
Munkahelyen alkalmazandó 
jelzések

A bányaipari ágazatban 



Egyéni biztonságot 
szolgáló

Rendelkező jelek 

• Rendelkező jelek 
kék alapon

• A munkavállalóknak 
és látogatóknak 
bizonyos előírásokat 
kell betartani a 
jeleknek megfelelően 

• A rendelkező jelek 
kiváltják a folyamatos 
személyes utasítások 
szükségességét



Vészhelyzeti kiürítés 
jelei 

• Jegyezzük meg: a ZÖLD alapú 
jelek a kijáratot vagy gyülekező 
helyet jelzik

• Győződjünk meg, hogy a 
kijáratokhoz, gyülekező 
helyekhez és óvóhelyekhez 
vezető útvonalak egyértelműen 
jelezve vannak „vészkijárat” és 
„menekülési útvonal” jelzéssel.

• Mielőtt elkezdjük a munkát, 
jegyezzük meg a vészkijárat 
helyét és a menekülési 
útvonalat 



Figyelmeztető 
jelzések

• Figyelmeztetés: olyan 
veszélyes helyzetre való 
utalás, amelyet - ha nem 
sikerül elkerülni - halált 
vagy komoly sérülést 
okozhat 

• Az adott munkahelyen 
dolgozó munkavállalóknak 
ismerniük kell az ottani 
figyelmeztetéseket  



Tiltó 
jelzések 

• Ezeket a jeleket „NE 
TEDD” típusú utasítások 
közvetítésére használjuk 

• A munkahelyeken arra 
használjuk ezeket, hogy 
megerősítsük a veszélyes 
tevékenységekre 
vonatkozó tiltásokat.



Tűzvédelmi 
tájékoztató 

jelek

• Tűzoltó készülék 
helye

• Tűzjelző 
berendezés

• Kijárat tűz esetén 



Bányaipari jelzések 



CLP 
piktogramok
A veszélyt jelző 
piktogram egy olyan 
ábra a címkén, 
amely figyelmeztető 
szimbólumot 
tartalmaz 

A CLP Rendelet új 
osztályozási és 
címkézési 
rendszert vezetett 
be a veszélyes 
vegyszerekre 
vonatkozóan az 
EU-ban.



A 
vegyszerekre 

vonatkozó 
általános 
jelzések 



Nem verbális 
kommunikáció Nem értem, hogy 

mit mondasz 
ebben a 

maszkban!

Ha maszkban dolgozunk és a verbális kommunikáció nem 
lehetséges…..

…használjunk kézjeleket



Nem verbális kommunikáció

Source: Kosmoski et al. (2011) “Nonverbal Communication for Mine Emergencies” National Institute for 

• Kérdezzük meg a felügyelőnket, létezik-e nem verbális kézjel kommunikációs 
tanfolyam a munkahelyen

• Ha segítségre van szükségünk, inkább a felügyelőnket kérdezzük, mint 
munkatársainkat

Példák nem verbális kézjelekre:

IGEN/ 
OK

NEM Te/az/ők(et)/
ott

mi/bennünket Állj! Nem tudom Lassíts! óvóhely

Menekülj!
(futó mozdulat)

gázálarc
(tenyér az arc előtt)

Probléma
(integetés 

fejmagasságban)



KIPIHENTEN 
KEZDEM EL A 
MUNKÁT

A MUNKAHELYEM 
MINDIG TISZTÁN ÉS 
BIZTONSÁGBAN 
TARTOM

HASZNÁLOM A
SZÜKSÉGES  EGYÉNI 
VÉDŐFELSZERELÉST 

AZONNAL JELENTEK 
MINDEN VESZÉLYES 
ESEMÉNYT 

SEGÍTEK HA KELL 

GONDOSAN ELLENŐRZÖM A 
GÉPEKET ÉS ESZKÖZÖKET,
AMELYEKÉRT FELELŐS 
VAGYOK 

MEGOSZTOM A TUDÁST 
ÉS MEGKÉRDEM, HA 
VALAMIT NEM TUDOK 

BETARTOM A GÉPEKKEL ÉS 
ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS 
ELŐÍRÁSOKAT

MINDIG
SOHA
EVER

NEM DOLGOZOM DROG 
VAGY ALKOHOL BEFOLYÁSA 
ALATT

NEM HASZNÁLOK SÉRÜLT 
GÉPET VAGY SZERSZÁMOT 

NEM DOHÁNYZOM OTT, 
AHOL TILOS 

NEM VAGYOK 
KÖZÖMBÖS, HA 
VALAKI VESZÉLYT OKOZ 
TEVÉKENYSÉGÉVEL

NEM HAGYOM FIGYELMEN 
KÍVÜL A BIZTONSÁGI 
JELZÉSEKET ÉS NEM 
KOCKÁZTATOK FELESLEGESEN

NEM DOLGOZOM A 
SZÜKSÉGES BIZTONSÁG 
NÉLKÜL 

NEM DOLGOZOM A 
MEGFELELŐ KÉPZÉS ÉS 
UTASÍTÁSOK NÉLKÜL 

NEM DOLGOZOM A 
SZÜKSÉGES ENGEDÉLY 
NÉLKÜL 

NE
FELEJTSÜK 

EL!:



Korlátozott felelősségi 
nyilatkozat

Ennek a prezentációnak a célja a 
tájékoztatás, és nem helyettesíti azt az 
oktatást, amit a munkahelyednek kell 
biztosítania. Minden kérdéseddel 
kapcsolatban konzultálj a munkavédelmi 

vezetőddel 


