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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?

Tűzvédelmi oktatást köteles tartani a munkáltató:

• a munkavállaló munkába állásakor,

• munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és

biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,

• új technológia bevezetésekor.

• súlyos kimenetelű, vagy rövid időn belül több hasonló baleset bekövetkezésekor

• az ismeretek naprakészen tartása érdekében, legalább évente egy alkalommal ismétlődő 

munkavédelmi oktatást kell tartani 

• valamilyen rendkívüli esemény bekövetkezésekor (súlyos baleset, bekövetkezésekor)



A mai oktatás

A mai oktatás keretében az előző dián sárga színnel kiemelt munkába álláskori 
tűzvédelmi oktatásra kerül sor.

A vonatkozó jogszabály lehetővé teszi, hogy a tűzvédelmi oktatás online módon 
kerüljön megtartásra..

Az oktatási anyag végén egy linket találnak, amely egy mini online tesztre mutat. 
Kérjük, ezt majd legyenek szívesek kitölteni!



Cél, alapelv

• A tűzvédelmi előírások, alapelv és a célok megvalósítása érdekében:

- A munkáltató  a munkavállaló és a munkavédelmi szakember együttműködik.



A tűzvédelmi szabályok területi hatálya

A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed a Samsonite-Hungária Bőrönd Kft.

telephelyein elhelyezkedő épületeire, helyiségeire és szabad tereire.

I-II. üzem: 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 5.

III. üzem: 7100 Szekszárd, külterület hrsz.: 02/10 



Tűzvédelmi szervezet felépítése

Az előírt tűzvédelmi szabályok betartása, betartatása érdekében a Samsonite

Kft.-nél tűzvédelmi szervezet lett létrehozva.

A szervezet tagjai:

Üzem igazgató

Üzem munkaügyi vezető

Üzemeltetési vezetők

Részlegvezetők 

Munkavállalók



A munkavállaló tűzvédelmi feladatai -1

• A munkavállalónak meg kell ismernie és be kell tartania a jelen Tűzvédelmi Szabályzat
vonatkozó előírásait.

• Olyan tevékenységet nem végezhet, amelyhez nem rendelkezik az előírt 
szakmaiképesítéssel, valamint tűzvédelmi ismeretekkel, képesítéssel.

• Köteles részt venni a tűzvédelmi oktatáson, megismerni az általa végzett munkafolyamat 
tűzveszélyességét. Köteles a megelőző tűzvédelmi rendelkezéseket, a tűz esetén 
követendő magatartást elsajátítani, az elhelyezett tűzoltó készülékek, berendezések, 
eszközök és felszerelések gyakorlati használatát megismerni.

• Köteles megismerni a munka megkezdése előtt elvégzendő tűzvédelmi 
teendőket.(áramtalanítás, közlekedési utak biztosítása, tűzvédelmi eszközök 
hozzáférése)



A munkavállaló tűzvédelmi feladatai -2

• Köteles a munkahelyen rendet és tisztaságot tartani és megszüntetni minden olyan körülményt, 
amely tüzet, vagy robbanást okozhat.

• Köteles megismerni a munkaterületükön a tűzjelzés lehetőségeit, módjait.

• Tűzeset, rendkívüli esemény észlelésekor köteles a Szabályzatban foglaltak szerinteljárni.

• Tűz esetén köteles a tűz oltásában, mentésben közreműködni, továbbá a tűzoltóságot feladataik 
ellátásában segíteni.

• Köteles a gépek, berendezések, munkaeszközök biztonságos állapotáról meggyőződni, azokat 
rendeltetésének megfelelően használni, az előírt karbantartási
feladatokat elvégezni úgy, hogy tűz vagy robbanás ne következhessen be. 



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.



Teendők tűzriadó esetén

Amennyiben a tűzjelzést nem a tűzjelző berendezés adta, úgy az eseményt 
haladéktalanul jelezni kell a tűzoltóságra a 105-ös, vagy 112-es telefonszámon 

FONTOS!

A hívás során a szakemberek 

kérésünkre végig vonalban marad és 

mindaddig segíti tanácsaival 

beavatkozásunkat tűzoltók meg 

nem érkeznek.



Hívja a tűzoltóságot a 105-ös vagy a    

112-es  telefonszámon!

