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mi indokoltA ezt A nAgymértékű átAlAkítást? 
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok idejében a fenntartás, működtetés 
irányítása és a szakmai irányítás külön vált egymástól, ráadásul a fenntartás 
sem egységesen valósult meg, hiszen a különböző önkormányzatok 
lehetőségei sem voltak egységesek, így az ország különböző pontjain 
működő 112 tűzoltóság 112 féle irányítást, feltételrendszert kapott, 
ami a feladatellátás országos egységességét, a hatósági tevékenység 
önkormányzatoktól való függetlenségét is befolyásolta.  Ezek mellett 
a közelmúltban több olyan tragikus esemény következett be, ami a 
szigorú hatósági fellépés lehetőségének hiányára, a nem megfelelő 
jogszabályi háttérre, joghézagokra mutatott rá. Megemlítendő a West 
Balkán szórakozóhelyen bekövetkezett, három fiatal lány halálát okozó 
tragédia, a szintén három halálos áldozattal járó miskolci paneltűz, vagy 
hazánk legsúlyosabb ipari katasztrófája, a 2010. októberi kolontári 
vörösiszapömlés. Ezekre a tragédiákra és az előidéző okokra az ország, 
az állampolgárok biztonsága érdekében az államnak reagálnia kellett! 
Ez vezetett a szervezet átalakításához, a hatósági jogosítványok kibővü-
léséhez és megerősítéséhez. Az elsődleges cél a tragédiák elkerülése, 
de az is szempont, hogy a preventív intézkedések költsége lényegesen 
kisebb, mint egy káresemény védekezésének, elhárításának, majd a 
helyreállításának a költsége. Az egységes szervezetben az egységes 
feladatellátás könnyebben, a költséghatékonyság szem előtt tartásával 
valósítható meg, és a szervezeti felépítés előnyt jelent a szakmai irányítás 
szempontjából is. 

t a n u l m á n y

Bérczi LászLó

a tűzvédelem  
a katasztrófavédelem  
rendszerében

A tűzvédelem feladata a tűz okozta veszélyeztetés minimalizá-
lása, az emberi élet, az anyagi javak védelme. Ez a tevékenység 
a tűzvédelem három szakterületének – tűzmegelőzés, mentő 
tűzvédelem, tűzvizsgálat, – szoros együttműködésével valósul 
meg.  Hogyan alakul mindez az idei évtől?

állami feladat

2012. január 1-jével létrejött az egységes állami katasztró-
favédelmi szervezet. ez nagy horderejű átalakítást és ennek 
megfelelően a szervezetekre vonatkozó jogszabályok módo-

sítását, új jogszabályok és belső szabályozók megalkotását 
jelenti. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
hatályba lépése mélyreható változásokkal járt a katasztrófa-
védelmi szervek feladatai, működése tekintetében. a törvény 
kimondja, hogy a tűzoltás, műszaki mentés állami feladat. ez 
alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami irányítás 
alá kerültek és magyarország teljes területe a hivatásos tűzoltó-
parancsnokságok működési területével került fedésbe. emellett 
megújult a tűzvédelmi hatósági tevékenység is. az új szervezet 
„felépítése”, a felkészülés természetesen már a tavalyi évben 
elkezdődött. a lényegi átalakulás, a működés folytonosságának 
biztosítása mellett, április 1-jéig zajlott le.

a tűzvédelem szervezetének felépítése

a tűzvédelmi tevékenység végrehajtására a szervezet továbbra 
is három szintre tagozódik:

országos, • 
területi,• 
helyi.• 

Országos szint
a Bm Okfő szervezeti egységeként megalakult az Országos 

tűzoltósági főfelügyelőség, amely a tűzvédelem országos szak-
mai irányításáért felelős. a főfelügyelőség három főosztályra 
– tűzoltósági, tűzvédelmi, tűzvizsgálati és Beavatkozás elem-
zési – tagozódik, melyek szakmailag irányítják és felügyelik a 
tűzvédelem egyes részterületeinek a tevékenységét.

Területi szint
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon megyei tűzol-

tósági főfelügyelőség alakult, amely a megye mentő tűzvédelmé-
nek szakmai irányítását, valamint a tűzvizsgálattal, beavatkozás 
elemzéssel kapcsolatos tevékenységet végzi. a mentő tűzvédelem 
szakmai irányításába, felügyeletébe bekapcsolódott az április 1-vel 
felállított megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

a tűzvédelmi hatósági feladatok ellátását az integrált Hatósági 
Osztály végzi.

Helyi szint
2012. január 1-vel létrehozott katasztrófavédelmi kirendeltsé-

gek, a hatósági tevékenység első szintjét képviselik a kirendeltségi 
Hatósági Osztályokon keresztül, illetve a mentő tűzvédelem 
szakmai irányítását, felügyeletét látják el illetékességi területükön 
a tűzoltósági felügyelők közreműködésével.

beépített oltóberendezések engedélyezése
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a katasztrófavédelmi kirendeltségek alárendeltségébe tar-
toznak a Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, amelyek a mentő 
tűzvédelem feladatait látják el működési területükön, illetve 
komplex katasztrófavédelmi beavatkozó tevékenységet végez-
nek. a Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok részeként, de azok 
székhelyétől távolabb katasztrófavédelmi Őrsök kialakítását 
kezdtük meg ezzel is csökkentve a kárhelyszínre érkezés idejét, 
így növelve az állampolgárok védelmi szintjét.

az integrált hatóság létrejötte

ez a hivatásos katasztrófavédelmi szerven belül három szak-
területet foglal magába: tűzvédelem, polgári védelem, iparbiz-
tonság. a szakterületek egységes szervezetbe építésével létrejött 
az integrált hatósági feladatellátás, amelynek révén „túl kell 
látniuk” saját szakterületük határain. kölcsönösen értesíteniük 
kell egymást a másik szakterület valamelyikét érintő ügyekről, 
a megfelelő intézkedések mielőbbi megtétele érdekében. az új 
szervezeti felépítés is ezt a szemléletet tükrözi: a hatósági fel-
adatokat alapvetően a helyi, területi katasztrófavédelmi szervek 
Hatósági Osztályai végzik, irányításukat az osztályvezetőn kívül 
a három szakterületért felelős, tűzoltósági, polgári védelmi, ipar-
biztonsági felügyelő (megyei, ill. országos szinten főfelügyelő) 
látja el. az új szervezeti felállás elősegíti a megfelelő szakterület 
gyors reagálását, a szakterületek közötti információáramlást, az 
ismeretek cseréjét, a szoros együttműködést. 

lényeges elvárás a Hatósági Osztály állományával szemben, 
hogy munkavégzésük során azokat a szabálytalanságnak nem 
minősíthető problémákat is fel kell ismerniük, amelyek a katasztró-
favédelmi szervek beavatkozását (pl. tűzoltásnál) megnehezíthetik, 
akadályozhatják, vagy új veszélyeztetést jelentenek a környezetre 
és a beavatkozások végrehajtására. 

tűzvédelmi hatósági tevékenység

a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági feladatokat ellátó szervezet 
„alapsejtjeit” 2012. január 1-je előtt a hivatásos önkormányzati 
tűzoltó-parancsnokságok tűzmegelőzési Osztályai képezték. az 
új rendszert a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szerveze-
tekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók 
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) 
korm. rendelet szabályozza. a hatósági, szakhatósági jogkörök, 
a hatáskör és az illetékesség jelentősen átrendeződtek. 

a hatósági feladatellátás tekintetében a tűzoltóságok helyébe 
léptek a megalakult katasztrófavédelmi kirendeltségek, országos 
szinten 65. a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok a mentő tűz-
védelmi feladatokat látják el, de a tevékenységük során szerzett 
tapasztalatokkal segítik a hatósági terület munkáját is. 

a hatáskörök változásai

Katasztrófavédelmi kirendeltségek
a katasztrófavédelmi kirendeltségek a következő hatósági 

ügyekben járnak el:
eltérés engedélyezése a tűzvédelmi használati előírások és a  –
tűzoltóság beavatkozásával kapcsolatos előírások alól;
beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések engedélyezése  –
(létesítés, használatbavétel);

a tűzvédelmi helyzetre kiható változások bejelentésével  –
kapcsolatos ügyek;
tevékenység, üzemeltetés, munkavégzés megtiltása; –
tűzvédelmi kötelezettségek megállapítása; –
a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartásának  –
ellenőrzése;
kötelező hatósági egyeztetések lefolytatása; –
tűzoltó készülék karbantartás és felülvizsgálat tevékenység  –
végzésének helyszíni ellenőrzése;
eljárás a beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés  –
tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, 
felülvizsgálata, továbbá a tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy 
tűzoltó központok távfelügyelete tevékenységgel összefüggő 
közigazgatási hatósági eljárásokban.

Megyei igazgatóságok
a területi szervek – a megyei igazgatóságok – első fokú hatósági 

feladatai a következők:
tűzvizsgálati eljárás lefolytatása és tűzvizsgálati jelentés  –
kiadása;
bizonyos, a tűzvédelmi szakvizsgáztatással kapcsolatos  –
közigazgatási hatósági eljárások;
a polgári repülőterek, a metró és a földalatti vasúti létesít- –
mények tekintetében a katasztrófavédelmi kirendeltségek 
hatósági feladatait ellátja (kivétel: a kirendeltség feladatai 
közül az utolsó két feladatcsoport);
a teljeskörűen nem szabályozott beépített tűzoltó berende- –
zések engedélyezése;
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beru- –
házások megvalósítása során a beépített tűzjelző és tűzoltó 
berendezések engedélyezése, a kötelező hatósági egyezte-
tések lefolytatása;
a rendelet által felsorolt, jelentős építmények esetében a  –
beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések engedélyezése, 
valamint a tűzoltóság beavatkozásával kapcsolatos előírások 
alól eltérés engedélyezése.

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
a központi szervhez, az Országos katasztrófavédelmi főigaz-

gatósághoz telepített elsőfokú tűzvédelmi hatósági jogkörök:
tűzoltó-technikai termékek forgalmazásának engedélyezése,  –
ha a termék tűzvédelmi biztonságossági követelményei nem 
szabályozottak;
eltérés engedélyezése a tűzvédelmi létesítési előírások  –
alól;
a vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő, de  –
azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki 
megoldás elbírálása;
a védelem egyenértékűségének megállapítása; –
eljárás egyes bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevé- –
kenységekkel, illetve a tűzvédelmi szakértői tevékenységgel 
összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban.
eljárás a pirotechnikai termékekhez, tűzoltó készülékekhez,  –
beépített tűzjelző- és oltó berendezésekhez, beépített hő- és 
füstelvezető rendszerekhez kötődő tűzvédelmi szakvizs-
gáztatással összefüggő oktatásszervezői és tűzvédelmi 
szakvizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási 
hatósági eljárásokban,
eljárás a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi  –
ügyeiben;
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű  –
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beruházások megvalósítása során a teljeskörűen nem sza-
bályozott beépített tűzoltó berendezések engedélyezése, 
eltérés engedélyezése a létesítési, használati, a tűzoltóság 
beavatkozásával kapcsolatos előírások alól; az egyenértékű 
biztonságot nyújtó műszaki megoldás elbírálása;
eljárás a területi szerv tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő  –
oktatásszervezői tevékenységével kapcsolatos közigazgatási 
hatósági eljárásokban,
eljárás az egyedileg tervezett számítógépes szimulációs  –
programmal végzett műszaki megoldás jóváhagyására 
indított eljárásban.

tűzvédelmi hatóságként másodfokon a területi szerv, illetve 
a területi szerv elsőfokú hatósági eljárásai esetében a központi 
szerv jár el.

szakhatósági eljárások

a tűzvédelmi szakhatósági közreműködés szabályozása is meg-
változott. szembetűnő újdonság, hogy az elsőfokú közreműködés 
az ügy bonyolultságától függően megoszlik a kirendeltségek és a 
megyei igazgatóságok között. a rendelet részletezi, hogy milyen 
esetekben jár el szakhatóságként a területi szerv:

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruhá- –
zások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési 
eljárásokban,
a polgári repülőtereket érintő közigazgatási hatósági eljá- –
rásokban,
az alábbi jelentős építmények építésügyi hatósági eljárásaiban,  –
az építmény első végleges használatbavételéig (azt követően 
átadja az ügyet az illetékes kirendeltségnek):
• magas építmények,
• a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb 

középmagas építmények,
• a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, 

kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,
• a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport ren-

deltetésű közhasználatú építmények,
• az 50 mW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,
• fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak 

elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, ameny-
nyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,

