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A tantárgy neve: Extrém körülmények közötti tűzoltói beavatkozások 

Mely területhez tartozik: Műszaki-biztonságtechnikai területet alapozó 

A tantárgy kreditértéke: 6 kredit 

A tantárgy előadója: Dr. Bérczi László PhD 

A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókkal a katasztrófavédelem (tűzvédelem) 

jogszabályi és szervezeti (belső) szabályozás illetve szabványok indukálta teljes 

eszközrendszerét. 

A tantárgy előfeltétele: nincs 

A tantárgy tartalma: 

Extrém körülmények közötti tűzoltói beavatkozások fogalma, tartalma, eljárási rendje, 

helye és szerepe az általános tűzoltói beavatkozás (műszaki mentés) rendszerében. Az 

extrém körülmények közötti tűzoltói beavatkozásokat érintő jogi és belső szabályozás 

ismertetése. A beavatkozások szervezeti jellemzői. Tűzoltástaktika szabályozási, 

eljárási és módszertani feltételei. Tűzoltás és műszaki mentés mélygarázsokban, 

mélylétesítményekben és veszélyes anyag jelenlétében. Biztonságos tűzoltói 

beavatkozás személyi és műszaki technikai feltételei. Újszerű megoldások a megelőzés, 

a beavatkozás és a műszaki berendezések alkalmazása területén.  

Az extrém körülmények közötti tűzoltási beavatkozások eljárási, személyi és műszaki 

technikai feltételeivel kapcsolatos ismeretek elméleti és gyakorlati elsajátítása. 
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