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FLT-200 és FLT-400 mobil tűzszimulátorok használatának szabályai 
 
 
 
1. A Társaság által nyújtott mobil tűzszimulátor képzések felsorolása 

A Társaság kezelésében lévő mobil tűzszimulátor(ok) lehetőséget nyújt(anak) tűzoltók és más 

munkavállalók számára kézi tűzoltókészülékkel történő tűzoltás gyakorlására és a helyes oltási 

módok elsajátítására. 

A képzést megelőzően a Tűzoltási, mentési és szolgáltatási osztályvezető (fióktelepen a helyi 

parancsnok) a megrendelővel előzetesen egyeztetett képzési tematikát készít, amelyet a 

gyakorlatvezetővel a képzést megelőzően ismertet.  

A Társaság az alábbi képzési szolgáltatásokat nyújtja a folyadék felület tüzek oltásához és a 

különböző feltét modulok használatával: 

• Papír szemétkosár: „A” típusú tűz oltása 

• FLT-200 és FLT-400 felület tűz: „B” típusú tűz oltása 

• Aeroszol robbanás: Aeroszolokban rejlő veszélyek és robbanási jellemzők felismerése 

• Gázpalack tűz: „C” típusú tűz oltása 

• Gázvezeték peremtűz: „C” típusú tűz oltása 

• Elektromos biztosíték szekrény: Elektromos berendezések tüzeinek oltás 

• TV/Monitor: Elektromos berendezések tüzeinek oltás 

• Elektromos motor: Elektromos berendezések tüzeinek oltás 

• Sütőolaj tűz: A zsírtüzek oltóanyagának megfelelő használata és a nem megfelelő oltóanyag 

használat veszélyének felismerése (pl. víz) 

 

2. Képzések személyi feltételei 

a) Az 1. pontban felsorolt képzéseken csak az vehet részt, aki  

- munkavégzésre alkalmas állapotban jelent meg a gyakorlaton, 

- a 18. évét már betöltötte, 

b) A munkavégzésre alkalmas állapot szemrevételezéses ellenőrzése a gyakorlat vezetőjének 

feladata. 
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c) A Társaság részéről minimálisan 2 fő tűzoltó (1 fő gyakorlatvezető és 1 fő segítő) szükséges a 

képzés végrehajtásához. A megrendelt képzési szolgáltatás alapján összeállított képzési 

tematika ettől nagyobb létszámot is indokolhat. 

d) Gyakorlatvezetők tűzoltói alapképesítéssel és kezelői jogosultsággal rendelkező személyek 

lehetnek. 

e) Képzést megelőzően a gyakorlat vezetője szóbeli munkavédelmi oktatást köteles tartani.  

f) Az oktatásnak ki kell terjednie: 

- a képzési feladatok és végrehajtásuk menetének ismertetésére, 

- a képzés során várható veszélyek ismertetésre és az ellenük való védekezés módjára, 

- a megkövetelt egyéni védőeszközök használatának szabályaira, 

- a teendőkre rendkívüli körülmények kialakulása esetén. 

g) A tűzszimulátorokat kizárólag kezelői vizsgával és megfelelő gyakorlattal rendelkező 

munkavállalók kezelhetik, betartva a kezelési utasítás előírásait.  

 

3. Képzések tárgyi feltételei 

3.1 Előírt egyéni védőeszközök 

a) A 3. számú mellékletben az egyes képzésekhez előírt egyéni védőeszközöket a képzést igénylő 

szervezet köteles biztosítani a részvevők számára.  

b) A megrendelt képzésekhez előírt és megkövetelt egyéni védőeszközökről a Tűzoltási, mentési 

és szolgáltatási osztályvezető köteles tájékoztatni a megrendelőt a megrendelés 

visszaigazolásakor. 

c) Egyedi esetben a részvevőknek Társaságunk az alábbi egyéni védőeszközöket tudja korlátozott 

számban biztosítani: sisak, kesztyű. 

d) Az egyes képzések során előírt egyéni védőeszközök használatát és balesetvédelmi szabályok 

betartását a gyakorlat vezetője köteles megkövetelni. 

3.2 Szemléltető anyagok, eszközök, éghető- és oltóanyagok 

A képzésekhez szükséges személtető anyagokat és eszközöket, valamint az éghető- és 

oltóanyagokat Társaságunk biztosítja. 

 

4. Képzések végrehajtásának szabályai 

4.1 Tűzszimulátor képzések előkészítéséhez kapcsolódó szabályok 
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a) A képzésen résztvevőkkel az „Oktatási napló” formanyomtatványt alá kell íratni, ami a 

gyakorlatvezető feladata. 

b) Szimulátor felállítási helyét úgy kell megválasztani nyílt területen a szabad ég alatt, (de soha 

sem a földfelszín alatt), hogy az üzemeltetéshez szükséges 5 méter (FIREBOOSTER használat 

során 15 méter) lezárt védő távolság kialakítható legyen. 

c) Szimulátor egységtől a lehető legtávolabb kell elhelyezni a gázpalackokat (teljes tömlőhossz 

használatával). 

d) A használatba vétel előtt a szimulátor(ok) csatlakozásait át kell ellenőrizni, hogy ne alakuljon ki 

veszélyes koncentráció a légtérben (különös figyelemmel a nyomás alatt lévő részekre), ami a 

segítők kötelessége. 

e) A gyakorlat megkezdése előtt próbaüzemeltetést kell végezni, hogy az esetleges rendszerbeli 

rendellenességeket és veszélyhelyzeteket el lehessen kerülni. 

4.2 Tűzszimulátor(ok) tűzoltásához kapcsolódó szabályok 

a) A gyakorlatvezető a szélirány figyelembevételével köteles kijelölni az oltási pozíciót és az oltási 

irányt. 

b) Végrehajtás előtt a gyakorlatvezető feladata kijelölni a sugárvezetőket, valamint számukra a 

feladat végrehajtáshoz tűzoltás taktikailag és balesetvédelmileg elengedhetetlen utasításokat 

köteles adni. 

f) A képzés ideje alatt a kezelő a végrehajtókat köteles folyamatosan figyelemmel kísérni, annak 

érdekében, hogy az esetlegesen szükségessé váló vészleállítás haladéktalanul végrehajtható 

legyen. 

g) Veszélyes körülmény kialakulása esetén a képzési folyamatot a gyakorlatvezető köteles azonnal 

leállítani (vészleállítás).  

h) Tűzszimulátort képzés végén a szimulátor tálcát és feltétek palást felületét vízsugárral vissza 

kell hűteni a környezeti hőmérsékletre, és a teljes rendszert nyomásmentesíteni kell.  

 

http://www.fer.hu/
mailto:fer@fer.hu
file://///algyfl1/FER/Altalanos/06_MIR/01_SZABÁLYZATOK/MIR_MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS/MIR_1.14_FER1_Tűzoltó_képzések/FO/MIR_1.14_FER1_FO1_v1_Oktatasi_naplo.doc