• metró és földalatti vasúti létesítmények,
• Országház, Országgyűlési Irodaház, miniszterelnökség 

létesítményei.
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei vonat-

kozásában a központi szerv, a többi esetben a kirendeltség végzi 
el az első fokú szakhatósági tevékenységet. 

tűzvédelmi szakhatóságként másodfokon a területi szerv, 
illetve a területi szerv elsőfokú szakhatósági eljárásai esetében a 
központi szerv jár el.

piacfelügyeleti feladatok 

a fogyasztók és felhasználók védelme érdekében került beveze-
tésre a piacfelügyeleti hatósági jogkör: a korábbi megelőző jellegű 
hatósági kontroll (engedélyezés) helyett a piac utólagos ellenőr-
zésének lehetőségét teremtették meg. a kijelölt piacfelügyeleti 
hatóság az érintett termékeket és forgalmazóit tervezetten, illetve 
bejelentések alapján ellenőrzi és teszi meg a szükséges intézke-
déseket (pl. megtiltja a termék forgalmazását).

a tűzvédelem tekintetében a 139/2004. (IV. 29.) korm. rendelet 
az Országos katasztrófavédelmi főigazgatósághoz telepítette a 
piacfelügyeleti hatósági jogkört. a főigazgatóság 

a tűzoltó-technikai termékek, • 
tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berende-• 
zések, továbbá 
építési termékek esetében jár el. • 

amennyiben a hatóság megállapítja, hogy a rendeltetéssze-
rűen használt termék tűzvédelmi szempontból veszélyezteti a 
biztonságot, megtiltja annak forgalomba hozatalát, forgalmazását, 
felhasználását, és piacfelügyeleti bírságot szabhat ki. a megfe-
lelőségi igazolással, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal 
vagy a hatósági engedéllyel nem rendelkező termék forgalomba 
hozatalát a piacfelügyeleti hatóság megtiltja, és piacfelügyeleti 
bírságot szabhat ki. 

a főigazgatóság informatikai hálózaton keresztül kapcsolódik 
a Nemzeti fogyasztóvédelmi Hatósághoz és a tudomására jutott 
tények alapján a központi Piacfelügyeleti Információs rendszeren 
(kPIr) keresztül tájékoztatja az NfH-t mindazon árukról, amelyek 
nem felelnek meg a biztonságossági követelményeknek. amennyiben 
a veszélyes termékekre az eU tagállamok figyelmének felhívása is 
szükséges, a központi szerv az NfH útján kapcsolódik a közösségi 
Gyors tájékoztatási rendszerhez (raPeX), amelynek célja a tag-
államok közötti gyors információcsere súlyos veszély esetén.

szankcionálás 

a tűzvédelmi hatóság feladatellátása során tapasztalt szabály-
talanságok, hiányosságok megszüntetése céljából különböző 
szankciók alkalmazásával knyszeríti ki a jogszabályoknak meg-
felelő állapot visszaállítását. 

ki kell emelni a tűzvédelmi bírságot: a tűzvédelmi hatósági 
feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvé-
delemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 
259/2011. (XII. 7.) korm. rendelet a korábbi szabályozáshoz képest 
számos újdonságot vezetett be. konkrétan, részletezve meghatározza 
a tűzvédelmi bírsággal szankcionálandó szabálytalanságokat és a 
kiszabható bírság alsó és felső értékét. a negyvenegy szabálytalan-
ság közül huszonhárom esetében kötelező a bírság alkalmazása, a 
hatóságnak ilyen esetben – a korábbi szabályozástól eltérően – nincs 
mérlegelési lehetősége. a bírságok mértékének meghatározásánál, 
a visszatartó hatás érvényesült célkitűzésként.

a helyszíni bírság kiszabásának esetei az új szabálysértési 
törvény hatályba lépésével módosulnak: a jövőben alapvetően 
nem tűzvédelmi szabálytalanság észlelésekor alkalmazható ez 
a szankció. 

a tűzvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényben 
foglaltaknak megfelelően eljárási bírsággal sújthatja az ügyfelet 
vagy az eljárás egyéb résztvevőjét. a fokozatosság és az arányosság 
elvének figyelembe vételével a tűzvédelmi hatóság továbbra is 

nem kell engedély
Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően a termékek szabad áram-
lásának biztosítása céljából a forgalomba kerülő termékek esetében nincs 
szükség engedélyezésre, ha a termék biztonságossági követelményei 
uniós vagy hazai szinten szabályozottak. A forgalmazási engedélyezési 
kötelezettség és az engedélyezési jogkör azon termékek esetében maradt 
fenn, amelyekre nincs biztonságossági követelmény. 
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élhet enyhébb szankcióval: felhívja az ügyfél figyelmét a jogsza-
bálysértésre és kötelezi annak megszüntetésére.

igazgatási szolgáltatási díj bevezetése

a tűzvédelmi szakhatóság tevékenységéért 2012. január 
1-je előtt nem kellett igazgatási szolgáltatási díjat fizetni. a 
fizetési kötelezettség így elsősorban a hatósági engedélyezések 
(pl.: beépített tűzjelző és oltóberendezések engedélyezése, 
eltérési engedélyezési ügyek) során az alapeljárási illetékre 
korlátozódott. ezen a helyzeten változtatott az egyes tűzmeg-
előzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) 
Bm rendelet. a rendelet mellékletében felsorolt eljárásokban 
a szakhatósági közreműködésért 13 000 ft, a tűzvédelmi 
szakértői engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárásért, 
a nyilvántartás vezetéséért 10 000 ft, az egyedileg tervezett 
számítógépes szimulációs programmal végzett műszaki meg-
oldások jóváhagyására indított eljárások lefolytatásáért 50 000 
ft díjat kell fizetnie a kérelmezőnek 2012. május 3-ától.

mentő tűzvédelem – új rendszer

magyarország lakosságának tüzek, káresetek hatásaival 
szembeni védelmét 2012. január 1-ig 96 hivatásos, 68 önkén-
tes köztestületi tűzoltóság, illetve a létesítményi tűzoltóságok 
látták el önálló működési területeken. ezen kívül azok az 
önkéntes tűzoltó egyesületek működtek közre, akik vállalták 
a szaktevékenység feladat-végrehajtását. az országos kataszt-
rófavédelmi főigazgatóság és a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóságok szakmai felügyeleti jogkörben végezték a 
tűzoltóságok felügyeletét.

a tűzoltás, műszaki mentés állami feladattá válásával, a hiva-
tásos önkormányzati tűzoltóságok állami irányítás alá vételével 
az országos, a megyei, és a kirendeltségi szervek a tevékenység 
közvetlen szakmai irányítóiként végzik feladataikat. 

a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok működési területei az 
ország teljes területét lefedik. a működési területeken belül to-
vábbra is szükséges az önkéntes tűzoltóságokból önkormányzati 
tűzoltósággá átalakuló, és a létesítményi tűzoltóságok munkája, 
valamint a szaktevékenységet vállaló önkéntes tűzoltó egyesületek 
közreműködése. az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok 
önálló működési területtel nem rendelkeznek, de elsődleges műveleti 
körzeteikben a hivatásos tűzoltó parancsnokságok működési terüle-
tén belül, azok szakirányításával végzik az elsődleges beavatkozói 
tevékenységet. ez egy szorosan egymásra épülő rendszert képez, 
nagyon erős szakmai kapcsolattal, ahol fontos szerepet kapnak 
a helyben lévő erők is a tűz elleni védekezés folyamatában. az 
önkormányzati tűzoltóságok állami támogatásban részesülnek a 
vállalt mentő tűzvédelmi feladataikkal arányosan.

működési területek

a működési területek úgy lettek meghatározva, hogy az adott 
települést leghamarabb elérő tűzoltóság erőit riasszák az adott 
területre. 

a tűz elleni védekezés hatékonyságát nagyban befolyásolja, 
hogy a tűz jelzésétől számítva mikor érkeznek, és kezdik meg a 
beavatkozást az eseményhez riasztott erők. ebből a szemszög-
ből nézve az ideális megoldás az lenne, ha minden településen 
rendelkezésre állnának tűzoltói beavatkozásra alkalmas erők és 
eszközök, vagyis település védelemre rendezkednénk be. 

településvédelem?
A településvédelmi elképzelésnek az állam, valamint a települések 
gazdasági teherbíró képessége szab gátat. Mivel a II. világháború 
során a magyarországi tűzoltó technika állomány mondhatni teljesen 
megsemmisült, illetve az utána felállított állami irányítási rendszer nem 
támogatta a korábban működő önkéntes tűzoltóságokat, ezért elveszett 
az a több évtizedes múlttal bíró erő-eszköz bázis, amire a település 
védelem rendszere épülhetne. Ennek hiányában ez csak rendkívül 
nagy anyagi áldozatvállalással valósulhatna meg. A település védelem 
ellen szól az is, hogy a káresetek gyakorisága az egyes települése-
ken jelentős különbségeket mutat. Nullától több százig terjed éves 
szinten, így az alacsony káreset számú településeken felmerülne az 
a szintén gazdaságossági kérdés, hogy valóban indokolt-e minden 
egyes településen biztosítani a tűzoltástechnikai eszközöket és annak 
képzett tűzoltói erőit.

a hivatásos tűzoltóságok száma és földrajzi elhelyezkedése 
nem teszi lehetővé, hogy minden település 25 percen belül 
elérhető legyen, amin túl az európai ajánlásokat is figyelembe 
véve „fehér foltokról” beszélhetünk. a probléma megoldására, a 
meglévő személyi és technikai állomány átszervezésével megin-
dítottuk az úgynevezett „őrsprogramot”, melynek lényege, hogy 
nem önálló parancsnokságként, hanem egy meglévő részeként, 
annak székhelyétől távolabb, a működési területen belül, a „fe-
hér foltok” irányába kihelyezünk egy gépjárműfecskendőt fél, 
vagy egy raj kíséretében. ezzel növeljük a beavatkozó egységek 
számát, javítjuk a területi elosztást. Így a települések gyorsabban 

mikor szAbhAtó ki helyszíni bírság?
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott ügyintézője az 
alábbi tényállások észlelésekor szabhat ki helyszíni bírságot:

polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel  –
kapcsolatos szabálysértés;
jégen tartózkodás szabályainak megszegése; –
vadászati, halászati, legeltetési tilalom megszegése; –
közúti közlekedési igazgatási szabályok megszegése; –
víziközlekedési szabályok megsértése; –
légiközlekedés biztonságát és védelmét szolgáló szabályok meg- –
szegése;
minőség tanúsítási kötelezettség megszegése; –
megfelelőségi jelölés jogosulatlan használata; –
rossz minőségű termék forgalomba hozatala; –
fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása; –
vízszennyezés; –
ár- és belvízvédelmi szabálysértés. –

megszűnt A szAbálysértési hAtáskör
A megyei igazgatóságok szabálysértési hatásköre 2012. április 15-ével, 
az új szabálysértési törvény hatályba lépésével megszűnt és megszűnnek 
a tűzvédelmi szabálysértési tényállások is. A szankciók következetes és 
hatásos alkalmazását ez nem fogja befolyásolni a tűzvédelmi bírsággal 
kapcsolatos, már ismertetett változások miatt.
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ŐrsprogrAm
Az „őrsprogram” keretében 2012. április 1-től 16 őrs kezdte meg működését, 
és a tervek alapján 2014. év végéig további 49 kezdi meg tevékenységét. 
Ezzel elérjük, hogy az ország lakosságának 99,49%-a és területének 
97,90%-a 25 percen belül elérhetővé válik az első beavatkozó egységek 
számára. Természetesen célunk az elérési idők további csökkentése, 
ami a tűzoltó egységek számának bővítésével és területi elosztásának 
szélesítésével valósítható meg.

elérhetővé válnak, és az első beavatkozás megkezdésének ideje 
csökken, ami a beavatkozás hatékonyságát növeli. a káresetek 
felszámolásához kapcsolódó statisztikák alapján elmondhatjuk, 
hogy a tűzoltóságok által végrehajtott beavatkozások jelentős 
része I-es riasztási fokozatban, egy gépjárműfecskendővel kerül 
végrehajtásra. ezért kijelenthető, hogy az őrsre tervezett erő és 
eszköz elegendő, és a beavatkozások hatékonyságának növelésében 
nagymértékű javulást eredményez.

