táplálkozni, mozogni, tisztálkodni. Komoly tudásszintet követel a biztonságos és egészséges 

életvitel. Ezt már gyermekkorban meg kell értetni a gyerekekkel. Minden gyermek életében 

kell valaki, aki rávezeti a tanulás ízére, arra, hogy a tanulás élet -és világfeltáró izgalmas 

kaland, öröm. Igaz sokszor fáradságos, de megéri. 

Életünk során tanuljuk a színeket, ízeket, játékokat, különböző eszközök használatát, 

rájövünk hasznos és haszontalan dolgokra. Tanulunk mozogni, tevékenykedni, főzni, 

dolgozni. Új érzéseket ismerünk meg, hibáinkból okulunk (vagy nem), mások hibáin is 

tanulunk, példaképet követünk, tanulunk örülni és örömet szerezni, olykor kárörömöt is 

érzünk, tanulunk szenvedést elviselni és enyhíteni, nehéz helyzetekben helytállni, változó 

körülményekhez hozzánőni, sikert és kudarcot feldolgozni. Meg tanulunk élni emberhez 

méltó módon, és segítünk, segítenünk kell azoknak, akiknek ez nem sikerül. Egész életünkben 

tanulunk és alkalmazkodunk, vagy éppen nem alkalmazkodunk, és aktív módon magunkat és 

környezetünket is alakítjuk. Életünk során sok tapasztalatot nyerünk, amelyek ismétlődő 

helyzetekre kínál szokásszerű rutinmegoldást. Az élet azonban többnyire új meg új helyzetek 

elé állít, amelyekre nincsen receptmegoldás, egyedi megoldást követel, tehát meg kell tanulni 

bánni a váratlan helyzetekkel is. 

Gróf Szécsenyi István írta annak idején: „Az élettudomány és annak megszerzése 

nincs ugyan mindenkinek hatalmában annyira, mint a tiszta lelkiismeret elnyerése, mert az 

szerencsésebb alkotású főtől is függ. Mégis alig van ember, aki bizonyos fokig ne tehetné azt 

sajátjává, amit tudnia kell.” 

Ne feledjük! A sikeres tanuláshoz elengedhetetlen a megfelelő környezet 

megteremtése. A szoba (helység, ahol tanulunk) hőmérséklete, inkább legyen kicsit hűvösebb, 
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mint túlfűtött, hiszen a túl meleg szoba elálmosít, zavar a koncentrálásban. Teremtsünk 

magunknak kényelmes környezetet. A tanulás helyét mi választhatjuk meg, de fogadjunk meg 

egy-két jó tanácsot. Ha csak olvasnunk kell az adott tantárgyhoz, akkor ezt tehetjük akár az 

ágyban ülve is, lehetőleg egyenes háttal, hogy a derekunk és a gerincünk ne fájduljon meg. Az 

íráshoz mindenképpen használjunk egy olyan íróasztalt, ahol minél nagyobb hely áll 

rendelkezésünkre.  

Tanulás közben tartsunk rendet magunk körül - rendezett környezetben könnyebb az 

odafigyelés is. A TV illetve a rádió működtetése tanulás közben nem ajánlott! Ha nem bírjuk 

a csendet, hallgassunk olyan halk zenét, ami nem vonja el a figyelmet. Az otthoni tanulásra 

ugyanúgy érvényes az aranyszabály: csak addig végezzük, amíg aktívan tudunk az anyagra 

figyelni, s teljes koncentrációval tudjuk azt elsajátítani!  

Tanulási tervünket is ennek figyelembe vételével állítsuk össze. Ha úgy érezzük, hogy 

a fárasztó tanulás miatt nincs már több energiánk és semmi haszna nincs már az 

időráfordításnak, akkor tartsunk szünetet, és végezzünk olyan tevékenységet, ami fizikai 

terheléssel jár, szellemileg viszont nem megerőltető. A sport (úszás, séta) vagy némi kapálás 

a veteményes kertben segít kikapcsolódni, s egy óra múlva sohasem látott hatékonysággal 

tanulhatnak tovább. A tanulási periódus hossza szűkebb értelemben, azaz egy napra vetítve 

jobb, ha mindössze pár óra. Egy másik elterjedt nézet szerint a vizsgaidőszakban 8-12 órákat 

kell naponta tanulni! A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ennyi időt nem lehet az anyagra 

való aktív figyeléssel, tényleges koncentrálással tölteni. Továbbá ezt a módszert azok szokták 

alkalmazni, akik túl későn - ez lehet pár nap, de akár pár óra is, a tárgy jellegétől függően -, a 

vizsga előtt kezdik a tanulást.  

Nem lehet elégszer hangsúlyozni (én sokszor megteszem év közben is), hogy az év 

közbeni tanulással az otthoni munkaszükséglet jelentősen lerövidíthető, mert bizonyos 

anyagrészek már nem fognak ismeretlenként hatni, amikor kezükbe veszik az adott jegyzetet 

vagy a könyvet. Nem csak a saját jegyzetükből lehet tanulni. A lényeg, hogy készítsünk, vagy 

válasszunk olyan jegyzetet, könyvet, a tanár által megjelölt irodalmat, kiadott segédanyagot, 

amiből megítélésünk szerint jól fel tudunk készülni. 

 

3.4.1. A munkavédelem alapjai 

 

Az ember az élete jelentős részét iskolában, tanműhelyben, munkahelyen tölti. 

Természetes az az igény, hogy ez az idő kulturált környezetben, egészséges, biztonságos 

körülmények között teljen el. A munkavédelem célja, hogy ez minden szervezett 
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munkavégzés keretében megvalósítható legyen, balesetek, foglalkozási ártalmak és 

megbetegedések ne következzenek be. Mindezek függetlenek a munkavégzés szervezeti vagy 

tulajdoni formájától. A munkáltató mindenkor köteles a jogszabályokban, szabványokban 

előírt egészséges és biztonságos munkavégzés lehetőségét megteremteni, és folyamatosan 

fenntartani. A munkavállalónak pedig joga van ezt a munkavégzés során megkövetelni. 

Minderről a munkavédelemről szóló törvény rendelkezik. Így előírja az alapvető jogokat és 

kötelezettségeket, az állam irányító és ellenőrzési feladatait, a munkahelyre, 

munkaeszközökre vonatkozó követelményeket, a munkavégzés személyi feltételeit, a 

dolgozók képviselőinek közreműködését.  

A balesetek, foglalkozási ártalmak, megbetegedések megelőzése - a munkáltatón kívül 

- a munkát végzők és közreműködök kötelezettsége is. A munkavédelmi feladatok 

megvalósítása, a balesetelhárító és egészségvédő szabályok betartása az egyénnek és a 

társadalomnak egyaránt érdeke. A maradó egészségkárosodást okozó sérülések és tragédiák 

mellett nem hanyagolható el az az anyagi veszteség, amely a munkából való kiesés, a 

gyógyítás, a munka-képtelenné vált ellátása miatt sújtja a családot, terheli a gazdaságot. 

Nagyon fontos, hogy ne csak a tanműhelyben, munkahelyen tartsuk be az egészségóvó és 

biztonsági szabályokat, hanem otthon, a házimunkában és a barkácsolásban, a közlekedésben, 

a szabadidő eltöltése során is. Ezért elengedhetetlen az egészséges és biztonságos 

munkavégzés szabályainak megismerése. 

A munkavédelem fogalma: A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó 

biztonsági és egészségügyi követelmények és az ezeket megvalósító szervezetek, intézmények, 

eszközök, előírások összessége. 

A munkavédelem célja: a balesetek, foglalkozási ártalmak, megbetegedések 

megelőzése.  

A munkavédelem előírja a balesetek, foglalkozási ártalmak megelőzésének 

módszereit. Szervezeti felépítését és ellenőrzését törvény szabályozza.  

 A munkavédelmet közvetve érinti a munkahely kulturáltsága, a szociális ellátás 

színvonala is. Az emberhez méltó munkakörülmények egyformán fontosak a munkáltatónak 

és a munkavállalónak, mint pl. a munkahely rendezettsége, tisztasága, a megnyugtató színek, 

a nem bántó zaj, a fizikai erőkifejtés csökkentése, a testméretnek megfelelő kezelőhelyek, 

kezelőelemek. A nem dohányzók védelmére dohányzóhelyet kell kialakítani. Monoton 

munkavégzés esetén munkahelyi tornát kell beiktatni a munkaidő alatt. Lehetőséget kell adni 

a kulturált étkezésre, tisztálkodásra, öltözésre. A munkavégzés helye, ill. az öltöző közelében 
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legyen WC. Ha a létszám vagy a munka veszélyessége indokolja, legyen üzemorvos, de 

legalább elsősegély-nyújtó hely. 

 A munkavédelemnek két területe van: a munkabiztonság és a foglalkozás egészségügy.  

A munkabiztonság a munkakörülmények és a munkavégzés szabályait határozza meg, 

ill. ezek betartását ellenőrzi. Feladata a balesetek megelőzése, a bekövetkezett balesetek 

kivizsgálása, intézkedések, hogy a baleset ne ismétlődhessen meg. A munkabiztonság a 

balesetek megelőzésére olyan munkakörülményeket alakít ki, amelyek kiküszöbölik a 

veszélyforrásokat, ill. megóvják azoktól a dolgozókat. Veszélyforrás a munkavégzés során 

(vagy azzal összefüggésben) jelentkező minden olyan dolog, amely a munkát végző vagy a 

munkavégzés hatókörében (környezetében) tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat 

jelenthet (lásd: Életvédelem I.) 

Aki nem tartja be a munkavédelmi szabályokat, a gépet, berendezést, szerszámot nem 

rendeltetésszerűen használja, vakmerő kockázatot vállal (vagy vállaltatnak vele). A kockázat 

nem a munkavégzés velejárója!  A dolgozó nem köteles teljesíteni az olyan utasítást, 

amelynek végrehajtása munkavédelmi szabályba ütközik (pl. nincs meg a szükséges 

védőfelszerelés). Meg kell tagadnia a munkavégzést, ha annak teljesítése a saját vagy más 

személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. A 

munkabiztonság célja, hogy a munkát végző ne kerüljön közvetlen kapcsolatba a 

veszélyforrásokkal, ill. ne tartózkodjon a veszélyes térben. 

Sajnos a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is bekövetkezhet olyan működési zavar 

vagy személyi mulasztás, amely balesetet okoz. 

A munkabiztonság feladata a megtörtént balesetek elemzése és a szükséges 

intézkedések meghozatala hasonló balesetek megelőzése érdekében. A munkabiztonság a 

munkaeszközzel, géppel, berendezéssel foglalkozik, a foglalkozás-egészségügy a munkát 

végző emberrel, az őt érő hatásokkal.  

A munkavédelem feladatai: 

- Meg kell határozni a követelményeket, a követelmények kielégítésének ellenőrzését és az 

ellenőrzés módját. Ehhez jogi és igazgatási szabályok kellenek. 

- Meg kell valósítani a megelőzés helyi feladatait, ehhez pedig műszaki és higiénés 

intézkedések és eszközök szükségesek. 

- A dolgozókkal meg kell ismertetni a munkavédelmi szabályokat, és meg kell győzni őket 

azok szükségességéről. Ehhez információs eljárások és eszközök kellenek A 

munkavédelmi tájékoztatás (információ) célja a munkavédelmi szakmai ismeretek 

átadása, azok szinten tartása vagy az alkalmazásukról való meggyőzés.   
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A jogi és igazgatási szabályokat, a műszaki és higiénés eszközöket, az információs 

eljárásokat és eszközöket együttesen szakszerűen a munkavédelem eszközrendszerének 

nevezzük. 

A baleset és a munkabaleset fogalma: A 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 egészségkárosodást, ill. halált okoz.  

Munkabaleset (foglalkozási baleset, üzemi baleset) az a baleset, amely a 

munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri. A 

munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozási 

körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, 

tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a 

munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri. 

Úti baleset (nem munkabaleset) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a 

munkahelyére; ill. a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a 

baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt. Az úti baleset egyébként 

társadalombiztosítási ellátás szempontjából üzemi balesetnek tekintendő, ezért a sérültnek az 

átlagkeresettel azonos táppénz jár. 

Szervezett munkavégzésnek kell tekinteni a tanulói jogviszonyban a gyakorlati képzés 

során végzett munkát. Ennek megfelelően a tanműhelyben, laboratóriumban, gyakorlati 

munka során bekövetkezett baleset munkabaleset. Az ide nem tartozó (pl. elméleti oktatás) 

balesetek tanulói balesetnek minősülnek. 

A sérült, ill. a balesetet észlelő személy köteles a balesetet a munkát közvetlenül 

irányító személynek haladéktalanul jelenteni. A munkáltatónak minden bejelentett, ill. 

tudomására jutott balesetet ki kell vizsgálnia, a balesetet előidéző okokat meg kell szüntetnie, 

és intézkednie kell, hogy hasonló balesetek ne következhessenek be. 

Hogyan történik a baleset? 

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

veszélyforrás létezik, a vagy okok indítják el. Az ok rendszerint a veszélyforrás megléte, ill. 

kialakulása. Amíg baleset bekövetkezésének lehetősége időben bármikor fennáll, és egy 

kiváltó ok az ún. közvetlen ok bármikor előidézheti. A folyamat csak akkor állítható meg, ha a 

veszélyforrást megszüntetjük. A veszélyforrás kialakulásában az embernek általában döntő 

szerepe van, az emberi mulasztás majdnem mindig megtalálható. (Például: ha egy elektromos 

berendezésnél a földelés hiányzik, az áramütés bekövetkezésének lehetősége mindaddig 

fennáll, amíg a földelést el nem végzik) Az ok sohasem a véletlen, hanem mindig konkrét 
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veszélyforrás, a véletlen hatása azonban nem kizárt. Kapcsolatban van a lefolyással (hogy 

kivel és mikor történik az esemény), ill. a következménnyel. Ha a folyamat elindul, a lefolyás 

szükségszerűen következménnyel jár.  

A munkát végző személy egészségét és biztonságát veszélyeztető hatások a korszerű, 

biztonságos munkakörülmények kialakításával, a balesetvédelmi szabályok betartásával, a 

munka szakszerű végzésével, odafigyeléssel szinte teljesen kizárhatók. A munkabaleset, az 

ártalom és megbetegedés tehát nem a munka velejárója! 

 

3.4.1.1. A munkakörök higiéniás követelményei 

 

A fizikai és a szellemi munka során az ember szervezetében, ill. annak működésében 

elváltozások jöhetnek létre. A munkakörnyezetben egészségkárosító fizikai és (vagy) kémiai 

ártalmak adódhatnak. Éppen ezért a foglalkozás-egészségügy a munkavédelem szerves része, 

amely a különféle munkakörök higiéniás követelményeit foglalja össze. A különféle munkát 

végző ember és környezetének kölcsönhatása alapján a foglalkozás-egészségügy 

munkaélettani, munkalélektani és munkakörülményekre vonatkozó kérdésekkel foglalkozik. 

Hisz egyáltalán nem mindegy, hogy milyen körülmények között töltjük napjaink nagy részét. 

A munkaélettan a XX. század első évtizedeiben kialakult tudományág, az emberélettan 

alkalmazott ága és azt vizsgálja, hogy a munkaképes ember szervezetét hogyan veszi igénybe a 

különféle feladatokból eredő megterhelés, ezáltal megismerjük az emberi teljesítőképességet, 

és meghatározzuk a megengedhető terhelés határait. Ilyen vizsgálatok, kutatások alapján 

határozzák meg pl. a jogszabályban, hogy a fiatalkorú, ill. a férfi vagy a nő legfeljebb milyen 

nehéz terhet emelhet. 

A munkalélektan azokat a lélektani viszonyokat tanulmányozza, amelyek a 

termelőmunka során alakulnak ki. 

- az ember és a munkaeszköz, ill. munkatárgyak között; 

 - az ember és munkakörnyezete között; 

- a dolgozó emberek együttműködésében, így a vezetők és beosztottak között, az azonos 

szintű munkatársak kapcsolataiban. 

A tömegközlekedési járművek vezetőinek (akik felelőssége a munkájuk során az 

átlagosnál sokkal nagyobb, pl. a mozdonyvezetőé) munkalélektani alkalmassági vizsgálaton 

kell részt venniük, még mielőtt a szakmát tanulni kezdenék, majd a munkaviszonyuk 

folyamán is, meghatározott időszakonként. 
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A vizsgálattal állapítják meg, hogy a munkavállalónak megvannak-e az általa betölteni 

kívánt munkakörben a pszichés terhelés elviseléséhez szükséges adottságai, továbbá a 

szükséges észlelési, döntési és cselekvési képességei. 

A munkakörülményi tényezőket a munkához szükséges testi és szellemi igénybevétel, a 

munkakörnyezeti hatások és az emberi szervezet reakciója határozza meg. Három csoportba 

soroljuk őket: a tárgyi tényezők az egyéntől függetlenek, a munkakörülmények aktív elemei, a 

dolgozó igénybevételét jelentik; a személyi tényezők a vizsgált munkafolyamatban részt vevő 

személy teherbíró képességét jelentő, az egyénre jellemző sajátosságok összessége; a 

környezeti tényezők a tárgyi és a személyi elemeket körülvevő tényezők, mint pl. a légállapot, 

a hőmérséklet, a világítás, a zaj, a munkakomfort. A munkakörülményi tényezők egymással 

kölcsönhatásban vannak. Tágabb értelemben a munkakörülményeket a munkakultúra tényezői 

befolyásolják. 

A munkakultúrát a munkakörülmények és a munkavégzés módjának célszerű, 

biztonságos, komfortos, egészséges és esztétikus kialakítása jelenti. 

Így pl. a munkakultúrához tartozik: 

- a munkahelyi öltöző, a mosdó, fürdő; 

- az étkező- vagy étkezésre alkalmas helyiség; 

- a dohányzóhelyiség. 

A csoportos öltözőhelyiség, ill. a csoportos WC a munkahelyek többségétől – 

épületen belül legfeljebb 125 m;  különálló épület esetén legfeljebb 200 m távolságra 

lehet, és úgy kell elhelyezni, hogy zárt - lehetőleg fűtött - közlekedőn át legyen 

megközelíthető. A mosdók és zuhanyozók alapterületét a tisztasági fokozat és a 

foglalkoztatottak létszáma alapján határozzák meg. 

Az étkező- vagy étkezésre alkalmas helyiség a munkahelytől elkülönítve saját 

konyhával, ún. főzőkonyhával vagy a máshonnan hozott készétel melegítésére alkalmas 

melegítőkonyhával üzemel. 

