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Debreceni Egyetem
tűz- és munkavédelmi szervezetének felépítése

Rektor
Gazdasági főigazgató

Munkabiztonsági 
Önálló Osztály

Szervezeti egységek tűz- és munkavédelmi 
megbízottjai



Jogszabályi háttér

Törvények
A tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról
A munkavédelemről

Kormány rendeletek
A zenés, táncos rendezvények 
működésének biztonságosabbá Kormány rendeletek

Miniszteri rendeletek

működésének biztonságosabbá 
tételéről

BM rendelet Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat. 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

A DEBRECENI EGYETEM TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI 
SZABÁLYZATA



A tűz- és munkavédelmi megbízott 

Az intézmény vezet ője által kijelölt személy

Meghatározott területen 

Látja el a megbízott 
feladatokat



A munkavédelmi megbízott 
munkavédelmi feladatai

a szervezeti egység meghatározott területén figyelemmel kíséri , segíti a
munkavédelmi szabályok, előírások betartását, hiányosság vagy mulasztás
esetén intézkedést kezdeményez .

megtartja, és nyilvántartja a dolgozók általános munkavédelmi oktatását ,
amihez az MBO segítségét kérheti.

segítséget nyújt az esetleges baleset okának feltárásában

elősegíti , hogy a dolgozók megismerjék a munkavédelmi szabályokat,
előírásokat, valamint munkavégzés estén a teendőiket.

a napi munka során és annak befejezésekor a Munkavédelmi Szabályzat
előírásai alapján gondoskodik a használati szabályok betartásának
ellenőrzéséről.



Munkavédelmi nyilvántartások

Munkavédelmi nyilvántartások:
- munkavédelmi oktatási napló,
- munkahelyi sérülési napló,
- munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok,
- munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok rendje (gyakoriság, 
irányultság),
- érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv,
- biztonsági adatlapok
- egyéni védőeszköz juttatási szabályzat
- egyéni védőeszköz kiosztási jegyzék
- dohányzás rendjének szabályozása
- munkavédelmi Szabályzat 



Munkavédelmi nyilvántartások

Munkavédelmi oktatási napló
Előzetes munkavédelmi oktatás

Munkába lépés előtt az MBO – elméleti általános ismeretek
jogszabályok, baleset, magatartási szabályok, orvosi vizsgálat, stb.
Munkába lépés előtt a szervezeti egység – gyakorlati helyi sajátosságokMunkába lépés előtt a szervezeti egység – gyakorlati helyi sajátosságok
munkaterület bemutatása, elsősegélynyújtó hely, egyéni védőeszközök, stb.
Hallgatók oktatása

Ismétl ődő munkavédelmi oktatás
Gyakoriság: évente – nem naptári évente!
Oktatásra kötelezett: minden munkavállaló!
Hallgatók oktatása

Elektronikus tűz- és munkavédelmi oktatás:
munkavedelem.unideb.hu/oktatási anyagok és egyéb dokumentációk/



Munkavédelmi Oktatási Napló

A  nyilvántartásnak tartalmaznia kell :

• az oktatás időpontját, helyét.
• az oktatott anyag tételes felsorolását,• az oktatott anyag tételes felsorolását,
• az oktatást végző nevét, beosztását
• az oktatott személy (személyek ) nevét, munkahelyét.
• az oktatott sajátkezű aláírását

A nyilvántartást az alkalmazottat foglalkoztató szervezeti egység kezeli.

Soron kívüli oktatás, (6 hónapot meghaladó folyamatos távollét

után, munkakör változás előtt, áthelyezés után).



Munkavédelmi nyilvántartások

Munkahelyi sérülési napló

Mindenki részéről hozzáférhető helyen kell elhelyezni
Egy szervezeti egységen belül több napló is vezethető
Minden sérüléssel járó eseményt rögzíteni kell
Nem kötelező, de javasolt az úti baleseti sérülést is rögzíteni

MBO részére továbbítani: keresőképtelenséggel járó baleset esetén!

Bér- és munkaügyi főosztály részére továbbítani: úti baleseti sérülés esetén.

Tűszúrásos baleset: rögzíteni kell, de csak keresőképtelenség esetén kell az
MBO részére továbbítani.



Munkavédelmi nyilvántartások

Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok

Minden szervezeti egységnek rendelkeznie kell nyilvántartással!

A nyilvántartás vezetése és naprakészen tartása nem a foglalkozás-
egészségügyi szolgálat feladata és felelőssége!egészségügyi szolgálat feladata és felelőssége!

Érvényes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat hiányába a munkavállalót a
munkavégzéstől el kell tiltani!

Kiegészítő vizsgálatra küldéssel az alkalmasság nem kerül megállapításra, a
kiegészítő vizsgálat eredményét vissza kell vinni a foglalkozás-egészségügyi
szakorvosnak!