ember és technika

a tűzoltóságok, a katasztrófavédelem beavatkozó állomá-
nya jelentősen megfiatalodott. kevés nagy tapasztalattal bíró 
beavatkozás irányító személy áll rendelkezésre jelenleg. ezért 
a beavatkozások támogatására, ellenőrzésére, szükség szerint a 
tűzoltásvezetés átvételére létrehozásra került a megyei igazgató-
ságokon a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat.

a mentő tűzvédelmi tevékenység hatékonyságát jelentős mér-

tékben befolyásolja a rendelkezésre álló gépjármű és technikai 
eszközpark. ennek javítása, fejlesztése érdekében elvégeztük a 
meglévő eszközpark beavatkozói hatékonyság oldaláról történő 
felmérését, a meglévő eszközök szükség szerinti átcsoportosítását, 
felújítását, új eszközök beszerzésének tervezését. 

az egységes irányítás keretein belül a tűzoltó gépjárművek, 
technikai eszközök szakszerű javítását is átszerveztük. ez saját 
bázisra került! folyamatban van egy magyar gyártású tűzoltó 
gépjárműfecskendő kialakítása is, ami olcsóbbá és egyszerűbbé 
teheti a mentő tűzvédelem igényeinek kiszolgálását.

tűzvizsgálat 

a tűzvizsgálati eljárás célja a tűz keletkezésével, terjedésével 
kapcsolatos szakmai tapasztalatok összegyűjtése, intézkedések 
kezdeményezése. a tűzvizsgálat során nyert tapasztalatok, a léte-
sítési és használati szabályok kialakításához, módosításához, ipari 
technológiák műszaki feltételeinek meghatározásához járulnak 
hozzá, és természetesen meghatározzák a tűzoltói beavatkozások 
feltételeinek javítására szolgáló megállapításokat is. a tűzvizsgálat 
másik fontos célja a rendőrség számára bűncselekmény gyanúja, 
haláleset miatt megindított eljárások esetében bizonyítékkal szol-
gáljon a tűz keletkezés körülményeire vonatkozóan.

a tűzvizsgálat olyan tevékenység, amely egy múltbeli, releváns 
esemény objektív igazságnak megfelelő megismerésére irányul. a 
tűz előtti állapotok, a tűz keletkezés körülményeinek megismerése 
a cél. a megismerő tevékenység során tényeket állapítunk meg, 
összefüggéseket tárunk fel, problémákat értünk meg. Cél eléré-
séhez szükséges, hogy a tevékenység a közigazgatási hatósági 

katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területe
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eljárás szabályainak, és a szakmai szabályokat meghatározó Bm 
rendeletnek feleljen meg.

az I. fokú tűzvizsgálati eljárásokat a hatásköri és illetékességi 
szabályokat tartalmazó 259/2011. (XII. 7) kormány rendelet 
alapján a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok szakemberei 
végzik. Országos szinten a feladat végrehajtásában összesen 140 
fő vesz részt. az összes tűzeset 3-4%-ban indokolt az eljárás 
lefolytatása. ez évi 1300-1500 tűzvizsgálatot jelent. az eljárás 
szakmai tapasztalatai összefoglaló jelentésben kerülnek ösz-
szegzésre, amelynek a tűzvizsgálati rendeletben foglaltakat kell 
tartalmaznia (pl. a keletkezés körülményeinek, a terjedés megva-
lósulásának, a veszélyeztetettség kifejtése, további intézkedésre 
javaslatok stb.). 

a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz. a tűzvizsgálatot 
lezáró határozat a tűzvizsgálati jelentés, amely közérthető formában 
tartalmazza a tűz keletkezéshez vezető folyamat leírását, illetve 
a tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat.

beavatkozás-elemzés

a tűzvizsgálathoz szorosan kapcsolódik a beavatkozás-elem-
zés. a tűzoltói hivatás erősen gyakorlati tapasztalatokra épülő 
tevékenység. az egyes tűzoltói beavatkozások során soha nem 
ismétlődő feladatokat kell hatékonyan, gyorsan hiba nélkül megol-
dani. Vigyázva önmagunkra, a mentendő személyre, és igyekezve 
minél kisebb károkozással teljesíteni a feladatot. a tapasztalatok 
átadása — legyenek azok pozitívak, vagy negatívak — a szakma 
fejlődésének alapját képezi.

a beavatkozás-elemzés alapfeladata a szakmailag releváns 

adatok összegyűjtése, melyek statisztikákból, szóbeli, és/vagy 
írásbeli jelentésekből, személyes tapasztalatokból származnak. 
az adatok feldolgozásával képet kaphatunk a katasztrófavédelem 
operatív tevékenységéről, hatékonyságáról, költségeiről, erők-, 
és eszközök megfelelőségéről, alkalmasságáról, a jogszabályok, 
belső normák érvényesüléséről, és ezek teremtik meg a fejlesz-
tések, szabályozások módosításának alapjait.

évente 65-70 ezer eseménynél avatkozunk be. ezekből kell 
kiemelni azokat, amelyek hasznosítható szakmai tapasztalatot 
hordoznak. az értékelés a szervezet minden szintjén zajlik.

A kialakított új katasztrófavédelmi rendszer, mind a mentő 
mind a megelőző tűzvédelem területén egy egységesebb, 
hatékonyabb feladat-végrehajtást képes elvégezni, biztosítva 
ezzel az állampolgárok közbiztonságának szerves részét képező 
tűzvédelmet. 

bérczi lászló tű. dandártábornok
Országos tűzoltósági főfelügyelő 

hAtósági bizonyítvány
Az ügyfelek jogaikat, érdekeiket más szervezeteknél, hivataloknál az 
adatigazolási célokat szolgáló hatósági bizonyítvánnyal tudják érvénye-
síteni. Tűzeseti hatósági bizonyítványt az ügyfél kérelmére a területileg 
illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség állítja ki a káresemény helyszínén 
kötelezően gyűjtendő adatokra alapozva.

hivatásos tűzoltóparancsnokságok és katasztrófavédelmi őrsök működési területe
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Mógor Judit – Bonnyai tünde

a katasztrófavédelem  
lakosságtájékoztatási  
módszerei és eszközei

A lakosságtájékoztatás, mint lakosságvédelmi feladat, napja-
inkban a katasztrófavédelmi feladatrendszerben kiemelt helyen 
szerepel, tekintettel arra, hogy a XXI. század kihívásai elsősorban 
természeti és/vagy ipari katasztrófákhoz kapcsolhatóak. 

a tájékoztatás fajtái és elhatárolása

korunkban a polgári védelem két, tartalmilag egymástól mar-
kánsan elhatárolható típusáról beszélhetünk. magyarul kevésbé 
elkülöníthető a két fogalom, angol fordításuk azonban közérthetővé 
teszi a különbségeket. 

A • „civil defense” nem más, mint a lakosság katonai erővel 
történő megóvása olyan cselekmények során, amelyek 
eredendően a nemzet szuverenitását fenyegetik. 
ezzel szemben a • „civil protection” a lakosság katasztrófa 
jellegű veszélyeztetettségével szembeni védelmét körvo-
nalazza. 

mindezek alapján a lakosságtájékoztatás szempontjából is 
külön kell kezelni a normálidőszaki és veszélyhelyzeti tájékoz-
tatás módszereit az esetleges fegyveres konfliktushoz kapcsolódó 
tájékoztatástól.

modern társAdAlmi kockázAtok
A kétpólusú világrend összeomlásával a klasszikus hidegháborús fenyege-
tések megszűntek, helyüket a modern társadalomhoz köthető kockázatok 
és kihívások vették át. A hétköznapjainkat alapjaiban befolyásolni képes 
veszélyforrások komplexitása szükségessé teszi, hogy az ellenük történő 
fellépés nemzetközi szintű együttműködés keretében – szövetségi szint, 
két- vagy többoldalú megállapodások – (is) megvalósuljon. A NATO és az 
Európai Unió megelőzésre és felkészülésre ösztönző stratégiai szintű prog-
ramjai középpontba helyezik, hogy az egyes veszélyeztető tényezőkre történő 
felkészülés, a lakosság megfelelő szinten történő előzetes tájékoztatás, és 
a bekövetkezett eseményekkel kapcsolatos folyamatos információáramlás 
biztosítása elsődleges az eredményes helyzetkezelés szempontjából. 

helyi válaszok

A „civil protection” jegyében, az új jogszabályok 2012. január 1-től 
jelentős mértékben megváltoztatták a katasztrófavédelem rendszerét 
és azon belül a lakosságvédelem és a lakosságfelkészítés irányait. ez 
utóbbiban kiemelt feladatként kezeli a helyi veszélyeztetettségre adandó 
válaszok felkészítési keretek között történő megismertetését, valamint 
külön rendelkezik a lakosságtájékoztatás alapvető rendszeréről. a 
felkészítés, mint a megelőző időszak egyik legfontosabb eleme, olyan 
feladatot kell jelentsen a katasztrófák elleni védekezésben érintett 
szervezetek tevékenységében, amely garantálni tudja 

a veszélyhelyzetben a riasztási jelek és közlemények tudatos • 
felismerését, 

a cselekedni képes emberek magas arányát, • 
az elvárt magatartási szabályok alkalmazásának képességét, • 
valamint 
az önmentési képesség növekedését.• 

A lAkosság biztonságkultúrájA
A lakosságfelkészítésben, a lakosságtájékoztatási csatornák igénybevé-
telével kiemelt célként kell kezelni a biztonságra való törekvés készségét, 
amely idővel az emberi gondolkodás, a lakosság biztonságkultúrájának 
szerves részévé válhat. Részint ezt a célt szolgálta a 2005-ben meghir-
detett Új Biztonsági Kultúra Programja, amelyet a NATO indított annak 
érdekében, hogy a tagállamok lakossága a titkosított információk kivételével 
megfelelő lehetőségeket kapjon a szövetség céljainak, eredményeinek 
megismerésére, az őt körülvevő nemzetközi környezetben történő 
tájékozódásra. Mindennek szükségét mi sem igazolja jobban, mint az 
informatikai rendszerek és hálózatok megállíthatatlan fejlődése, amely 
a biztonságkultúra kérdéskörét egyre jelentősebb szerepben tünteti fel. 
Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az országok vezetése, a civil szféra 
szereplői és az egyén (lakosság) bizalmi alapú, megfelelő mértékű 
együttműködése által fogalmazható újra és tehető érezhetővé a biztonság, 
mint a megszokott életritmust meghatározó jellemző. 

a lakosság biztonságérzetének – ezáltal felkészültségének és 
tájékozottságának – egyik meghatározó mutatója a biztonság értéke 
és szerepe a mindennapokban. Hazánkban azokon a területeken, 
ahol gyakran fordul elő ár- és belvíz, az emberek másként élik 
meg, másként fogalmazzák meg a biztonságot. számukra meg-
határozók, a térségi árvízvédelmi fejlesztések, azok az eszközök 
és rendszerek, amelyeken keresztül információhoz juthatnak és a 
felkészítési folyamatok során elsajátítható hasznosítható tudás. a 
folyóvíztől távol élő lakos számára ez nem jelent prioritást. erre 
építve fejleszthetők a helyi válaszok. 

a biztonság értéke tehát jelentős mértékben függ a veszélyeztető 
tényezőktől, a helyi sajátosságoktól és a személyiségjellemzőktől is. 
a nemzetközi szinten is érezhető szemléletváltás, a kockázatbecs-
lések felértékelődése adhatnak hatékony válaszokat. a biztonság 
alappillére a megelőzés, amelynek során a felkészülést kell előtérbe 
helyezni, követelménnyé és elfogadott érdekké tenni.

pszichológiai vonatkozások  
a lakosságfelkészítésben

a lakosságvédelem, és azon belül a lakosságfelkészítés több 
tudományágból is meríthet.

főként a pedagógiával mutat markáns összefüggéseket, de 
meghatározó szerepe van a pszichológiának is. mógor Judit 
Phd értekezésének I. fejezete a lakosság, az információáramlás, 
a tájékoztatás szükségessége és a pszichológia kapcsolódó pont-
jainak feltérképezésére irányul. a bhopali katasztrófa1 konkrét 
körülményeinek leírásával bemutatatta azokat az alapvető hiá-

1 a katasztrófa 1984. december 3-án a reggeli órákban következett be Bhopalban 
(India), ahol a Union Carbide rovarirtószereket gyártó leányvállalata baleset 
következtében mintegy 40 tonna metil-izocianát gázt bocsátott ki, közel 3000 
ember azonnali, és 15 000–20 000 ember későbbi halálát okozva. a mérgező 
gáz irritációs tünetekkel, légúti elzáródás érzésével, vagy köhögő görccsel jár, 
amelynek forrását nem ismerték és a tanúsítandó magatartásformákkal (pl. 
ablak bezárása, szükség-légzésvédő eszköz alkalmazása) sem voltak tisztában 
– forrás: http://www.katasztrofak.abbcenter.com/?cim=1&id=39103#



12    taNUlmáNY ■ 2012. 3. szám katasztrófaVédelmI szemle

nyosságokat, amelyek előzetes rendezésével a katasztrófa hatása 
csökkenthető lett volna. megállapította, hogy a veszélyeztetett 
lakosság előzetes felkészítése nem volt biztosított, a pánikhangulat 
megakadályozására a riasztó szirénák elindítására nem került sor, 
az alapvető magatartási szabályok azonnali közlését elmulasztották 
az illetékes hatóságok.

az értekezés bemutatja, hogy a pánik/tömegpánik kialakulásának 
egyik alapvető feltétele, hogy legyen reális menekülési út, amelyet 
a tömeg megcéloz; míg elkerülésének módja a kellő információk 
megléte a veszélyről és elhárításának módjairól. mindez kizárólag 
a megfelelő szintű és minőségű információ átadástól, vagyis a 
megelőző időszakban történő felkészítéstől és az adott helyzetben 
biztosított veszélyhelyzeti tájékoztatástól függ.

idŐpont helyszín esemény
áldozAtok 

számA

1990. július Szaúd-Arábia
Zarándoklat során egy alagútban 
meghibásodott a szellőztető 
rendszer.