Kis létszámot foglalkoztató munkahelyeken az étkezőhelyiségben az otthonról hozott 

étel melegítésére, a hűtőszekrény használatára, az étel tárolására is lehetőséget kell teremteni. 

Az egészségre ártalmas vegyi anyagokkal dolgozó munkahelyeken az elkülönített 

étkezőhelyiség alapvető egészségvédelmi érdeket szolgál. 

Dohányzóhelyiség létesítésével a nem dohányzók egészsége védhető az ún. passzív 

dohányzás ártalmaitól. Különösen fontos azonban tűz- és robbanásveszélyes üzemekben, 

munkahelyeken, ahol a tűz és robbanás elkerülésére tilos a dohányzás. Ezeken a 

munkahelyeken elkülönített légterű helyiséget kell létesíteni a dohányzók részére. 
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A foglalkozás-egészségügyi jogszabályokban meghatározott követelmények 

megvalósítása a munkaadó feladata. A foglalkozás-egészségügyi előírások betartását az 

Állami Népegészségügyi megyei, fővárosi és kerületi szervei ellenőrzik. A 

munkakörülményeket meghatározó tárgyi tényezők állapotát az Országos Munkavédelmi 

megyei, fővárosi felügyelőségeinek szakemberei, a munkavédelmi és munkaügyi felügyelők 

ellenőrzik a munkahelyeken. 

 

3.4.1.2. A foglalkozási betegségek elkerüléséhez szükséges intézkedések 

 

A munkakörülményeket meghatározó tényezők közül, ha egyetlenegy túllépi a 

megengedett, azaz az egészségre még nem káros értéket, foglalkozási ártalom alakulhat ki. A 

foglalkozási ártalom és betegség fogalmával, valamint az ártalmas munkaköri tényezőkkel az 

Életvédelem I. jegyzetben foglalkoztunk. Ebben a fejezetben azokat az intézkedéseket, 

határértékeket fogjuk megvizsgálni, amelyek az ártalmak hatását és a foglalkozási betegségek 

kialakulásának esélyét a minimálisra csökkentik.  

Az ember és környezete biológiai egységet alkot. Ennek ismeretében kell vizsgálni 

mindazokat a foglalkozási ártalmakat, amelyek a munkából és a munka környezetéből érhetik 

a dolgozót. 

A foglalkozási ártalmak nem szükségszerű velejárói a munkának, mint ahogy a 

balesetek sem. Legnagyobb részük műszaki, egészségügyi intézkedésekkel, módszerekkel és 

eszközökkel megelőzhető. 

Az emberi szervezet általában rövidebb-hosszabb idő múlva alkalmazkodik egy-egy 

adott munkához és annak környezetéhez. Az alkalmazkodóképességnek azonban határai 

vannak. Az alkalmazkodóképesség függ az egyén, a munkát végző ember sajátosságaitól, 

egészségi, pszichikai állapotától is. Az alkalmazkodás határai általánosan meghatározhatók. E 

határon túl a szervezet már nem képes tovább védekezni, ekkor jön létre a foglalkozási 

ártalom, majd a foglalkozási betegség. 

A foglalkozási ártalmak csoportosítása:  

- fizikai terhelésből eredő ártalmak; 

- a munkafolyamat pszichikai hatása; 

- az emberi szervezet egyoldalú igénybevételéből származó ártalmak (statikus terhelés); 

- munkahelyi klíma: a levegő hőmérséklete, páratartalma;  

- fizikai ártalmak: zajártalom, rezgések (vibráció) okozta ártalom, sugárzási (ibolyántúli, 

radioaktív stb.) ártalmak, huzat, rossz megvilágítás; 
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- vegyi ártalmak; 

- fertőzési ártalmak; 

- porártalmak. 

Fizikai terhelés 

Az emberi szervezet a munkavégzés során energiát ad le. A szervezet igénybevétele az 

energiafogyasztás alapján mérhető. A kiszámított energiaértékek alapján a munkafolyamat - 

műveletenként és a teljes napi munkaidőre vonatkoztatva is - könnyű, közepes, ill. nehéz 

munka csoportjaiba sorolható.  

A munkát végző ember egyéni adottságai, fizikai állapota határozzák meg, hogy 

szervezete a fizikai igénybevételre hogyan válaszol. Fokozatosan szoktatva a szervezetet, az 

egészséges felnőtt férfi minden károsodás nélkül eljuthat a nehéz fizikai munkavégző 

képesség állapotába. A fiatalkorú szervezetét még időszakosan, egy-egy művelet idejére sem 

szabad nehéz fizikai munkára igénybe venni. A még fejlődésben levő szervezet 

következmény nélkül nem viseli el a megerőltetést. 

A nők fizikai teherbíró képessége biológiai adottságuk miatt kisebb, mint az azonos 

korú férfiaké. Nem véletlen, hogy vannak olyan nehéz fizikai munkát igénylő munkakörök, 

amelyekben nők nem foglalkoztathatók (pl. bányaipar). 

A fizikai terhelésből adódó ártalmak elkerülésének leghatékonyabb (de a 

legköltségesebb) módja a munka gépesítése. Az ember fizikai munkavégzését gépi munka 

helyettesíti, pl. teheremelő szerkezetek, berendezések alkalmazása szállításkor, 

építkezéseken, anyagtároláshoz. Ha ez nem lehetséges (pl. a nagy költségek miatt), akkor a 

munka átszervezésével, pl. az emberi erővel való emeléshez célszerűbb megfogásokkal, 

mozdulatokkal lehet segíteni. Fizikai munkát csak az egészségileg alkalmas munkavállalók 

végezhetnek! 

A munkafolyamat pszichikai hatása 

A munkafolyamat pszichikai hatása mérőszámokkal nem határozható meg. Csak 

munkalélektani szempontból vizsgálható, hogy milyen okok milyen következményt 

válthatnak ki. 

A káros pszichikai hatások és megelőzésük a következő: 

Egyhangú munka. Ha pl. szalagmunkán valaki hetekig, hónapokig ugyanazt a 

műveletet végzi, a munka egyhangúvá (monotonná) válik, hamarabb fárad a dolgozó, egyre 

kevésbé találja munkáját érdekesnek. Az egyhangú munka ellen azzal lehet védekezni, hogy az 

egyes műveleteket felváltva végzik a szalagon dolgozók továbbá rendszeres munkaszünetet és 

testmozgást iktatnak be. A tartós figyelem-összpontosítás igénybe veszi az idegrendszert. A 
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figyelem csökken, ez balesetveszélyt okozhat. Megelőzhető a figyelem-összpontosító és a nem 

ilyen jellegű munkafolyamatok váltogatásával, munkaközi szünet, torna beiktatásával 

Szellemi megterhelést igénylő munkahelyeken szintén a munkaközi szünet, testmozgás 

beiktatása lehet eredményes. Tudományosan bizonyított, hogy az ember 3-4 óránál tovább 

nem képes tartósan koncentrálni, ha közben nem tart néhány perces szünetet. 

Az egyoldalú igénybevétel ártalmai 

A szervezet tartósan egyoldalú igénybevételének, az ún. statikus terhelésnek a két 

leggyakoribb esete a következő: 

 - Amikor a munkaidő több mint 60...70%-át állva, járkálva töltik a dolgozók, pl. a 

szövőnők, a kereskedelmi eladók, a felszolgálók. Az éveken keresztül végzett ilyen jellegű 

munka elváltozásokat okoz (visszér, lúdtalp, deréktáji fájdalmak stb.). 

- Amikor kényszertesthelyzetben, esetleg az előbbivel kombinálva dolgoznak (pl. előre is 

kell hajolni). 

Megelőzésére mindkét esetben a korszerű technikát kell alkalmazni. Vannak munkák 

(pl. felszolgálói, szövő), amelyek nem gépesíthetők, nem automatizálhatók olyan mértékben, 

hogy az emberi szervezetet érő egyoldalú megterhelés egészében megszüntethető legyen. 

Ilyen esetben álló munkához megfelelő lábbeliről kell gondoskodni, munkaszünetet beiktatni, 

és rendszeres orvosi vizsgálattal megelőzni a súlyosabb elváltozásokat. 

Munkahelyi klíma 

A munkahelyi klímán a helyiség, a műhely hőmérsékletét, légnedvességét, 

levegőmozgását értjük. Ez rendszerint akkor káros az egészségre, ha jelentősen meghaladja az 

átlaghőmérsékletet, vagy sokkal kisebb annál. 

- Meleg munkahelyeken (pl. öntödékben) a munkahelyi hőmérséklet 15-25 °C-kal is 

meghaladhatja a komfortérzet hőmérsékletét. Éttermek konyháiban vagy egyes szövödei 

műveleteknél a technológia igényli a nagy hőmérsékletet. Ez utóbbiaknál a munkahely 80-85 

%-os páratartalma is nehezíti a munkakörülményeket. A meleg munkahelyen az emberi 

szervezet víz-só egyensúlya felbomlik. Ezért az egészségkárosodás megelőzésére mesterséges 

szellőztetésre, hőszabályozásra, a só-víz háztartás egyensúlyának fenntartásához védőitalra 

(sótartalmú vízre) van szükség. 

- Hideg munkahelyen, ahol tartósan +10 °C alatti a hőmérséklet (pl. hűtőházakban), meleg 

védőruhával kell ellátni a dolgozókat. Téli időszakban a szabadban végzett munkákhoz 

(építkezés, útépítés, útjavítás, külső szerelési munkák stb.) szintén megfelelő vastagságú 

védőruhára van szükség. Hideg munkahelyeken a munkaadó köteles a dolgozóknak meleg 
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italt juttatni, pl. forró, lehetőleg citromos teát. Azokon a munkahelyeken, ahol tartósan 

hidegben végzik a munkát, melegedőhelyiséget kell létesíteni. 

- Változó jellegűnek minősül a munkahelyi klíma, ha a munkavégzés során a 

munkahelyen rendszeresen ismétlődő nagy ingadozások vannak a levegő hőmérsékletében, 

áramlásában és nedvességtartalmában. 

Fizikai ártalmak 

Zajártalom 

A zaj különböző magasságú (frekvenciájú) és erősségű (energiájú) hangok keveréke, 

amely az emberben kellemetlen érzetet kelt. Az erős zaj fárasztó, idegesítő, elvonja a 

figyelmet. A zaj hatására a szervezetben változások mennek végbe. Ameddig csak átmeneti 

a változás, addig foglalkozási ártalmat jelent, de tartósan nagy zaj hatására maradó 

idegrendszeri elváltozás, halláskárosodás alakulhat ki. 

A munkahelyeken a még megengedhető zaj erősségét decibelben (jele: dB) 

szabvány írja elő, mely szerint napi 8 órás munkaidő alatt a munkahelyen tartósan 

legfeljebb 85 dB zaj engedhető meg. Szintén szabvány rögzíti, hogy rövid ideig (max. 30 

percig) mekkora zajértéket visel el az egészséges, átlagos emberi szervezet 

egészségkárosító hatás nélkül. Szubjektív érzékeléssel nagyon hangos a zaj (85 dB feletti) 

azokon a munkahelyeken, ahol a közvetlen beszélgetés nem hallható. 

A zaj hatása a dolgozók szervezetére és teljesítményére: 

A zajnak a vegetatív idegrendszerre gyakorolt hatása kb. 60 dB (AI) értéknél 

kezdődik. A kiváltott reakciók közül lényeges a vérkeringés változása (a pulzusamplitúdó 

csökkenése), a belső és külső elválasztású mirigyek működésének megváltozása. 

A hallószervre gyakorolt hatások Különböző erősségű (intenzitású), frekvenciájú és 

különböző ideig tartó hangok hatására a fül háromféle módon reagál: 

- Ha a fület tartósan, azonos erősségű hanginger éri, akkor bizonyos idő után csökken, 

sőt esetleg meg is szűnik az inger által kiváltott érzet, annak ellenére, hogy az inger 

intenzitása nem változott. (Természetesen erősebb ingerre ismét reagál a fül.) Ez az adaptáció 

(alkalmazkodás), amely 85 dB-nél gyengébb hangok esetén következik be. 

- Ha a túl folyamatos ingerlés után már más ingerre is csak csökkent mértékben reagál, ez 

az elfáradás. A halláskifáradás átmeneti hallásküszöb emelkedést idéz elő. A kifáradás 

mértéke a fárasztó hang (zaj) intenzitásától, frekvenciájától és időtartamától függ. A fárasztó 

hangok hatása 800 Hz felett erőteljesebb, mint a mélyebb hangok esetén. Az idősebb ember 

hallószerve hamarabb kifárad, mint a fiatalé. 
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- A hosszabb ideig nagy zajban (85 dB felett) végzett munka egy idő után a hallóideg-

végződést károsítja: Az előrehaladott zajártalom már nem szüntethető meg, hallókészülékkel 

is csak javítható, tehát teljesen nem korrigálható. Ez a maradandó halláskárosodás. A káros 

zajhatásra bekövetkezett halláscsökkenést zajnagyothallásnak nevezzük, megkülönböztetésül 

az életkorral járó, öregkori nagyothallástól. A kétféle nagyothallás abban különbözik, hogy az 

életkor miatt bekövetkező nagyothallás esetén az egész hallható hangtartományban 

egyenletesen lép fel a halláskiesés, míg zajnagyothallás esetén a 4000 Hz körüli frekvencián 

mutatkozik erőteljes halláscsökkenés. 

A 85 dB alatti zaj már lehet idegesítő, különösen monoton munkavégzés esetében. A 

2000 Hz frekvenciaérték feletti magas hangokat kellemetlenebbnek, zavaróbbnak érezzük, 

mint a mély hangokat. 

Az egyenletes zaj - a megengedett értéktartományon belül - kevésbé zavaró, mint a 

szabálytalanul váltakozó. 

A zaj pszichikai hatása nagymértékben függ az ember beállítottságától és a 

körülményektől, ahogyan a zajhatás éri. Az üzemi, munkahelyi zajhoz az ott dolgozók 

rövidebb-hosszabb idő alatt hozzászoknak, és ez olyan hamis érzetet kelt, mintha már nem is 

lenne veszélyes. A megszokás ellenére azonban a zaj kifejti káros hatását. Hat a dolgozó 

teljesítményére és a már említett egészségi (fizikai, idegi-pszichikai) állapot megváltozására 

is. 

A munkahelyi zaj csökkentésére, a gépek zaját kell csökkenteni, ill. fülvédők 

használata szükséges.  

Rezgések (vibráció) ártalmai 

A műszaki fejlődés során elterjedtek a pneumatikus és villamos kéziszerszámok, így 

pl. a szegecselők, a fejtő- és fúrókalapácsok, öntvénytisztításra, útburkolat felbontására és 

egyéb helyeken használt verőkalapácsok, a fakitermelésben a láncfűrészek, a bányában a 

pneumatikus fúrók és más sűrített levegős szerszámok, a villamos hajtású ütvefúrók stb., 

amelyek a használat során a munkát végző testére rezgéseket adnak át.  

A vibráció (rezgés) jellemzői: a rezgési frekvencia, a rezgés amplitúdója, a sebesség és 

a rezgésgyorsulás, a rezgés energiája, jellege; a rezgés emberi testhez viszonyított iránya 

(merőleges-e vagy párhuzamos-e azzal). 

Munkaegészségügyi szempontból az 1.-300 Hz-es rezgés a legártalmasabb. Élettani 

hatás szempontjából meg kell különböztetni a helyileg ható és az egész testre kiterjedő 

rezgéseket. 
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A helyileg ható rezgést rendszerint a sűrített levegős szerszámok keltik és adják át a 

kézre. A kézre ható veszélyes frekvenciatartomány: 8.-1000 Hz. 

Egész testre ható rezgést okoznak pl. a mezőgazdasági munkagépek (traktorok, 

vontatók), egyes közlekedési jártművek (korszerűtlen autóbuszok), az iparban a 

nagykalapácsok. Az egész test rezgésének veszélyes frekvenciatartománya: 1.-80 Hz. A 

rezgés hatása az emberre, így az említett határesetek is, függ a rezgés emberi testhez 

viszonyított irányától is. 

Megkülönböztetünk: 

- a gerincoszlop irányába terjedő; 

- hátulról előre, a mellkas irányába terjedő; 

- jobbról balra, a vállak irányába terjedő rezgéseket.  

A vibráció frekvenciája szerint a rezgés lehet: 

- kisfrekvenciás rezgés, amely elsősorban a tartó- és mozgatószerveket (csont- és ízületi 

rendszert, ideg- és izomrendszert) károsítja; 

- nagyfrekvenciás (50 Hz feletti) rezgés; amely elsősorban a perifériás vérkeringésben 

idézhet elő zavarokat (helyi érgörcsök), továbbá idegi tüneteket, rendellenességeket 

okozhat. 

A rezgés (vibráció) elleni védekezésre több lehetőség van: 

-  a rezgést előidéző gépek, berendezések korszerű munkaeszközökkel való cseréjével, 

-  a meglevő gépek szerkezeti változtatásaival, rugalmas alátét használatával, 

-  a gép önrezgésszámától eltérő rezgésszámú alapozással, 

-  a dolgozó és a munkaeszköz közé rezgéscsillapító beszerelésével, 

- a rezgéskeltő szerszámok állapotának rendszeres ellenőrzésével, a hibákat azonnali 

kijavításával. 

- egyéni védőeszköz használatával. 

A zaj és rezgés okozta megbetegedés megelőzése érdekében a dolgozóknak rendszeres 

orvosi vizsgálaton kell részt venniük.  

Sugárártalmak 

A látható fény az elektromágneses sugárzások igen keskeny, 400-760 nm (nanométer) 

közötti hullámhossztartományát foglalja el (1 nm=10-6 mm). 

A látható fény hullámhosszától eltérő elektromágneses sugárzások a következők: 

Infravörös sugárzás. A látható fény hullámhossztartományán túli, szemmel már nem látható. 
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Hullámhossztartománya: 780 nm -1 mm. Erősen melegítő hatású. A gyakorlatban, a 

munkafolyamatok során az infravörös sugárzás a szilárd test vagy a cseppfolyós anyag 500-

1000 °C hőmérsékletén jelentkezik. Nem látható, de hőhatását az emberi szervezet érzékeli. 

Ha az infravörös sugárzás hosszabb időn át, rendszeresen éri a dolgozó bőrét, bővérűség 

léphet fel, mert a ruhával nem fedett testrészeken, a bőrben a hajszálerek kitágulnak. Emiatt a 

bőr szárazzá, sérülékennyé válik, súlyosabb esetben bőrsorvadási folyamat is felléphet. 

