
A zárt térbe behatolók felügyelete 
 
Melyek azok a módszerek és technikai eszközök, amelyek a veszélyek észlelésében a 
tűzoltókat támogathatják? 
 
Tűzoltásvezető vagy „biztonsági” tiszt 
 
A TV egyik fontos feladata a beavatkozó állomány életének és testi épségének védelme, ezért 
meg kell határoznia a lehető legbiztonságosabb és az egészséget legkevésbé veszélyeztető 
munkavégzés feltételeit. 
Felelős a tűzoltásban/beavatkozásban résztvevők munkájáért és azok testi épségéért, ezért 
ugyancsak meg kell határoznia a tűzoltásban résztvevők számára a személyi és csapat 
védőfelszerelések körét és használatát elrendelni. (Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a 
munkavégzés feltételeit, menetét, helyét is.) 
Ennek egyik kritikus területe a tűz helyszínére zárt térbe, füstbe behatolók munkájának és 
tevékenységének irányítása, figyelemmel kísérése. Tovább növeli az ezzel kapcsolatos 
felelősséget, a légzőkészülék használata füsttel telt zárt térben, amelynek ismeretesen 
korlátozott a bevetési ideje.   
Ezért minden beosztott tartózkodási helyéről és feladatvégzéséről a TV szervezetében 
tevékenykedő vezetőknek a rábízott állomány tagjairól pontos ismeretekkel kell rendelkeznie. 
(raj, szakasz, háttérparancsnok, tv.) 
Kiemelt szerepe van ennek a füsttel telt zárt térbe légzőkészülékben behatolók esetében. 

• tájékozódási képességük korlátozott, 
• nagy hő és fizikai terhelésnek vannak kitéve, 
• mozgássebességük lecsökkent,  
• működési idejük a rendelkezésre álló levegő mennyiség által meghatározott. 

Elsődlegesen tehát a legkisebb egységet átfogó rajparancsnok feladata a raj tagjainak 
munkáját, helyzetét figyelemmel kísérni. Ez praktikus okokból is így van jól, hisz a max. 6 fő 
jól átlátható. 
Másodsorban ez a kötelezettség az osztó vonala mögött működő egységek elöljárójának, a 
háttérparancsnoknak kötelessége. Az ő feladata hogy pontos képe legyen a zárttérbe, 
kárterületre légzőkészülékben behatolókról, azok behatolásának idejéről, a várható 
visszavonulás idejéről. Gondoskodnia kell továbbá az osztó mögötti területen a visszavonulási 
útvonal biztosításáról, a légzőkészülék levételéig. 
Ez praktikusan azt jelenti, hogy a háttérparancsnoknak tudnia kell, hogy 

- ki, 
- mikor hatolt be a zárttérbe. 
- Várhatóan mennyi ideje van légzőkészülékben a kárterületen munkát végezni. 

(Az osztó előtti területen ismételten a rajparancsnok, szakaszparancsnok TV. felelősségi kör 
érvényesül.) E kötelezettség teljesítésére (az ismereteknek a rögzítésére) többféle megoldás 
kínálkozik: 
a., jó memória 
b., notesz 
c., táblázat 
d., nyilvántartó karton 
e., távfelügyeleti rendszer 
A fenti adatokból látható, hogy a beavatkozás során a biztonság érdekében oly sok területre 
kell egyidőben figyelmet fordítani, hogy a feladat maximális elvégzésére célszerű egy önálló 
beosztást szervezni. Erre a tűzoltási és műszaki mentési szabályzat lehetőséget biztosít. 
 



Memória – notesz – táblázat 
 
Konfúcius szerint a legrosszabb ceruza is jobb, mint a legkiválóbb memória. A sok 
párhuzamosan érkező információ mellett ezért a memóriára alapozott nyilvántartást 
elvethetjük. A notesz eggyel jobb megoldás, de hátránya, hogy az információ tartalmát, azt 
hogy milyen adatokat rögzítsünk, a kitöltőnek a helyszínen egy óhatatlan stresszhelyzetben 
kell eldöntenie. Ezért a hagyományos írásos formák közül a legjobb megoldásnak az előre 
elkészített táblázat tűnik. A vezetés által meghatározott információ tartalom alapján elkészített 
táblázat (fejléc) kitöltésekor a helyszínen kijelölt személynek csak a feladat csekklistaszerű 
végrehajtására kell törekednie, így mentesül az esetleges hibázás terhétől. 
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A táblázatra rápillantva a helyszínen lévő illetékes parancsnok azonnal a megfelelő 
információk birtokában dönthet a további teendőkről, az esetleges visszavonulásra történő 
felhívásról, vagy a mentés elrendeléséről. 
(Rádión információt kérhet a bentlévőktől a légzési nyomásról, stb.) 
A táblázat másik előnye, hogy a vezetés számára komoly információt szolgáltat az állomány 
munkavégzéséről, levegő felhasználásáról, stresszhelyzetben az egyes 
légzőkészülékek/típusok alkalmazási jellemzőiről, esetleges meghibásodásukról. 
 
Nyilvántartó karton 
 
A német nyelvterület tűzoltóságai különböző színű un. nyilvántartó kartont használnak, ahol 
ezek az adatok szerepelnek, s a kartonlapot a légzőkészüléket használó tűzoltó helyezi a 
kartontartóba. 