~ 1400 fő

1996. 
október

Guatemala
A Mateo Flores Stadionban a 
mérkőzés előtt a tömegben pánik 
tört ki.

90 fő

2006. 
augusztus

Magyarország

Az augusztus 20-i tűzijáték közben 
szupercellás zivatar érte el a 
fővárost, a tömeg pánikszerűen 
menekült.

5 fő

2010. 
november

Kambodzsa 
Egy hídon haladó tömegen 
eluralkodott a pánik, az emberek 
agyontaposták egymást.

~ 450 fő

2011. január Magyarország
Egy szórakozóhelyen a zsúfoltság, 
illetve a biztonsági szabályok be 
nem tartása okozott pánikot.

3 fő

1. sz. táblázat. tömegpánikot okozó balesetek, ahol a megfelelő 
tájékoztatással valószínűleg csökkenthető lett volna az áldo-
zatok száma.2 (Szerkesztette: Bonnyai Tünde tű. hdgy.)

Nehezíti a veszélyhelyzetekben adandó válaszok helyes meg-
választását, hogy váratlanul bekövetkező katasztrófa során az 
érintettek mintegy háromnegyedén pánikszerű félelem lesz úrrá 

2 a táblázat adatainak forrásai:
 http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/86695/1/belfold/a_satan_

megkovezesetol_a_West_Balkanig_tomegpanikok_vilagszerte (letöltés 
ideje: 2011. november 12.)
http://index.hu/belfold/vhr2479/ (letöltés ideje: 2011. november 12.)

és kontrollálhatatlan reakciókat produkál, míg legfeljebb 20% 
képes viszonylag gyorsan cselekvőképessé válni [1]. 

lakosságfelkészítés napjainkban

a 2012. év fontos mérföldkőnek ígérkezik a katasztrófák elleni 
védekezés történetében. a január 1-jén hatályba lépett jogsza-
bálycsomag minden szinten kitér a lakosságfelkészítés alapvető 
követelményeire, szabályaira és az eddigiekhez képest jobban 
hangsúlyozza e tevékenység fontosságát és jelentőségét. 

ehhez azonban – a szakterület által hozzáadott értéken túl – 
nélkülözhetetlen a megfelelő lakossági hozzáállás és igény. „A 
katasztrófavédelem nemzeti ügy.” mindez állami és lakossági 
együttműködést feltételez!

az állami, szakterületi feladat a megelőzési felkészülés, a • 
bekövetkezett katasztrófák elleni védekezés és az okozott 
károk helyreállítása.

cselekedni képes emberek – önkéntesek – kiképzése
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a lakosságnak is feladata, kötelezettsége, hogy a közvetlen • 
környezetét és a jelentkező veszélyforrásokat megismerje, 
a túléléshez és a meneküléshez megfelelő ismeretekkel és 
információkkal rendelkezzen, valamint aktívan részt vegyen 
a védekezési folyamatokban is. 

Potóczky György [2] szerint „a megóvandó emberi közösség szak-
irányú érdeklődésének felkeltése, befogadó készségének biztosítása, 
részvételi hajlandóságának elérése és a változások „utánkövetése”3 
a nehezebben leküzdhető probléma a lakosság felkészítésével kap-
csolatban. erre a kihívásra válaszként a Bm Országos katasztrófa-
védelmi főigazgatóság kidolgozta a Gyermek- és ifjúságfelkészítés 
3x3-as akciótervét (akcióterv), amely kifejezetten a fiatal – és az 
új információk befogadására nyitott, ugyanakkor az egyik legsérü-
lékenyebb – korosztály részére biztosítandó alapvető információk 
átadásának módszereit határozza meg. az akcióterv végrehajtása 
során a felkészítési témakörök között a riasztás, értesítés és veszély-
helyzeti tájékoztatás is kiemelt szerepet kap. az akcióterv az említett 
korosztályon túli lakosságfelkészítési célcsoportokkal is foglalkozik, 
de a kiemelt hangsúlyt a gyermekekre helyezi. Nem cél a lakosság 
fenyegetettség-érzését olyan szintre emelni, amely állandósítja a 
félelemérzetet. ennek érdekében az újonnan kidolgozásra kerülő 
oktató/felkészítő/tájékoztató dokumentumok a biztonságközpontú 
szemléletet részesítik előnyben. Jelenleg a gyermekeké a prioritás, 
mert az ő gondolkodásuk még jelentős mértékben befolyásolható 
és alakítható olyan irányba, hogy a biztonság igénye, a megelőző 
szemlélet, valamint a katasztrófák elleni védekezésben való aktív 
részvétel automatizmussá váljon. a fiatalok felkészítésének jelentősége 
azért kiemelkedő, mert a jövőben erre lesz alapozható az önkéntes és 
köteles polgári védelmi szervezetek hatékony működése. 

a lakosságtájékoztatás módszerei  
és eszközei

a 234/2011. (XI. 10.) kormányrendelet külön fejezetben 
rendelkezik a lakosságvédelemmel kapcsolatos tevékenységről, 
amelynek első és egyik legfontosabb szegmense a riasztás és a 
veszélyhelyzeti tájékoztatás. ezt kiegészítve kell kezelni a normál-
időszakban, illetve katasztrófaveszély során végrehajtásra kerülő 
lakosságtájékoztatás tevékenységgel. ez utóbbi megvalósításáról 

3  [2] p. 325.

a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. 
(XII. 29.) Bm rendelet IX. fejezete (a lakosság katasztrófavédelmi 
felkészítése) rendelkezik az aktív és passzív lakosságtájékoztatás 
részletszabályainak meghatározásával.

Típus Aktív lakosságtájékoztatás PAsszív lakosságtájékoztatás

Eszköz

tájékoztató kiadványok•	
kiadványok elérhetővé tétele•	

közlemények a helyi sajtóban •	
(írott, elektronikus, képi)

lakosság fórumok•	
katasztrófavédelmi •	
kirendeltségi nyílt nap

nyilvános rendezvények•	

Tartalom

riasztási módszerek és jelek	

magatartási szabályok	

segítségnyújtás formái	

helyi kockázatok	

veszélyelhárítás módjai	

2. sz. táblázat. lakosságtájékoztatási módszerek jellemzői4 
(Szerkesztette: Bonnyai Tünde tű. hdgy)

4  a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) 
Bm rendelet 68-69. §-ai alapján.

mi a teendő veszélyhelyzetben?

Aktív és pAsszív
Az információs kiadványok interneten történő elérésének biztosításával, 
valamint, nyílt napok szervezésével alkalomszerűen (pl.: ősszel a rendkívüli 
hideg időjárás veszélyeinek bemutatásával) lehetőség van a felkészítések 
hatékony végrehajtására. A tájékoztatás a riasztási módszerek és jelek felis-
merésére, a helyi sajátosságokon alapuló, hiteles veszélyeztetető tényezők 
összességére és a jogszabályi alapokon, valamint egyéb iránymutatásokon 
(pl. Akcióterv) nyugvó magatartási szabályokra fókuszáljon. 
A települések a katasztrófavédelmi besorolástól* függ. (I. katasztrófavé-
delmi osztályba sorolt településeken évente legalább egy alkalommal, 
II. 3 évente legalább egy felkészítés.)

* Az az eljárás, melynek során az ország területén található valamennyi települést, az 
adott település vonatkozásában elvégzett kockázatbecslés eredményei alapján, a 
meghatározott veszélyeztetettségi szintnek megfelelően katasztrófavédelmi osztályba 
sorolják (Forrás: A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 
10.) kormányrendelet 1. § 13. pont)

önkéntesek egy balesetnél
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az aktív lakosságtájékoztatáshoz modern módszereket kell 
társítani. figyelembe kell venni a korosztályi sajátosságokat, annak 
tartalmi és nyelvi következményeivel, az egyes rendezvények 
célcsoportjainak megfelelő tartalmat és formát kell kialakítani, és 
érdekeltté kell tenni a részvételben. a sajtónál ugyancsak szükséges 
a sokrétűség (írott – napi, heti, réteg, tV, rádió, internet, helyi, 
regionális, országos) és az információgazdagság, s mindezek 
célcsoportokhoz igazítása.

veszélyhelyzeti tájékoztatás

az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy nélkülözhetetlen 
egy olyan folyamatosan működőképes rendszer kialakítása, amely 
rendkívüli körülmények között is biztosítja a bekövetkező esemé-
nyekkel kapcsolatos tájékoztatás lehetőségét. ennek érdekében 
a riasztás és a veszélyhelyzeti tájékoztatás módjaival szemben 
támasztott követelmények együttesen értelmezendőek: 

a riasztás és veszélyhelyzeti tájékoztatás elsősorban a hivatásos • 
katasztrófavédelmi szerv által kiadott hiteles információn 
alapuló közérdekű közlemény kiadásával, 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló • 
2010. évi ClXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően 
kerül végrehajtásra, amely az egyéb technikai feltételek 
megléte esetén elektronikus hírközlési szolgáltatások igény-
bevételével egészíthető ki. 
mindemellett a modern technika sérülékenységére való • 
tekintettel (pl.: áramszünet) a közlések a helyben szokásos 
módon (hírvivő, faliújság, hirdetőoszlop), illetve a rend-
védelmi szervek, magánszemélyek élőbeszéd sugárzására 
alkalmas kihangosító eszközeinek, valamint kézi kihangosító 
eszközök alkalmazásával is közzé tehetőek.

a lakosság riasztására rendelkezésre áll az ország teljes területén 
az ún. lakossági riasztó rendszer, amely meghatározott szirénajelek 
leadásával figyelmeztet a közelgő veszélyekre. 

a veszélyhelyzeti tájékoztatás kifejezetten a tanúsítandó 
magatartási szabályokra, a hatóságok által megtett és várható 
lakosságvédelmi intézkedésekre, a lakosság szempontjából fontos 
korlátozások ismertetésére és a további tájékozódási lehetőségekre 
korlátozódik. a közlemények kiadása során különös figyelemmel 

kell lenni arra, hogy a lakosság minél szélesebb rétege számára 
biztosítsunk értelmezhető és hasznos információkat, ezért tartóz-
kodni kell egyes szakmai kifejezések használatától és a bonyolult 
fogalmazástól. a hatékony tájékoztatás kulcsa a tömör, lényegre 
törő és érthető információáramlás [3-5].

riAsztási gyAkorlAtok és A médiA
A katasztrófavédelmi szervek és a médiaszolgáltatók komplex gyakorlatain 
szerzett tapasztalatok feldolgozásával tovább fejleszthető a megújított 
rendszer. A 2011 májusában és 2011 novemberében végrehajtott riasztási 
és készenlétbe helyezési gyakorlat során a lakosság fiktív helyeken bekövet-
kezett katasztrófahelyzetekről kapott tájékoztatást, sőt a novemberi gyakorlat 
során a szirénarendszer működőképességének felmérése is megtörtént. A 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény alapján a közszolgálati médiaszolgáltatók, illetve együttműködési 
megállapodások alapján a kereskedelmi médiaszolgáltatók részvétele lehetővé 
teszi, hogy a gyakorlatok – és azok alapján a valós helyzetek – során a lehető 
legszélesebb körben valósuljanak meg a tájékoztatások.