Az infravörös sugárzás egészségkárosító hatása megelőzhető: 

- árnyékolással, amely a dolgozót elválasztja, védi az infravörös sugárzástól (pl. 

láncfüggöny, vízfüggöny, gördíthető védőfal); 

- védőeszköz használatával, pl. a szem védelmére alkalmas a védőszemüveggel, a 

bőrfelület, ill. a test teljes befedésével, védőkesztyűvel, védőpajzzsal. 

Ibolyántúli sugárzás. A látható fénysugártartománynál rövidebb, 100.-400 nm 

hullámhosszú sugárzás.  Szabad szemmel nem látható, mégis, a hatás időtartamától függően 

kötőhártya-gyulladást, súlyosabb esetben szemfenék gyulladást okozhat. A bőrre is ártalmas, 

azonos tüneteket okoz, mint a túlzott napozás (lebarnulás, leégés), súlyosabb esetben bőrrák 

is kifejlődhet. Az iparban az 1000-4000 °C hőmérséklet-tartományban végzett technológiai 

folyamatok során jelenik meg szilárd vagy cseppfolyós anyag jelenlétekor (pl. villamos 

ívhegesztéskor).  

Az ibolyántúli sugársás ártalmai ellen védőeszközök óvnak: pl. védőszemüveg a szem, 

védőpajzs az arcbőr védelmére. A környezetben dolgozók védelmére az ibolyántúli 

sugárzással járó munkahelyet el kell határolni (pl. áthelyezhető védőfalakkal). 

Lézersugárzás. A korszerű, fejlett technika elterjedésével egyre szélesebb területeken 

alkalmazzák a lézertechnológiát. A lézersugárzás 180nm-1mm hullámhosszúságú 

elektromágneses sugárzás, nagyobb része tehát a látható fény tartományába esik. Ipari 

felhasználásának jellemző területei: a nagy olvadáspontú anyagok (fémek, kerámiák) 

olvasztása, fúrása, megmunkálása. Az egészségügyben - mivel kis területen jól koncentrálható 

- gyógyításra is használják. A biztonságtechnikában korszerű védőgátként alkalmazható 

balesetek megelőzésére.  

A lézersugárzás ellen a szemet és a bőrt kell védeni, ha az alkalmazás helyén a 

lézersugárzás szintje a szabványban előírt, megengedett értéket meghaladja. A megengedett 

érték (expozíció) függ a sugárzás hullámhosszától, az idejétől és az egyén érzékenységétől. 

Röntgen- és radioaktív sugárzás (ionizáló sugárzások). Emberi érzékszerv nem, csak 

műszerek érzékelik, ezért fokozottan veszélyes sugársások. A röntgensugarak 10-10-10-7mm 

hullámhosszú elektromágneses sugarak. Áthatolóképességük miatt a gyógyászatban és az 
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iparban egyaránt használják röntgenfelvételek készítésére, átvilágításra. Az iparban 

elsősorban roncsolás mentes anyagvizsgálatra, hegesztési vartatok ellenőrzésére alkalmazzák. 

Ólomtartalmú védőeszközökkel védekeznek ellene, mert az ólom elnyeli a 

röntgensugarakat. 

A radioaktív sugárzást az atom részecskéi, az elektromos töltést hordozó alfa- és béta-

sugarak, ill. a töltés nélküli részecskék, a neutronok okozzák. A radioaktív sugárzás az 

egészséget nagymértékben veszélyezteti, a sejteket károsítja. A gyógyászatban viszont a 

kóros sejtek pusztítására, roncsolására is használják. 

A gyakorlatban (termelésben, kutatásban) a radioaktív sugárzási ártalomnak kitett 

munkahelyeken a dolgozókra szigorú előírások vonatkoznak, mert a nagy dózisú és nagy 

áthatolóképességű, az egész testet érintő besugárzás az egész szervezetben súlyos 

elváltozásokat, majd akut sugárbetegséget okozhat. Ezért a sugárzás elleni védelemmel, a 

megelőzés módjaival külön törvény foglalkozik. 

    Vegyi ártalmak 

Az utóbbi évtizedben életünk minden területén megnőtt a vegyi anyagok és termékek 

száma és mennyisége. Az iparban és a mezőgazdaságban használatos vegyi anyagok egy része 

mérgező. Ilyenek lehetnek a nyersanyagok, a gyártáshoz használt segédanyagok, a gyártás 

során képződő közbenső és melléktermékek, de a késztermékek is. 

A vegyi anyagok hatásukat tekintve csoportosíthatók: 

- ingerlő hatásúak (pl. klór, ammónia); 

- fojtó hatásúak (pl. szén-monoxid); 

- bódító hatásúak (pl. szerves oldószerek és ezek nitro- és aminoszármazékai); 

- mérgező hatásúak (pl. higany, foszfor, krómvegyületek, ólom); 

- maró hatásúak (pl. savak, lúgok); 

- ingerlő hatásúak (pl. etil-acetát);  

- rákkeltő hatásúak (azbeszt, kátrány); 

- öröklési anyagokat károsító (mutagén) hatásúak (pl. szerves peroxidok); 

- magzatkárosító (tetratogén) hatásúak (oxálsav); 

- izgató (irritáló) hatásúak (pl. aceton). 

A munka során használt mérgek elsősorban a légutakon és a bőrön át kerülnek a 

szervezetbe, ha a megelőzés szabályait nem tartják be. Mérgezés csak akkor keletkezik, ha a 

vegyi anyag mérgező mennyiségben jut a szervezetbe. A légnemű anyagok (gázok, gőzök) 

általában gyorsan felszívódnak. A szoba-hőmérsékleten erősen párolgó anyagok (pl. aceton) a 

munkahely légterében rövid idő alatt nagy töménységet érhetnek el. Általában azok az 
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anyagok, amelyek forráspontja 150°C alatt van, párolgás útján könnyen elérhetik és 

meghaladhatják a munkahely levegőjében megengedett értéket. 

A vegyi anyagok okozta foglalkozási ártalmak megelőzéséhez rendszeres orvosi 

ellenőrző vizsgálatra van szükség. A légszennyező anyagok veszélyességét, hatását az emberi 

szervezetre a munkahely levegőjének térfogategységében levő tömegük határozza meg. A 

szabványban a különféle légszennyező anyagokra megengedett átlagos koncentráció értéke 

egy műszakra vonatkozik. Ez olyan koncentrációt jelent, amelyben a dolgozó a munkáját 

teljes munkaképes élete során napi 8 órás és heti 40 órás munkaidőben végezve, élete során 

sem átmeneti, sem maradandó egészségkárosodást nem szenved. 

Előfordulhatnak üzemzavarok, a normális üzemmenettől eltérő, rendkívüli helyzetek, 

amelyek során a technológiai folyamatból az átlagos, megengedett légszennyezőanyag-

koncentráció értékénél nagyobb mennyiségű káros anyag kerül a munkatérbe. Ezekre a 

rendkívüli esetekre határozza meg a szabvány a csúcskoncentráció értékét, amely a 30 percig 

megengedhető legnagyobb levegő-szennyezettséget jelenti. 

A vegyi anyagok okozta ártalmak megelőzése: 

Műszaki megelőzés: a zárt rendszerű technológiák kialakítása. Többlépcsős 

folyamatok műveleti sorrendjének olyan kialakítása, amellyel a berendezések zárt sorba 

kapcsolása valósítható meg. Az anyag útvonala is zárt. A műszaki megelőzésben fontos 

szerepe van a rendszeres karbantartásnak, ezen belül a tömítetlenségek megszüntetésének. Az 

alap- és segédanyagok technológiai rendszerbe való adagolását különös gonddal kell 

megtervezni és megvalósítani, nehogy megbomoljon a zárt rendszer. 

Helyi elszívás alkalmazható ott, ahol a teljesen zárt technológiai folyamat nem 

alakítható ki. Ezáltal a munkahelyi légtérbe kerülő káros vegyianyag-koncentráció 

csökkenthető. 

A veszélyes anyag helyettesíthető kevésbé ártalmassal, ha erre mód van. Védőeszközök 

használhatók azokon a munkahelyeken, ahol a műszaki megelőzés nem oldható meg vagy 

nem eléggé hatékony. 

Fertőzési ártalmak 

A fertőzést baktériumok okozzák. Foglalkozási ártalomként rendszerint különféle 

bőrártalmak formájában fordul elő. A megfelelően megválasztott és következetesen használt 

védőeszközök, védőkrémek használatával megelőzhető. 

Porártalmak 

Az ipari tevékenységek velejárója a por, amely az emberi szervezetben elváltozást, 

betegséget okozhat. A porképződés forrásai elsősorban: az ásványok, szilárd anyagok fejtése, 
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aprítása, a felaprózott szilárd anyagok további feldolgozása, osztályozása, keverése, szállítása, 

a szilárd anyagok forgácsolása, felületi megmunkálása, a porló vagy porral szennyezett 

anyagok feldolgozása. Jelentős a porszennyeződés darálók, malmok, szitálók, 

szállítóberendezések működtetésekor, faipari műhelyekben, cementgyárakban, porcelán-, ill. 

üvegipari, valamint textil-, bőr- és szőrmeipari tevékenységek során. Állati eredetű porártalom 

lép fel állatszőrök, tollak feldolgozásakor. 

A jellegzetes porártalmak légúti elváltozásokat vagy súlyosabb megbetegedést 

okoznak. A légúti károsodások lehetnek: 

- kisebb fokú porártalom (pl. kvarc, kobalt, vanádium, alumínium-oxid); 

- allergia (pl. gyapot). 

A porártalmak, megbetegedések napjainkban lényegesen kisebb mértékben 

jelentkeznek. Megelőzésükben a műszaki (pl. zárt technológia kialakítása, elszívás stb.) és az 

egyéni védelem (pl. légzésvédő eszközök), valamint a rendszeres orvosi szűrővizsgálat 

eredményes. 

Ha a károsító hatás mértéke - az egyéni érzékenységet is figyelembe véve - az 

elviselhető szintnél nagyobb, a szervezet nem képes alkalmazkodni és regenerálódni, hanem 

megbetegszik. Ez a foglalkozási betegség. 

A foglalkozási betegség létrejötte függ: az ártalom erősségétől, az ártalom hatásának 

időtartamától és az egyén szervezetének ellenálló képességétől. 

A foglalkozási megbetegedést a munkáltató köteles bejelenteni az Állami 

Népegészségügy illetékes szervének. Okát, körülményeit ki kell vizsgálni (hasonlóan, mint a 

foglalkozási balesetet). A munkáltató ezenkívül köteles intézkedni a hasonló esetek 

megelőzésére. 

A foglalkozási megbetegedésben szenvedő dolgozó - hasonlóan a balesetet szenvedett 

dolgozóhoz - kártérítésre jogosult. 

Vegyi anyagok okozta mérgezések esetén külön vizsgálatot igényel annak eldöntése, 

hogy foglalkozási betegség vagy baleset okozta-e az egészség-károsodást. Foglalkozási 

betegségről beszélünk, ha az egészségkárosodás hosszan tartó munkahelyi behatás 

következménye. Balesetről, ha a dolgozó szervezetébe egyszeri, váratlan módon, egészséget 

károsító vegyi anyag került. 
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3.4.1.3. A munkáltató munkavédelmi feladatai és munkavállaló kötelezettségei 

 

A munkavédelmi törvény szerint a szervezett munka során az egészséges és 

biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltató kötelezettsége. Ez a 

kötelesség független a vállalkozás szervezeti formájától, egyaránt vonatkozik pl. az állami 

vállalatra és a vállalkozókra. Az egészséges és biztonságos munkavégzés módját - a 

jogszabályok, biztonsági szabályzatok, szabványok keretein belül - a munkáltató határozza 

meg. A munkáltató feladatai általában: 

- a munkahely munkavédelmi követelményeknek megfelelő kialakítása és ellenőrzése; 

- a gépek, berendezések, szerszámok, védőberendezések, védőfelszerelések megfelelő 

száma és minősége; 

- a munkafolyamatokra, technológiákra, anyagokra vonatkozó munkavédelmi 

követelmények betartása és betartatása; 

- a munkavállaló szakmai, egészségi, munkavédelmi alkalmasságáról-való meggyőződése 

és annak rendszeres ellenőrzése; 

- a munkavédelmi feladatok ellátása, az ehhez szükséges szakértelmű dolgozó 

alkalmazása, az előírások végrehajtási módjának meghatározása; 

- a tevékenység olyan megszervezése, hogy az ne jelentsen veszélyt a munkavállalókra, a 

munkavégzés hatókörében tartózkodókra és a szolgáltatást igénybe vevőkre; - a munkahely és 

a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, 

pihenési és melegedési lehetőség megteremtése; 

- a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és 

nyilvántartása; 

- a munkavédelmi képviselő (munkavállalói érdekvédelem) jogainak gyakorlásához a 

feltételek megteremtése. 

A munkakörülmények személyi, tárgyi és környezeti elemeit már áttekintettük. Ha 

mindhárom tényező megfelelő, akkor a munkavégzés harmonikus egyensúlyban van. Ha 

bármelyik hibás, az egyensúly felbomlik, és veszélyhelyzet jön létre. 

A gép vagy a környezet hiányosságához a dolgozó megpróbál alkalmazkodni. Ez az 

alkalmazkodás tulajdonképpen tűrőképességétől függ, ami nem végtelen, ezért az 

egyensúlybomlás előbb-utóbb balesetet, egészségkárosodást okoz. 

A személy hibája (pl. túlzott magabiztosság vagy ismeret hiánya) a megfelelő gép, ill. 

környezet esetében is jelenthet rendeltetésellenes használatot, és ezáltal sérülést okozhat. Ha a 

gép meghibásodás következtében egészségkárosító anyagot szivárogtat a légtérbe, és elszívás 
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nincs vagy nem tökéletes, akkor a dolgozó a tűrőképessége mellett is foglalkozási ártalmat 

szenvedhet vagy veszélyhelyzetbe kerül. 

A munkavédelemről szóló törvény értelmében a munkáltató köteles munkavédelmi 

szakképesítésű személyt alkalmazni olyan feladatokhoz, amelyek a balesetek megelőzéséhez 

jelentős szakmai ismeretet igényelnek (ez az ún. munkabiztonsági szaktevékenység). 

Ilyen tevékenységek például: 

- veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetésének írásbeli 

elrendelése (munkavédelmi üzembe helyezés); 

- ha a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia a rendeltetésszerű 

alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy 

ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, a megfelelőség soron kívüli 

felülvizsgálata; 

- a munkakörülmények megfelelőségéről, a munkavállalók alkalmasságáról való 

rendszeres meggyőződés (munkavédelmi ellenőrzés); 

- az egyéni védőfelszerelés juttatása belső rendjének írásbeli meghatározása; 

- a súlyos és a tömeges (kettőnél több személy egyszerre, azonos helyen történő sérülése 

vagy más egészségkárosodása) munkabalesetek kivizsgálása. 

A munkaadó - a tevékenység veszélyességének és a foglalkoztatottak létszámának 

arányában, rendeletben meghatározott óraszámban - köteles munkavédelmi szakembert 

foglalkoztatni főállásban vagy egyéb jogviszony keretében.  

Az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles 

ellenőrzéssel rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a 

követelményeknek, a munkavállalók ismerik, ill. megtartják-e a rájuk vonatkozó 

rendelkezéseket. Az ellenőrzés során különösen vizsgálni kell: 

- a munkahely állapotát (pl. világítás, szellőzés, fűtés, padozat, közlekedés, anyagmozgatási 

útvonalak, nyílászárók, állványok, energia- és közműhálózat); 

- a gépek, berendezések állapotát (pl. védőberendezések megléte és hatásossága, 

kezelőelemek, jelzőberendezések alkalmassága, az elszívás hatásossága, a vészvilágítás 

működőképessége); 

- az egyéni védőfelszerelések meglétét, megfelelőségét és rendeltetésszerű használatát; 

- a munkavállaló munkavégzésre alkalmas állapotát (pl. munkaköri orvosi alkalmasság, 

munkavédelmi oktatás, alkoholmentes állapot); 

- a munkahelyi rendet és tisztaságot; 



58 

 

- az előírt hatósági, ill. időszakos felülvizsgálatok elvégzését (pl. érintésvédelmi 

felülvizsgálat, a veszélyes gépek minősítő bizonyítványa megvan-e, kazánok, nyomástartó 

edények időszakos vizsgálata); 

- a szociális létesítmények megfelelőségét (pl. csoportos öltöző, fürdő, mosdó,) 

- a bekövetkezett balesetek kivizsgálását, a megelőző intézkedések végrehajtását.  

A munkahelyeken a munkáltató kötelezettsége megteremteni az egészséges és 

biztonságos munkavégzési körülményeket, előfeltételeket. 

A balesetek, a foglalkozási megbetegedések megelőzésében azonban a dolgozónak is 

együtt kell működnie a munkáltatóval. A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések 

megelőzésére a dolgozókat kötelezettségek terhelik.  

A munkahelyen tanúsított magatartás lényeges elem a baleset, a foglalkozási 

megbetegedés megelőzésében. A legfontosabb magatartási szabályok, követelmények a 

következők: 

- A munkavállaló köteles a számára kijelölt időben és helyen munkára alkalmas 

állapotban, kipihenten, alkohol vagy egyéb szer hatásától mentesen megjelenni. 

- A munkaidőt a számára kijelölt helyen munkában tölteni. Köteles betartani a 

munkahelyen a munkahelyre vonatkozó előírásokat. Csak azon a munkahelyen tartózkodhat, 

ahová beosztották, és csak azzal a munkával, feladattal foglalkozhat, amivel megbízták. Ezzel 

megelőzhető, hogy olyan géphez, berendezéshez nyúljon, amelynek működését, biztonságos 

kezelését nem sajátította el. 

- Köteles a munkavállaló a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat és 

ismereteket elsajátítani, és azokat alkalmazni. 

- A dolgozó a munkakezdés előtt győződjön meg a rendelkezésére bocsátott 

munkaeszközök biztonságos állapotáról, és rendeltetésüknek megfelelően, a munkáltató 

utasítása szerint használja őket.  

- A munkavállaló, a tanuló kizárólag olyan munkát végezhet, amire kiképezték kioktatták. 

Kivételt jelent, ha baleset, tűzeset vagy egyéb rendkívüli esemény elhárításában kell részt 

vennie. 

-  A munkavégzéshez az egészséget, a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot kell viselni. 

Azokon a munkahelyeken, ahol egyéni védőeszköz, védőruha használata előírt, a dolgozó 

köteles ezeket rendeltetésének megfelelően használni, a védőeszközök napi tisztításáról, 

karbantartásáról gondoskodni. 

