
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Baleset megelőzés 
Már hallhattál olyan súlyos balesetekről, ami hozzád 
hasonló korú gyermekeket ért? Te szeretnél egészséges 
lenni és biztonságban élni? A baleset elkerülése a Te 
biztonságod és egészséged érdeke. 
 
A véletlen balesetek nagy részben megelőzhetőek! 
Ennek ellenére a fiatalokat mégis sokkal több baleset éri, 
mint a felnőtteket. Magyarországon a 15-19 éves 
korosztályból hatszor annyian veszítik életüket baleset 
következtében, mint kisgyermek korban. 
 
A fiúk sokkal nagyobb kockázatnak vannak kitéve, 
körükben akár négyszer olyan magas halálozás is 
előfordulhat, mint a lányok esetében. A legtöbb halálos 
kimenetelű fiatalkori baleset a közlekedés közben 
következik be, de véletlen mérgezés, fulladás és 
zuhanás is okoz tragikus halált.  
 
Magatartásod befolyásolja, hogy mekkora az esélyed 
arra, hogy súlyos balesetet szenvedj! 
 

 Te döntsd el, hogy mit szeretnél kipróbálni, 
megtenni, ne hagyd, hogy erősebb akaratú, 
hangosabb társaid belevigyenek olyan dolgokba, 
amiről érzed, nem helyes. Tudj nemet mondani. 
 

 Kerüld azokat az élvezeti szereket, az alkoholt, a 
drogokat, melyek tudatodat, ítélőképességedet 
befolyásolják, mert ezek hatása alatt mindig 
sokkal nagyobb veszélynek vagy kitéve.  
 

 Sportoláskor használd a védőfelszereléseket, 
fokozatosan, képességeidet és edzettségedet 
figyelembe véve állítsd össze a mozgástervet.  



Gyalogos baleset megelőzés 
A biztonságos közlekedés legtöbb szabályát biztosan jól 
el tudnád mondani. Ha látják a szüleid, hogy éppen mit 
csinálsz, általában igyekszel is betartani őket. 
 
De vajon mit csinálsz akkor, amikor nincsenek veled a 
felnőttek, ha egyedül, vagy barátaiddal vagy? Ekkor 
önállóan kell döntened, a lelkiismeretedre kell 
támaszkodnod. Ugye te is úgy gondolod, hogy 
egészségesnek lenni jó?  
 
A fiatalokat akkor éri a legtöbb baleset, mikor barátaikkal 
vannak. Így, ha barátaiddal sétálsz, gyalogosan 
közlekedsz vagy kirándulsz, ne feledkezz el arról, hogy 
hogyan lehet biztonságosan közlekedni. 

 Törekedj a láthatóságra! 
 Közlekedj a járdán! 
 Ha csak lehet, használd a kijelölt gyalogos 

átkelőhelyet! 
 Országúton, az út szélén, a forgalommal 

szemben haladj! 
 Ne játssz az úttesten! 
 A zenehallgatás növeli a baleseti kockázatot, 

mivel a hangoknak fontos szerepe van abban, 
hogy helyesen ítéld meg a forgalmat. 

 

Kerékpáros baleset megelőzés 
Mielőtt útra kelsz a bringáddal érdemes végiggondolni, 
hogy a szórakozás mellett, hogyan is lehetne mindezt 
biztonságosabban csinálni: 

 Fontos, hogy megfelelő legyen a kerékpárod 
mérete, le tudd tenni a lábad, illetve hajtás 
közben a lábad szabadon tudjon mozogni, ne 
ütközzön bele a vázba vagy a kormányba. 



 A kerékpárod állapotának megfelelőnek kell 
lennie! 

• A fékek működjenek jól! 
• Az ülés, a kormány és a pedálok jól 

álljanak! 
• A kerekek puhán, egyenesen és 

akadálymentesen forogjanak! 
• A gumi jól fel legyen fújva! 
• A kerékpáron legyen több fényvisszaverő! 
• A lámpa működjön! 
• A csengő működjön! 

 Viselj kerékpáros sisakot, mert súlyos 
koponyasérülést szenvedhetsz és a sisak 
megvéd ettől. Mindig viseld, mert sosem 
tudhatod, hogy mikor következik be a baj és 
mikor menti meg az életed! 

 Légy jól látható! 
• Fontos, hogy a többi közlekedő időben 

észrevegyen, ezért viselj kerékpározás 
közben feltűnő színű ruhát, esetleg 
fényvisszaverő anyagból készült ruhát, 
kiegészítőt. Ezen felül a fényvisszaverők 
divatosak. 