Összességében megállapítható, hogy az új jogi környezet 
kiforrott, megalapozott és rendszerbe foglalja a katasztrófavé-
delmi szempontból történő lakosságfelkészítést. A jogszabályi 
rendelkezések alapján végrehajtott felkészítési tevékenység 
és a rendszergyakorlatok várhatóan egyre szélesebb körben 
fogják biztosítani a lakosság biztonságkultúrájának, az egyén 
védelmi szintjének emelkedését.
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PiMPer LászLó 

tűzveszélyes folyadékot  
tároló tartályok  
felfogótér-tüzeinek oltása

A tűzveszélyes folyadék-tároló atmoszférikus tartályok jellemzőit 
(2012/2.szám) követően szerzőnk a tárolóedényeket körülvevő, 
másodlagos védelmet biztosító felfogóterek jellemzésére, a 
más felületi habbaloltási feladatokkal való összehasonlítására 
vállalkozik. Bemutatja az éghető folyadékot tároló tartályoknál 
kialakított felfogóterek típusait, a tűzeseteik fontosabb sajá-
tosságait és a tűzoltási lehetőségeket.

felfogóterek

a tartályok esetleges sérüléséből adódó anyagkifolyások 
következményeinek csökkentése érdekében a tárolóedény körül 
felfogóteret alakítanak ki. Ha a tartály megsérül, a kifolyó anyag-
mennyiség a felfogótérbe áramlik és feltölti azt. 

a tartályok a felfogóterek kialakítása szerint lehetnek:
Védőgödrös tartályok• , melyek kétféle kialakításban ter-
jedtek el:
– földsánccal határolt védőgödör;
– Védőfallal (pl. beton, vasbeton, tégla) kialakított  

védőgödör.
Védőgyűrűs tartályok.• 

a felfogótérben helyezkednek el a tartály üzemeltetéséhez 
szükséges technológiai berendezések (pl. keverőmotor, víztele-
nítő, szintjelző), a kapcsolódó csővezetékek és a kezelést segítő 
közlekedőfelületek, járdák, pódiumok. 

a felfogótérben lejtéssel kialakított nyitott árkok gyűjtik össze 
és vezetik el a csapadékot a legmélyebb ponton kiépített gyűjtő 
aknába. Onnan – üzemelő tartályok esetében általában zárt álla-
potú – kettőzött tolózárak megnyitásával lehet tovább engedni 
az esővizet, hó olvadékot az üzemi csatornahálózatba. ez a csa-
padékvíz elvezető csatornarendszer a tűzoltás során bejuttatott 
oltóvíz eltávolítását is biztosíthatja.

védőgödör felfogótérrel  
kialakított tartályok

Hazánkban a nagyobb térfogatú tartályokat általában földsánccal 
határolt védőgödörben helyezik el. az ilyen gátszerkezet megépí-
tése során nagy figyelmet kell fordítani a megfelelő kivitelezésre, 
hiszen anyagkifolyás esetén akár több méteres folyadékmagasság 
visszatartását kell biztosítani. tartályfelújításkor általában a 
földsáncot átvágják, így biztosítva a járművek behajtását a tartály 
közelébe. Ilyen munkálatok befejezését követően a földsáncot 
folyamatos tömörítéssel kell visszaépíteni, a tartály csak e mun-
kálatok befejezését követően vehető ismét használatba.

A védőfallal kialakított védőgödör elsősorban kisebb térfo-
gatú tartályok esetén alkalmazott, a földsánchoz képest kisebb 
helyigényű megoldás. Hátránya ugyanakkor, hogy a ridegebb 
határoló-szerkezet sérülékenyebb, kevésbé őrzi meg álló- és 

záróképességét egy esetlegesen elhúzódó felfogótér tűzkor, sőt a 
védőfal alámosódása is bekövetkezhet. Hazánkban leggyakrabban 
vasbetonból épített falakat alkalmaznak, de előfordulnak betonból, 
kőből, téglából kialakított szerkezetek is.

földsánccal határolt védőgödör (fotó:fer tűzoltóság)

buncefield-i kAtAsztrófA
A 2005. decemberben bekövetkezett Buncefield-i tartálytelep-katasztrófa 
során megsérült védőfal károsodásait szemléltetik a fényképek:

tűzeset során károsodott védőfal

Alámosott védőfal
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kisebb térfogatú tartályok esetében több tartály is elhelyezhető 
közös védőgödörben. 

kialakíthatnak köztiteres, vagy kiegészítő-teres védőgödröt 
is, amikor kettő vagy több tartályhoz külön-külön szükséges 
kármentő térfogatot átfedéssel biztosítják. ennél a helyta-
karékos kialakításnál a védősáncot a közös felfogótér-rész 
irányába 30-40 cm-rel alacsonyabbra építik a külső, határoló 
gátnál. a tartályból a kármentőbe kerülő anyag az alacsonyabb 
gáton átbukva átfolyhat a szomszédos köztitérbe, miután saját 
felfogóterét megtöltötte.

védőgyűrűs tartályok

a védőgyűrű a tárolótartály köré épített, felül nyitott, külső 
tartály, amelynek a palástmagassága kisebb, míg átmérője nagyobb, 
mint a védett tartályé. Ha a tartály megsérül, a kifolyó anyag-
mennyiség feltölti a gyűrűsteret. méretezésénél – a védőgödör 
felfogótérhez hasonlóan – követelmény, hogy a védett tartályból 
kijutó anyag teljes mennyiségét vissza tudja tartani.

a védőgyűrű betonból vagy acélból készülhet, hazánkban 
az acélból épített szerkezet terjedt el. a tartály palástja és a 
felfogótér-palást minimális távolsága másfél méter. külön 
beépített oltóberendezést kell létesíteni a védett tartályra és a 
gyűrűstér védelmére. a védőgyűrű tűzfelülete számottevően 
kisebb, mint az azonos méretű tartály köré épített védőgödör 
tűzfelülete, így lényegesen kevesebb erő, eszköz és oltóanyag 
szükséges a tűzoltásához.

a kisebb tűzfelület következtében a beavatkozást végzők 
nagyobb biztonságban vannak, enyhébb a tűz pszichikai hatása 
és a környezet hőterhelése is. 

a védőgyűrűs tartályok tűzoltásáról kevés az elérhető gyakorlati 
ismeret, hiszen az ilyen tüzek különösen ritkán fordulnak elő. 
Hazánkban az elmúlt évtizedekben kezdtek az ilyen felfogótér 
típussal épített tartályok elterjedni. 

felfogóterek tűzesetei

a tárolótartályokat érintő tűzeset-típusokat vizsgálva a leg-
fontosabb, és a beavatkozás lehetőségét is meghatározó tényező 
a tárolóedény és felfogóterének kialakítása.

a terület átfogó elemzésére és a nemzetközi tapasztalatcsere 
lehetőségének biztosítására jött létre a lastfire projekt, mely a 
10 méternél nagyobb átmérőjű, atmoszférikus tárolótartályok 
vizsgálatával foglalkozik [3].  a konzorcium által közzétett 
néhány – statisztika alapú – előfordulási gyakorisági adatot az 
előző lapban már bemutattam [4]. a gyakoriságot kifejező érték a 
bekövetkezett esetek számát egy tárolási tartályévre vetítve mutatja 
be (tűzesetek és a tartály üzemévek számának hányadosaként). a 
felfogóterek esetében jóval ritkábban következnek be tűzesetek, 
a lastfire statisztikai mutatószáma 1,99 × 10-5, míg a tartályok 
vonatkozásában 3,84 × 10-4 az adat [5].  

a következőkben a felfogóterek tűztípusait, és a tűzoltásukkal 
kapcsolatos néhány jelenséget és alapgondolatot tekintek át.

felfogótér-tüzek kialakulása

a felfogótérben alapvetően felületi tüzek alakulhatnak ki, 
amelyek a „kármentő” felület egy részére (részleges felfogótér 
tűz), vagy teljes felületére (teljes felületű felfogótér tűz) terjed-
hetnek ki.

ahhoz, hogy ilyen tűz alakuljon ki, a tárolt éghető folyadék-
nak a felfogótérbe kell kerülnie. ez bekövetkezhet különböző 
meghibásodások vagy technológiai hiba következtében, ahogy 
az ábra is szemlélteti.

beton védőfallal kialakított védőgödör  
(fotó:fer tűzoltóság)

védőgyűrűs tartály (fotó:fer tűzoltóság)

a tartályból történő anyagkifolyások okai [5]

1 Large Atmospheric Storage Tank Fires (Nagy Atmoszférikus 
Tárolótartály Tüzek)
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az éghető anyag felfogótérbe kerülhet 
a tűz keletkezését megelőzően, vagy • 
a tartály-, illetve technológiai tűz következtében.• 

az utóbbi esetben a korábban keletkezett – a tartályra, vagy 
annak egy részére kiterjedő – tűz hatásainak következtében ke-
letkezik sérülés a tartályon, vagy jön létre tömítetlenség és kerül 
a védőgödörbe a tárolt anyag. 

a már hosszabb ideje pusztító tűz felfogótérbe történő tovább-
terjedésével jár néhány, hazánkban kevésbé kutatott jelenség. a 
hazai szakmai gyakorlatban két kategóriába (kivetődés, illetve 
kiforrás) sorolt veszélyeztető eseménytípusok a tűz rendkívül 
gyors kiterjedésével járnak [6].

kivetŐdés
A kivetődés során a tartály fenékvizének hőmérséklete – a huzamosabb 
ideje lángoló felszíntől a tartályfenék felé irányuló belső hőterjedés követ-
keztében – eléri forráspontját, és 1694-szer nagyobb térfogra tágul ki. A 
gyors és hirtelen térfogatváltozás következtében a gőzoszlop forró égő 
anyagot lövell ki a tartály környezetébe – így a védőgödörbe is.

kiforrás
A kiforrás az égő folyadékban oldott víztartalom felforrásának következtében 
bekövetkező jelenség. A kiforrás során a lángoló anyag felhabosodva fut 
ki a tartályból – a tűz felfogótérre történő továbbterjedését okozva. A hazai 
szakirodalom ebbe a kategóriába sorolja a hosszabb ideje lángoló, felhevült 
anyagréteg oltóhab vagy hűtővíz okozta gyors felhabosodását is.

mindkét kategóriában a – tárolt anyagnál alacsonyabb forrás-
pontú – víz hirtelen gőzzé lobbanása okozza a jelenséget, melyek 
részletesebb vizsgálata nem tárgya jelen írásnak.

a tűz felfogótérre való továbbterjedését okozhatják különféle külső 
behatások is, például földrengés, terrortámadás, vagy a környezetben, 
környező tartálynál bekövetkezett esemény továbbterjedése (baleset, 
robbanás, más – nem a tartályt érintő – tűzeset, stb.).

felfogótér-tüzek oltása

az éghető folyadékot tároló tartályok felfogótereinek tűzoltása 
– a tartálytüzekhez hasonlóan – alapvetően habbaloltás. az oltás 
végrehajtható beépített habbaloltó rendszerrel, mobil eszközökkel, 

vagy ezek együttes alkalmazásával. Nagyméretű tűzfelületekről 
lévén szó, a bevetésre kerülő erők rendszerint nagyobb területről 
kerülnek összevonásra és gyakran eltérő típusú habképző anya-
gokkal érkeznek a helyszínre. a tűzoltás módozatától függetlenül 
figyelmet kell fordítani az alkalmazott habképző anyagok össze-
férhetőségére, együttes alkalmazásának lehetőségére – különösen 
fehérje alapú és szintetikus oltóanyagok együttes rendelkezésre 
állása esetén. mobil habbaloltás – vagy beépített és mobil eszközök 
együttes alkalmazása – esetén a telepítési helyek és habbejutta-
tási módszerek helyes megválasztásával meg kell akadályozni a 
habtörést, biztosítani kell, hogy a habbevezetések ne roncsolják 
a más eszközök által képzett oltóhabot.