- Köteles a dolgozó a védőberendezéseket rendeltetésszerűen használni, 

működőképességük megóvására ügyelni. 
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- A munkaterületen a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot meg kell tartania. A közlekedési 

utakat tilos eltorlaszolni! A tisztaság is csökkenti a balesetveszélyt. (Pl. az olajfoltot azonnal 

fel kell takarítani, az elcsúszás megelőzésére.) 

- A dolgozó köteles a részére előírt orvosi vizsgálaton megjelenni. 

- A munkavállaló köteles a munkatársaival együttműködni, és olyan magatartást tanúsítani, 

hogy az sem saját, sem más munkáját ne zavarja, egészségét és testi épségét ne 

veszélyeztesse. A veszélyt jelentő rendellenességet azonnal jelezni kell a felettesnek, és 

intézkedést kell kérni a rendellenes helyzet megszüntetésére. 

- Balesetet, rosszullétet, sérülést szintén azonnal jelenteni kell a munkahelyi vezetőnek. 

- A dohányzásra vonatkozó tilalmat be kell tartani, és erre figyelmeztetni kell azokat, akik 

vétenek az előírás betartása ellen. Tűz- és robbanásveszély esetén a magatartási szabály 

megszegése súlyos, rosszabb esetben emberéletet követelő következménnyel járhat. 

- A munkavállaló joga, hogy megkövetelje az előírt védőeszközt, a védőberendezés 

működőképességét. Jogosult és köteles a munkavégzéshez szükséges ismeretek elsajátítására, 

amelyről a munkával megbízó meggyőződik. Jogosult továbbá a munkavégzéshez szükséges 

ismeretek elsajátításához betanulási időre. 

- A dolgozó jogosult, sőt köteles a munkát megtagadni abban az esetben, ha olyan 

munkát kellene végeznie az előírt feltételek (pl. védőeszköz, védőberendezés) nélkül, amely 

saját vagy mások életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 

Az emberi szervezet egészségi állapota az azonos korúak között is eltérő. Ez az eltérés 

és a különböző munkakörökkel együtt járó ártalmak és veszélyek indokolják, hogy a dolgozók 

munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálaton vegyenek reszt. 

A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálat célja, hogy az orvos egészségügyi 

szempontból elbírálja, alkalmas-e a munkavállaló a választott pályára. A munkakör 

betöltésére egészségének vagy testi épségének előrelátható károsodása nélkül megfelel-e.(pl. 

magas vérnyomásos egyén gyakran szédülhet, ezért magasban végzendő munkára nem 

osztható be). Ha beteg, testi fogyatékos a pályaválasztó, a munkára jelentkező – nem idézhet-

e elő saját magának vagy munkatársainak baleseti veszélyt, ill., ha megváltozott 

munkaképességű egyénről van szó, akkor milyen munkakörben, milyen feltételek mellett 

foglalkoztatható. 

Előzetes munkaközi alkalmassági orvosi vizsgálaton kell részt vennie mindenkinek, aki 

pályát, munkakört választ. Ez a szabály a tanulókra is vonatkozik, amikor szakmát 

választanak. 
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A felnőtt fizikai dolgozóknak a munkaviszony létesítése előtt kötelező az előzetes 

orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel. Az orvosi vizsgálatra az iskola, ill. a 

munkáltató köteles elküldeni a továbbtanulót, ill. a dolgozót, megjelölve, hogy milyen 

szakmát kíván tanulni, ill. milyen munkakörben kívánja foglalkoztatni. 

Az orvosi vizsgálaton a dolgozó köteles megjelenni. Az orvos bírálja el, hogy 

egészségügyi szempontból alkalmasa a jelentkező. 

Időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálaton kell részt venniük a 

munkaviszony fennállása alatt azokban a munkakörökben dolgozóknak, akiket a 

munkahelyen különböző munkahelyi ártalom érhet. Az időszakos orvosi alkalmassági 

vizsgálat gyakorisága függ: 

- a munkahelyi ártalomtól; 

- a munkahelyi ártalom egy műszakon belüli hatásának erősségétől és időtartamától; 

- a munkavállaló életkorától. 

A 18. életévüket be nem töltött dolgozóknak a munkakörülményektől függetlenül is 

évente kell időszakos orvosi vizsgálaton részt venniük. Az időszakos orvosi vizsgálatra küldés 

a munkáltató feladata, a dolgozó kötelessége viszont, hogy részt vegyen azon. 

Azokon a munkahelyeken dolgozóknak, ahol egészségi ártalom veszélye áll fenn, az 

ártalom egészségkárosító hatásának mértékétől függő gyakorisággal kell időszakos orvosi 

vizsgálaton részt venniük. A gyakoriságot rendelet határozza meg. Egy adott munkáltatónál, a 

helyi körülményektől függő időszakos orvosi vizsgálat gyakoriságát szakemberek véleménye 

alapján a munkáltató köteles meghatározni. 

Az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvételre néhány példa: aki a 

megengedettnél nagyobb zajszintű munkahelyen dolgozik (tartósan 85 dB-en), legalább 

kétévente kell hallásvizsgálaton részt vennie. 

Benzol-, nitro- és aminovegyületekkel folyamatosan dolgozóknak havonta kellene 

időszakos orvosi vizsgálaton részt venni. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az ártalmas vegyi 

anyag jelenlétét a végzett művelet során vizsgálni kell olyan szempontból is, hogy a műveletet 

zárt rendszerben végzik-e vagy nem, mert a munka körülményei is befolyásolják az orvosi 

vizsgálat gyakoriságát. 

A fokozott baleseti veszéllyel járó munkakörökben (pl. magasban végzett munka, 

villamos üzemi munkakörök, veszélyes mozgó gépek, géprészek közelében végzett 

munkakörök stb.) általában életkor szerint kell időszakos orvosi vizsgálaton részt venni. 

Fiatalkorú és terhes nő egészségre ártalmas munkakörben (külön meghatározottak 

szerint, az ún. tiltott munkakörökben) nem foglalkoztatható. 
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A vállalaton belüli, más munkakörbe való áthelyezés esetében - még ha csak 

ideiglenes jellegű is az áthelyezés - az orvosi alkalmassági vizsgálat elrendelése kötelező, de a 

dolgozó megjelenése is, mert érdeke, hogy a betöltendő munkakörre testi alkata, szervezeti 

felépítése, kondíciója megfeleljen, a felhasznált vagy keletkező anyagokkal, munkakörnyezeti 

hatásokkal szemben megfelelő ellenálló képességű legyen. 

Pályaalkalmassági vizsgálat különösen veszélyes és mások testi épségét is 

veszélyeztető munkakörök betöltéséhez szükséges. Ilyen munkaköröket töltenek be pl.: a 

vasútüzemi dolgozók, a tömegközlekedési eszközök vezetői, a kamionvezetők, és általában a 

közlekedésben járművezetőként rendszeresen részt vevők. A pályaalkalmassági vizsgálat célja 

orvosi-pszichológiai szempontból elbírálni, hogy a munkakört betöltő dolgozó adottságai 

alapján alkalmas-e arra, hogy mások egészségének, testi épségének veszélyeztetése nélkül 

végezze munkáját. Például az agresszív természetű egyén a zsúfolt városi közlekedésben 

erőszakos magatartása miatt a baleseti veszélyt fokozza. 

Közegészségügyi, járványügyi érdekből végzendő vizsgálatokon olyan munkakörök 

betöltéséhez kell részt venni, ahol a dolgozó, ha nem egészséges, esetleg lappangó, rejtett 

fertőző betegséget hordoz a szervezetében, akaratán és tudtán kívül megfertőzhet másokat. 

Ilyen munkakörök pl. a gyógyító-megelőző intézményekben az újszülöttek, koraszülött 

csecsemők és gyermekbetegek ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör; a 

bölcsődékben, óvodákban dolgozók munkakörei; az élelmezés, a vendéglátás területén 

dolgozók, akik élelmiszerrel kerülnek kapcsolatba akár feldolgozás, továbbdolgozás, 

csomagolás vagy felszolgálás területén. A járványügyi érdekből végzett vizsgálat célja tehát a 

dolgozó fertőző betegségének felderítése. A járványügyi vizsgálatra a munkáltató kell, hogy 

küldje a dolgozót, ő viszont köteles jelezni, ha egészségi állapotában olyan változást fedez fel, 

amelynek alapján feltételezhető, hogy szervezete fertőzött (hasmenés stb.). 

 

3.4.1.4.A munkavédelmi ismeretek elsajátítása 

 

A munkavédelmi ismeretek elsajátításának célja az, hogy a munkát végző megismerje 

a szakmájához tanozó munkavédelmi, biztonságtechnikai előírásokat, követelményeket, és 

ismerje meg a munkahelyére, munkakörére vonatkozó szabályokat, utasításokat. 

A munkavédelmi ismereteket tehát már az iskolában, a szakképzettség megszerzésével 

együtt el kell sajátítani. A tanult szakmához tanozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, 

egészségügyi ismereteket a szakmai ismeretek szerves részeként kell megtanulni. 
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A szakembernek a szakmájához tartozó munkavédelmi alapismeretek birtokában a 

betöltött munkakörte vonatkozó helyi, sajátos munkavédelmi tudnivalókat is el kell 

sajátítania. Ez a munkahelyén, a munkavédelmi oktatás keretében történik. A munkáltató 

feladata gondoskodni arról, hogy a munkavállaló a munka megkezdése előtt és a 

foglalkoztatás teljes tartama alatt ismerje meg a biztonságos munkavégzés feltételeit. 

Munkavédelmi ismereteket csak arra felkészült személy oktathat. A munkát végzőt 

munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a következő esetekben: 

- Munkába álláskor, amikor új munkahelyre kerül. Ennek az oktatásnak az a célja, hogy az 

új dolgozó az új munkáltatójánál megismerje az általános és a munkakörére, munkahelyére 

vonatkozó előírásokat. 

Az általános munkavédelmi ismeretek körébe tartozik pl., hogy a balesetet kinek, 

milyen módon kell jelentenie a dolgozót foglalkoztató munkáltatónál. Melyek azok a 

munkahelyek, ahol idegen, oda be nem osztott dolgozó még átmenetileg sem tartózkodhat. 

Melyek a fokozottan veszélyes termelőegységek, amelyekben csak védőeszköz használatával 

szabad dolgozni; rendkívüli esetben, balesetkor mi a teendő, milyen védőeszközt kell 

használnia baleseti esemény következményeinek elhárításában, súlyosabb kimenetel 

megelőzésében való közreműködés esetén hol találhatók ezek a védőeszközök; milyen 

konkrét jogai és kötelességei vannak a munkát végzőnek stb. 

A munkát kezdő dolgozónak meg kell ismernie a számára kijelölt munkahelyre, 

munkakörre vonatkozó munkavédelmi helyi előírásokat, veszélyforrásokat és a védekezés 

módját. Ismernie kell a rábízott gép kezelését, a napi karbantartásra vonatkozó előírásokat, a 

munkahelyi rend és tisztaság követelményeit; a védőruha, védőeszköz használatára, 

tisztítására, cseréjére vonatkozó előírásokat stb., vagyis mindazokat, amelyek ismerete 

szükséges ahhoz, hogy balesetmentesen, saját és mások testi épségének veszélyeztetése, 

egészségének károsítása nélkül végezhesse napi munkáját. 

 A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy mindezeket az ismereteket a dolgozó 

elsajátíthassa, tehát ehhez a feltételeket biztosítania kell. A dolgozónak viszont kötelessége, 

hogy az ismereteket elsajátítsa és a munkavégzés során következetesen be is tartsa az 

egészséges és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati követelményeit. 

- Amikor a dolgozó munkahelye, munkaköre megváltozik, ismertetni kell vele az új 

munkakörre vonatkozó szabályokat, utasításokat, információkat, függetlenül attól, hogy az 

áthelyezés ideiglenes jellegű (pl. csak átmeneti helyettesítésről van szó) vagy tartós, végleges. 

- Ha új technológiát, műveletet vezetnek be, új gépet állítanak üzembe, a munkavállalónak 

el kell sajátítania az új ismereteket. A munkáltatónak a dolgozóval meg kell ismertetnie a 
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korábban még nem használt új alap-, segéd-, félkész anyag használatát, az újonnan 

alkalmazott anyag vagy energia tulajdonságait, esetleg egészségkárosító hatását és a 

védekezés módját. 

- Ha a dolgozó által kezelt munkaeszközön, gépen átalakítást hajtottak végre (pl. a 

védőberendezés működése, és ezáltal kezelése megváltozik), ugyancsak ki kell oktatni a 

munkavállalót. 

- Ismertetni kell a munkát végzőkkel, ha a munkahelyükön baleset vagy foglalkozási 

megbetegedés történt, hogy mindenki megtudja a már bekövetkezett esemény okait, levonja a 

tanulságot, meghatározza azokat a feladatokat, amelyekkel megelőzhető a baleset, 

megbetegedés megismétlődése. 

A munkát végző addig nem dolgozhat önállóan, amíg a munkahelyére, munkakörére 

vonatkozó munkavédelmi ismereteket nem sajátította el. Ebből következik, hogy a dolgozó 

munkájának irányításáért felelős vagy más, erre kijelölt személynek meg kell győződnie arról, 

hogy alkalmas-e a dolgozó önállóan is munkavégzésre, vagyis elsajátította-e a számára előírt 

ismereteket. A szakmai és munkavédelmi ismeretek elsajátítása és az előírások következetes 

és rendszeres betartása a foglalkoztatás teljes ideje alatt a munkát végző érdeke is, mert csak 

ily módon vehet részt aktívan a balesetek, foglalkozási megbetegedések megelőzésében. 

A már megszerzett munkavédelmi és szakmai ismeretek felfrissítését szolgálják az 

ismétlődő munkavédelmi elméleti és gyakorlati oktatások. Fel kell elevenítenie az ismeteteit 

annak a dolgozónak, aki hosszabb időt távol töltött munkahelyétől (pl. hosszabb 

betegállomány). 

A munkavédelmi ismeretek elsajátításának szabályait, rendjét a munkáltató állapítja 

meg belső utasítás, szabályzat keretében. 

 

3.4.1.5. A munkakörülmények környezeti elemeihez támasztott követelmények 

 

A munkakörülmények környezeti elemei 

- a padozattal szemben támasztott követelmények; 

- az üzemen belüli közlekedés szabályai; 

- a világítással szemben támasztott követelmények; 

- a szellőztetéssel szemben támasztott követelmények;  

- zajvédelem; 

- villamos biztonsági követelmények; 
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 - sugárvédelem.  

A padozattal szemben támasztott követelmények 

A munkahelyen a padozatnak egyszerre több követelménynek kell megfelelnie: 

- egyenletes legyen, hogy ne botolhasson meg a dolgozó; 

- ne csússzon még nedvesen se; 

- könnyen lehessen tisztítani, a szennyeződést gyorsan el lehessen távolítani; 

- olyan kialakítású legyen, hogy veszélyes anyag ne jusson a talajba vagy a 

födémszerkezetbe; 

- kellő szilárdságú, nem éghető anyagból készüljön, elektrosztatikus feltöltődés ellen védett 

legyen, gyújtószikrát ne okozzon. 

A felsorolt követelményeket a technológia jellegétől függően együttesen vagy csak 

részben kell kielégíteni. Például a maró hatású vegyi anyagokat alkalmazó munkahelyeken a 

padozatnak a maró hatás ellen is ellenállónak kell lennie, ellenkező esetben pl. a kicsöppenő 

sav vagy lúg a padozaton nyomot hagyva az egyenletességet megbontaná, ami 

botlásveszélyes. A kereskedelemmel foglalkozó munkahelyeken, az egészségügyi 

intézményekben, a vendéglátóiparban, ahol sok ember fordul meg, a higiéniai 

követelményeket is ki kell elégíteni. 

Közlekedési szabályok a munkahelyeken 

Többszintes munkahelyeket lépcsők kötnek össze. A lépcsők anyagára vonatkozó 

követelmények megegyeznek a padozatra előírtakkal. Többlet követelményeket a lépcső 

magasságának, mélységének és szélességének kialakítása jelent, ezeket külön előírás rögzíti. 

A munkahelyeken gyalogos- és járművel való közlekedés együtt is előfordulhat. Ezért 

a munkahelyre vonatkozó közlekedési feltéteteket meg kell határozni. 

Alapkövetelmény: ahol személy- és járműforgalom (pl. üzemen belüli anyagmozgató 

gépek, targoncák) együttesen fordul elő, ki kell jelölni az utat a forgalom zavartalan 

lebonyolításához. Ennek több módja van. Elsősorban szabadtéri munkahelyeken a 

járófelületből szintkülönbséggel (járda) alakítható ki az út, máshol jól látható felfestéssel lehet 

kijelölni a közlekedési útvonalakat. A közlekedési útvonalakat anyagtárolással vagy más 

módon nem szabad leszűkíteni. 

A műhelyek, termek közötti közlekedéshez az ajtókat úgy kell elhelyezni, hogy nyitási 

irányuk ne zavarja az üzemek, munkahelyek külső-belső forgalmát. Ügyelni kell, hogy a 

technológiai berendezések nyitása se okozzon zavart. 

A szabadba vezető ajtónak mindig kifelé kell nyílnia, mert ha pl. tűz vagy egyéb 

rendkívüli esemény miatt menekülni kell a helyiségből, a menekülő ösztönösen kifelé nyitja 
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az ajtót. Tűz- és robbanásveszélyes helyiségekben önműködően záródó ajtókat kell 

alkalmazni. 

A lépcsőt - ha 0,8 m-nél magasabb szintet köt össze - legalább 1 m magas korláttal 

kell felszerelni. A korlát rácsai között legfeljebb 12 cm nyílás lehet.  

A lépcsőn való biztonságos közlekedés szempontjából lényeges követelmények: 

- egy lépcsősor (lépcsőkar) három fellépésnél kevesebben nem tartalmazhat; 

- egy lépcsősor (lépcsőkar) legfeljebb 1,8 m szintkülönbséget hidalhat át. Ha az 

áthidalandó szintkülönbség ennél magasabb, akkor lépcsőpihenőt kell közben kialakítani; 

- a lépcsősor (lépcsőkar) és a lépcsőpihenő feletti szabad belmagasságnak, folyamatos, 

rendszeres közlekedés esetében legalább 2,2 m-nek kell lennie.  

- a rendszeres, folyamatos közlekedésre használt lépcsők magassága 17 cm-nél nagyobb 

nem lehet, és egy lépcsősoron (lépcsőkaron) belül a lépcsők magassága azonos méretű legyen. 

