
 

 

A bajságok nyáron sem mennek szabira !!!! 
hasznos tanácsok a nyár veszélyeinek elkerüléséhez 

 

 

 

 

 

  

K I R Á N D U L Á S                                             S T R A N D O L Á S 
 

  

Jó ha nálad van:       

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                                                         Ne vidd magaddal:      

 

 

 

 

 

Mit ne csinálj:     

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

energiaitalt (ettől inkább kiszáradhatsz) 

alkoholos italt                                                      

gyorsan romló élelmiszert 

csokit, mert olvad és összeken mindent 

 

ismeretlen vízből ne igyál ( folyó, erdei források) 

mezítláb ne futkoss, megcsípheti a lábadat a bogár,rovar               

élelmiszert,édes italt ne hagyd szabadon,mert a rovarok gyorsan megtalálják 

11 és 15 óra között ne menj a tűző napra 

nem kijelölt fürdőhelyen ne menj a vízbe  

felhevült testtel ne ugorj a vízbe 

ne dobáld el a szemetet 

erdő-mező növényeit ne szedd le, ne edd meg veszélyes-mérgező  lehet 

társaságodtól ne kószálj el messzire 

 

NE ESS PÁNIKBA, HA A MOBILODON NINCS PÉNZ 

                                     HA A FELTÖLTŐ KÁRTYÁD ÜRES 

AZ ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ AKKOR IS 

MŰKÖDIK: 112 
                                       

sok-sok folyadék / ivóvíz, tea,gyümölcslé/ 

nem romló élelmiszer /keksz /  

mosott gyümölcs 

rovarriasztó,kalap, szemüveg, fényvédőkrém           

fertőtlenítő kendő, sebtapasz 

esőkabát 

az állandó gyógyszereidet se hagyd otthon  

 



Nyár veszélyei 

Nyáron az ember sokkal felszabadultabban él, de hogy nyár után csak kellemes emlék 

maradjon egy-két dologra érdemes odafigyelni:  

 

1. Napégés, napszúrás, hőguta elkerülése: megfelelő fényvédő faktorú naptej használata, 

tűző napon való tartózkodás kerülése, ha ezt nem lehet elkerülni, akkor fehér sapka, kalap 

viselése.  

Megfelelő mennyiségű folyadék - de NEM ALKOHOL tartalmú- fogyasztása (minimum napi 

1,5-2 l) feltétlenül fontos. 

2. Alkohol kerülése: Bármennyire is csábítanak a melegben a hűs, alkohol taralmú italok 

nem ajánlott a fogyasztásuk. A hideg és viszonylag kevés alkoholt tartalmazó nedűkből sokat 

lehet inni és így észrevétlenül mérgezéshez is elegendő mennyiségű alkoholt is el lehet 

fogyasztani.  

3. Hasmenéses betegségek megelőzése: Minden étkezés előtt mossunk kezet, csak 

megbízható helyen étkezzünk, a nyers ételeket (zöldség, gyümölcs) mossuk meg, a sült és főtt 

ételeket lehetőleg forrón tálalva kérjük. Folyók, tavak, ásott kutak vizét ne fogyasszuk 

(bármilyen tisztának látszik is), forrásból is csak ott igyunk ahol tábla jelzi, hogy 

fogyasztható. 

4. Nemi betegségek, HIV/AIDS megelőzése: Nagyon fontos az alkalmi szexuális 

kapcsolatok esetében is az óvszer használata, már az aktus kezdetétől fogva, mindig legyen 

kéznél óvszer (táskában, zsebben) !  

5. Balesetek megelőzése: A felszabadultság, bolondozás közben sem szabad veszélyes, 

vakmerő dolgokat művelni, sokszor csak a baj bekövetkezte után, későn bánjuk meg 

felelőtlenségünket. 

Felhevült testtel tilos vízbe ugrani, hirtelen szívmegállást okozhat, csak olyan helyen ugorjuk 

fejest a vízbe ahol biztosan tudjuk, hogy elég mély a víz. A strandokon, nyaralóhelyeken 

mindig tartsuk be a szabályokat, lehet, hogy nem értjük azonnal miért is van egy-egy szabály, 

ez nem jelenti azt, hogy értelmetlen is. 

 

 

  



Nyári munkavégzés  

A Munka Törvénykönyve értelmében munkaviszonyt létesíthet a 15. életévét betöltött, 

általános iskolában, szakiskolában, középiskolában nappali rendszerű képzés keretében 

tanulmányokat folytató tanuló az iskolai szünet alatt. Ehhez 16 éven aluli fiataloknál a 

törvényes képviselőjük hozzájárulása is szükséges.  

Fontos tudnivalók: 

A munkaszerződést mindig írásba kell foglalni. A szerződésben rögzíteni kell: a munkabért, a 

munkakört, a munkavégzés helyét. Jó ha tudjátok: 

 A munkaidő legfeljebb napi nyolc óra, illetve heti negyven óra lehet.   

 Ha a napi munkaidő a négy és fél órát meghaladja, legalább harminc perc munkaközi 

szünetet kell biztosítani. 

 A munkavégzés befejezésétől a másnapi munkakezdésig legalább 12 óra pihenőidőt 

kell biztosítani. 

 A munkavállalót heti két pihenőnap illeti meg, melyből az egyik a vasárnapnak kell 

lenni 

 A fiatal munkavállaló éjszakai munkára, rendkívüli munkavégzésre, valamint 

ügyeletre, illetve készenlétre nem vehető igénybe! 

 

Minimum munkabérek: 

 

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér 

legkisebb összege (minimálbér) havibér alkalmazása esetén 78 000 forint, hetibér 

alkalmazása esetén 17 950 forint, napibér alkalmazása esetén 3 590 forint, órabér 

alkalmazása esetén 449 forint. 