A nyilvántartás tárolási helye: a szervezeti egységnél!



Munkavédelmi nyilvántartások

Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok 
rendje (gyakoriság, irányultság)

Szervezeti egység feladata
NévjegyzékNévjegyzék
Munkakörök meghatározása
Tevékenységek felsorolása

Foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata
Vizsgálatok gyakoriságának meghatározása
Vizsgálatok irányultságának meghatározása

A nyilvántartás tárolási helye: a szervezeti egységnél!



Munkavédelmi nyilvántartások

Érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv

Gyakoriság: 3 évente.

Nem tévesztendő össze a szabványossági 
felülvizsgálattal!



Munkavédelmi nyilvántartások

Biztonsági adatlapok

Nyomtatott formában a felhasználás helyén.

A felhasználó anyanyelvén.

2010. januárjától változott a biztonsági adatlap!

A 2010 előtti biztonsági adatlapok a munkahelyeken nem
fogadhatók el!



Munkavédelmi nyilvántartások

- egyéni védőeszköz juttatási szabályzat
Központilag kiadva

- egyéni védőeszköz kiosztási jegyzék
Helyileg nyilvántartva

- dohányzás rendjének szabályozása- dohányzás rendjének szabályozása
Központilag szabályozva

- munkavédelmi szabályzat
Központilag szabályozva 



Dohányzás

1999. évi XLII. törvény

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól



Tűzvédelmi nyilvántartások

• Tűzvédelmi nyilvántartások:
- tűzvédelmi oktatási napló
- tűzvédelmi szabályzat + kiegészítés
- tűzriadó terv + gyakorlás + helyszínrajz
- 50 fő feletti befogadóképességű helyiségek kiürítés számítása
- tűzveszélyességi osztályba sorolás
- elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv,- elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv,
- villámhárító felülvizsgálati jegyzőkönyv,
- kézi tűzoltó készülékek és tűzcsapok üzembentartói ellenőrzés,
- vészvilágítási és irányfény felülvizsgálat,
- tűzgátló ajtók ellenőrzése,
- beépített tűzjelző berendezés ellenőrzés,
- füstmentes lépcsőház nyomáspróba,
- automata oltóberendezés ellenőrzés



A megbízott feladata……



A tűzvédelmi megbízott 
tűzvédelmi feladatai

a szervezeti egység meghatározott területén figyelemmel kíséri , segíti a
tűzvédelmi szabályok, előírások betartását, hiányosság vagy mulasztás
esetén intézkedést kezdeményez .

megtartja, és nyilvántartja a dolgozók általános t űzvédelmi oktatását ,
amihez a MBO segítségét kérheti.

segítséget nyújt az esetleges tűz keletkezési okának feltárásában

elősegíti , hogy a dolgozók megismerjék a tűzvédelmi szabályokat,
előírásokat, valamint tűz estén a teendőiket.

a napi munka során és annak befejezésekor a Tűzvédelmi Szabályzat
előírásai alapján gondoskodik a használati szabályok betartásának
ellenőrzéséről.



Tűzvédelmi nyilvántartások

Tűzvédelmi oktatási napló

Előzetes tűzvédelmi oktatás
Munkába lépés előtt az MBO – elméleti általános ismeretek
jogszabályok, t űzjelzés, magatartási szabályok, kézi t űzoltó készülékek, stb.
Munkába lépés előtt a szervezeti egység – gyakorlati helyi sajátosságokMunkába lépés előtt a szervezeti egység – gyakorlati helyi sajátosságok
munkaterület bemutatása, dohányzóhelyek, tűzjelzés, menekülési útvonalak, stb.
Hallgatók oktatása

Ismétl ődő tűzvédelmi oktatás
Gyakoriság: évente – nem naptári évente!
Oktatásra kötelezett: minden munkavállaló!
Hallgatók oktatása

Elektronikus tűz- és munkavédelmi oktatás:
munkavedelem.unideb.hu/oktatási anyagok és egyéb dokumentációk/



Oktatási napló

A DE Munkabiztonsági Önálló Osztálytól igényelhető



Oktatási napló

A  nyilvántartásnak tartalmaznia kell :

• az oktatás időpontját, helyét.
• az oktatott anyag tételes felsorolását,• az oktatott anyag tételes felsorolását,
• az oktatást végző nevét, beosztását
• az oktatott személy (személyek ) nevét, munkahelyét.
• az oktatott sajátkezű aláírását

A nyilvántartást az alkalmazottat foglalkoztató szervezeti egység kezeli.

Soron kívüli oktatás, (6 hónapot meghaladó folyamatos távollét

után, munkakör változás előtt, áthelyezés után).