• A kerékpárod hátulján piros 
fényvisszaverő prizma, vagy piros színű 
lámpa legyen. Elől legyen jól működő, 
fehér fényű lámpa. A pedálra borostyán 
színű fényvisszaverőt szerelj. 
Napnyugtától napkeltéig nem is 
használhatod a kerékpárodat, ha nincs 
megfelelően kivilágítva. 

 Tanulj meg jól biciklizni! A biztonságos 
kerékpározást gyakorlással lehet elsajátítani. 
Használd kerékpárodat rendszeresen. Először 
csak ügyesen elindulni, egyenesen menni, lassan 



kanyarodni, óvatosan megállni tanulj. Mindig 
forgalomtól elzárt részen gyakorolj.  

 Ahol kiépített kerékpárút van, ott azon közlekedj! 

 Elinduláskor mindig nézz hátra, jelezd 
egyértelműen a szándékodat. A kanyarodási 
szándékod is egyértelmű karjelzéssel jelezd.  

 Tartsd be a közlekedési szabályokat, vedd 
figyelembe a jelzéseket. 

 Ha többen kerékpároztok, csak egy sorban, 
egymás után biciklizzetek. Csak az előzés idejére 
lehet két kerékpáros egymás mellett az úton.  

 Ne viselj olyan ruhát, ami beakadhat a 
kormányba, a láncba vagy a pedálba. 

 Soha ne hallgass zenét bringázás közben! 

 Jelzésre a csengőt használd! 
 

Motorkerékpáros baleset megelőzés 
Biztosan számodra is vonzó a motorozás, mivel több, 
mint közlekedési eszköz, ugyanis egy szenvedély is 
lehet.  Ez nem baj, de tudnod kell, hogy a súlyos 
motorbalesetek hátterében, a legtöbb esetben a vezető 
hibája is feltárható. Ez számodra azt jelenti, hogy sokat 
tehetsz a biztonságos motorozásért, a baleset 
elkerüléséért. 

 Viseld a sisakot, ami megóv az egyik 
leggyakoribb súlyos sérüléstípustól, a 
koponyasérüléstől! 

 Viselj egyéb védőruhát, ami nemcsak a balesetek 
következményeit csökkenti, hanem az időjárás 
viszontagságaitól is véd! 

 Gondoskodj a láthatóságodról! Az élénk színű 
vagy fényvisszaverő anyagból készült ruha javítja 
láthatóságodat. Az élénk színű sisak is segít 
ebben. Légy tekintettel a gépkocsik holtterére, 



próbálj úgy motorozni, hogy a többi közlekedő jól 
lásson. 

 Kanyar előtt fékezz, keresd meg a 
kanyarodáshoz megfelelő ívet! 

 Vedd figyelembe az útviszonyokat! 

 Vedd figyelembe a látási tényezőket! 
 
Ha gépkocsi utasa vagy fontos, hogy mindig használd a 
biztonsági övet, vagy ha még nem vagy 135 cm magas, 
akkor az ülésmagasítót, akkor is, ha téged erre nem 
figyelmeztet senki! Akkor is, ha helytelen példát látsz a 
szüleidtől! 
 
Ezen felül még tehetsz valamit azért, hogy az egész 
család balesetmentesen utazzon. Ne zavard a vezetőt! 
Ne mozgolódj, hangoskodj, tegyél olyat, ami a szüleidet 
felbőszíti. Aki az autót vezeti, akkor tud legjobban a 
forgalomra figyelni, ha nyugodt, jókedvű.  
 

Szabadidős tevékenységek 
Kellemes együtt eltölteni az időt a haverokkal és a 
családdal, de fontos hogy ekkor is biztonságban légy: 

 Válaszd ki úgy szabadidős tevékenységedet, 
hogy az korodnak, képességeidnek megfelelő 
legyen.  

 Legyen kihívás, de ne légy vakmerő. 
Képességeidnek vannak határai, amit meg kell 
ismerned. Ha valami új dolgot próbálsz ki, légy 
fokozatos. Ne akard azokat utánozni, akik már 
régen rendszeresen csinálnak, folyamatosan 
gyakorolnak valamit. Te is megtanulhatod, de 
ahhoz idő, türelem, gyakorlás kell.  

 Ha társaid olyanba akarnak belevinni, amitől 
tartasz, amihez nincs kedved, mondj nemet.  



 Érezz felelősséget társad iránt, vedd figyelembe, 
hogy ő mit szeretne és hol vannak a korlátai.  