 

A munkavállaló munkavédelmi kötelessége, hogy:  

 csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó 

szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően 

végezhet munkát;  

 munkatársaival együttműködjön, és munkáját úgy végezze, hogy ez saját vagy más 

egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. 

 

A munkavállaló munkavédelmi jogai: 

 a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és 

védőeszközök biztosítását;  

 tájékoztatást, utasítást, információt kapnia az egészség és biztonság megőrzésével 

kapcsolatos tudnivalókról;  

 egészséget vagy biztonságot fenyegető súlyos és közvetlen veszély esetén azonnali 

tájékoztatást kapjon. 

 

Ha ezek nem teljesülnek a fiatal munkavállaló jogosult megtagadni a munkát, vagy ha az a 

saját vagy mások életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztetné. 

 



A munkavédelemmel kapcsolatos további hasznos információk tölthetők le az Országos 

Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség honlapjáról (www.ommf.gov.hu.) illetve jó 

tudni, hogy létezik a munkavédelmi tanácsadó szolgálat, melyhez munkavédelmet érintő 

kérdéseikkel a munkavállalók is fordulhatnak.  

 

06 80 204 292  (Mobil telefonról is ingyenesen hívható!) 

 

E-mail: munkaved-info@ommf.gov.hu 

 
 

 

 Ha játékot, napszemüveget vásároltok, keressétek a  megfelelőségi jelet! Ez a 

szimbólum jelzi, hogy a játékot biztonságosan használhatjátok, a napszemüveg 

lencséje pedig megfelelő védelmet biztosít a nap káros sugaraival szemben. 

 

 Sokan kedvelitek a felfújható matracokat és csónakokat. Biztonságotok érdekében 

minden használatba vétel előtt vizsgáljátok meg, hogy a légelzáró szelep megfelelően 

zár e, nem ereszt-e a termék! Ezen termékeken kötelező jól olvasható módon 

feltüntetni a figyelmeztető feliratokat is. Használat előtt ezeket feltétlenül olvassátok 

el és tartsátok is be azokat! 

 

 Jó ha tudjátok, hogy a felfújható vízi játékok védő, illetve mentő eszköz céljára nem 

alkalmasak! 

 

 Vigyázzatok a környezetetekben élő kisgyermekekre! Csak olyan játékot adjatok a 

három év alattiaknak, amelyeken nem találhatók olyan kisméretű alkatrészek, 

amelyeket lenyelhetnek vagy belélegezhetnek és ezáltal fulladásveszélyt idézhetnek 

elő. Figyeljetek arra is, hogy a játéknak ne legyen éles része, hegyes széle, mert ezek 

sérüléseket okozhatnak. 

 

 Ha huzamosabb időn át tartózkodtok a napon, ne felejtsetek el naptejet használni! Ne 

vásároljatok olyan terméket, amelynek lejárt a szavatossági ideje, s válasszatok a 

napfény erősségének és a bőrtípusotoknak megfelelő napozószert! 

 

 A kozmetikumokban lévő illatanyagok és konzerválószerek allergiás reakciókat 

válthatnak ki, melyet a napsugárzás tovább erősíthet az arra hajlamos embereknél. Ha 

Ti is közéjük tartoztok, különös odafigyeléssel válasszatok testápolót, arckrémet, 

illatszereket, figyelmesen olvassátok el az összetevők listáját, a használatra 

vonatkozó tájékoztatókat. Amennyiben lehetőségetek van rá, részesítsétek előnyben a 

természetes alapanyagokból készült termékeket. 

 

http://www.ommf.gov.hu/
mailto:munkaved-info@ommf.gov.hu


 Ha fürdőruhát, bikinit, fürdőnadrágot vásároltatok és csak otthon veszitek észre, hogy 

hibás – például el van szakadva a varrás mentén vagy az első mosás után összemegy 

– nyugodtan vigyétek vissza. Az üzlet – minőségi hiba esetén – higiéniai okra 

hivatkozással nem tagadhatja meg a cserét. 

 

 Játékok, ruhák, strandcikkek és ajándékok vásárlásakor kérjetek nyugtát és őrizzétek 

is meg azt. Ha bármi problémátok van a termékkel, ezzel tudtok reklamálni. 

 

 Ha interneten vásároltok, tartsátok szem előtt az alábbi jó tanácsokat: 

 

o Minden esetben győződjetek meg a webáruház üzemeltetőjének kilétéről, aki 

köteles nevét, címét, székhelyét és elérhetőségét, telefonszámát, e-mail címét 

a honlapon feltüntetni. Ezek az adatok elengedhetetlenek a 

kapcsolatfelvételhez, ha panasszal kívántok élni. Óvakodjatok az olyan 

webáruházaktól, amelyek ezeket az adatokat titokban tartják!  

o Mindig olvassátok el az általános szerződési feltételeket is, hogy később ne 

érhessen meglepetés benneteket.  

o Nézzetek utána annak is, hogy az ár bruttóban van e megadva, illetve milyen 

egyéb költségek merülhetnek fel.  

o Jogaitok érvényesítése érdekében fontos tudnotok, hogy ha interneten 

keresztül vásároltok, főszabályként a termék átvételétől számított 8 

munkanapon belül indoklás nélküli elállási jog illet meg benneteket. 

 

 Jó ha tudjátok, hogy mobiltelefonokra letölthető tartalom – csengőhang, zene, játék – 

megrendelésével az esetek többségében automatikusan megújuló szolgáltatásra 

fizettek elő.  

 

 Az MP4, MP5 lejátszók, iPhone-ok, laptopok, netbook-ok 10. 000 Ft bruttó vételár 

felett jótállásra kötelezettek. A forgalmazónak ezen termékek esetében jótállási 

jegyet kell átadnia a vásárlás során. 