Tűzvédelmi nyilvántartások

Tűzvédelmi szabályzat + kiegészítés

Tűzvédelmi Szabályzat
Központilag kiadva.
Nyomtatott formában a helyszínen.Nyomtatott formában a helyszínen.
Több helyszínnel rendelkező szervezeti egység esetén minden helyszínen 
el kell helyezni.

Kiegészít ő Tűzvédelmi Utasítás
Tartalmazza a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok,
illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek
tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti
tűzvédelmi használati szabályokat, el őírásokat.



Tűzvédelmi nyilvántartások

Tűzriadó terv + gyakorlás + helyszínrajz
Hol kell T űzriadó Tervet készíteni?

Tűzriadó Tervet kell készíteni:
• a) az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre,
• b) a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és

szociális építményrészre, építményre, létesítményekre,
• c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül

több, mint 300 fő tartózkodhat,
• d) kereskedelmi szálláshelyre.



Tűzriadó Terv

Ahhoz, hogy t űz esetén megfelel ő legyen a 
reakció, megfelel ő cselekvési sort,

jelzési követelményeket kell meghatározni.

A Tűzriadó Terv  egy  részletes felkészülés a t űz estén jelentkez ő 
feladatokra. 



Tűzvédelmi nyilvántartások

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell

a) a tűzjelzés módját;
b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási

rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;
c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi

berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás,
technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);

d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési 
szabályokra);

e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény,
építményrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból
fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a
vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak megjelölésével.



Mit tartalmazzon egy T űzriadó Terv ?

A létesítmény alaprajzát, bejelölve a 
menekülési útvonalakat, központi 

elzárókat,
a vízszerzési lehetőségeket, 

vészkijáratokat

Tűzveszélyességi osztályba 
sorolását

Tűzvédelmi felszereltségét



Mit tartalmazzon egy T űzriadó Terv ?

Az épületben alkalmazott, tárolt veszélyes anyagok, 
valamint  a tárolt gázpalackok jelenlétéről, 

mennyiségéről készített listát.



Mit tartalmazzon egy T űzriadó Terv ?

az értesítés 
rendjét.

a dolgozói 
létszámot 

a tűzriadó tervben rögzíteni kell, hogy a 
létesítmény egyes zárt helységeinek 

kulcsai hol találhatók.kulcsai hol találhatók.

A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett

munkavállalóval évente egyszer ismertetni és gyakoroltatni kell



A gyakoroltatás során előjöhetnek a tűzriadó terv hibái, és lehetőség
van a hibák kijavítására (pl. a vészcsengő, sziréna nem hallható
mindenhol ).
Az épület nem kiüríthető a meghatározott idő alatt.
A biztonsági őrnek, portásnak túl sok feladata van.
Az irányfények, biztonsági világítás nem működik. 
A tűzjelző rendszer vezérlései nem működnek (lift, tűzgátló ajtók, ….)
A kijárati ajtó valamelyik szárnya nem nyitható.

PÁNIK FÜST



Kijárati ajtók

Befelé nyíló kétszárnyú ajtó Ajtó rögzítése



A munkavállalók feladata, hogy a tűzriadó hallatán a létesítmény
területét rendezetten, a kiürítési terv alapján a jelzett menekülési

útvonalak használatával , a legrövidebb menekítési útvonalon hagyják
el, és foglalják el a számukra kijelölt gyülekezési helyet.

Ellenőrizni kell , hogy mindenki elhagyta-e az épületet. (nyilvántartás)



Segélyhívó  telefonszámok  
ismerete

Valamennyi mobil telefonkészülékér ől a segélyhívások ingyen hívhatóak.Valamennyi mobil telefonkészülékér ől a segélyhívások ingyen hívhatóak.





Tűzvédelmi nyilvántartások

Tűzriadó terv + gyakorlás + helyszínrajz
Szervezeti egységre illesztve.

Minta van, de a fejléc csere nem elég!

Gyakorlás: A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség
szerint, de legalább évente az érintettekkel
gyakoroltatni és annak eredményét írásban
rögzíteni kell.

A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.
Helyszínrajz: tűzriadó terv melléklete.



Kiürítési-és menekülési terv



Tűzvédelmi nyilvántartások

50 főnél nagyobb befogadóképesség ű 
helyiségek

A Tűzvédelmi Szabályzatnak tartalmaznia kell:
A tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb
befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló
rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen
belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a - kiürítési
számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt -
megengedett maximális befogadóképességet.
Központilag készül, mindenki megkapja akit érint!



Tűzvédelmi nyilvántartások

Tűzveszélyességi osztályba sorolás
A Kiegészítő Tűzvédelmi Utasításnak tartalmaznia kell:

a létesítmény (létesítmények), építmények,
tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek,tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek,
szabadterek, veszélyességi övezetek
tűzveszélyességi osztályba sorolását és az
azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi
használati szabályokat, előírásokat.