Ha a stabil felfogótér-oltó rendszer működőképes, akkor első-
sorban azt kell bevetni, de félstabil habrendszer esetén is ajánlott a 
tűzoltást a beépített berendezésre alapozni. ettől indokolt esetben 
el lehet térni, így például: 

a beépített rendszer nem megfelelő állapota, sérülése, ká-• 
rosodása esetén; 
amennyiben a félstabil rendszer megtáplálása a mobil tűz-• 
oltáshoz képest aránytalanul nagy többletfeladatot, nehéz-
séget, kockázatot jelent (például kedvezőtlen meteorológiai 
viszonyok miatt); 
nagy hatékonyságú, a helyi körülményekhez illeszkedő • 
mobil oltórendszer rendelkezésre állása esetén.

a védőgyűrűs felfogóterek minden esetben rendelkeznek 
beépített stabil vagy félstabil habbaloltó rendszerrel, melyek 
alkalmazása ennél a műszaki kialakításnál különösen előnyös. a 
korszerű kármentő-kialakítás előnye a kisebb tűzfelület, de a mobil 
tűzoltás esetén nehézséget okoz, hogy az oltóanyagot lényegesen 
pontosabban és magasabbra kell célba juttatni. különösen fontos 
a felállítási helyek átgondolt megválasztása, és felértékelődik az 
emelőkosaras gépjármű kosarából, vagy oltókarról alkalmazható 
habágyúk bevetése.

Ha csak kisebb lángolás alakul ki, az rendszerint jól oltható 
tűzoltó készülékek, vagy vízsugarak bevetésével. ebben az eset-
ben elkerülhetetlen a tűz megközelítése, amit kellő biztonsággal, 
a visszavonulás lehetőségét mindig fenntartva kell szervezni és 
végrehajtani. Védőgyűrűs tartályok esetén még kisebb lángolások 
tűzoltása során is a beépített (akár félstabil) oltórendszert kell 
használni. ezek alkalmazhatatlansága esetén a védőgyűrű – vagy 
tartály – körjárdájáról is bevethető az oltósugár. Ha a tűz szintjének 
megközelítése elengedhetetlen, a gyűrű- és tartálypalást közötti 
keskeny térben lépcsőkön, hágcsókon, létrákon leereszkedve, 
a környezettől független légzésvédelem használatával tehetjük 
ezt meg.

hűtés hAboldAttAl
A vízsugarak általános alkalmazási területe a tartálytűzoltás során a 
felforrósodott szerkezetek visszahűtése. Oltóhabbal történő egyidejű 
alkalmazásukkor, vagy már kialakult habtakaró esetén figyelemmel kell 
lenni a beépített (pl. palásthűtő), vagy telepített (mobil) eszközökkel 
végrehajtott vízhűtés habroncsoló hatására, azt – lehetőség szerint – el 
kell kerülni. E károsító hatás csökkenthető haboldattal - és akár hab-
szerelvényekkel - végrehajtott hűtéssel. Ebben az esetben a „hűtőhab” 
a tűzoltásban is részt vesz, ami különösen filmképző hatású habképző 
anyagok alkalmazása esetén lehet előnyös és hatékony. Természetesen 
erről a lehetőségről a tűzoltási-hűtési feladat jellege és a rendelkezésre 
álló eszközök, anyagok függvényében, valamint a habbal történő hűtés 
magasabb költségeinek ismeretében kell döntést hozni.

tűzoltás oltókarral (fotó: fer tűzoltóság)
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sugárszerű égés oltási módszerei

sugárszerű égés [6] alakulhat ki, ha mechanikus sérülés, 
anyaghiba, tömítetlenség, stb. következtében a tárolt anyag a 
felfogótérbe áramlik és ott szétterjedve meggyullad. ebben az 
esetben két tűzoltási feladat azonosítható:

folyadék felületi tűz oltása, és• 
az áramló, lángoló folyadéksugár „térbeli” („háromdimen-• 
ziós”) tüzének tűzoltása.

a védőgödörbe kifolyt éghető folyadék felületének oltására a 
megfelelő habtakaró kialakítása és folyamatos fenntartása kínál 
lehetőséget, az áramló anyagsugár lángolása alapvetően két 
módszerrel szüntethető meg:

Kombinált tűzoltás:•  a „térbeli” tűz oltása oltópor beveté-
sével;
A kifolyt folyadék szintjének megemelése•  a palástsérülés 
vagy tömítetlenség magassága fölé, amivel megszűnik a 
sugárszerűen áramló anyag különálló tüze. ez a kifolyt 
éghető folyadék elszivattyúzásának, valamint a haboldat-
ból kivált, vagy hűtési céllal alkalmazott víz elvezetésének 
szabályozásával érhető el. Indokolt esetben ipari vízzel – 
vagy esetlegesen a tárolt anyaggal – a felfogótér célirányos, 
felügyelt töltésére is sor kerülhet.

Védőgyűrűs tartály sugárszerű tüze esetén az oltópor be-
juttatását az áramló (háromdimenziós) folyadéktűz lángterébe 
megakadályozza a kívül elhelyezkedő védőgyűrű. a védőgyűrű 
magassága megközelíti a védett tartályban lehetséges legnagyobb 
tárolási szintet, így általában lehetőség van a sugárszerű égés 
megszüntetésére a felfogótérben kialakult folyadékfelszín meg-
emelésével. ez nem alkalmazható, ha a palástsérülés a védőgyűrű 
felső pereme felett, vagy annak közelében helyezkedik el, ebben a 
magasságban azonban a védőgyűrű már nem jelent a porraloltást 
korlátozó akadályt. a porsugarat magasbólmentő eszköz kosarából, 
vagy porraloltásra is alkalmas oltókarról lehet bevetni.

Védőgödrös kialakítású tartály esetén mindkét módszer vonat-
kozásában figyelemmel kell lenni korlátozó körülményekre:

a folyadékszint kiáramlási pont fölé emelésében korlátot • 
szab a határoló sánc vagy védőfal gátkorona-magassága. 
a védőgödör feltöltése (vagy feltöltődése) csak megfelelő 
kialakítású, állapotú és földsánc esetén kifogástalan tömör-
ségű határoló szerkezet esetén biztonságos. 

a kombinált tűzoltás alkalmazásában korlátot jelent a por-• 
sugarak, porágyúk kisebb hatásos sugártávolsága, hiszen 
nagyobb tartályok esetén akár 40-50 métert meghaladó 
lövőtávolságú eszközre is szükség lehet. ezt a hagyományos 
porraloltó eszközöknél fennálló gyengeséget küszöböli ki 
egy különleges műszaki megoldás, HydroChem rendszerű 
sugárcsövek és ágyúfejek alkalmazása, mely esetén az ol-
tóport nagyobb távolságra „szállítja” el a kilőtt hab.

a tűzoltás során fokozott figyelmet kell fordítani a keletkező 
fenékvíz (hűtésre használt, vagy oltóhabból kiváló víz) folya-
matos, szabályozott elvezetésére a beavatkozás teljes időtartama 
alatt, mivel ennek hiányában a kármentőben felgyülemlett éghető 
folyadékot kiszorítva, a tűz kiterjedését okozhatja.

tartályokat, felfogótereket  
érintő technológiai tüzek

a felfogótérben – és esetenként a tartályon is – kialakulhatnak 
olyan tüzek is, melyek nem tekinthetőek felfogótér (vagy tartály) 
tűznek, de technológiai berendezéseket vagy a tartályt érintik, 
illetőleg veszélyeztetik. ezek a tüzek, ellobbanások a technoló-
giai tüzekre általában jellemző beavatkozási feladatot jelentenek, 
leggyakrabban előforduló típusaik:

száraz növényzet tüze,• 
felfogótérben tárolt anyagok (pl. lebontott szigetelés), eszkö-• 
zök, gépek tüze (pl. karbantartás, felújítás időszakában),
kisebb tömítetlenségek következtében „tócsatűz”, fáklya-, • 
vagy sugárszerű égés,
szennyezett felületek vagy talaj tüze,• 
szigetelés beizzása, tüze.• 

ezek a technológiai jellegű tüzek leggyakrabban részleges 
vagy teljes karbantartás, javítás, felújítás, valamint átépítési 
munkák során következnek be, de előfordulnak kisebb mű-
szaki meghibásodások miatt bekövetkező esetek is. megfelelő 
beavatkozás hiányában továbbterjedhetnek a tartályra vagy 
annak felfogóterére. 

a tűzoltás szervezése során figyelemmel kell lenni néhány 
különleges körülményre:

a helyszín megközelítését akadályozza a felfogóteret hatá-• 
roló palást, fal vagy földsánc, a beavatkozó gépjárműveket 
a határoló utakon megállítva kell a szerelési feladatokat 
végrehajtani.

Oldat

Oltópor

a hydrochem működési elve
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a tűzeset elhelyezkedésétől függően – általában korlátozott • 
mértékben – használhatóak a tartályok beépített stabil, 
félstabil tűzoltó és hűtő berendezései, valamint a szerelés 
megkönnyítéséhez a szárazfelszálló vezetékek.
magasban elhelyezkedő beavatkozási helyszín esetén a • 
tűzoltási és bontási munkákhoz magasbólmentő eszközök 
alkalmazására lehet szükség. a keskeny határoló utak, a 
felfogótér kiterjedése, a felfogóteret határoló földsánc vagy 
falazat a lehetséges telepítési helyeket behatárolja. 
a felújítások, építési munkák során a megnyitott föld-• 
sánc gyakran lehetővé teszi a felfogótérbe gépjárművel 
történő behajtást, amely lehetőséget az esemény típusa, 
kiterjedése és a lehetséges továbbterjedés ismeretében 
kell értékelni.

az ilyen, a tartályokat vagy felfogótereket kizárólag elhe-
lyezkedésük szempontjából érintő technológiai tüzek oltása 
általában a termelő üzemekben és azok környezetében bekö-
vetkező hasonló tűztípusok felszámolásával megegyező. ezen 
esetek beavatkozási szabályait jelen írásban nem vizsgálom 
részletesebben.

megbontott tArtályelemek
A tartályon, annak környezetében folyó munkavégzések gyakran a tartály 
lezáró elemeinek (pl. búvónyílás fedelek, keverőmotor) eltávolításával, 
valamint a technológiai kapcsolatok (pl. vezetékkapcsolatok, elzáró-sze-
relvények) megbontásával járnak. E tömörtelen állapot során (pl. vissza-
maradó anyagok eltávolítása során, tisztítás időszakában) a tartályban, 
vezetékekben, szerelvényekben jelentős mennyiségű szénhidrogén, vagy 
szénhidrogént is tartalmazó szennyeződés fordulhat elő. 
Ez az állapot egyaránt különösen veszélyes lehet az alábbiak miatt:

A tartályban és környezetében toxikus és robbanásveszélyes anyag- –
felhő alakulhat ki,
A folyó munkavégzési és beavatkozási tevékenység miatt nem meg- –
felelően védett (pl. nem robbanás biztos kivitelű) gépek, eszközök 
jelenléte, működése a veszélyzónában,
A veszélyzónában tartózkodók nagy létszáma, egyéni személyvédelem  –
hiányosságai miatt,
A munkát, beavatkozást végzők technológiai, anyag- és helyismeret- –
ének hiányosságai miatt.

az ilyen, a tartályokat vagy felfogótereket kizárólag elhelyez-
kedésük szempontjából érintő technológiai tüzek oltását jelen 
írásban nem vizsgálom részletesebben.