Állítsa le és áramtalanítsa a gépeket, 

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! 

A porta dolgozója a tűzvédelmi főkapcsoló 

lekapcsolásával áramtalanít.

Ne foglalkozzon a személyes tárgyak 

összegyűjtésével



Teendők tűzriadó esetén

• Aki a tüzet észlelte, a jelenlévő tűzoltó készülékekkel megkezdi a tűz oltását.
A tűz oltásában minden dolgozó köteles részt venni.

• A munkavállalók a kezelésükben lévő gépeket leállítják, áramtalanítják,
majd a legközelebbi vészkijáraton át elhagyják az épületet.

• A porta dolgozója a tűzvédelmi főkapcsoló lekapcsolásával áramtalanít.

• A tűzoltóság első egységének át kell adni a tűzvédelmi szabályzatot, a
tűzriadó tervvel. A tűzoltóság vezetőjét tájékoztatni kell a helyszínen

történtekről és a továbbiakban a tűzoltás vezető utasításait kell követni. 



Menekülési utak és vészkijáratok

A menekülési utakat és a vészkijáratokat szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még
ideiglenesein is tilos

A menekülési utakat és a vészkijáratokat 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.

TŰZJELZÉSKOR A TŰZGÁTLÓ AJTÓK ZÁRÓDNAK, ÍGY A MENEKÜLÉSI IRÁNY
SZEMPONTJÁBÓL A TŰZGÁTLÓ AJTÓK ÁLTAL FEDETT RÉSZ NEM HASZNÁLHATÓ!!!



Menekülési utak és vészkijáratok

A menekülési útvonalakat, a vészkijáratok megközelíthetőségét a dolgozók a

tűzvédelmi oktatás keretében elsajátítják, a tűzriadó terv éves gyakorlása, vagy

éles eset során alkalmazzák.



Menekülés lehetősége

Menekülés során kövesse a menekülési jelek által mutatott 
irányt!



Mit mikor és hogyan? A tűzjelzés gyakorlata, ha van 
tűzjelző rendszer (Wosinsky óvoda)

2. Ha a riasztás éles

Kezdjük meg az emberek 
kimenekítését, a tűz oltását a 

tűzoltó készülékkel Jelezzük a tüzet 
az intézményvezetőnek

1. Üzemeltessük  a kézi jelzésadót!

Segítségével még a tűzjelző rendszer automatikus működése előtt riaszthatjuk az 
épületben levőket és a katasztrófavédelmet

2. Ha a riasztás téves

Hívja 

06 1 105 105-ös 

telefonszámot és mondjuk le a riasztást 
(szüksége lesz a tűzjelző rendszer 

jelszavára, kb. 2 perce van)



Mit mikor és hogyan? A tűzjelzés gyakorlata

4. Állítsa vissza a készenléti állapotot  a  jelzésadónál

A műanyag kulcs segítségével a berendezés újra működőképes állapotba kerül 

Hívni fog minket a tűzjelző rendszer felügyeletével megbízott cég ügyfélszolgálata

Tájékoztassuk őket  a történtekről, a tűzjelző központban kapcsoljuk ki a tűzjelzést



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. SAMSONITE-HUNGÁRIA Bőrönd Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 5. 2. sz. üzemcsarnok)

2. Mi történt, mit lát, mit tapasztal?

3. Milyen magas az épület, hány emeletes?

4. Veszélyben vannak-e személyek, sérülés?

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

6. A jelző neve, telefonszáma.



Dohányzás

Nemdohányzók védelméről szóló rendelkezések

értelmében az intézmény TELJES TERÜLETÉN, 

csak a dohányzásra kijelölt helyen szabad dohányozni!



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!



Mi történhet kevesebb mint 3 perc alatt?

Egy 3 perces video egy szobatűzről

Csak néhány perc…

• Felteszek egy kávét

• Elmegyek mosdóba

• Csöngettek, megnézem, hogy ki az

Mindegyik csak néhány percet vesz igénybe. De 
látható, h mi történhet kevesebb mint 3 perc 
alatt.

Közelednek az ünnepek, soha ne hagyjunk 
felügyelet nélkül égő gyertyát, csillagszórót.

https://www.youtube.com/watch?v=piofZLySsNc


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
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