KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
Erdők tűz elleni védekezése, avagy erdőtűzoltási és terepvezetési navigációs
ismeretek a rendelkezésre álló térképi rendszer használatával a Bugaci, a
Császártöltési és a Dél-Kiskunsági Erdészet nagymértékben tűzveszélyes
erdőtömbjeiben
címmel
a 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet szerint akkreditált választható kiegészítő képzést hirdet a
jogosult erdészeti szakszemélyzet részére.
I.A kiegészítő képzés alapadatai
Képzés akkreditációs száma:

Képzés tárgya:

Képzés célja:

VKK-2021-00126
Erdők tűz elleni védekezésének történeti áttekintése
Vonatkozó jogszabályi előírások ismertetése
Nagy kiterjedésű erdőtüzek esetén a csapatirányítás, tájékozódás,
hírforgalmazás módjai
Biztonsági zóna és kommunikáció erdőtüzek esetén
Örzés és védelem
Tűzzel károsodott terület kezelésének erdőgazdálkodási
problémái.
Lehetséges oltástaktikák az Erdészet területén, figyelembe véve a
terepi adottságokat
Oltóvíz ellátás nehézségei
A szakemberek megismertetése az erdőtüzek nehézségeivel.
Felkészítésük a nagy kiterjedésű erdőtüzek csapat irányításában
való együttműködésre.

Képzés előadói:

Antal Zoltán

Képzés óraszáma:

6 óra

Képzés helyszíne:

KEFAG Zrt. Bugaci, Császártöltési és Dél-Kiskunsági Erdészet

Képzés időpontjai:

2022.05.12., 19. és 26. . 08:00-14:00

Képzés min./max. létszáma:

15-20 fő/alkalom

Részvételi díj:

nincs

II. A kiegészítő képzés tematikája

II.1. Szakmai tartalom és ütemezés
Tananyagrész / témakör
Előadás
 4/2008 (VIII. 1.) ÖM rendelet ismertetése
 Kapcsolódó tűzmegelőzési ismeretek és jogszabályok vonatkozó


rendelkezései (OTSZ, Tvt, stb.)
Erdők tűzveszélyességi besorolásának változása a KEFAG Zrt.
területén

Óraszám
3 óra








Tűzvédelmi táblák szerepe
Tematikus tűzvédelmi térképek készítése
Tűzjelzés leadása (EOV, WGS’84 koordináták jelentősége)
Kommunikáció a terepen
Biztonsági zóna szerepe, jelentősége
A felderítés, tűzoltás és őrzés során az erdőgazdálkodó (kerületvezető
erdész, műszaki vezető, erdészeti igazgató, stb.) szerepe és feladatai
Tájékozódás terepen
Erdei utak, nyiladékok járhatósága
Gépjármű vezetési tanácsok a helyi terepviszonyokhoz alkalmazkodva




Gyakorlat

3 óra

Terepi gyakorlat keretben az előadáson elhangzottak saját eszközön történő
alkalmazása, begyakorlása:
 térképi tervezés, rajzolás a helyszínen, EOV koordináta műveletek
 Tűzjelzés gyakorlása
 szimulált tűzfészkek, röptüzek felkeresése a rendelkezésre álló
információk alapján.
 Terepvezetési gyakorlat helyismerettel nem rendelkező személy esetén.
 Elakadt jármű mentése a tűzzel érintett területen.
 Kommunikációs határok megkeresése a tűzzel érintett területen.

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái
Élőszavas interaktív előadás, szakmai háttér ismertetése, gyakorlaton a saját eszközök alkalmazása,
begyakorlása.
II.3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák
A képzés során a résztvevők megismerkednek a Terepi Információs Rendszer használatával, annak
lehetőségeivel és elsajátítják annak készségszintű használatát. Ennek során fejlődik komplex
problémamegoldó, analizáló és technológiai felhasználói kompetenciájuk.
III. A képzés teljesítésének feltételei
A rendezvény a KEFAG Zrt jogosult erdészeti szakszemélyzeteinek van meghirdetve, jelenléti ív
aláírása a rendezvény kezdetekor és végén.

