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ABSTRACT

A világ különböző részein a tűzoltói, katasztrófavédelmi feladatok

műveleti területeinek adottságai és a mentési feladatok

nagymértékben eltérhetnek. Az egyes országokban más és más

földrajzi, gazdasági, politikai és kulturális adottságok

befolyásolják a tűzoltók és a katasztrófavédelem munkáját. Ez az

oka annak, hogy különféle rendszeresített eljárások és technikai

eszközök állnak rendelkezésre a tűzoltási és katasztrófa-elhárítási

feladatok végrehajtása során. Extrém körülménynek tekinthető, ha

egy ország káreseteinek sajátosságai speciális képességeket, tudást

és eszközöket követelnek meg az Európában tapasztalt

feltételekhez képest.
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IRAK I.

A harmadik öbölháború folyamán Irakban a koalíciós erők kötelékében több

páncélozott tűzoltójármű és műszakimentő-szer teljesített szolgálatot. A sivatagi

terep sajátosságai, és az aktív ellenséges tevékenység speciális tudást és

képességeket követelt meg az ott állomásozó személyi állománytól. Mentés

esetén ezeknek az egységeknek képesnek kellett lenniük, hogy önálló

munkavégzést végezzenek köteléken belül minimális biztosítás mellett.

A páncélozott műveleti támogató egységek katonai mentésben történő részvétele

eredményezte az evakuációs idők lerövidülését, ezzel hozzájárulva a túlélési

esély növekedéséhez.



IRAK II.



DÉL - AFRIKAI  KÖZTÁRSASÁG   I.

A Dél-Afrikai Köztársaságban, az Apartheid rendszer bukását követően a

kormányzat alapszolgáltatásaival sok helyi közösség elégedetlen. Rendszeresen

követnek el erőszakos cselekményeket a katasztrófavédelem személyi

állománya, a tűzoltók ellen is, amikor a tűzoltó jármű később vagy túl későn

érkezik meg a káresethez. Ilyenkor nem egyszer előfordul, hogy a

felháborodott közösségek felgyújtják a helyszínre érkezett járműveket ezzel

veszélyeztetve a mentésben résztvevők életét. A kiemelkedően veszélyes

területekre csak rendőrségi biztosítás mellett ajánlott káresethez vonulni.

Mindezen nehézségek ellenére a katasztrófavédelem minden szerve egységesen,

minden megosztottság nélkül látja el feladatait kiemelkedő bátorsággal és

hivatástudattal.
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INDIA  I.

India nagyvárosaiban más jellegű kihívásokkal néznek szembe a

tűzoltók. A tűzvédelmi hatóság előírásait nem követik az építési

kivitelezők, ezért életveszélyes épületek kerülnek használatba vételre.

Gyakoriak az épületek teljes összeomlásával járó káresetek, valamint a

tömeges vonatbalesetek is. Ezt a helyzetet tovább nehezíti a

folyamatosan növekvő népességszám és az a tény, hogy nem áll

rendelkezésre megfelelő védőfelszerelés és modern eszközpark a

mentés során. Ezek együttesen eredményezik a gyakori halálos

kimenetelű káreseteket, valamint a mentésben résztvevők esetenkénti

súlyos sérülését vagy halálát.



INDIA  II.
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