összefoglalás

a nagy vegyi-, olaj- és energiaipari létesítmények esetében 
rendszerint mértékadó beavatkozás-típus a felületi habbaloltás, 
amit többnyire tárolóterek és kármentőik vonatkozásában kell 
figyelembe venni.  az előzőekben a nagyméretű, állóhengeres, 
atmoszférikus, tűzveszélyes-folyadéktároló tartályok felfogótereinek 
típusait és tűzoltásuk leglényegesebb kérdéseit tekintettem át. 
ezek ismeretében megállapítható, hogy műszaki kialakításuk 
határozza meg a lehetséges tűzesetek főbb jellemzőit, a beavatko-
zási lehetőségeket és a korlátozó körülményeket. a hagyományos 
kialakítású védőgödrök hatalmas lehetséges tűzfelületük, míg a 
védőgyűrűs kármentők a tűzoltás speciális körülményei okán 
különlegesek.

az előző számban vizsgált tartálytüzekhez hasonlóan a 
felfogóterek tűzoltása is – többek között – megfelelő oltóvíz és 
habképzőanyag ellátást, a feladatra alkalmas beépített és mo-
bil eszközöket és alaposan felkészített irányító és beavatkozó 
személyzetet követel. a szükséges feltételekben közös, hogy a 
felkészülés időszakában elkövetett hibák, az erőforrás-rendszer 
esetleges hiányosságai a beavatkozási folyamatban nem, vagy 
csak nehezen orvosolhatóak.

a tartály-felfogótér vonatkozásában számos kérdéskör érdemes 
további vizsgálatra. környezetvédelmi szempontokkal szükséges 
a különböző kármentő kialakítások összevetését kiegészíteni 
és az alkalmazott gyakorlatokat és előírásokat szükség szerint 
módosítani. az előzőekben rámutattam az emelőkosárral, oltó-
karral rendelkező járművek széleskörű alkalmazhatóságára ennél 
a beavatkozás típusnál. ajánlásokban, előírásokban javasolom 
megfogalmazni azokat az általános követelményeket, amelyeket 
a tároló tartályok környezetének kialakítása során alkalmazva, 
biztosítható a magasbólmentő/oltó eszközök bevethetősége.

a felfogóterek tűzoltásához gyakran a tűzoltóságok ál-
talános munkájához rendelkezésre álló eszközöktől eltérő 
felszerelések szükségesek, a beavatkozást végzőktől pedig 
különleges felkészültséget igényel. kiemelten nehéz ennek a 
speciális ismeretanyagnak az állandó szinten tartása, hiszen a 
viszonylagosan kis számban bekövetkező tartálytüzek vonat-
kozásában a képzés és felkészülés nem építhető a mindennapok 
tapasztalatára. a kutatások magas erőforrás igénye ellenére 
folyamatosan zajlanak fejlesztések, közzé kell tenni a bekö-
vetkezett tűzesetek tapasztalatait és ezeket az új ismereteket 
be kell építeni a képzési anyagokba.
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• A tûz- és munkavédelem területén kötelezõen elõírt 
oktatás, szakvizsgáztatás, továbbképzés végzése. 

• Egyéb képesítést adó tanfolyamok: 

 – emelő- és földmunkagép kezelői tanfolyam,

 – motorfűrész kezelői tanfolyam, 

 – fakitermelői tanfolyam, 

  – fuvarozással kapcsolatos tanfolyamok.
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vizsgáztatásokhoz szükséges formanyomtatványok, 
szakjegyzetek forgalmazása. 
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Tûzvédelem
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tûzoltó vízforrások ellenõrzése,  
javítása, karbantartása.

• Tûzvédelmi eszközök forgalmazása.
• Tûzjelzõ rendszerek tervezésének, 

telepítésének, karbantartásának 
megszervezése. 

• Folyamatos tûzvédelmi  
szaktevékenység végzése. 

Munkavédelem
•  Munkavédelmi szabályzatok,  

dokumentációk készítése, ezek  
elkészítésében való közremûködés. 

• Idõszakos biztonságtechnikai  
felülvizsgálatok végzése. 

• Munkabiztonsági szaktevékenység végzése 
– veszélyes gépek, berendezések 

üzembehelyezése,
– súlyos, csonkolásos, halálos munkabalesetek 

kivizsgálása
– egyéni védõeszközök, védõfelszerelések 

megállapítása. 
• Munkavédelmi minõsítésre kötelezett gépek, 

berendezések minõsítõ vizsgálatának 
elvégeztetése. 
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• Folyamatos munkavédelmi tevékenység végzése.
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szikra csaBa

a tűz modellezésének 
lehetőségei

A termodinamika és az áramlástan alapegyenletei segítségével 
különböző esetekben elemzi szerzőnk a tűztér és környezete 
között kialakuló nyomás, hőmérséklet és áramlási viszonyokat. 
Az egyenletek alapját képezhetik a mérnöki módszerek segít-
ségével történő hő- és füstlevezető rendszerek méretezésének, 
melyről részletesebben a cikk végén olvashatnak.

1. zárt téri tüzek helyisége  
és a környezet nyomásviszonya

a zárt térben keletkezett tüzek esetében a kifejlődés egyes szaka-
szaiban megfigyelhető, hogy a környezethez képest változik a nyomás. 
a nyomáslefolyás szempontjából szét kell választani a nyitott és zárt 
tereket. a zárt terekre ma az energetikai szempontok miatt jellemző 
az egyre tömörebb kialakítás. a zárt téri tűz helyisége és környezete 
közötti nyomásviszony és tömörség hatással van a tűz lefolyására. 

1.1. Teljesen zárt terek, majdnem teljesen zárt terek
a teljesen, vagy majdnem teljesen zárt terek nyomásnövekedése 

viszonylag egyszerűen követhető, hiszen a tűz teljesítménye a 
zárt térben lévő ideális gázelegynek tekinthető levegőt melegíti. 
Ha eltekintünk az épületszerkezet hőelvonó hatásától (természe-
tesen ez a modellalkotás későbbi szakaszában akár figyelembe 
is vehető), a helyiség térfogatát állandónak tekintjük, az ideális 
gáztörvény p/t = állandó alakot ölti (p az abszolút nyomás, t az 
abszolút hőmérséklet). mivel számunkra a nyomásnövekedésre 
(Δp) van szükség, és kényelmesebb az abszolút hőmérséklet helyett 
a hőmérsékletváltozással (Δt) számolni, az ideális gáztörvény a 
következő alakban jelenik meg (megjegyzendő, hogy a hőmér-
sékletkülönbség esetén használható a °C skála is), 0 indexszel a 
kiinduló állapot nyomását és hőmérsékletét jelölve:

100kW, a levegő sűrűsége 1.2kJ/kg, a fajhője 0.8, akkor a nyomás-
növekedés egy 100 m3-es helyiségben másodpercenként 360 Pa. 
az alábbi diagramból jól látszik, hogy a függvény időben lineáris, 
amennyiben a tűz teljesítménye állandó. tudjuk azonban, hogy a zárt 
terek tüzének lefolyására az a jellemző, hogy a tűz keletkezésének 
korai szakaszában a teljesítmény majdnem lineáris, a kiterjedt égést 
megelőzően majdnem négyzetes növekedést mutat.fél perc eltelté-
vel a példában szereplő helyiség nyomása 11 kPa, mely hatására az 
épületszerkezet minden négyzetméterére 1,1 t súly nehezedik.

a fenti egyenletben az egyetlen ismeretlen a Δt, mely a zárt tér 
hőmérséklet növekedése. Ha a zárt térben keletkezett tűz energiája 
teljes egészében a hőmérséklet növelésére fordítódik, használhatjuk 
a termodinamika jól ismert egyenletét, melyet Δt-re rendezhetünk: 
Δt=Q/(m·cv), mely egyenletben Q a tűz hőfelszabadulása (ha az 
egyenletet egyetlen másodpercre írjuk fel, akkor a tűz teljesítmé-
nye, kW), m a helyiségben lévő levegő tömege (m=ρlev·Vh), cv 
helyiségben lévő levegő állandó térfogaton vett fajhője (kJ/kgk). 
a fenti ideális gázegyenlet az alábbi alakot ölti:

ezzel a helyiség nyomásnövekedését leíró egyenlet elkészült. 
feltételezzük, hogy a tűz kezdetének pillanatában 20°C (293k) a 
térben a hőmérséklet, a nyomás 101325 Pa (1att), a tűz teljesítménye 

1. ábra. tűz hatására a zárt tér nyomásnövekedése  
(Δp) az idő függvényében

az egyenletből látszik, hogy azonos tűzteljesítmény esetén a 
helyiség térfogatának növekedésével kisebb a nyomásnövekedés. 
mivel a helyiségek általában nem teljesen légtömörek, illetve a 
hőmérséklet növekedésével arányosan nő az épületszerkezetnek 
átadott hő, az idő múlásával nem arányosan nő a nyomás. a fenti 
modell tehát a legrosszabb esetet feltételezi. kijelenthető, hogy 
a teljesen zárt helyiségek épületszerkezetei tűz esetén hamar 
károsodást szenvednek.

az épületszerkezet sohasem teljesen zárt. a nyílászárók a nyo-
máskülönbség hatására áteresztenek, ezért a majdnem teljesen zárt 
terek esetében nem az előbb ismertetett modellt használhatjuk. 

Ha feltételezzük, hogy a helyiség zárt, de az alsó félben a nyí-
lászárók miatt nem tökéletes a helyiség integritása, a helyiségből 
kiáramló levegő hőmérséklete azonos a tűz keletkezésének kezdeti 
hőmérsékletével, az épületszerkezet és a helyiség között hőcsere 
nem zajlik, a kitáguló gáz munkát nem végez, a helyiségből 
a kiáramlás ideális (súrlódási veszteség nem ébred), akkor az 
ideális gázáramlás és a termodinamikai egyenletből levezethető 
a nyomásnövekedés egyenlete:
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az egyenletben a levegő állandó nyomáson vett fajhője szerepel 
(cp=1.1kJ/kgk), ah (m2) a helyiség résmérete, mely 1 cm-es 
résvastagság esetében 2 m hosszon 0,02 m2, ami egy átlagos 
helyiség integritását tekintve realisztikus érték. legyen a tűz 
teljesítménye 50, 100 illetve 200 kW. az alábbi ábrán a maximális 
nyomásnövekedést látjuk a résméret függvényében.

3. ábra. nyomásviszonyok a tűz korai szakaszában

a belső és külső nyomásviszonyokat a magasság függvényében 
ábrázoljuk. a tűz korai szakaszában hasonló jelenség zajlik, mint 
az előbb ismertetett esetekben. az intenzív hőfejlődés okán a 
helyiség levegője termikusan tágul. a belső nyomás a magasság 
függvényébenegyenletesen nő, majd a puffer zónában, ahol je-
lentősebb mennyiségű hő akkumulálódik a füsttel, meredekebben 
nő. a külső (kék) és belső (piros) nyomás között – mint az előző 
fejezetben láttuk – alig van különbség, de a belső nyomás végig 
magasabb, tehát a nyitott helyiségből a termikusan táguló levegő 
kifelé áramlik.

2. ábra. tűz hatására a majdnem zárt tér  
maximális nyomása (Δp) résméret függvényében

látható, hogy viszonylag csekély résnyílás esetében is a zárt 
térhez képest csekély túlnyomás alakul ki a helyiségben. (100 
kW, 200 cm2 esetén 100 Pa). zárt téri tüzek esetében a résvesz-
teségek miatt ez tehát a helyiség túlnyomásának nagyságrendje. 
ezt a túlnyomást az épületszerkezetek általában elviselik. Nyitott 
nyílászárók esetében a túlnyomás jellemzően néhány 1-2 Pa vagy 
még alacsonyabb.

1.2. Nyitott terek nyomásviszonyai 
Nyitott terek, illetve azon terek esetében, ahol a helyiség tetején 

és alján is találhatók nyílások, más modellt használhatunk. ezek-
ben az esetekben a külső és belső tér közötti nyomásváltozások 
együttes elemzése szükséges.

 az épület körül kialakuló nyomásviszonyokat legegyszerűbben 
a statika alaptörvényével modellezhetjük (H- magasság, Δe - külső 
levegő sűrűsége):

pe = p0 – H . g . ρe

a fenti egyenlet szerint tehát az épület körül a magasság 
függvényében lineárisan csökken a nyomás. a levegő sűrűsé-
gét figyelembe véve méterenként 10 Pa a nyomásváltozás.  ez 
a statikus nyomásváltozás, melyre a szél zavaró hatása még 
szuperponálódhat.

4. ábra. nyomásviszonyok a pufferzóna telítődése után 

a pufferzóna telítődése után, a levegő kiáramlása mellett kitörő 
füsttel hő- és anyagáramlás indul el a helyiségből a környezet 
felé. mivel a kiáramló térfogat már meghaladja a termikus térfo-
gattágulást, a tűz zónájában intenzív feláramlás, a padlózónában 
a nyitott felületen keresztül intenzív beáramlás indul. ennek 
megfelelően (4.ábra jobb oldala) a mennyezeti zónában a kör-
nyezetnél magasabb, a padlózónában a környezetnél alacsonyabb 
nyomás jellemző. a két nyomás átmetszi egymást, tehát lesz egy 
pont, ahol nincs különbség a belső és külső nyomások között, ezt 
természetes zónának hívjuk. továbbra is jellemző lesz, hogy a 
füsttel telt rétegben gyorsabban nő a nyomás.a termikus tágulás 
hatására kialakuló túlnyomás egyre csökken.

