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A tananyag
Oktatási cél:
A tűzvédelem szakmai szabályrendszerének érvényesülését szolgáló követelményrendszer elsajátítása. A
gazdálkodó szervezeteknél folytatandó tűzvédelmi tevékenység technikai feltételrendszerének megismertetése.

Ütemezés
Oktatási hét
(konzultáció)

Témakör

1.

A tantárgyi követelmények ismertetése. Tűzkockázat meghatározása, összetevői. A létesítés általános
szabályai. Építőanyagok tűzvédelmi minősítése. A tűztávolság. Homlokzati tűzterjedés elleni védelem.
Tűzterjedés elleni gátak. Tűzgátló alapszerkezetek, lezárások.

2.

Tűz- és füstszakaszok kialakítása. Hő- és füstelvezető rendszere kialakítása, működésük elvei.

3.

Az oltóanyag-ellátás technikai eszközei. A tüzivíz-hálózatok és kiépítésük. Tűzoltói beavatkozás feltételit
biztosító követelmények. Tűzoltási felvonulási terület, út kialakítása. Oltóanyag biztosítása. A tűzoltó
készülékek és az elégséges oltóanyagegység meghatározása.

4.

A beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések működési elve, létesítésük, használatuk és üzemeltetésük
szabályozása. A tűzvédelmi rendszerek vezérlésében elfoglalt szerepük. Ellenőrzés, karbantartás és
felülvizsgálat szabályai.
Félévközi követelmények

1.

A tantárgyi és a félévi követelmények ismertetése.

4.

Záró elektronikus vizsgateszt írása.

Az aláírás megszerzésének módja:
Az előadások témakörei Moodle-rendszer alkalmazásával elearning tananyagfeldolgozással történik.
A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. Az aláírás megszerzéséhez a hallgatóknak a félév során egy
minimum 15, maximum 25 oldal terjedelmű házi dolgozatot kell eredményesen megírnia az első előadáson meghatározott
témakörökből. Aki a félév végéig vagy a kijelölt pótlási határidőig elégséges szinten nem teljesíti az írásbeli félévi
feladatott, nem kap aláírást. Elmaradt vagy elégtelen házi dolgozatot indokolt esetben az előadóval megbeszélt módon
eseti jelleggel határidőhöz kötve lehet pótolni.
A vizsga módja: elektronikus vizsgateszt Moodle-rendszerben
A pótlás módja:
A vizsga pótlása külön eljárási díj ellenében – a megadott időpontban az eljárási díj befizetését követően – a Tanulmányi
és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint elektronikus tesztírással lehetséges.
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A tárgy minőségbiztosítási módszerei:
A tananyag feldolgozása során alkalmazott módszereken túl a tantárgyhoz kapcsolódó szabályozók változásainak
folyamatos nyomon követése és megjelenő szakirodalom feldolgozását követő tananyagfejlesztés.
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