A világítással szemben támasztott követelmények 

A látáshoz természetes fényre vagy mesterséges világításra van szükség. így a 

munkahelyeken is csak megfelelő természetes fény, mesterséges világítás vagy a kettő 

kombinációja esetén lehet biztonságosan munkát végezni. A munkakörülmények és a 

munkavégzés módja határozza meg, hogy milyen megvilágítást kell kialakítani. 

A munkahelyek természetes megvilágítása 

A természetes fény a helyiségekbe, a munkahelyekre az épületek határoló-elemeibe 

épített, az égboltról sugárzott fényt áteresztő anyagból készült nyílászáró szerkezeteken 

(ajtókon, ablakokon) keresztül jut be. Az ajtók, ablakok fényáteresztő anyaga leggyakrabban 

az üveg. A gyakorlatban ez a természetes megvilágítási mód a legelterjedtebb, mert 

egyszerűen megvalósítható. Egyaránt alkalmazható többszintes, ill. egyszintes épületeken. 

Hátránya, hogy a világítás nem egyenletes a helyiségen belül, az ablaktól távolodva befelé 

jelentősen csökken. Az oldalvilágítás térbeli egyenlőtlensége csökkenthető kétoldali 

világítással, azaz a helyiség párhuzamos oldalain van ablak. A munka jellegétől függően a 

lehető legnagyobb ablakfelületek kialakítása célszerű. 

Az ablakok, ajtók tisztításáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni kell, mert a 

szennyeződés a természetes megvilágítás mértékét rontja. 

Összetett (kombinált) természetes világítású a munkahely, ha felső és oldalvilágítást 

együttesen alkalmaznak. Előnye, hogy a felső világítási megoldással elért fényhatás 

növelhető. 
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A munkahelyek természetes világításával szemben támasztott követelmények a 

következők: 

- a látási feltételeknek megfelelő erősségű világítás; 

- megfelelő árnyékhatás; 

- térbeli egyenletesség. A térbeni egyenetlenség csökkenthető, ha a munkaterületet az 

ablaktól megfelelő távolságban alakítjuk ki. 

A természetes fény napszakonként, évszakonként, de még napszakon belül is az 

időjárástól függően jelentősen változik, így változik a munkahely egyes pontjain kialakult 

fény erőssége, a világosság mértéke. A munkahelyek természetes világításának 

megfelelőségét a világossági tényezővel határozzuk meg. A világossági tényező ugyanazon 

időpontban a természetes fény által a munkahelyen (a helyiség belsejében) és a szabadban 

mérhető megvilágítási érték aránya. 

A természetes világítással szemben az is követelmény, hogy legyen megfelelő 

árnyékhatása. Ha a beárnyékolt és a be nem árnyékolt szomszédos felületek megvilágítása 

nagyon eltér egymástól, akkor olyan nagy kontraszt alakul ki, ami ugyancsak zavarja a jó 

látást. A napsütés okozta zavaró éles árnyék enyhíthető a fényt szóró üveggel. Jobb megoldás 

a fényt szóró függöny, mert lehetővé teszi, hogy csak a szükségidőben alkalmazzuk. Az 

árnyékhatást javítja a munkahely falainak jó fényvisszaverő és szóró tulajdonságú festékkel 

való festése. 

Káprázatmentesség. A természetes világítással megvilágított munkahelyeken káprázást 

okozhat a napfény visszaverődése a munkaasztalról, a látótérben levő tárgyakról. A káprázás - 

hasonlóan a nem megfelelő árnyékhatáshoz - zavarja az éles látást, és így a biztonságos 

munkát is. A káprázás jelenségét megfelelő függönyökkel megelőzhető. 

A munkahelyek mesterséges megvilágítása 

A természetes megvilágítás nem mindig ad tökéletes megvilágítást. Ezért egyes 

munkahelyeken nappal is mesterséges világításra van szükség.  

A mesterséges megvilágítás alapvető követelménye, hogy minél jobban megközelítse 

a természetes világítás érzetét, hatását. További követelmények: 

- térbeli egyenletesség;  

- időbeli egyenletesség; 

- fényirány, megfelelő árnyékhatás;  

- káprázatmentesség; 

- színhőmérséklet és színvisszaadás; 

- ne legyen ártalmas az egészségre; 
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- megbízhatóság és karbantarthatóság; 

- gazdaságosság; 

- esztétikusság. 

A megvilágítás lehet általános vagy helyi, vagy a kettő kombinációja. Az általános 

világítás az egész munkaterem világítását, a helyi világítás pedig a munkát végző közvetlen 

munkahelyének megvilágítását jelenti. A kettő kombinációjával gazdaságosabb a világítás, és 

a mesterséges világítással szemben támasztott követelmények is jobban érvényesíthetők, így: 

a megfelelő megvilágítási érték, az árnyékosság, káprázatmentesség biztosítása.  

A mesterséges világítás akkor megfelelő, ha a tárgy, a munkadarab jól, 

káprázatmentesen látható. 

A megvilágítás mértkegysége a lux (lx). Luxban adják meg, hogy milyen fényerősség 

legyen a munkahelyen. Állandó tartózkodásra szolgáló helyiségben a névleges megvilágítás 

legalább 100 lx legyen, ahol pedig állandóan munkát végeznek, ott 200 lx szükséges. 

A helyiség általános megvilágítását úgy kell kialakítani, hogy ne legyenek a látást, ill. 

a munkát zavaró világítási egyenlőtlenségek. Ha helyi és általános megvilágítást egyidejűleg 

használunk, akkor az általános világítás legalább a munkahely világításának 40%-a legyen. 

A mesterséges megvilágítás fontos követelménye a káprázás korlátozása. Káprázás 

akkor keletkezik, ha erős fényforrás vagy annak visszavert képe jelenik meg a látómezőben. A 

világítótestek fénysűrűségének korlátozásával, továbbá a kisugárzási szög helyes 

megválasztásával elérhető a mérsékelt káprázás melletti megfelelő világítás.  

Fényforrásként a természetes színvisszaadási indexű fényforrásokat kell alkalmazni. A 

világítást és a színvisszaadást úgy kell megoldani, hogy a biztonsági színjelzések 

egyértelműen felismerhetők legyenek. 

 Mesterséges világításként csak olyan fényforrás alkalmazható, amely az emberi 

szervezetet nem károsítja: vagyis, ha a fényforrás a működése közben nem csökkenti a 

helyiség oxigéntartalmát, és nem termel mérgező anyagot. Szintén követelmény, hogy a 

fényforrás ne sugározzon ki olyan elektromágneses sugárzást, amely káros az emberi 

szervezetre (pl. ibolyántúli vagy radioaktív sugarakat). 

A mesterséges világítás üzembiztos, ha a villamos létesítés szabályainak megfelelően 

szerelték, és ennek megfelelően működtetik is. A világítóberendezéseket úgy kell elhelyezni, 

ill. felszerelni, hogy a nem villamos szakképzettségű egyén részére csak a világítóberendezés 

és a fényforrás kezeléséhez tartozó részek legyenek könnyen hozzáférhetők. A 
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világítóberendezés kapcsolói szabványosak és épek legyenek. Repedt, törött kapcsolót 

szakemberrel kell kicseréltetni. 

A világítóberendezés állandó és rendszeres karbantartása szükséges. A karbantartás 

során ellenőrizni kell, hogy a világítóberendezések a villamos biztonsági követelményeknek 

megfelelően működjenek. Időszakosan felül kell vizsgálni a villamos berendezések 

(vezetékek, kapcsolók) állapotát; ezt csak villamos szakemberek végezhetik. 

A rendszeres karbantartás során a fényforrásokat tisztítani, takarítani kell. A 

fényforrásra lerakódó por, a külső térből és a munkahelyen keletkező egyéb szennyező 

anyagok a munkahely megvilágítási értékét jelentősen rontják. A szennyezett világítótestek 

üzemeltetése nem gazdaságos, a dolgozó a szemét erőlteti, mert nem kap a munka jellegéhez 

kellő megvilágítást. A rendszeres karbantartáshoz tartozik a kiégett, vibráló fényforrások 

haladéktalan cseréje is. 

Színdinamika 

A színek munkahelyi megválasztásának két megközelítése van:  

- A szabványban előírtak szerinti, amikor a különféle színeket tájékozódási, ill. 

ismertetőjelként alkalmazzák.  

- A munkatermek, berendezések olyan színezése, hogy az kedvezően befolyásolja az 

ember élettani működését, pszichikumát, és ezáltal a teljesítőképességét, munkakedvét. 

A meleg színekkel (sárga, narancs, piros) festett helyiségben tartózkodó ember néhány 

°C-kal magasabb hőmérsékletet érez. Ezek a színek ösztönző hatásúak, fokozzák a 

munkakedvet. Egyhangú munka esetén az izgató színekkel jó hatást lehet elérni (de könnyen 

ingerlékennyé is teszik a dolgozókat). Nehezen fűthető, huzatos helyiségben célszerű 

alkalmazni. A hideg színeket (kék, kékeszöld, kékesszürke) ott célszerű alkalmazni, ahol túl 

meleg van.  Zajos munkahelyeken hideg színt ajánlatos választani. A hideg színek egyúttal 

nyugtató színek is. 

A helyesen megválasztott színek, a színek és a környezet összhangja a dolgozók 

komfortérzetét javítja. Gazdaságossági szempont, hogy a világos színek csökkentik a 

világítási költségeket, mert jobb a visszaverődés. 

Munkahelyi klíma 

A hatékony és biztonságos munkához elengedhetetlen a jó közérzetet biztosító 

kedvező munkahelyi klíma. A munkahely klímája meghatározza az emberi szervezet 

hőteljesítményét, hőleadását, a hőleadás lehetőségét. A klímatényezők a következők: 

- a levegő hőmérséklete; 

- a levegő relatív nedvességtartalma (párásság); 
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- a légsebesség (huzat); 

- a levegő nyomása. 

A levegő hőmérséklete határozza meg elsősorban a munkahelyen a közérzetet, mert 

jelentős mértékben befolyásolja az emberi szervezet hőcseréjét. A munkavégzés során a 

munkát végző hőt termel. Ha a munkahelyi levegő hőmérséklete nagyobb, mint az emberi 

szervezet hőmérséklete, a szervezet nem tud hőt leadni. 

A levegő nedvességtartalma a párolgás útján leadható hőmennyiséget befolyásolja. 

Kellemetlen érzet nélkül a munka 21°C-os levegő-hőmérsékleten 75% relatív páratartalomig 

viselhető el. 

A levegő áramlási sebessége befolyásolja a szervezet hőcseréjét, a párolgást. 

Növekedésével nő a hőleadás is. Ha nincs légmozgás (áll a levegő), az ember testével 

érintkező levegőréteg párával telítődik, a verejték további elpárologtatása megnehezül, a 

verejtékezés hűtő hatása csökken. A levegő erősebb áramlása (huzat) egészségkárosító lehet. 

A levegő nyomásával nem foglalkozunk, mert annak befolyása szűk munkaterületre 

terjed ki: búvárokat, pilótákat, keszonban dolgozó metróépítő munkásokat érint.  

Zárt térben levő munkahelyen, a munka jellege szerint a levegő-hőmérséklet °C-ban) a 

következő legyen: 

 

A munka jellege 

 
Hideg évszakban Meleg évszakban 

Szellemi munka 20...22 21...24 

Könnyű fizikai munka 18...20 19...21 

Közepesen nehéz fizikai munka 14...18 17...19 

Nehéz fizikái munka 12...14 15...17 

 

A szellőztetés és a fűtés kialakításakor a klímatényezőkön kívül figyelembe kell venni 

a munkahely légszennyezettségét. Ha a munkahelyi levegő szennyezettsége, ill. 

elhasználódása csak az emberi tartózkodásból ered, akkor a munka jellege szerint a légcsere 

értéke: 

A munka jellege 

 
m3 /h személyenként 

Szellemi munka 30 

Könnyű fizikai munka 30 
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Közepesen nehéz fizikai munka 40 

Nehéz fizikai munka 50 

 

A zárt munkahelyek többségében egyrészt az ott tartózkodó emberek használják el a 

levegőt, másrészt a végzett technológiából, műveletből felszabaduló anyagok szennyezik a 

légteret. 

A szellőztetés, fűtés (ill. hűtés) mértékét, kialakítási módját a következő tényezők 

határozzák meg: 

- a helyiségben végzett munka jellege (a legnagyobb munka-energiaforgalom alapján); 

- a helyiség hőmérséklete és nedvességtartalma; 

- a levegő szennyezettségének mértéke és a szennyező anyag tulajdonságai, jellemzői. 

A munkahelyeken a levegő hőmérsékletének, nedvességtartalmának, áramlási 

sebességének szabályozása és a légszennyező anyagok eltávolítása számos munkahelyi 

ártalom, foglalkozási megbetegedés, mérgezés megelőzését szolgálják. Ezért azokon a 

munkahelyeken, ahol csak műszaki megoldással a levegő állapotára, tisztaságára vonatkozó 

követelmények nem vagy nem teljes mértékben valósíthatók meg, kiegészítő védelemként a 

munkát végzőnek egyéni védőfelszerelést kell viselnie a szennyező anyagok szervezetbe 

jutásának megelőzésére, a hőmérséklet-különbség csökkentésére. Szélsőséges esetben (pl. a 

fűtési rendszer váratlan meghibásodása esetén, és szabadban, hidegben végzett munkák során) 

melegítőitalt is kell adni a dolgozónak. 

A munkahelyi szellőztetés lehet: 

 - természetes vagy mesterséges; 

- általános vagy helyi, ill. a kettő kombinációja; 

A választott megoldás az adott és a környező helyiségek légtechnikai, 

levegőbiztonsági, ill. tűzrendészeti követelményeitől függ. 

Zajelhárítás 

A zaj hatását az emberi szervezetre már tárgyaltuk. Itt most csak a munkahelyi zaj 

elleni védelem módszereit ismertetjük. 

A zaj káros hatásait megelőzni anyagi és műszaki szempontból egyaránt könnyebb, 

mint a már kialakult zajértéket csökkenteni vagy megszüntetni. Ezért a megelőzést már az 

üzem, a munkahely, a gépek, berendezések telepítésekor meg kelt kezdeni. 

Zajos üzemet a nem zajos munkahelyektől távol kell létesíteni, a hang (zaj) 

terjedésének tulajdonságait figyelembe véve. Ugyanezt a követelményt kell érvényesíteni a 

zajos üzem és a környezete (pl. lakókörnyezet) vonatkozásában is. Üzemen belül a zajos 
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technológiát, gépcsoportot lehetőleg külön épületben célszerű elhelyezni. Ha ez nem 

valósítható meg, akkor a zajos üzemrészt, munkahelyet úgy kell telepíteni, hogy a zajos és 

nem zajos munkahelyek ne kerüljenek egymás mellé, egymás alá, ill. fölé. A legzajosabb 

munkahelyeket, gépeket többszintes épületben legcélszerűbb a földszinten elhelyezni, mert itt 

az alapozással csillapíthatók a zajok és az esetleges rezgések. 

A zajforrásként működő gépek, berendezések hangszigetelő anyaggal burkolhatók. Ez 

a megoldás azonban nagyon költséges, és nem minden gép, berendezés burkolható úgy, hogy 

a rendeltetésszerű használatát ne akadályoznák. Szintén műszaki megoldás - ahol a 

technológia megengedi -, ha a dolgozót szigetelik el a zajos munkahelyföl hangszigetelt 

kezelőfülkékkel 

Műszaki megoldás még, ha az egyes gépekben a zajforrást jelentő szerkezeti elemeket, 

hajtási módokat kevésbé zajosakra cserélik. 

Részben már szervezési megoldás, ha az egy helyiségbe telepített zajos gépek, 

berendezések nem egyidejűleg működnek. Ez a megoldás azonban függ az alkalmazott 

technológiától, és befolyásolja az üzemeltetés gazdaságosságát is. 

Ha a zaj semmiképpen nem küszöbölhető ki, ill. nem csökkenthető az elviselhető 

értékre, akkor a zajos munkahelyen dolgozót védeni kell. Ennek lehetőségei az egyéni 

hallásvédő eszközök használata és a munkahelyen való tartózkodási idő és pihenőidő olyan 

célszerű megválasztása, miáltal a több, rövidebb munkaközi szünetben a munkát végző 

regenerálódhat, így a zajhatás időtartama csökkenthető; 

 

3.4.1.6. Munkavédelmi követelmények vegyi anyagok esetén 

 

A vegyi anyagok többsége mérgező vagy egészségkárosító, ezért nemcsak az 

előállításuk és felhasználásuk, hanem a tárolásuk és a szállításuk is különös gondot, számos 

munkavédelmi előírás szigorú betartását igényli. 

A vegyi anyagok tárolása 

Az anyagokat terjedelmük, fajtájuk, kémiai tulajdonságuk figyelembe vételével, 

egymásra hatásuk ismeretében kell tárolni. A felhasználandó vegyszereket külön, e célra 

alkalmas vegyszerraktárban, vegyszerszekrényben, vagy polcon tároljuk. A munkahelyen 

vegyi anyagból egyszerre csak az egy műszakhoz szükséges mennyiségű anyag legyen. 

A vegyi anyagot tartalmazó edényeken fel kell tüntetni az anyag pontos nevét, kémiai 

összetételét, egészségkárosító hatását, a folyékony halmazállapotú anyagoknak a 

lobbanáspontját, ill. tűzveszélyességét. 



72 

 

Minden vegyi anyaghoz biztonságtechnikai adatlap szükséges, amely az előzőekben 

leírt adatokon kívül tartalmazza az esetleg szükséges védőeszközt a használatához, és azt, 

hogy ha az emberi szervezettel érintkezésbe kerülne, akkor milyen gyors elsősegélynyújtásra 

van szükség a komolyabb következmények, baleset, egészségkárosodás megelőzésére. 

A tűz- és robbanásveszélyes vegyi anyagokat szintén elkülönítve, fémszekrényben kell 

tárolni, minimális mennyiségben. 

Az olyan anyagok, amelyek a levegő nedvességtartalmával vagy vízzel reakcióba 

lépnek, és ezáltal bárki biztonságát vagy egészségét veszélyeztethetik, csak légmentesen 

lezárt göngyölegben tárolhatók és szállíthatók. 

