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Tűzoltó képzések folyamata 

3.1 A Társaság által nyújtott tűzoltói képzések felsorolása 
A Társaság kezelésében lévő tűzoltó gyakorlópályán a képzésben résztvevőknek lehetőségük nyílik a 

tűzoltó szakmában használatos tűzoltó szakfelszerelések szakszerű használatának elsajátítására, 

valamint különböző tűzoltási- és mentési feladatok végrehajtására. 

A képzést megelőzően a Tűzoltási, mentési és szolgáltatási osztályvezető a Megrendelővel 

előzetesen egyeztetett képzési tematikát készít, amelyet a gyakorlatvezetővel a képzést 

megelőzően ismertet.  

A Társaság az alábbi képzési szolgáltatásokat nyújtja: 

• Szimulátor házban történő tűzoltás és mentés 

• Fizikai és pszichikai konténerben végrehajtandó feladatok 

• Vasúti kocsi tűz oltása 

• Fáklyatűz oltása 

• Csőköteg-tűz oltása 

• Tűz oltása „felső vezetésű” csősávban 

• Tálcatüzek oltása 

o Toronytálca tűzoltása toronytűzzel, vagy anélkül 

o Szivattyútálca tűzoltása szivattyútűzzel, vagy anélkül 

o A két tálca együttes tűzoltása 

o Különböző mobil tálcák tűzoltása 

• Tűzfolyosón való áthaladás 

• Anyagkifolyások elhárítása 

o Anyagkifolyás vasúti tartálykocsin 

o Anyagkifolyás „Polip” szimulátoron 

o Anyagkifolyás „felső vezetésű” csősávban  

• Gázpalacktűz oltása „kézzel”- és porraloltó tűzoltó készülékkel 

• Habbaloltás eszközeinek bemutatása 

• Motoros és hidraulikus roncsvágás és roncsból mentés 

• Pneumatikus emelőpárnával történő emelés 

• Alpintechnikai/kötéltechnikai eszközök használata (önmentés és mások mentése)  

• Veszélyes anyagok jelenlétében történő mérések végzése, a beavatkozás feltételeinek 

meghatározása 

• FLT-200 és FLT-400 mobil tűzszimulátorok oltása (részletes szabályait lásd az 5. számú 

mellékletben) 
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3.2 Képzések személyi feltételei 

a) A 3.1 pontba felsorolt képzéseken csak az vehet részt, aki  

• a gyakorlaton munkavégzésre alkalmas állapotban jelent meg, 

• 18. életévét betöltötte, 

• a képzést megelőzően a gyakorlatvezetőtől dokumentált munkavédelmi oktatásban 

részesült. 

A motoros, hidraulikus mentőszerszám készlet és a pneumatikus emelőpárna használat típus 

vizsgához kötött.  

A típusvizsga megszerzéséért gyakorló személyek a gyakorlatvezető és egy vizsgázott kezelő 

fokozott felügyelete mellett végezhetik az eszközök kezelését. 

b) A munkavégzésre alkalmas állapot szemrevételezéses ellenőrzése a gyakorlatvezető 

feladata. 

c) A képzésen részvevők maximális létszáma alkalmanként legfeljebb 20 fő lehet. 

d) A Társaság részéről minimálisan 4 fő tűzoltó (1 fő gyakorlatvezető és 3 fő segítő, amelyből az 

alpintechnikai feladatsornál minimum 1 fő vizsgázott személy) szükséges a képzés 

végrehajtásához. A megrendelt szolgáltatás alapján összeállított képzési tematika ettől 

nagyobb segítői létszámot is szükségessé tehet. 

e) Gyakorlatvezetők a FER-24, FER-25, FER-26 beosztással rendelkezők, valamint a 

helyettesítésükre kinevezett személyek lehetnek. 

f) Képzést megelőzően a gyakorlatvezető szóbeli munkavédelmi oktatást tart a képzési 

helyszín(ek) bejárásával egy időben, amit a „Munkavédelmi oktatási napló” értelemszerű 

kitöltésével és a résztvevők aláíratásával dokumentál. Az oktatásnak ki kell terjednie: 

• a képzési feladatok végrehajtási menetének ismertetésére, 

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

• a szükséges egyéni védőeszközök használatának szabályaira, 

• a képzés során használt munkaeszközök használati szabályaira (4. számú melléklet), 

• a teendőkre rendkívüli körülmények kialakulása esetén. 

g) A tűzszimulátorokat és kiegészítő berendezéseket (elpárologtató, gázellátó stb.) kizárólag 

kezelői vizsgával és megfelelő gyakorlattal rendelkező munkavállalók kezelhetik. 

A tűzszimulátorok kezeléséhez szükséges képesítéssel rendelkezők névsorát a FER-szerveren 

lévő kezelői és egyéb képesítéseket nyilvántartó táblázat tartalmazza.  

3.3 Képzések tárgyi feltételei 

3.3.1 Előírt egyéni védőeszközök 

a) A képzéshez a 3. számú melléklet szerinti, minimálisan előírt egyéni védőeszközöket a 

képzést igénylő szervezet köteles biztosítani a részvevők számára.  
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b) A megrendelt képzésekhez előírt egyéni védőeszközökről a Tűzoltási, mentési és 

szolgáltatási osztályvezető köteles tájékoztatni a Megrendelőt a megrendelés 

visszaigazolásakor. 

c) A képzésekhez előírt, 3. számú melléklet szerinti egyéni védőeszközök használatát és 

balesetvédelmi szabályok betartását a gyakorlatvezető köteles megkövetelni. 

d) Egyedi esetben a részvevőknek Társaságunk az alábbi egyéni védőeszközöket tudja 

korlátozott számban biztosítani: légzésvédő, bevetési ruha, kesztyű, kámzsa. 

3.3.2 Szemléltető anyagok, eszközök, éghető- és oltóanyagok 
A képzésekhez szükséges személtető anyagokat és eszközöket, valamint az éghető- és 

oltóanyagokat Társaságunk biztosítja. 
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