 Az alkohol, a tudatmódosító szerek hatása alatt 
mindenkit sokkal könnyebben ér baleset. Ez 
nemcsak a közlekedési balesetekre, hanem a 
vízparti, a sport, a zuhanásos és mérgezéses 
balesetekre is igaz. A baleset sokszor súlyos, az 
egész életre kihat. Mérlegeld, hogy megéri-e? 

 Kalandparkokban, extrém sportokkor mindig 
tartsd be a biztonsági előírásokat, használd a 
védőfelszerelést.  

 

 

Sport 
Igazán büszke lehet arra, hogy az életedben jelentős 
szerepet tölt be a sportolás élménye, mivel része az 
egészséges és tudatos életmódnak. Ennek ellenére sok 
kamasz sérül meg azért, mert az edzéstervét nem a 
saját állapotához mérten gyakorolja és túl gyorsan akar 
elérni jól látható eredményt. Elengedhetetlen a 
fokozatosság! 

 Mindig melegíts be! 
 A játékszabályokat tartsd be, ne légy tiszteletlen! 
 Használd az adott sporthoz ajánlott 

védőfelszerelést. Fontos a minőség! 



 A sportoláskor figyelj a mozdulatok helyes 
kivitelezésére, a megfelelő technikára.  

 Tarts szüneteket, hogy szervezeted 
regenerálódhasson! 

 Ha fájdalmat érzel, hagyd abba a sportot! 
 Ne használj doppingszert, táplálék kiegészítőt. A 

fokozatosan felépített rendszeres edzéssel 
fejleszd erődet, ügyességedet! 

 FONTOS! Alkohol, gyógyszer vagy más 
tudatmódosító szer hatása alatt ne sportolj! 

 

Otthonbiztonság fontossága 
Te már abban a korban vagy, hogy szüleid néha 
megkérnek, végezz el ezt-azt. Helyes, ha segítesz. De 
mindent meg kell tanulni, először óvatosnak kell lenni, 
hogy ne érjen baleset. 

 Ha magasba mászol, mindig gondosan helyezd 
el a létrát, hogy ne billegjen. Egyszerre csak egy 
ember legyen a létrán! 

 Szerszámok és fűnyíró használatakor figyelj oda. 
Közben ne hallgass zenét! 

 Járó motorú géphez ne nyúlj! 
 Ha főzésben, vasalásban segítesz, mindig légy 

körültekintő. Ne kapkodj. Használj hosszú nyelű 
kiszedő kanalakat, hőálló anyagból készült 
edényfogót vagy kesztyűt. A serpenyők nyelét 
befelé fordítsd, mert könnyen leránthatod. Ha a 
serpenyőből kifolyik az olaj, azonnal zárd el alatta 
a tüzet.  

 Maró, robbanó anyagokkal ne kísérletezz! 
 Ne száríts hajat, ne használj elektromos 

berendezést a fürdővíz környékén! 
 

Mérgezés megelőzés 



Te már tisztában lehetsz azzal, milyen anyagok 
okozhatnak mérgezést, mivel nem téveszted össze a 
hypós üveget a kólással, a mosóport a kakaóporral. 
Ennek tükrében így számos mérgezés téged nem 
fenyeget, ami a kicsiket még igen. 
 
Mégis kerülnek manapság fiatalok kórházba mérgezés 
miatt, elsősorban az alkohol túlzott fogyasztása miatt, 
gyógyszert túladagolás miatt. Ezen felül kábítószer 
túladagolás miatt is sokan kerülnek kórházba. Sokan 
tévedésből belekóstolnak rossz helyen, szabálytalanul 
tárolt veszélyes anyagba, mert a csomagolás 
megtéveszti őket. Gombászni indulnak és amit szednek, 
nem nézetik meg szakemberrel. Vagy áldozatává válnak 
a lakásuk rossz állapotú fűtési-szellőzési rendszerének 
és szénmonoxid mérgezést kapnak. 
 
Megelőzheted a mérgezést! 

 Ne hagyd, hogy barátaid, haverjaid belevigyenek 
olyan szer kipróbálásába, amiről nem tudod, 
milyen hatással lesz rád. Tudj nemet mondani! 

 Ha valamilyen élvezeti szert használtál, próbáltál 
ki és kezded magad rosszul érezni, szüleidhez, 
orvosaidhoz akkor is légy őszinte, ha tudod, tiltott 
szerről van szó. Az életedet mentheti meg az 
őszinteség! 

 Mielőtt beleiszol egy üvegbe, jól nézd meg, 
szagold meg. Ha bármi gyanúsat észlelsz, inkább 
kérdezd meg, mi van benne.  

 A lakást érdemes szénmonoxid érzékelővel 
felszerelni, a kéményt, a gázkészülékeket 
ellenőrizni kell, karban kell tartani.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