 Az olyan vegyi anyagokat, amelyek egymással hevesen reagálva tűz-, esetleg 

robbanásveszélyt idézhetnek elő, egymástól jól elkülönítve kell tárolni. Anyagok, amelyek 

együttes tárolása megengedhetetlent, például a következők: 

- acetilénnel: klór, króm, réz, higany; 

- ecetsavval: krómsav, salétromsav, sósav; 

- sósavval: ecetsav-anhidrid, alkoholok, bizmut és vegyületei; 

- kénsavval: kálium-klorát, kálium-permanganát, alkálifémek egyéb vegyületei; 

ammóniával: higany, hidrogén-fluorid; 

- ezüsttel: acetilén, ammóniumvegyületek, oxálsav, borkősav; 

- rézzel: acetilén, hidrogén-peroxid; 

- fluorral: semmilyen más anyag;  

- alkálifémekkel: szén-tetraklorid, halogének; 

- bárium-oxiddal: metilalkohol, etilalkohol, ecetsav, ecetsavanhidrid, kénhidrogén, 

furfurol; 

- anilinnal: oxálsav, hidrogén-peroxid; 

- szénhidrogénekkel: fluor, klór, bróm, krómsav; (bután, propán, benzol, könnyű 

benzinek); 

- jóddal: acetilén, ammónia, hidrogén, ammónium-hidroxid. 

Alkálifémek (kálium, nátrium) csak vízmentesen, petróleum alatt tárolhatók, a 

tárolóedényt homokba kell állítani, vékony falú edényt alkálifémek tárolásához nem szabad 

használni! Az alkálifémeket is minden más anyagtól elkülönített helyen tároljuk. 

A vegyianyag-tárolókban, vegyszerraktárakban a különböző tűzveszélyességi 

osztályba tartozó vegyi anyagokat egymástól szintén elkülönítve kell tárolni. 



73 

 

Maró vagy mérgező hatású folyadékot csak az e célra alkalmas, ép, lezárt, törés ellen 

védett edényben, fajtánként csoportosítva és elkülönítve, tartalmukat a már. ismertetett módon 

maradandóan megjelölve, elzárható helyen szabad tárolni. 

A méregnek minősülő vegyi anyagokat méregszekrényben, lezártan, méregjelzéssel is 

megjelölve tartsuk. Ahol mérgező anyagot használnak, méregfelelőst kell kijelölni, ill. 

kiképezni. A mérgező anyagokról, felhasználásukról vezessünk méregnyilvántartást. 

Ballonokban való tárolás esetén a ballonok a tárolt anyag behatásainak ellenálló, 

tömítőanyaggal bélelt, vesszőből vagy vaslemezből készült, erős fülű kosarakban helyezendők 

el. Teli ballonokat egymásra rakva tárolni nem szabad! 

A hordós, szabadtéri tárolásra szintén vonatkozik a fajfánkénti elkülönített tárolás, és a 

maradandó feliratozásra vonatkozó követelmények. Többletkövetelmény, hogy az 

alacsonyabb lobbanáspontú anyagokat tartalmazó hordókat nyáron - esősorban locsolással - 

hűteni kell a túlmelegedés ellen. A korszerű szabadtéri hordótárolók már fedettek. 

A hordóknak, ballonoknak, egyéb göngyölegben elhelyezett vegyi anyagoknak mindig 

a záróval (dugóval, hordólezáróval stb.) felfelé kell állniuk. 

A gázpalackok tárolását külön szabvány írja elő. Ebből a legfontosabbak: 

- Csak fajtánként elkülönítve, rögzítetten, üres állapotban is csak elzárva és felcsavart 

szelepvédő sapkával tárolhatók. 

- Az üres palackokat “üres" felirattal szintén elkülönítve kell tárolni a töltött palackoktól. 

- Az éghető, ill. égést tápláló palackokat különösen fontos a nem éghető anyagot 

tartalmazótól elkülönítve tárolni. 

- A palacktárolóknak szilárd (beton) alapjuk legyen, tetővel kell fedni őket, és zárhatók 

legyenek. 

A vegyi anyagok szállítása 

A vegyi anyagok szállítása számos veszélyt rejt magában, óvintézkedéseket igényel. 

Ezek a következők: 

Az anyagok mozgatásának megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a 

szállítandó anyagot a szállítási módnak megfelelően csomagolták-e, vagy a szállítási mód 

körülményeit az adott csomagolás (göngyöleg) elbírja-e. 

Az anyagmozgatásban részt vevőket védőeszközzel, védőfelszereléssel kell eltárni, a 

vegyi anyag kémiai tulajdonságainak megfelelően. Szállítás közben ugyanis előfordulhat a 

göngyöleg sérülése, és erre, ennek elhárítására fel kell készülni. Közúti szállítás bármely 

módja esetében szállított vegyi anyag közömbösítéséhez szükséges vegyi anyag és a már 

említett védőfelszerelés legyen a szállítójárművön. 
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A szállítást végzőt ki kell képezni, hogy ha a vegyi anyaggal szállítás közben 

valamilyen rendellenes állapot következik be, mi a teendője a nagyobb katasztrófa elhárítása, 

a környezet és saját személye védelme érdekében.  

Azokat a tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes anyagokat szállító járműveket, melyek 

elektrosztatikus feltöltődése előfordulhat (pl. benzint szállító jármű), az elektrosztatikus 

feltöltődés ellen fel kell szerelni a töltést levezető védelmi szerkezettel. 

Maró, mérgező anyagokat csak a jogszabályban meghatározott követelményeket 

kielégítő, zárt, törés ellen védett edényben (pl. védőkosárban) szabad szállítani. A 

szállítójárművön jelölni kell a szállított anyag veszélyes tulajdonságait. A közömbösítő anyag, 

védőeszköz ez esetben különösen fontos! 

A szállítójárművön a működőképes, megfelelő tűzoltó készülék elhelyezése kötelező. 

Vízzel nem minden égő anyag oltható, mert egyes anyagok reagálnak vele, és 

robbanóképes gáz keletkezhet (pl. hidrogén, acetilén fejlődik), minek következményeként 

nemhogy a tüzet nem lehet eloltani, hanem még robbanás is bekövetkezhet. 

A vízzel nem elegyedő anyagok, pl. ásványolaj-származékok, vagy víznél kisebb 

sűrűségű tűzveszélyes anyagok szintén nem olthatók vízzel, mert a felszínen maradva tovább 

égnek. Szintén nem olthatók vízzel a velük hevesen reagáló anyagok. Ahol a vízzel oltás tilos, 

ott a haboltó sem használható. 

Az olyan tűzveszélyes vegyi anyagot, amely levegővel érintkezve lángra lobbanhat, 

meggyulladhat (pl. sárga foszfor, piroforos anyagok), nem éghető anyagból készült edényben, 

megfelelő folyadékkal fedve és lezárva kell szállítani. 

A folyékony vegyi anyag a ballonból ballonbuktató segítségével önthető ki, amely 

rögzíti a ballont öntés közben. A szállítandó üvegballon térfogatának legalább 5 %-át üresen 

kell hagyni, soha ne szállítsuk teletöltve. 

 

3.4.1.7. Az egyéni (személyes) védelem 

 

Ha olyan jellegű munkát végzünk, amely a ruházatot nagyon igénybe veszi, szennyezi, 

koptatja, esetleg szaggatja, akkor munkaruházatra van szükség. Indokolhatja még a 

munkaruha viselését az egységes, esztétikus megjelenés is.  

A munkalábbelik a munkavégzés során jelentkező megterhelés csökkentésére a láb 

kényelmét szolgálják. A munkavállalót jogszabály kötelezi a biztonságos (testhez álló, zárt) 

munkaruha viselésére. 
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Ha a műszaki védelem teljes körű biztonságot nem tud adni, kiegészítésképpen, 

használjuk az egyéni védőeszközöket, védőfelszereléseket. 

A dolgozók egyéni védőfelszereléssel való ellátása a munkáltató kötelezettsége, nem 

hárítható át a dolgozóra. Olyanfajta és annyi védőeszköz kell, amely a munkahelyi 

veszélyforrások ellen megfelelő védelmet nyújt. A védőeszköz karbantartásáról, tisztításáról 

a munkaadónak kell gondoskodnia. A munkavállaló azonban köteles a rendelkezésére 

bocsátott egyéni védőeszközt, védőfelszerelést a rendeltetésének megfelelően használni és 

tisztításáról gondoskodni. 

A munkakört és a hozzá tartozó védőeszköz jegyzékét a munkáltató általában belső 

szabályzatban rögzíti. A belső szabályzat meghatározza azokat a munkaköröket, amelyekben 

védőfelszerelést kell használni, és előírja a munkafeladat ellátásához szükséges 

védőfelszerelés típusát.  

Az egyéni védőfelszereléseket általában a védendő testrész szerint csoportosítjuk:  

- Fejvédő eszközök. Elsősorban mechanikai sérülések ellen használható a munkavédelmi 

sisak. Érheti káros hősugárzás a fejet, lehet égési veszély (pl. kohászatban). A vegyipari 

munkahelyeken a maró, mérgező anyagok ártalmai ellen is kell védeni a fejet. Elsősorban a 

szennyeződések és kisebb mechanikai sérülések ellen véd a sapka, kendő. 

- Arcvédő eszközök. Elsősorban a mechanikai, hő- és egyéb sugárzás, továbbá vegyi 

ártalmak ellen nyújtanak védelmet. A szem és az arc együttes védelmére használatos az 

ívhegesztő-védőpajzs 

 - Szemvédő eszközök. A por, szemcsék, forgácsok által okozott sérülések megelőzésére 

védőszemüveget használunk. Minden olyan munkahelyen, ahol savak, lúgok és más maró 

hatású folyadékok fröccsenése előfordulhat, védő szemüveget kell használni. A gázhegesztő 

szemét védi a gázhegesztő-védőszemüveg.  

- Légzésvédő eszközök. Elsősorban a légzőszerveken keresztül a szervezetbe kerülő, 

egészségre ártalmas anyagok bejutásának megakadályozása, ill. a szervezet friss levegővel, 

oxigénnel való ellátása a feladatuk. A szennyező anyagok lehetnek részecskék (por, füst, 

köd), gázok és gőzök. 

- Hallásvédő eszközök. Kisebb-nagyobb mértékben csaknem minden munkahelyen 

találkozunk a zaj káros hatásaival. A zaj halláscsökkentő hatása egyéni védőfelszerelés 

tudatos és rendszeres használatával megelőzhető, de legalábbis mérsékelhető. A zajvédő 

eszközök zajcsillapítása a különböző frekvenciatartományokban más és más, ezért az adott 

munkaterületen mért zajszinthez igazodva kell megválasztani a védőfelszerelést. Ha igen nagy 

a zajszint, a zaj ellen védősisakot használunk (pl. gázturbinák közelében); amely egyúttal a 
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koponyát is védi a káros rezgésektől. Általában megfelelő csillapítást jelent a zaj ellen a védő 

fültok használata, ez különösen nagy fordulatszámú gépek környezetében, motorok, 

famegmunkáló gépek mellett elengedhetetlen. A két tokot állítható pánt szorítja a fülre  A 

fültok csillapítási értéke közepes frekvencia esetén 10-25 dB, nagyfrekvencia (magas hangok) 

esetén eléri a 30-40 dB-t. Közelítőleg ilyen védelmet nyújt a zajvédő füldugó.  

- Védőruházat. A védőruházat a testet védi a munkavégzés során fellépő ártalmak ellen. 

Ezek lehetnek: 

- mechanikai hatások; 

- hideg-, ill. melegártalmak; 

- a nedvesség és víz hatása (átázás); 

- maró anyagok (sav, lúg, olaj) ártalma; 

- a megégés veszélye; 

- elektrosztatikus feltöltődés; 

- biológiai ártalmak (pl. fertőző anyagok). 

- A kéz védelme. A foglalkozási balesetek jelentős része kézsérülés. Szinte nincs olyan 

munka, ahol a kéz igénybevételére ne lenne szükség. A különféle ártalmaknak megfelelően 

kiválasztott védőkesztyű megfelelő védelmet nyújt a kézsérülések ellen. A védőkesztyű csak 

akkor felel meg a célnak, ha a kezet védve nem akadályozza annak mozgását, a biztos fogást, 

elég hosszú az élettartama és - amennyire lehet - kényelmes is. Ezért fontos, hogy mindig az 

adott munkához legjobban alkalmas védőkesztyűt válasszuk ki. 

- Lábvédő eszközök. Ezek védenek a munkahelyen előforduló szúró, vágó anyagokkal, 

forgácsokkal, leeső tárgyakkal, vegyi szennyeződésekkel, hőártalommal, az elcsúszással 

szemben. A fáradtság szempontjából sem elhanyagolható - elsősorban álló munkavégzés 

esetén -, hogy a lábbeli kényelmes, stabil, bokát, gerincet kímélő kialakítású legyen.  

- Leesés elleni védőeszközök. A magasban, a leesés veszélyével járó munkát (pl. tetőn, 

épülethomlokzaton, tartályban, aknában) csak védőfelszerelés használatával szabad végezni! 

A leesés elleni védőfelszerelések a munkaövek, a biztonsági hevederek és a zuhanásgátló 

szerkezetek. A megfogóeszközt a dolgozó testére kell erősíteni és megbízható tartóelemhez 

(tartókötélhez, kikötési ponthoz) kell rögzíteni. A zuhanásgátló szerkezet a leeső dolgozót 

lefékezi, megfogja és rögzíti a segítség megérkezéséig. 

Ne feledjük! A munkahelyünkön, tanintézetben stb., ahol életünk nagy részét töltjük a 

biztonsági előírások, munkaszabályok a mi érdekeinket képviselik. Ha nem tartjuk be azokat, 

saját testi épségünket, egészségünket veszélyeztetjük.   
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3.5. Pihenés, szórakozás és alvás 

 

Életünk nagy részét tanulással, munkával töltjük, de nem szabad megfeledkeznünk 

arról, hogy eredményes munkát csak úgy tudunk végezni és egészségesek is úgy 

maradhatunk, ha időnként hagyjuk szervezetünket regenerálódni. A szervezet egyensúlyához 

nemcsak a rendszeres mozgás, de a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés is szükséges. 

A pihenés, alvás és szórakozás része az egészséges életvitelnek.  

Pihenés kategóriájába sorolhatunk minden olyan passzív és aktív tevékenységet, ami a 

mindennapi feszültségektől mentesít minket, számunkra örömet és kikapcsolódást nyújt. 

A megfelelő mennyiségű pihenés alapvető feltétele az egészségnek, mert a szervezetnek 

regenerációra van szüksége a problémamentes működéshez. A pihenés számunkra jelenthet 

testi és szellemi, illetve aktívan és passzívan eltöltött pihenést is.  

 Az alvás és pihenés mértéke függ a napi aktivitástól, a terhelés mértékétől és 

jellegétől, valamint a mozgás mennyiségétől. 

Az aktív pihenés leginkább azoknak számára a legelőnyösebb, akik egy irodában 

dolgoznak és a számítógép előtt egy székben ülve töltik az egész napjukat, szinte 

mozdulatlanul és szellemileg vannak leterhelve. Ekkor legmegfelelőbb kikapcsolódási, 

pihenést mód az aktív pihenés. Ilyenkor mozgalmas, szórakoztató időtöltést válasszunk, 

például biciklizzünk, túrázzunk, sportoljunk, ússzunk, táncoljunk, kocogjunk. Még jobb, ha az 

aktív pihenést társaságban töltjük, így még véletlenül sem érezzük kényszernek, sőt 

szórakozásként éljük meg. Igyekezzünk rendszeresen testmozgást végezni, társaságba járni, 

sokat nevetni, ezzel mozgás- és pihenésigényünket is kielégítjük, szellemileg megpihenünk, 

de szervezetünket megfelelő kondícióban tartjuk.  

A szórakozás, az aktív, feltöltődést okozó pihenés a testi-lelki egészség megőrzésének 

az egyik alappillére. Ez biztosítja azt a pszichés energiát, ami szükséges a következő napok 

teljesítőképességéhez. Ha valamiből le kell csípnünk, az legtöbbször sajnos mégis a 

szórakozás, a kikapcsolódás. Pedig fontos lenne, erre is annyi időt szánnunk, mint a munkára.  

A passzív pihenés akkor esik jól és tesz jó szervezetünknek is, ha folyamatosan 

mozgunk napközben, a munkánk során fizikailag vagyunk terhelve. A passzív pihenés legjobb 

módja, ha a saját otthonunkban a gondoktól elzárva töltjük szabadidőnket, például könnyebb 

dolgokkal, mint az olvasás, tévézés, zenehallgatás vagy akár a kert körüli könnyebb munkák 

elvégzése vagy csak egyszerűen a kedvenc fotelunkban, kanapénkon időzünk. Nézzünk meg 

egy jó filmet a barátainkkal, vagy csak beszélgessünk, igyunk meg egy finom teát és élvezzük 

a pihenést! 
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A jól megválasztott pihenéskor és alváskor (alváskor pihenünk is) szervezetnek 

lehetősége van a töltődésre, regenerálódásra. Életünk egyharmadát nem véletlenül töltjük 

alvással.  

Általában a nyolc órát tartjuk ideális alvásmennyiségnek, pedig a népesség nagyobb 

hányada nem alszik ennyit. Persze az alvásigény rendkívül egyéni, ráadásul az életkor és 

egyes élethelyzetek is befolyásolják. Vannak, akiknek 4 óra alvás is bőven elég, míg 

másoknak 40 év felett is szükségük van akár 9-10 órára is, de az átlagos alvásigény mégiscsak 

7-8 óra. Az alvással eltöltött időt ne csak számokban mérjük, inkább figyeljünk másnapi 

frissességünkre: akkor aludtunk igazán jól, ha kipihenten ébredünk. 

A nyugodt és jó minőségű  éjszakai alvást semmi nem pótolja. Sem vitamin, sem a 

másnapi továbbalvás, de még a napközbeni pihenők sem. Mivel az alvás az éjfél előtti 

időszakban a leghatékonyabb, ideális esetben 22 óra körül érdemes nyugovóra térni, és 

legalább hét, de inkább nyolc órát aludni. Fontos betegségmegelőző anyagok termelődnek 

éjszaka a szervezetben, különösen az éjfél előtti időszakban. Ha viszont nem fekszünk le tíz 

óra körül, utána a szervezetre káros szabadgyökök keletkeznek. Az alvás időszakát eredetileg 

a szervezet napkeltéhez és napnyugtához igazodó biológiai órája diktálta, amely mára teljesen 

eltolódott. Másképpen regenerálódik a szerveztünk, ha hajnali 4-től alszunk délután 2-ig, 

mintha 21 órától reggel 7-ig, ugyanis, a szervezetnek van egy kialakult bioritmusa, hogy 

mikor mit regenerál. Ha ezt felborítjuk, ezek a szakaszok is felborulnak, eltolódnak, vagy 

éppen kimaradnak, ami hosszútávon káros lehet. 