28/2011 (IX.6) BM rendelettel kiadott OTSZ

Tűzveszélyességi 
osztályba sorolás

„Tűzveszélyes” „Mérsékelten    

tűzveszélyes”

Az a közösségi épület, amelyben egy 

tűzszakasz befogadóképessége 500 

főnél nagyobb

tűzveszélyes”

560.§ (4) f, a közösségi és lakóépület, 

tűzszakasz

Közösségi épület: minden olyan épület, amely nem minősül lakó-, tárolási-,ipari-, 

mezőgazdasági épületnek.



Tűzvédelmi nyilvántartások

Elektromos hálózat szabványossági 
felülvizsgálati jegyz őkönyv

Villámhárító felülvizsgálati jegyz őkönyv

„A”-”B” tűzveszélyességi osztály: 3 év
„C”-”D”-”E” tűzveszélyességi osztály: 6 év
Az üzemeltető kötelessége!
A jegyzőkönyvnek a helyszínen kell lennie!



Tűzvédelmi nyilvántartások

Kézi tűzoltó készülékek és t űzcsapok üzembentartói ellen őrzés
Üzembentartói ellenőrzés – nem tévesztendő össze a szakvállalat által végzett
ellenőrzéssel!
A készenlétben tartó vagy képviselője a rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi,
hogy a tűzoltó készülék
• a) az előírt készenléti helyen van,
• b) rögzítése biztonságos,• b) rögzítése biztonságos,
• c) látható,
• d) magyar nyelv ű használati utasítása a t űzoltó készülékkel szemben állva

olvasható,
• e) használata nem ütközik akadályba,
• f) valamennyi nyomásmér ő vagy jelz ő műszerének jelzése a m űködési zónában

található,
• g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott,
• h) fém vagy m űanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen é s ép,
• i) zárópecsétje sértetlen,
• j) karbantartása esedékes-e, és
• k) állapota kifogástalan, üzemszer ű.



Tűzoltó készülék nyilvántartó lap



Tűzvédelmi nyilvántartások

Vészvilágítási és irányfény lámpatestek ellen őrzése
Biztonsági felvonók felülvizsgálata

Ellenőrzés szemrevételezéssel – piros led, zöld led

Üzemszerű ellenőrzés – áramszünet

Ellenőrzés dokumentálása



28/2011 (IX.6) BM rendelettel kiadott OTSZ

Villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági jelek

A villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági 
jelek működőképességét rendszeresen, de legalább 

havonta próbával ellenőrizni kell, melyről ELLENŐRZÉSI 
NAPLÓT KELL VEZETNI . A meghibásodott elemeket 
(akkumulátor, fénycső ) haladéktalanul cserélni kell.



28/2011 (IX.6) BM rendelettel kiadott OTSZ

Biztonsági világítás és jelek

Hagyományos ( nem biztonsági) felvonóknál 

Biztonsági felvonó: az épület füstmentes lépcsőházához, tűzgátló előtérhez vagy a
szabadtérhez kapcsolódó, vagy épülettűz alatt is működtethető valamennyi épületszintet
kiszolgáló felvonó, mely lehet tűzoltófelvonó, vagy menekülési felvonó.



ELLENŐRZÉSI NAPLÓ



Tűzvédelmi nyilvántartások

Tűzgátló ajtók ellen őrzése

Ellenőrzés szemrevételezéssel: 
tartómágnes, soroló.tartómágnes, soroló.

Üzemszerű ellenőrzés: 
bezáródik, nem záródik be.

Ellenőrzés dokumentálása.



Tűzvédelmi nyilvántartások

Beépített t űzjelző berendezés ellen őrzés
Automata oltóberendezés ellen őrzés

Üzemeltetési naplóÜzemeltetési napló
- napi ellenőrzés
- havi ellenőrzés
- negyedéves ellenőrzés

A szakvállalat negyedéves ellen őrzése az üzemeltet ői ellen őrzést
nem pótolja!



Tűzvédelmi nyilvántartások

Füstmentes lépcs őház nyomáspróba
Műszaki osztályok feladata.

Automata oltóberendezés ellen őrzés
Üzemeltetési naplóÜzemeltetési napló

- napi ellenőrzés
- havi ellenőrzés
- negyedéves ellenőrzés

A szakvállalat negyedéves ellen őrzése az
üzemeltet ői ellen őrzést nem pótolja!



Tűzvédelem a gyakorlatban

T Ű Z O L T Á S I    T Ű Z O L T Á S I    
G Y A K O R L A T



TűzTűz--és munkavédelmi megbízottak és munkavédelmi megbízottak 
továbbképzésetovábbképzése

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKETKÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET


