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Oktatás

• Minden munkavállalónak kötelező részt venni tűzvédelmi  
és munkavédelmi oktatáson

• Az oktatás történhet:

- személyes jelenléttel

- online módon



Mikor kell oktatást tartani?

• Munkába lépés előtti tűzvédelmi oktatás.

• Legalább évenkénti ismétlődő, ismeret frissítő tűzvédelmi oktatás.

• Soron kívüli (rendkívüli) tűzvédelmi oktatás. (pl: tűzeset kapcsán)

• A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több 
munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására 

alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol 
középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását 
írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű 

tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el.



A mai oktatás

A mai oktatás keretében az előző dián sárga színnel kiemelt 

ismétlődő oktatásra kerül sor, tehát az ismeretek naprakészen 

tartása érdekében, az évenkénti egy alkalommal  

kötelező, ismétlődő tűzvédelmi oktatás történik.



Tűzvédelmi szabályzat, Tűzriadó terv

Tűzvédelmi szabályzat készítése kötelező:

• Ha 5-nél több a munkavállaló, (ezért kell a Múzeumban)

• 50 főnél nagyobb befogadóképességű létesítménynél, (és ezért is)

• Robbanásveszélyes besorolású létesítménynél,

• Kereskedelmi szálláshelyeken.



Tűzoltó készülékek

A létesítményben legalább egy darab, az ott 

keletkezhető tűz oltására alkalmas - a vonatko-

zó jogszabályban és szabványban foglalt 

követelményeknek megfelelő - tűzoltó készüléket 

kell elhelyezni.



Tűzoltó készülékek

(6) A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, 

könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, 

hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb 

helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő 

alatt felhasználható legyen, és állandóan 

használható, üzemképes állapotban kell tartani.



Menekülési utak és vészkijáratok

A menekülési utakat és a vészkijáratokat
szabadon kell hagyni. Ne pakoljunk, tároljunk
semmit a menekülési útvonalon!

Úgy kell kialakítani, megjelölni, és olyan
állapotban kell tartani, hogy azokon a
munkavállalók gyorsan és biztonságosan el
tudják hagyni a munkahelyeiket, illetve szükség
esetén gyorsan kimenthetők legyenek.

Csak kifelé, a menekülés irányába nyitható
vészkijáratok alkalmazhatók. A vészkijáratokat
nem szabad úgy lezárni vagy rögzíteni, hogy
azokat vészhelyzetben ne lehessen használni.



Menekülési utak és vészkijáratok

A helyiségek kiüríthetőségi idejét
számítással kell meghatározni.

A menekülési útvonalat világító-,
illetve utánvilágító biztonsági jellel
kell ellátni.



Hívja a tűzoltóságot a 105-ös vagy a    

112-es  telefonszámon!

Kezdje meg a tűz oltását, lokalizálását!

Hajtsa végre a veszélyben levő személyek 

menekítését!

Hajtsa végre a mozgásukban korlátozott 

személyek védett térbe menekítését!

A gyülekezési helyen ellnőrizze, hogy 

mindenkinek sikerült-e elhagynia a veszélyes 

területet (létszámellenőrzés)!

Ne használja a személyfelvonót!

Ne foglalkozzon a személyes tárgyak 

összegyűjtésével



Villamos berendezés

• Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a 
környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
Melegedő hálózati dugalj problémája (pl. nem gyári telefontöltőknél, elosztóknál)

• A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből 
következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak 
számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

• A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos 
tápellátásról le kell választani.



Segélyhívás



Mit mondjunk segélyhíváskor?

• A tűzoltóság segélykéréskor meghatározott sorrendben rögzíti az esemény adatait, ezért 
fontos tudnunk a tűzesetről minden lényeges információt.

Többek között ilyen kérdésekre számíthatunk:

1. A tűzeset pontos címe 
(nagyon hasznos, ha megnevezzük az épület jellegét is. Pl Völgység Múzeum, Bonyhád, Szabadság tér 2., a 
Szentháromság szobornál)

2. Mi történt, mit lát, mit tapasztal?

3. Milyen magas az épület, hány emeletes?

4. Veszélyben vannak-e személyek, sérülés, haláleset történt-e?

5. Lehet-e a helyszínen bármilyen veszélyes dolog, körülmény?

6. A jelző neve, telefonszáma.



Hogyan oltsuk a tüzet?



Hogyan oltsuk a tüzet?



Baleset esetén segítség hívás



Baleset esetén az elsődleges teendő

• Annak felmérése, hogy a veszély megszűnt-e, és a mentés során nem lesznek-e aránytalanul 
nagy veszélynek kitéve a mentést végzők 

• Gondoljunk arra, hogy azzal nem segítünk a sérülten, 
ha mi is  megsérülünk, ezzel csak  a  mentés további 
folyamatát akadályozhatjuk. 

• Ha azt állapítjuk meg, hogy a súlyos veszély továbbra 
is fennáll, akkor azt kell  elsődlegesen megszüntetni 
és csak azután kezdhetünk a mentéshez.

Ilyen lehet áramütés által  okozott baleset, ahol 
könnyen előfordulhat, hogy a segítséget nyújtó is

bajba kerül, ha nem áramtalanítja a villamos hálózatot. 

Kompetensek vagyunk? Tudunk segíteni?