Fontos azonban, hogy az esti lefekvés ne gondokkal terhelten és teli gyomorral 

történjék, mert az inkább teher, mint pihenés. Ezért is lényeges, hogy az utolsó és könnyű 

étkezés lefekvés előtt legalább 2-3 órával történjen. 

A minőségi, pihentető alvás további lényeges eleme, hogy ahol alszunk, ott ne legyen 

káros sugárzás és elektroszmog. A rádiós ébresztőóra, éjjeli lámpa, vezeték nélküli telefon, 

mobiltelefon, telefontöltő, az elektromos vezetékek a falban, a falon kívül, de még a 

készenléti üzemmódban lévő elektromos készülékek is mind hatással vannak a szervezet 

gyengeáramú szabályozórendszerére. Az elektroszmog, amelyet nem látunk, hallunk és 

érzünk, nemcsak nappal, de éjszaka is hatással van ránk. 

 A szobában, ahol alszunk, sötét és csend legyen. Zajban az alvás felszínes és nem 

pihentető. A napközben érő stresszhatások és a káros szokások is csökkentik az alvás 

minőségét, és így a pihenés, regenerálódás lehetőségét.   

Ne feledjük! Munka, pihenés, szórakozás: legfontosabb napi tevékenységeink, 

amelyekre nagyjából ugyanannyi időt és energiát kellene szánnunk (8-8 órát). Ám, az 
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életünkben általában nem ezek az arányok érvényesülnek. A ki nem pihent fáradalmak, az 

elmulasztott pihenők, az éjfél előtti alvás hiánya olyan veszteségek, amelyek később sem 

pótolhatók. Jó teljesítményt csak kipihent szervezet tud nyújtani. Egészségesek és jókedvűek 

csak kipihenten lehetünk. Amit a jó alvásért megtehetünk: próbáljunk rendszert kialakítani a 

felkelés és a lefekvés idejét tekintve. Mindenképpen igyekezzünk egyfajta állandóságot 

létrehozni napjainkban.  

Ha váltott műszakban, éjszaka dolgozunk, és nappal szeretnénk aludni, munka után 

kerüljük az erős fényt.  

 

3.6. Egészséges emberi kapcsolatok  

 

 Az ember életéhez hozzájárulnak az emberi kapcsolatok, hisz az ember egyszerre 

egyéniség és társas lény. A gyermek-szülő, testvér-testvér kapcsolatok felnőtté váláskor egy 

kicsit átértékelődnek, minőségileg megváltoznak, de fontosságukból nem veszítenek. Az 

ember akkor válik igazán egésszé, amikor megtalálja a helyét az őt körülvevő emberi 

közösségben. Az emberi kapcsolatok alakulásának minősége fontos tényező, nemcsak lelki, 

mentális szempontból, hanem testi-szervezeti (szomatikus) szempontból is. Nagyon sok 

úgynevezett pszichszomatikus betegség forrása a rendezetlen emberi kapcsolat, konfliktus (pl. 

gyomorfekély, szívműködés-és keringési zavar, neurózis stb.). Az emberi kapcsolat mindig 

konkrét: szülő - gyermek, testvéri, baráti, szerelmi, munkatársi, élettársi, pedagógus-tanuló 

stb. Minden emberi kapcsolat valamilyen közös tevékenységben alakul. Nagyon sok esetben 

az ember élete, egészsége ezektől az emberi kapcsolatoktól függ. Hogy mik befolyásolják 

ezeknek a kapcsolatoknak az alakulását, kulturáltságát? Számtalan tényező. A legfontosabb 

tényező mégis maga az ember. A hatás irányát (építő vagy romboló) és mértékét mindig az 

emberi tényező minősége, az ember egészsége, emberségének teljessége a társadalomban 

vagy közösségben elfoglalt helyzete határozza meg. Mert lehet helyzetekkel élni és visszaélni. 

Az ember tevékenységét mindig átszövik az érzelmek, és ha ezek az érzelmek tiszták, 

tisztességesek és egészségesek, akkor az emberi kapcsolat is az lesz. Ha egy embert nem 

gyanakvás, szorongás, gyűlölet, bosszúvágy, irigység, féltékenység vezérel, akkor normális 

emberi kapcsolatok kialakítására is képes.  

Nehezen alakítanak ki kapcsolatokat azok az emberek, akik negatív beállítottságúak, 

magatartási zavarokkal küzdenek, szoronganak, depressziósak. Legtöbb esetben az ok a 

támogató család hiánya. Azoknál a fiataloknál, akik számíthatnak szüleik segítségére, kevésbé 
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alakul ki az ellenséges beállítódás, a szociális elszigeteltség, a neurotikus és depressziós 

tünetek. 

A normális és harmonikus emberi kapcsolatok kialakításánál fontos szerepe van a 

kölcsönös megbecsülésnek, tiszteletnek, segíteni akarásnak, toleranciának, bizalomnak.  

Különbözőek vagyunk, különbözőképpen dolgozzuk fel a minket ért külső hatásokat: van, 

aki egyedül képes erre, van olyan, aki segítségre szorul a nehéz helyzetben. Van, aki egyedül 

örül (az embert nem mindig csak rossz éri az életben), de van olyan, aki megosztja örömét 

másokkal. Van, aki örül más sikerének, de van olyan, aki jobban örül más kudarcának, mint 

saját sikerének. 

Nagyon sok emberi kapcsolatot tett tönkre az előítélet, az elhamarkodott ítélet, az önzés, 

sok ember nem tudja elviselni, ha valaki másképpen gondolkodik. Negatívan befolyásolja az 

emberi kapcsolatokat a bizalmatlanság, a gyanakvás, a féltékenység az anyagiak. Legtöbbször 

hiányzik a minimális tolerancia is.  

Ne feledjük! A céltudatosság és a valakihez való tartozás rendkívül fontos ahhoz, hogy jól 

érezzük magunkat. Talán valaki meglepődik azon, hogy mindezekkel összefügg az egészséges 

élet. Pedig a depresszióval, magánnyal, haraggal teli életet aligha lehet jó minőségű életként 

jellemezni. Ez különösen akkor igaz, ha az emberek nehéznek találják életkörülményeiket, pl. 

szerencsétlenség, veszteség éri őket, ha elhagyja partnerük, súlyos betegségben szenvednek, 

vagy családjukban haláleset történik.  

Az egészség lelki vonatkozása magában foglalja az élet értékeit, filozófiáját, ami célt 

és kötődést ad. A lelki egészség a szeretet, az együttérzés, a megbocsátás, a békesség és a 

megelégedettség lehetőségét adja meg. A bizalom egy rajtunk kívül álló erőben és a 

körülöttünk levőkben szintén létfontosságú eleme az egészségnek. Az aranyszabály, miszerint 

szeressük felebarátainkat, mint önmagunkat, alapvető jelentőségű az önbecsülés és 

önértékelés szempontjából.  

Meg kell találnunk az egyensúlyt önmagunk szükségletei és mások elvárásai között. A 

cinizmust, a haragot, az elkeseredettséget, a félelmet, a szorongást és a pesszimizmust 

gyakran olyan emberek érzik, akik túlzottan elkötelezettek mások elvárásai iránt 

munkájukban, és nem marad erejük saját magukra. Ahhoz, hogy frissnek és késznek érezzük 

magunkat mások szolgálatára, szükségünk van arra is, hogy néha egyedül legyünk saját 

gondolatainkkal, hogy megvalósítsuk önmagunkat. Ne csak mások által meghatározott, 

kitalált „trendeknek” éljünk.    

Az egészséges életvezetés nemcsak egészséges táplálkozás, mozgás, emberi 

kapcsolattartás, hanem az életnek értelmet adó etikus magatartás is: Élni és élni hagyni! 
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3.7. A biztonságos közlekedés általános szabályai 

 

Ha elhagyjuk a biztonságosnak tűnő otthonunkat, – persze ott is érhet súlyos baleset – 

ez a tény állandóan körültekintő, óvatos figyelmet igényel tőlünk. 

A jegyzet terjedelme nem teszi lehetővé, az összes közlekedésbiztonsági szabály 

leírását. Célja a figyelemfelkeltés, a főbb szabályok és veszélyes szituációk elkerülésének 

ismertetése. 

Mindenki közlekedik, ki gyalog, ki autón, motoron, biciklin, vagy éppen 

tömegközlekedési eszközön. Egy azonban biztos: a forgalomban lévő ember állandóan 

veszélyhelyzetben van. A közlekedés biztonságának megteremtése és a biztonsági szabályok 

betartása ezért mindenki (gyalogos, járművezető) számára elsődleges fontosságú. 

Baleset akkor van, ha a közlekedés valamely szereplője hibázik és a legtöbb baleset 

általában összefüggésben van a sebesség nem helyes  megválasztásával. 

Sok baleset következik be az úton történő haladásból, kanyarodásból fakadó hibákból.  

Jellemző baleseti ok az elsőbbség meg nem adása, az előzés szabályainak megszegése, a 

menet irány szerinti másik oldalra, illetve az útról való lesodródás. 

A gyalogosok, kerékpárok által okozott balesetek, főleg a szereplők védtelensége miatt 

válik kiemelt baleseti okoknak. 

Kizárólag műszaki okból viszonylag kevés baleset következik be. Ez az okozott kár és 

személyi sérülések súlyossága miatt számít mégis kiemelt baleseti oknak. 

A közlekedés, és annak biztonsága szempontjából alapvető az emberi tényező szerepe. Csak 

megfelelő ismerettel, képzettséggel rendelkező, a vezetésre alkalmas állapotú ember vehet 

részt a közlekedésben. A vezetői engedélyhez csak sikeres szigorú elméleti és gyakorlati 

tanfolyam, és vizsga után juthatunk. De a gyalogosoktól és a kerékpárosoktól is elvárható, 

hogy ismerjék a rájuk vonatkozó szabályokat, és azokat be is tartsák. 

A sebesség helyes megválasztása a biztonságos vezetés egyik legfontosabb tényezője. 

Az ember sebesség,- és távolságbecslő képessége nem tökéletes. Másképp becsüli meg a 

szembejövő sebességét, mint a távolságát. Míg a sebességet alá-, addig távolságot túlbecsüli. 

Saját sebességét is hajlamos a gépjárművezető alábecsülni.  

A jármű műszaki állapota, teljesítménye és egyéb más tulajdonsága is meghatározó 

tényező. 

Az út és a környezet első hallásra nem tűnik fontos tényezőnek, de mégis az. Ha 

valamilyen okból rosszabb körülmények között kell közlekednünk, a szabály egyértelmű, 

mindig olyan sebességet kell megválasztanunk, hogy  az adott út-, és időjárási viszonyoknak 
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megfeleljen. Vigyázni kell azonban a jó minőségű utak használatára is, mert itt meg az 

éberségünk szokott enyhülni, hiszen mi történhet az autópályán? A jobb utakon, megfelelő 

biztonsági felszereltség mellett magasabb sebességgel is lehet haladni, de talán éppen emiatt, 

elvárható a nagyobb figyelem is. 

 A közlekedést az ember, a jármű és az út oldaláról is rendkívül részletes szabályozás 

jellemzi. A KRESZ, a műszaki előírások,  az egészségi alkalmasságot szabályozó 

rendelkezések mellett fontosak a büntető jogszabályok, a képzést, vizsgáztatást előíró normák, 

a forgalomszervezési és építési normák, a környezeti előírások és még sok egyéb jogszabály 

is. Az ember azonban nem csak közlekedő, hanem vétő lény is, percenként kisebb-nagyobb 

hibákat követünk el, melyek közül veszélyhelyzetek szerencsére csak végső esetben 

alakulhatnak ki. 

Ne feledjük! Ne csak a balesetekből (mások baleseteiből) tanuljunk. Egy út alatt 

rengeteg kisebb-nagyobb hibát elkövetünk, ami szerencsére nem jár balesettel, veszélyhelyzet 

előidézésével sem. Vegyük ezeket észre és igyekezzünk a későbbiekben ezeket kiküszöbölni 

vezetésnél, a forgalmas úton gyalogosan való átkelésnél vagy csak jobban figyeljünk ezeknél 

a szituációknál. 

Soha ne vezessünk, közlekedjünk gyalogosan, kerékpárral rutinból, még az ismert 

útszakaszokon sem, hiszen itt is történhetnek változások, forgalmi rend változás, elterelés, 

úthibák és egyéb előre nem várt események. Mindig legyünk figyelmesek tehát. A balesetek 

általában azért következnek be, mert valaki hibázik. A legbiztonságosabb közlekedési szabály 

az óvatosság, a körültekintés. 

A balesetek, kisebb szabálytalanságok okozása, veszélyhelyzetek kialakulása többségében 

emberi tényezőkre vezethetők vissza, út- és műszaki hibák ritkán okoznak baleseteket. 

Nézzünk néhány tipikus veszélyhelyzetet, amelyek előidézése, lereagálása döntően 

befolyásolja azok kimenetelét. 

Először is rendkívül fontos a járművezetők számára a veszélyhelyzetek felismerése és 

lehetőség szerinti elhárítása. Vasúti átjáró közeledtére különböző jelek és jelzések hívják fel a 

figyelmet. A sebesség csökkentése mellett célszerű meggyőződni a vasúti pálya 

beláthatóságáról és az áthaladás veszélytelenségéről. 

A veszélyhelyzetek egy másik jellemző előidézője az elsőbbségadás szabályainak 

megszegése. A széles út gyakran az elsőbbség illúzióját kelti, ilyen helyeken gyakori a 

közlekedési táblák figyelmen kívül hagyása.  

A gyalogosok is gyakran figyelmetlenek és kiszámíthatatlanok, hirtelen, váratlanul 

lépnek az úttestre. A kijelölt gyalogátkelőhelyet ezért körültekintően célszerű megközelíteni: 
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egyrészt a gyermekek váratlan felbukkanása baleseti helyzetet idézhet elő, másrészt az 

idősebbek esetében a korukból, egészségi állapotukból adódó körülményesebb mozgásuk 

nagyobb türelmet igényel a megszokottnál. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a 

gyalogátkelőhelyen a gyalogosoké az elsőbbség!   

Fontos az is, hogy a közlekedésben résztvevők szándékaikat egyértelműen és 

félreérthetetlenül hozzák partnereik tudomására. A veszélyhelyzetek megelőzése érdekében 

folyamatosan figyelemmel kell kísérni a forgalmi környezetet, nem csupán a közvetlen 

előttünk, hanem a szélesebb körben történteket is, természetesen nem elvonva ezzel 

figyelmünket az előttünk haladókról. 

A szeszes italtól, drogtól, gyógyszerektől befolyásolt, vagy egészségi állapotától, 

illetve a fáradtságtól korlátolt embertől ilyen képesség nem várható el, de az igen, hogy így ne 

üljön autóba, ne közlekedjen! 

Különleges vezetési körülmények 

Az éjszakai vezetés méltán sorolható a veszélyes szituációk közé. Sok járművezető 

nem szeret, vagy egyáltalán nem is közlekedik sötétben! 

A balesetek meghatározó része sötétben, éjjel, vagy rossz látási körülmények között 

következik be, pedig a forgalom ritkán a nappalinak csupán töredéke, de a láthatóság alig 

huszada a nappalinak. 

A közlekedők az információk 90 százalékát látás útján szerzik be. Éjszaka - különösen 

tompított fényszóró használatakor -  számolni kell azzal, hogy a kivilágítatlan jármű vagy 

tárgy csak 20-30 méterről észlelhető. Ez legfeljebb 30 km/h sebességig biztonságos. Éppen 

ezért, ahol csak lehet és megengedett, a távolsági fényszóró használata ajánlott.  

Az új közlekedési szabályok szerint nappal is használni kell a fényszórókat. Igaz, ezzel 

a jármű vezetője számottevően nem javítja a saját látását, de nemcsak látni, hanem látszani is 

kell, tehát nem árt, ha őt is időben észleli autós társa. 

A sebességbecslési képesség korlátozott látási viszonyok között fokozatosan romlik, 

ezt főként előzéskor érdemes figyelembe venni. Egyre több gépkocsin széria-felszerelés a 

hátsó ködlámpa, amely erős vörös fényével segíti a könnyebb láthatóságot - feltéve, ha 

használják. A látást csökkentheti az ablaküveg bepárásodása is, ilyenkor nem szabad sajnálni 

az időt a felület megtisztítására. Ugyancsak érdemes figyelmet fordítani a lámpatestek 

megtisztítására, - itt megismétlem - mert nemcsak látni fontos, hanem legalább annyira 

látszani is! 

Ködben rendkívül fárasztó vezetni, nagy koncentrációt igényel, rövid idő alatt el lehet 

fáradni. Aki csak teheti, ilyen időben ne induljon útnak, ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor 
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ügyeljen az optimális követési távolságra és a körülményeknek megfelelő biztonságos 

sebesség megválasztására. 

A sebesség helyes megválasztása különösen fontos a szembejövő forgalom 

reflektorfényének elvakításakor. Tapasztalat szerint a vakító hatás – a jármű elhaladása után 

kb. 5-10 másodpercig is - erős káprázást okozhat, ez idő alatt a teljes kontrollt kénytelen 

nélkülözni a vezető. 

Késő ősztől egyre gyakoribb reggeli jelenség a köd, az eső, a dér vagy éppen a hó. A 

talaj közeli csapadék az úttesten páralecsapódással, a tél beálltával az útburkolaton már 

jegesedéssel is együtt jár. A korlátozott látótávolság miatt megnő a balesetveszélyes helyzetek 

száma. Ezért fontos a jármű időbeni kivilágítása és az autó tompított fényszóróinak 

használata. A jármű kivilágításának elsődleges szerepe a láthatóság. 

A téli közlekedés egyik sajátos veszélye a tapadás csökkenése illetve ennek hiánya. A 

jármű-talaj kapcsolatot a gumikon keresztül a jármű futóművei biztosítják. Rajtuk keresztül 

történik a gyorsítás, lassítás, menetirány-változtatás.  Sajnálatos tény, de felmérések 

bizonyítják, hogy a gépjárművezetők nagy része a téli felkészüléskor nem ellenőrzi sem a 

futóművet, sem a gumiabroncsokat. Szakértői vélemény szerint 7 fok alatti hőmérséklet 

esetén a legrosszabb minőségű téli gumi is jobb, mint a legjobb nyári. Nemcsak a gumik 

minősége fontos, hanem a kerekekben uralkodó nyomás is. 

A téli hideg beállta előtt célszerű az autós felszerelést kiegészíteni jégkaparóval, 

jégoldó zárolajozóval, hólapáttal valamint hólánccal. Nem szabad megfeledkezni az 

ablakmosó tartályok fagyálló mosófolyadékkal, a hűtő fagyálló folyadékkal történő 

feltöltéséről sem. 

