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MTSZ Konferencia Balatonföldváron.  Az MTSZ Szakmai Napok keretén belül
szeptember 21-én, pénteken 10-15 óra között a létesítményi és
önkormányzati tûzoltóságokra, beavatkozó ÖTÉ-kre fókuszáló konferenciára
kerül sor Balatonföldváron a NARO Campingben (Balatonföldvár, Kismartoni
u.). Új szabályozás az önkénteseknél, a létesítményiek szerepvállalása,
képzés, jármû- és technikai fejlesztés, szervezési megoldások itthon és a
szomszédoknál - találkozás és konzultáció. 
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A konferencián való részvétel ingyenes. A résztvevõk részére az MTSZ ebédet
biztosít, ezért elõzetes regisztrációhoz kötött.  

Regisztráció 

A gergelicsi@gmail.com címen 2018. szeptember 10-ig, tûzoltóság nevének,
település nevének, érkezõk létszámának megadásával. 

  

Elõadások: 

10.00 - 10.25 A mentõ tûzvédelem, kiemelten az önkéntesek fejlesztési
irányai, mûködési tapasztalatok
 elõadó: Dr. Bérczi László tû. ddtbk., országos tûzoltósági fõfelügyelõ, BM OKF 

10.25 - 10.45 Sugárcsövek taktikai alkalmazhatósága zárt és nyílt térben
 elõadó: Tulok Antal területi referens, Hesztia Kft. 

10.45 - 11.05 Valósághû képzések tûzoltó gyakorlópályán 
 elõadó: Takács Zoltán Létesítményi tûzoltóparancsnok Százhalombatta 

11.05 - 11.20 Gyakorlatorientált tûzoltó oktatás az elektronikus képzésben
 elõadó: Dicse Jenõ igazgató, Skilldict Kft. 

  

11.20 - 11.30 szünet 
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11.30 - 11.50 Ultrakönnyû gyorsbeavatkozó - fejlesztési lehetõségek, irányok
megoldások
 elõadó: Dr. Pimper László ügyvezetõ, FER Tûzoltóság és Szolgáltató Kft. 

11.55 - 12.15 Heros-Mahindra GOA gyorsbeavatkozó
 elõadó: Nagy Gábor fejlesztési vezetõ, BM Heros Zrt. 

12.15 - 12.35 A vízzel oltás új lehetõségei épületekben és ipari területen
 elõadó: Ania Lada Telesto, Lengyelország 

 12.35 - 13.30 ebéd - NARO Campingben a résztvevõknek, elõadóknak 

  

13.30 - 13.50 Akkumulátoros - hidraulikus mentõeszközök új generációja
 elõadó: Lackó Péter divízióvezetõ, SziFire Kft. 

13.50 - 14.10 Az önkéntesek, az önkormányzati és a létesítményi tûzoltóságok
szerepvállalása a mentõ tûzvédelemben
 elõadó: Dobson Tibor tû. ddtbk, elnök, MTSZ 

14.10 - 14.30 Az önkéntesek kategória rendszere, követelményei és technikai
eszközei Szlovákiában, a létesítményi tûzoltóságok szerepe
 elõadó: Szlovák Tûzoltó Szövetség 

14.30 - 15.00 Az Osztrák szövetség mûködése, a tûzoltóságok tagozódása, a
létesítményi tûzoltóságok bekapcsolódása a mentõ tûzvédelembe
 Albert Kern elnök, Osztrák Tûzoltó Szövetség 

  

Forrás, további részletek: MTSZ 

  

Szekszárd, 2018.09.03. 

  

Hollósi Tibor titkár Tolna Megyei Tûzoltószövetség 

     

  

 