Baleset esetén, a beavatkozás

• Ne essünk pánikba! Gondoljunk arra, hogy a bajba jutott ember a mi segítségünkre szorul. Legyünk 
körültekintőek, határozottak. Ha a veszély a baleset bekövetkezése után továbbra is fennáll, akkor 
szükséges lehet a sérülten kívül a közelben tartózkodók, vendégek,munkavállalók menekítése is.

• Ahhoz, hogy ez a menekítés gyorsan és szervezetten történjen, gondoskodni kell a veszélyeztetett 
térben levők tájékoztatásáról.

Ennek megvalósításához a munkahely jellegére, helyzetére, 
kiterjedésére, a veszélyforrások hatására, továbbá a munka-
végzés hatókörében tartózkodókra is  tekintettel  a  munkál-
tatónak mentési tervvel kell rendelkeznie.

• A munkabaleseteket, üzemi baleseteket munkavédelmi 
szakembernek ki kell vizsgálnia, nyilvántartásba kell vennie 
és 3 napnál hosszabb munkaképtelenség esetén 
munkabaleseti jegyzőkönyvet kell felvennie.



Munkabaleset vagy úti baleset

• 3 nap vagy kevesebb?

• Munkahelyen vagy az utcán?



Lehetséges foglalkozási betegségek – kulturális 
tevékenységet folytató intézményben dolgozók esetében

• A foglalkozás jellege: 

• ülő és álló testhelyzetben, épületen belül illetve kívül végzett szellemi, esetenként 
fizikai munka. 

A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása: 

• A képernyős munkavégzés okozta, szemet, a váz- és izomrendszert érintő terhelések. 

• Ergonómiai, pszichés és pszichoszociális, egészséget érintő kockázatok. 

• baleseti egészségkárosodás (esés, sérülés, közlekedés) lehetséges. 



Képernyő előtt végzett munka

• Ha a képernyő előtt végzett munkaidő meghaladja 

a 4 órát, intézkedések szükségesek:

- óránként 10 perc pihenőidőt kell tartani

• Szem- és látásvizsgálat szükséges:

- a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás 

megkezdése előtt,

- ezt követően kétévenként,



Képernyős munkahelyek ergonómiája

• A fej egyensúlyban a vállak és a csípő közötti vonalban. 

• A gerincoszlop függőleges, egyenes, megtámasztva a háttámlával 

• Karok és vállak ellazultak 

• Az ujjak ellazultak és hajlítottak az adatbevitel  során: ilyenkor ne 

használja a csuklótámaszt! 

• Alkar és könyök vízszintesen, a munkafelülettel egy magasságban. 

• A kezek és a karok szabadon a billentyűzet felett 

• A térdek a combbal egy magasságban, vagy egy picit lejjebb. 

• Lábak a földön, (vagy a lábtámaszon) és előrébb, mint a térdek. 



A teher felemelése

• Ne hajoljunk, hanem 
guggoljunk le a teherhez

• Ne hajlított, hanem egyenes 
gerinccel emeljünk

• Lehető legközelebb álljunk a 
felemelendő teherhez

• Ha a terhet arrébb kell 
vinnünk, akkor a lehető 
legközelebb tartsuk a 

testünkhöz



COVID-19

Minden esetben tartsa be a a jogszabályi előírásokat és a 

munkáltatója által hozott egyedi intézkedéseket is, többek között a:

- Maszkviselés szabályait

- Kézfertőtlenítés szabályait

- Higiéniai előírásokat

- Távolságtartás szabályait

Amennyiben a betegség tüneteit érzi magán 

(pl, láz, szaglás, ízlelés elvesztése, levertség), akkor erről azonnal értesítse felettesét!

Betegen, vírushordozóként semmi esetre se menjen közösségbe, munkahelyére, védje meg a 

fertőzéstől munkatársait, kollégáit.



2021.04.06



2021.04.07.



Mi a tanulság az előző 2 diából? 
avagy a farkast kiáltó juhász esete a tűzjelző érzékelőnél

 A Spar áruház felújítása során a tűzjelző rendszer egyik raktári érzékelője többször is tüzet 

jelzett, riasztott. Mint kiderült  téves volt a riasztás.

 Ez többször is előfordult, mindannyiszor reagáltak az illetékesek, de a riasztások mindig tévesek 

voltak

 Az egyik következő riasztásnál már nem törődtek a jelzéssel, újra tévesnek gondolták. Viszont 

ekkor tényleg tűz volt.

 Mire észrevették, hogy tényleg tűz van, addigra már nem lehetett megfékezni a lángokat. A kár 

majdnem 400.000.000 Ft

MINDEN ESETBEN VEGYÜK KOMOLYAN A TŰZJELZÉST. 

Ha hibás egy berendezés, vagy nem megfelelően működik, akkor gondoskodjunk a javításáról!



Hasznos APP- ÉletMentő

Ingyenes mobilalkalmazás

• Mit kell tennem, közúti baleset, 
eszméletvesztés, allergia, erős vérzés, 
mellkasi fájdalom esetén?

• Hogyan kell újraéleszteni?

• Defibrillátor kereső

• Automatikus segélykérés

• Funkciók működése internet nélkül

• Koronavírus információk

• Vészhelyzeti információk



Köszönöm figyelmüket!

Wosinsky Mór Megyei Múzeum tűzvédelmi, munkavédelmi oktatási 

anyagai és a teszt elérhető:

www.tukpartner.com/volgyseg
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