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Ég a gyertya, ég...
Gyújtsunk gyertyát,  
emlékezzünk!
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TÛZESETEK A VILÁGBAN
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Keresôprogramok segítségével azonosítsatok néhány közelmúltbeli, nagy tûzesetet a vi-
lágban! 

Ajánlott keresési kategóriák:
tûz, ég a …, szállodatûz, bozóttûz, erdôtûz, tûzvész, tûzesetek, kigyulladt, leégett, tûzoltó, 
láng, lángokban áll, elérte a tûz, tûz + mentés, tûz + statisztika

Foglaljátok össze az azonosított  tûzesetek legfontosabb adatait  a fejlécben szereplô szem-
pontok szerint! A táblázatban három példa szerepel.

Helyszín Idôpont A tûz  
jellege

A tûz oka A tûz  
fokozata

Személyi 
sérülés

Halál-
eset

Anyagi 
kár

A kör-
nyezet-
szeny-
nyezés 
mértéke

Párizs 2005.  
április

Szállodatûz Égve  
felejtett 
gyertyák

5. fokozat 50 24 Sok  
millió 
Euro

Közepes

Globe 
színház, 
Budapest

2000.  
január

Színháztûz 
(épülettûz)

Szándékos 
gyújtogatás

5. fokozat nincs nincs Jelentôs Jelentôs

Los 
Alamos, 
USA

2000.  
május

Város, erdô Szándékos 
tûzgyújtás, 
véletlen  
tovább-
terjedt

5. fokozat 2 tûz-
oltó

Nagyon 
jelentôs: 
kb. 2 
milliárd 
USD

Nagyon 
jelentôs
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TENNIVALÓK TÛZ ESETÉN
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Tûz esetén hívjunk segítséget, mert mások jelenléte hasznos lehet a feladatok megosztá-
sában.
Értesítsük a tûzoltóságot telefonon.

A tûzjelzésnek, kárjelzésnek tartalmaznia kell: 
•  a tûzeset, káreset pontos helyét (cím, épület)
•  mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve, emberélet van-e veszélyben
•  a jelzô nevét a jelzésre használt készülék számát (távbeszélô)
• a vállalatok, társadalmi szervezetek, valamint az állampolgárok a tûzoltóság 

közremûködése nélkül eloltott, illetôleg az emberi beavatkozás nélkül megszûnt tü-
zet is köteles bejelenteni és a kár színhelyét a tûzvizsgálat vezetôjének intézkedéséig 
változatlanul hagyni.

•  a tûzesetet a tûzoltóság felé a 105, 112 számon lehet jelezni.

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt 
elsôsorban a tûzoltóságnak, ha erre nincs lehetôsége, a rendôrségnek, a mentôszolgálatnak 
vagy pedig a Polgármesteri Hivatalnak késedelem nélkül jelezni.

A lakóházban vagy lakásban keletkezett tûz (ha az olyan kiterjedésû, hogy egyénileg nem 
oltható) esetén végre kell hajtani a tûz jelzését, meg kell szervezni a lakók riasztását, me-
nekülését, mentését. Riadalom, pánik elkerülése érdekében higgadtságra, nyugalomra és 
határozottságra kell törekedni.

A tûzjelzéshez, segítségkéréshez, visszajelzéshez a vállalatok, a társadalmi szervezetek, 
valamint az állampolgárok kötelesek a használatukban álló híradási vagy közlekedési esz-
közzel ellenszolgáltatás nélkül segítséget adni.

A tûz jelzésére rendszeresített berendezést, készüléket állandóan üzemképes állapotban 
kell tartani. A tûz jelzését nyugodt hangon kell megtenni. A hallgatót csak azután szabad 
letenni, ha a tûzoltóság illetékese nyugtázta a tûzjelzés vételét.

A tûzjelzésnél megadott információk nagyon fontosak, mivel a jelzést fogadó tûzoltó ezek 
ismeretében határozza meg a helyszínre vonuló tûzoltó gépjármûvek darabszámát, a speci-
ális mentôszereket (például  létrás, emelôkosaras gépjármû, generátor, ugrópárna, mûszaki 
mentôszer stb.), a jelzés alapján intézkedhet a mentôk, rendôrség kirendelésérôl, és vissza-
hívhatja a jelzôt további információk szerzése céljából (pontos cím, megközelíthetôség stb.).

(Forrás: http://www.tuzinfo.hu/?oldal=tuzeseten)
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MENEKÜLÉS FÔBB SZEMPONTJAI
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Az emeleti szintekrôl minden esetben a lépcsôházon keresztül hagyjuk el az épületet, a 
liftet igénybe venni tilos és életveszélyes. A panelos épületek zömében – ha a lépcsôn a 
lejutás akadályozott – felfelé is lehet menekülni, egyrészt a tetôre, másrészt a szomszédos 
lépcsôházon keresztül a szabadba.

A lépcsôházba beszûrôdô füstöt, a hõt a lépcsôházi ablakok, zárt lépcsôházak esetében a 
hô és füstelvezetô megnyitásával, üzembe helyezésével lehet elvezetni.

Biztosítsunk elsôbbséget, segítsünk a gyermekek, gyermekes és terhes anyák, az idôsek, 
rokkantak és a mozgássérültek, mozgáskorlátozottak menekülésében.

Füst ellen az orr, illetve a száj elé szorított átnedvesített textillel (kendô, törölközô) a kime-
nekülés idôtartamára hatásosan lehet védekezni. A forró füstgázok a levegônél könnyeb-
bek, így felülrôl rétegezôdve telítik a helyiséget, így lehajolva, kúszva biztonságosabban 
elhagyhatjuk a füsttel telített helyiséget.

A lakás elhagyása esetén lehetôleg gondoskodni kell a gáz és az elektromos áram 
fôkapcsolójának elzárásáról.

Legyen menekülési terve a családnak, melyet minden családtag ismer (folyosó, lépcsôház, 
tetôátjáró).

A lakók informálják a kiérkezô tûzoltókat a veszélyhelyzet körülményeirôl, az esetle-
ges bent tartózkodók hollétérôl, koráról (gyerek, beteg, idôs, mozgássérült), vízszerzési 
helyekrôl, közmû elzáró berendezések helyeirôl.

(Forrás: http://www.tuzinfo.hu/?oldal=tuzeseten)
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