 Ha a forgalomban haladunk, kanyarodunk, kikerülünk, előzünk stb. Veszélyes az 

előzés. Az előzés a járművezetés egyik legkomplikáltabb és legveszélyesebb manővere, mely 

veszélyhelyzetek forrása lehet, rengeteg súlyos, tragikus baleset előidézője! 

Tilos előzni:   

- kijelölt gyalogos átkelőhelyen és közvetlenül a kijelölt gyalogos átkelőhely előtt;  

- járművet (buszt, villamost) közvetlenül olyan megállóhely előtt, ahol az utasok fel- 

és leszállása az úttestről, illetőleg az úttestre történik;  

- be nem látható útkanyarulatban, illetőleg bukkanóban, kivéve, ha az úttesten egyirányú 

forgalom van, vagy záróvonal van felfestve és az előzés annak érintése nélkül végrehajtható;  

- zebrán, vasúti átjáróban és közvetlenül vasúti átjáró előtt;  
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- útkereszteződésben és közvetlenül útkereszteződés előtt, kivéve, ha a forgalmat rendőr vagy 

fényjelző készülék irányítja és az előzés az úttest menetirány szerinti bal oldalának 

igénybevételével nem jár, 

- ha a jármű főútvonalon vagy olyan más úton halad,  amelyen elsőbbségét jelzőtábla jelzi.  

- körforgalmú úton, ha a járművel csak jobbról szabad előzni.   

  Ha csak egy mód van rá, el kell kerülni a frontális ütközést! Ilyen helyzetben minden 

járművezető kötelessége a baleset megelőzése, például lehúzódással, lassítással.  Az előzés 

feltételeinek mérlegelése során rendkívül fontos szerepet játszik a sebesség és a 

távolságbecslés. Előfordul, hogy a gépjárművezető nem megfelelően méri fel a szembejövő 

forgalmat, és csak a partnerek segítségével fejezheti be balesetmentesen a manővert. A be 

nem látható útszakaszon megkezdett előzés is veszélyhelyzetet teremthet, ilyen esetekben - ha 

mód van rá - az előzési szándékról le kell mondani. 

Ködben és síkos úton csak a legszükségesebb esetben szabad előzni. A szabálytalanul 

előzésbe kezdőt - a baleset elkerülése érdekében - indokolt segíteni. Vannak veszélyes helyek, 

- ezek egy részét jelzőtáblák – veszélyt jelző táblák (gyalogosok, gyerekek, úton folyó 

munkák, veszélyes kanyarulat, útszűkület, csúszásveszély, szembejövő forgalom, 

útkereszteződés, egyenetlen úttest, stb., jelzik, de  a forgalom és a pillanatnyi helyzet is 

kialakíthat veszélyes helyzeteket. 

Veszélyhelyzetek a közlekedésben mindig adódhatnak, de a balesetek nagy része 

elkerülhető a vezetéstechnikai ismeretek folyamatos bővítésével és a mind körültekintőbb 

vezetéssel. 

A diszkók és a szórakozó helyek környéke mindig veszélyes zóna. Ilyen helyeken a 

gyalogosok szabálytalan mozgására, erőszakos stoppolásra lehet számítani, ezért érdemes a 

jármű sebességét csökkenteni, az út szélétől beljebb húzódva haladni.  

Különösen veszélyes azon szórakozóhelyek környéke, amelyek nem rendelkeznek 

saját parkolóval. A veszélyzóna felismerését nagyban megnehezíti - ráadásul a közlekedőket 

is váratlanul éri - a parkoló járművek közül kivágódó, körültekintés nélkül közlekedő fiatal. 

Ezt a jelenséget diszkóbaleseteknek keresztelték el. A baleseti okok illetve a statisztikai 

mutatók között ilyen megnevezéssel nem lehet adatokat találni, mégis minden évben jelentős 

számú halálos és súlyos sérüléssel járó baleset történik. Elsősorban a körülmények azok, 

amelyek alapján kialakult e gyűjtőkategória.  A diszkóbaleseteket okozók és - legtöbb esetben 

- ennek elszenvedői is a fiatalok. A balesetek - általában - hétvégeken, a késő éjjeli vagy kora 

hajnali órákban következnek be. A szerencsétlenségek leggyakrabban a szórakozóhelyek 

közelében, onnan távozóban, többnyire lakott területen kívül történnek.  Az előidéző okok 
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között a vezetői rutin hiánya mellett a relatív és abszolút gyorshajtás is gyakran fellelhető, 

mint ahogyan a virtuskodás, a vezető saját képességeinek és gépjárműve műszaki 

adottságának túlértékelése, de az alkoholos befolyásoltság és az élénkítő szerek is 

előidézhetik a tragédiákat.  

   Az Amerikai Egyesült Államokban évente 4000-en halnak meg diszkóbalesetben. A 

tragédiák egyharmadánál közrejátszik az ittasság, míg a további okok között a 

figyelmetlenség, a virtuskodás és a bódító-, kábítószerek jelenléte is kimutatható. Az 

alkoholos befolyásoltság szervezetre gyakorolt nemkívánatos hatásai közismertek. Ezek közül 

- fontossági sorrend nélkül - a helyzetfelismerő és problémamegoldó képességek tompulása 

vezet a legtöbb balesethez.  

A legbiztonságosabb hely a repülőgépen, buszon, autóban 

Több elmélet is született már arról, hogy a jármű mely részében érdemes helyet 

foglalni ahhoz, hogy az ember nagyobb valószínűséggel túléljen egy esetleges katasztrófát, 

illetve mely helyeket lehet a legbiztonságosabbnak mondani. Egyes statisztikák szerint jobban 

járhat az, aki a repülőgép hátsó soraiban ül, mivel a számok azt mutatják, hogy a hátul 

ülőknek 40%-kal nagyobb az esélyük a túlélésre, mint  

azoknak, akik az első sorok valamelyikében kaptak helyet. 

Emellett persze fontos az is, hogy az ülés minél közelebb essen valamelyik 

vészkijárathoz, tehát ebből a szempontból nem szerencsés az ablak mellett ülni, inkább a 

közlekedőfolyosó melletti székeket érdemes választani. Minél távolabb ül valaki a 

vészkijárattól, annál inkább csökken az esélye a túlélésre. 

Ha autóbusszal utazunk, akkor is érdemes megkeresni a legbiztonságosabbnak tűnő 

helyet.  A balesetek kiértékelésének eredményei szerint a legkevésbé veszélyes ülések a busz 

közepe táján, mégpedig nem az ablak, hanem a közlekedő folyosó felé eső részen találhatók, 

az autóban a legbiztonságosabbnak a vezető mögötti ülés számít.  

Akár repülőn, akár buszon vagy vonaton utazunk, a hátradöntött ülések baleseti 

szempontból nagyobb kockázatot jelentenek, ezért érdemes az ülésed támláját függőlegesre 

állítani. Vészhelyzetben, ha közel van hozzánk az előttünk lévő ülés, támasszuk neki az egyik 

tenyerünket, a másikat pedig tegyük az előbbi karunk alsó részére úgy, hogy a homlokunkat 

épp a két alkarunkra tudjuk fektetni. Ha az ülés távolabb van tőlünk, akkor hajoljunk előre, 

tegyük a fejünket a térdeink közé, a kezünkkel pedig fogjuk meg a bokánkat. Ez a két 

testtartás azért fontos vészhelyzetben, mert megelőzheti a gerinctörést baleset esetén. 

Közúti baleset esetén a sérülések – és ezen belül is különösen a halálos kimenetelűek – 

elkerülésében a passzív biztonsági eszközök szerepe kiemelten nagy. Kutatások szerint a 
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biztonsági öv használatának elmulasztása jelentősen növeli a halálos tragédiák, illetve a 

súlyos sérülések bekövetkezésének kockázatát. Életek ezreit lehetne megmenteni, ha 

mindenki bekötné magát. Ez nemcsak a személygépkocsi utasaira vonatkozik. Azokban az 

autóbuszokban, ahol biztonsági övvel felszerelt ülések vannak, a biztonsági öveket használni 

kell.  

A gépkocsiban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermek − a testsúlyához igazodó 

kialakítású − gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A 3 évnél fiatalabb 

gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermeket a 

gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni kell.  

Iskolabusszal abban ez esetben szabad közlekedni, ha  

- az ülésekhez biztonsági övet szereltek fel; 

- a 135 cm-nél alacsonyabb gyermeket gyermekbiztonsági rendszerben rögzítették; 

- a legalább 135 cm magas gyermeket biztonsági övvel rögzítették; 

- a szállított utasok ülőhellyel rendelkeznek. 

 

3. 7. 1. Kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályai 

 

Gyalogosok közlekedése  

A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a 

kerékpárúton kell közlekednie. Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem 

kerékpárút nincs - vagy az a gyalogosközlekedésre közlekedésre alkalmatlan -, a gyalogosok 

az úttesten közlekedhetnek. Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, az úttest szélén, egy 

sorban:  

-  lakott területen lehetőleg a menetirány szerint a bal oldalon, lakott területen kívül mindig a 

bal oldalon, a járműforgalommal szemben;   

- kerékpárt toló, továbbá a kerekes székkel közlekedő mozgáskorlátozott gyalogosok mindig a 

menetirány szerint a jobb oldalon haladhatnak. 

Olyan tárggyal, amely méretei miatt a forgalmat zavarná, az úttesten – a menetirány 

szerinti jobb oldalon, az úttest szélén – kell közlekedni. Éjszaka és korlátozott látási 

viszonyok között az ilyen tárggyal közlekedő gyalogosnak a járművek vezetői által elölről és 

hátulról kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinnie. 

A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, ha pedig a közelben kijelölt 

gyalogos-átkelőhely nincs, akkor: 
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- lakott területen levő főútvonalon az útkereszteződésnél (a járda meghosszabbított 

vonalában),  

- valamint a menetrend szerint közlekedő jármű megállóhelyén levő járdasziget és az ahhoz 

közelebb eső járda között (a járdasziget teljes hosszában),  

- egyéb helyen bárhol, a legrövidebb áthaladást biztosító irányban mehet át. 

A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az 

úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni 

minden olyan magatartástól, amely a járművek vezetőit megzavarhatja vagy megtévesztheti. 

A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége 

van.  

Ugyancsak elsőbbsége van – kijelölt gyalogos-átkelőhely hiányában is – az 

útkereszteződésnél áthaladó gyalogosnak azokkal a járművekkel szemben, amelyek arra az 

útra kanyarodnak be, amelyen a gyalogos áthalad. A megkülönböztető jelzéseket használó 

gépjárművekkel szemben azonban a gyalogosnak elsőbbsége ezeken a helyeken sincs.  

Gyalogosok zárt csoportjának a közlekedése  

Gyalogosok zárt csoportja (pl. iskolások. turisták) a járdán, a leállósávon, az útpadkán, 

illetőleg a kerékpárúton közlekedhetnek, ha pedig ez nincs (vagy nem járható), akkor az 

úttesten – annak menetirány szerinti jobb szélén – közlekedhet. Éjszaka és korlátozott látási 

viszonyok között a csoport bal oldalán, elöl előre fehér vagy sárga fényt, hátul pedig hátra 

piros vagy sárga fényt adó, a járművek vezetői által kellő távolságból észlelhető lámpát kell 

vinni. Ha a csoport kellően világított lakott területen közlekedik, vagy közvetlenül a csoport 

előtt és mögött a csoporthoz tartozó, szabályszerűen kivilágított jármű halad, a lámpák 

használata nem kötelező. 

A csoport közlekedésére vonatkozó szabályok megtartásáról a csoport vezetője köteles 

gondoskodni (tanár, turistavezető stb.) 

Kerékpáros közlekedés  

- Kerékpárral a kerékpárúton vagy a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetén, az 

autóbuszsávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, 

illetőleg szorosan az úttest jobb szélén kell közlekedni.  

- Járdán csak akkor kerékpározhatunk, ha az úttest kerékpározásra alkalmatlan. Legfeljebb 10 

km/h sebességgel hajthatunk, és a gyalogosokat a legcsekélyebb mértékben sem zavarhatjuk.  

- Az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad kerékpározni.  

- Irányonként többsávos úton csak a külső sávban szabad kerékpározni.  
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Tilos kerékpározni:  

- ott, ahol ezt tábla tiltja, valamint autópályán és autóúton;  

- sétálóutcában (gyalogút táblával jelzett útszakaszon).  

Továbbá tilos:  

- kerékpárt más járművel vontatni, a kerékpárhoz - kerékpár-utánfutót kivéve - egyéb 

vontatmányt kapcsolni, ill. kerékpárral állatot vezetni;  

- 40 km/h sebességnél gyorsabban kerékpározni.  

Ne feledjük! A kerékpárutak nekünk készültek, használatuk kötelező! De egyik kerékpárút 

(és a gyalog-kerékpárút) sem adhat teljes védettséget. A kereszteződések különösen veszélyes 

pontok, itt fokozottan figyeljünk. A kerékpárutak úttesten való átvezetésénél a kerékpárosnak 

nincs mindig elsőbbsége!  

Az útkereszteződésekben az elsőbbséget jelzőtáblák szabályozzák. Ha nincs ilyen 

tábla, akkor mindig a jobb kéz felől érkezőknek van elsőbbsége.  

Gyalog- és kerékpárúton nekünk kerékpárosoknak kell jobban figyelnünk a 

gyalogosokra, és ha szükséges inkább lassítsunk és álljunk meg. A gyalogosok (különösen 

idősek, valamint gyerekek) hirtelen előbukkanására mindig számítanunk kell, ezért 

sebességünket ennek megfelelően válasszuk meg! 

Ha gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok forgalma a kerékpárosok továbbhaladását 

akadályozná, az úttesten is szabad kerékpározni. Viselkedjünk egyértelműen, és határozottan, 

ahol elsőbbségünk van (akár úttesten, akár kerékpárúton haladunk), saját biztonságunk 

érdekében győződjünk meg arról, hogy megadják-e nekünk, és ha igen, bátran használjuk ki 

azt.  

Haladás közben tartsunk legalább egy méter távolságot a járdaszegélytől, vagy a 

forgalmi sáv szélétől, ill. a parkoló autósor mellett. Így elég helyünk marad egy hirtelen 

akadály, besüllyedt csatornafedőlap, burkolathiba vagy egy figyelmetlenül elinduló autó 

esetén. 

Óvatosan közelítsük meg azokat az álló autókat, amelyekben ülnek, mert várható, 

hogy az ajtót hirtelen kinyitják! 

Életbevágóan fontos, hogy a közúton láttassuk magunkat! Kötelességünk sötétben, 

szürkületben vagy ködben járművünket a KRESZ-ben meghatározott lámpákkal kivilágítani. 

A biciklin hordjunk minél világosabb színű vagy láthatósági sávot tartalmazó ruházatot, 

láthatósági mellényt. A kerekekre szerelt macskaszemmel és fényvisszaverő szalagokkal 

mindenki számára jobban láthatóvá válunk. 
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Időben és biztonságos helyen kezdjünk el balra húzódni, ha balra be akarunk fordulni. 

Előtte pillantsunk hátra, és adjunk jó látható jelzést a karunkkal. 

A kereszteződésben adjuk meg az elsőbbséget a szembejövő járműveknek. Nagy 

forgalmú és többsávos utak kereszteződéseiben biztonságosabb jobbra a keresztutcába 

beállással, majd onnan körültekintés után a főúton való áthaladással végrehajtani a balra 

kanyarodást. Erre tábla is kötelezheti a kerékpárost. 

Nem szabad kerékpárral balra kanyarodni vagy megfordulni kerékpársávról vagy 

lakott területen kívüli főútvonalról. Ilyenkor le kell szállnunk a kerékpárról, és azt tolva kell 

áthaladni az úttesten, a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint! 

Indulás előtt tervezzük meg előre az útvonalat!  

3.8. A biztonság és kockázat 

A kockázat valamely veszély bekövetkezési valószínűsége, illetve a bekövetkezés által 

kiváltott következmények súlyossága egyidejűleg. Ennek megfelelően, amikor a kockázatot 

vizsgáljuk, akkor egyrészt a környezeti hatás előfordulási gyakoriságát, másrészt a 

következmények súlyosságát vizsgáljuk. A gyakorlatban kockázatosnak csak az olyan 

eseteket tekintjük, amelyeknél mind az esemény bekövetkezési valószínűsége, mind az 

esemény által kiváltott hatások számottevőek. Ha mindkét tényező a nulla közelében van, 

akkor rövidtávon általában nem érdemes a kockázattal foglalkozni. 

Ahol kockázati tényező jelen van, ott valamekkora kockázat mindig létezik. Az emberi 

élet folyamatos törekvése e kockázatok lehető legkisebbre csökkentése, megengedhető 

szintjüket pedig nagyrészt a kockázat társadalmilag még elfogadható mértéke határozza meg. 

A kockázat mérőszáma a rizikó (R): 

R = várható események száma egységnyi idő alatt / kitettek száma ugyanezen időszakban 

1 mikrorizikó (µR) az a kockázati szint, amikor 1 millió kitett ember közül 1 esetben várható 

a hatás kialakulása. Ezt a kockázatot az ember általában elvállalja, a különböző országok 

foglalkozás-egészségügyi szabályzásában – figyelembe véve a munka nélkülözhetetlen voltát 

– az elfogadható kockázat határa 10 µR körüli. A kockázat mértékének változását a kockázati 

szint növekedésének függvényében a 4. táblázat tartalmazza:  

4. táblázat 

A rizikófaktor és a kockázat mértéke közötti összefüggések 

Életfeltételek  Halálozási kockázati 

szint/év  

A kockázat mértéke  
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Biztonságos 10-8, 10-9, 10-10 és 

alacsonyabb  

Elhanyagolható  

Viszonylag 

biztonságos  

10-7, 10-6, 10-5  Megengedhető 

Veszélyes  10-4, 10-3, 10-2 és 

magasabb 

Magas, védelmi 

eljárások szükségesek  

 

Élete során mindenki kockáztat. Az egyén kockázat érzékelése szubjektív, nem 

feltétlenül egyezik meg a tudományos igényű kockázati szint meghatározás eredményével. 

Általában elmondható, hogy az önkéntesen vállalt tevékenységeknél (pl. gépjárművezetés, 

extrém sportok, egészségtelen életvitel stb.) az ember nagyobb kockázatot is képes vállalni. A 

legtöbben azt hiszik, hogy a baj csak másokkal történhet meg. Sajnos ez életünk legnagyobb 

tévedése. 
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