A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS
(Tűzvédelem)
TŰZMEGELŐZÉS
a
tüzek
keletkezésének
megelőzésére,
tovaterjedésének
megakadályozására, illetőleg a tűzoltás
alapvető
feltételeinek
biztosítására vonatkozó, a
létesítés és a használat során
megtartandó
tűzvédelmi
jogszabályok,
szabványok,
hatósági előírások rendszere
és az azok érvényesítésére
irányuló tevékenység.

TŰZOLTÁS
A veszélyeztetett személyek
mentése, a tűz terjedésének
megakadályozása, az anyagi
javak védelme, a tűz eloltása és
a
szükséges
biztonsági
intézkedések megtétele, továbbá
a tűz közvetlen veszélyének
elhárítása.

TŰZYIZSGÁLAT
a tűz keletkezési idejének,
helyének
és
okának
felderítésére irányuló hatósági
tevékenység, amelynek célja
olyan tűzmegelőzési, tűzoltási
beavatkozási
tapasztalatok
megszerzése, következtetések
levonása, amelyek alkalmasak
a tűzmegelőzési ismeretek
bővítésére és a mentési
beavatkozási
feltételek
javítására.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
Törvények

SZTE tűzvédelmi szervezetének felépítése

1996. évi XXXI. törvény
A tűz elleni védekezésről, a
műszaki mentésről és a
tűzoltóságról

Kormány rendeletek

23/2011.(III.8.) Kr.
A zenés, táncos rendezvények
működésének biztonságosabbá
tételéről

Miniszteri rendeletek

54/2014.(XII.5.) BM rendelet
Országos Tűzvédelmi Szabályzat.

Helyi szabályzás

SZTE Tűzvédelmi Szabályzata

Kancellár
Műszaki Igazgató

Védelmi Iroda

Szervezeti egységek tűzvédelmi megbízottjai

TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KÉZI TŰZOLTÓKÉSZÜLÉK

Nyomókar

AUTOMATA TŰZJELZŐ BERENDEZÉS
AUTOMATA TŰZOLTÓ BERENDEZÉS
KÉZI TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK
Nyomásmérő
FALI TŰZCSAPOK
HŐ-ÉS FÜSTELVEZETŐ RENDSZEREK
TŰZ-ÉS FÜSTGÁTLÓ AJTÓK
BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS, MENEKÜLÉSI IRÁNYFÉNYEK
OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELŐK
KÉZI JELZÉSADÓK
Vetőcső
SZIRÉNÁK
BIZTONSÁGI LIFTEK

• PORRAL OLTÓ
• GÁZZAL OLTÓ – CO2
• HABBAL OLTÓ
Biztosító szeg

TŰZJELZÉS

TŰZ ESETÉN TEENDŐK
Miután tárcsáztad a segélyhívó számot, nyugodtan és tisztán
mondd el a
következőket:
neved, címed és telefonszámod, amelyről hívsz
az égő objektum címe és neve
mi ég, mekkora terjedelemben, mit veszélyeztet
van-e emberélet vagy egészség veszélyeztetve.

TŰZJELZŐ
HANGJELZÉSE

HANGOS
KIABÁLÁS

Ha tüzet észlelsz, értesítsd a veszélyzónában tartózkodó
személyeket.

MENEKÜLÉST SEGÍTŐ IRÁNYFÉNYEK ÉS TÁBLÁK

Ha egyedül nem tudod eloltani a lakásban a tüzet,
hagyd el a lakást, és bezárás nélkül csukd be az
ajtót.

.

Füst ellen az orr illetve a száj elé szorított átnedvesített textillel (kendő, törölköző) a
kimenekülés időtartamára hatásosan lehet védekezni. A forró füstgázok a levegőnél
könnyebbek, így felülről rétegeződve telítik a helyiséget, így lehajolva, kúszva
biztonságosabban elhagyhatjuk a füsttel telített helyiséget.

TESZT

1. LEÍRTAK KÖZÜL MELYIK 3 DB TŰZVÉDELMI BERENDEZÉS.
A.
B.
C.
D.
E.

Automata tűzjelző berendezés
Kézi tűzoltó készülék
Víz szakasz-elzáró
Elektromos fí-relé
Tűz-és füstgátló ajtók

2. MILYEN OLTÓANYAG TÍPUSÚ KÉZI TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEKET ISMER?
A.
B.
C.
D.
E.

Porral oltó
Oxigénnel oltó
Habbal oltó
Gázzal oltó – CO2
Nitrogénnel oltó

3. TŰZ ESETÉN MILYEN SEGÉLYKÉRŐ SZÁMOT KELL HÍVNI?
A.
B.
C.

102
112
122

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
KÓNYA JÓZSEF TŰZVÉDELMI FŐELŐADÓ