5. ábra. a belső és külső tér közötti nyomáskülönbség (Δp)  
a gázréteg vastagsága és hőmérsékletének (t) függvényében
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a nyomásviszonyokat ismerve az ideális gáztörvény és a statika 
alapegyenlete segítségével viszonylag pontos modelleket készít-
hetünk a nyomásviszonyok elemzésére. a nyílásméret, a gáz- és 
környezeti hőmérséklet, a füstgázzal telített zóna magasságának 
ismeretében a nyomáskülönbségeket tetszőleges magasságban 
kiszámíthatjuk. az 5. ábrából látható, hogy szokásos belmagasság 
esetén a nyomáskülönbség 10Pa nagyságrendjébe esik.

6. ábra. nyomásviszonyok a teljesen kifejlődött égés közben

a teljesen kifejlődött égés alatt a nyomásváltozás lienarizálódik 
a belső térben is, mely arra utal, hogy a tökéleteshez közeli a ke-
veredés, illetve egyenletes a hőmérséklet. továbbra is jellemző 
lesz a természetes zóna. a természetes zóna felett kiáramlás, alatta 
beáramlás figyelhető meg.  

2. nyitott (jól szellőző) terek modelljei

az előzőekből látszik, hogy a teljesen kifejlődött égés pilla-
natáig a jól szellőzöttnek tekinthető térben a füsttel szennyezett 
rétegvastagság jól elkülönül a füsttel még szennyezetlen rétegtől. 
az előzőekben ismertetett termikus táguláson és sűrűségkülönb-
ségen alapuló modellek is felhasználják ezt a jelenséget (lásd 4. 
ábra). az elkülöníthető füstréteg vastagságára épülő modelleket 
kétzónás modelleknek hívjuk. a kétzónás modellek nem csak a 
nyomáskülönbség meghatározására alkalmasak. a majdnem zárt 
terek modellje esetén már láttunk rá példát, hogy a nyomáskü-
lönbség mellett a tömegáramok is számíthatók.

2.1. Teljesen kifejlődött égés esetén a tömegáramok modelljei
 az előzőekben láttuk, hogy teljesen kifejődött égés esetén a 

külső és belső nyomáseloszlás lineáris (tökéletes keveredés, vagy 
egyenletes hőmérséklet modell). erre a fizikai jelenségre alapozva 
a füst (mg) és a levegő (ma) tömegáramára készíthetünk modellt 
a nyílásmagasság (H0) és a hőmérsékletek (tg, ta) ismeretében 
(a tömegáramok hajtóereje a nyomás és sűrűségkülönbség, de az 

ideális gáztörvényből az abszolút hőmérsékletek segítségével a 
sűrűségek számíthatók). a hatásos nyílásméretet az Otsz-ből is 
ismert módon a geometriai nyílás átfolyási tényezővel módosított 
értékével (Cv=ag/a0) vesszük figyelembe. a nyílás geometriai 
szélessége: l (7. ábra)

a teljes levezetést hely hiányában nem mutatom be. részben 
már az előzőekben bemutatott egyenleteket (nyomáskülönbség 
hatására ideális kiáramlás, statika alapegyenlete stb.) használom, 
a változó sebességek miatt a tömegáramokra integrálni kell. a 
kiáramló gáz tömegáramára a 7. ábra jelöléseivel a következő 
egyenlet adódik:

7. ábra. a teljesen kifejlődött égés tömegáram-modelljében használt jelölések

Hasonlóan a beáramló levegő tömegáramára:

a két fenti összefüggésben aH0teljes nyílásméretet a természetes 
zóna osztja ketté hu és hl arányban (H0 = hu + hl). a sűrűségeket az 
ideális gáztörvényből számítjuk P·m = ρ·r·t összefüggéssel, P helyére 
az atmoszférikus nyomást helyettesítve, a levegő móltömegével, a ρ·t 
= 353 igen egyszerű összefüggés adódik, mely a sűrűség és abszolút 
hőmérséklet között teremt kapcsolatot. az egyenletekben egyedül a 
természetes zóna geometriai helyzete nem ismert. ennek számításához 
feltételezzük, hogy a beáramló és eláramló tömegáramok azonosak: 
ṁg = ṁ a. a fenti két egyenletet tehát egyenlővé tehetjük, melyből 
adódik, hogy  a természetes zóna a teljes szabad keresztmetszetet a 
sűrűségek arányában osztja ketté:

a fenti egyenletből a H0=hu+hl azonosság segítségével a 
magasságok számíthatók. Például hlre a következő egyenlet 
adódik:
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Ha a fenti egyenletet a levegő tömegáram-egyenletébe helyette-
sítjük, illetve a teljes nyílásfelületet a=l·H0 egyenlettel számítjuk, 
a sűrűségeket átcsoportosítva kapjuk a következő egyenletet:

az egyenlet első ránézésre bonyolult, de látható, hogy az első 
fele az ideális áramlási sebességből, sűrűségből, effektív felületből 
a tömegáramot számítja (a 2/3 a sebességprofil változását veszi 
figyelembe). az egyenlet második felében a nyomásviszonyból 
adódik a beáramló levegő felületi hányada. Ha ezt a tagot a külső 
és belső hőmérsékletek hányadosa függvényében ábrázoljuk, 
további megfontolásokra nyílik lehetőség:

8. ábra. a nyomáshányados alakulása  
a hőmérséklethányados függvényében

a fenti diagram megmutatja, hogy a nyomáshányadosnak 
maximuma van. Nagyjából 800°C tűztéri hőmérséklet esetén, 
a maximum érték 0.214. Ha a fenti egyenletbe helyettesítjük a 
nyomáshányadost, Cv=0,7 feltételezéssel élve kapjuk a sokunk 
számára jól ismert összefüggést:

összefoglAlvA
A leírt egyszerű összefüggés alkalmas a tűztérből kilépő füstgáz tömeg-
áramának közelítő meghatározására, ha a tűztér hőmérséklete legalább 
300°C, a hőmérséklet-eloszlás közel egyenletes. Ezek a feltételek a 
teljesen kiterjedt égés környezetében alakulnak ki. A számításhoz csak 
a szabad nyílásmagasságot kell ismerni, nem veszi figyelembe az égés 
közben keletkező égéstermék tömegáramot.

2.2. Vízszintes nyílások a mennyezeten
Hő- és füstelvezetés szempontjából fontos számunkra a meny-

nyezeten elhelyezett vízszintes nyílások modellje. Jelöljük a füsttel 
telt légréteget Hd-vel, a természetes zóna magasságát Hn-el, a 
belmagasságot H-val. (9. ábra)

a modell származtatásakor a klasszikus kétzónás modellből 
indulhatunk ki, ahol az ac és ai felületek és a környezet között 
keletkezik a nyomáskülönbség, mely nyomáskülönbség a be- és 
kijutó tömegáramok hajtóereje.a kétzónás modellben a füsttel 
telített réteg sűrűsége és hőmérséklete ρg, tg, ahol tökéletes 
keveredést (állandó hőmérsékletet) feltételezünk. a füstmentes 
réteg sűrűsége és hőmérséklete  ρa, ta, mely egyezik a külső hő-
mérséklettel, és szintén állandó. a statikus nyomások különbségét 
a mennyezet és a környezet (Δpc), illetve alégpótló nyílás és a 
környezet közé (Δpl),a természetes zóna nyomásazonosságának 
feltételét kihasználva írhatjuk fel. 

Δpc = (H-HN)·(ρa–ρg)·g, illetve Δpl = (HN-HD)·(ρa–ρg)·g

a két egyenletből látszik, hogy  nyomáskülönbség a természetes 
zóna és a belmagasság különbségén, a külső levegő és füstgáz 
sűrűség-különbségével hat, nyomáskülönbség esetében ugyanaz 
a sűrűségkülönbség a természetes zóna és a füsttel telt légréteg 
között hat. a nyomáskülönbség hatására létrejövő sebesség az 
ideális kiáramlás egyenletével számítható (az előző levezetések-
ben is többször utaltam rá, az egyenletet egyébként a Bernoulli 
egyenletből származtathatjuk):

9. ábra. mennyezeti hő- és füstelvezetők esetében használt modell jelölései

illetve a tömegáram egyenlete:

a nyomáskülönbségek segítségével két tömegáram-egyenlet 
írható fel, ṁc-re és ṁl-re. Ha a tűzben keletkezett égéstermék 
tömegáramától eltekintünk,a tűztérbe lépő és az azt elhagyó 
tömegáramokat azonosnak feltételezve a természetes zóna magas-
sága az alábbi egyenlettel számítható (a beáramlás és eláramlás 
Cv-je nem azonos):
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a fenti tömegáram egyenletébe a természetes zónamagasság 
imént kapott egyenletét az idális gáztörvényt helyettesítve – felté-
telezve, hogy az eláramlás és beáramlás Cv-je azonos – megkapjuk 
a füsltelvezető kupola tömegáram egyenletét:

3. összefoglalás

a 2. fejezetben levezetett  összefüggés alkalmas a füstelvezető 
rendszer analitikus úton történő méretezésére, ha ismerjük a tűz 
által keltett füst tömegáramát (a füst tömegáram egyenleteit egy 
későbbi alkalommal szeretném ismertetni). természetesen a fenti 
összefüggés alkalmazhatóságához (esetleges szabványosításá-
hoz)  szükségünk van még a kockázat elvű tűzfejlődés elveinek 
lefektetésére is, valamint konszenzusra kell jutnunk, hogy mely 
környezeti jellemzők mellett kell vizsgálnunk a füstelvezető nyílás 
hatékonyságát. az összefüggés nemcsak a füsttel telt légréteg 
méretezésére alkalmas. feltételezve a megengedhető maximális 
hőmérsékletet a szerkezetvédelmi, tehát hőelvezetési méretezések 
alapját is képezheti.

[1] szikra Csaba: A hő- és füstelvezetéselméleti háttere, Véde-
lem, 2012. 1. szám, PP.:25-28, Iss N: 1218-2958

[2] lars-GöranBengtsson: Enclosurefires, SwedishRescue-
ServicesAgency, 2001, IsBN 91-7253-263-7

[3] Björnkarlsson, James G. Quintiere: Enclosurefiredynamics, 
CrC Press, 2000, IsBN 0-8493-1300-7

[4] OTSZ, 28/2011. (IX. 6.) Bm rendelet

szikra csaba
Bme épületenergetikai és épületgépészeti tanszék
1111 Budapest, műegyetem rkp. 3.
szikra@egt.bme.hu

az egyenlet tovább egyszerűsíthető, ha a levegőbevezetés 
felülete jellemzően nagyobb, mint a méretezendő elvezető felület  
(ekkor a nevezőben  (ac/al)

2 = 0 feltételezéssel élhetünk):

figyeljük meg, hogy az egyenletben az elvezetendő füst 
mennyiségét a füstmentes légréteg előírt magassága, a füsttel 
telített légréteg  és a környezet hőmérséklete, valamint az épület 
és füstelvezető felületének geometriai mérete határozza meg.
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t e c h n i k a

dr. kuti raJMund

Veszélyes anyag balesetek  
felderítését támogató eszközök 
a svájci tűzoltóságnál

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek felderítése, a 
környezetbe került vegyületek azonosítása komoly feladat. 
Hasznos és a hazai gyakorlatba is adaptálható tapasztalatokat 
szerezhetünk, ha egy másik ország kárfelszámolási rendsze-
rébe nyerünk betekintést. Szerzőnk 2011. év novemberében 
tanulmányúton volt a svájci Zürich Kanton Tűzoltó és Mentő 
Testületének Zürichben található központi bázisán – tapasz-
talatait pedig jelen cikkben osztja meg velünk.

vegyipar – veszélyes anyagok

svájc világviszonylatban is jelentős vegyiparral rendelkezik. 
a gyártáshoz szükséges veszélyes anyagok egy részét külföldről 
importálják. a szállítmányok leggyakrabban közúton és vasúton 
jutnak el a célállomásokra, valamint a késztermékek egy része 
szintén ilyen módon jut el a végfelhasználókhoz. a szigorú előírá-
sok ellenére mégis előfordulnak balesetek, ezért különösen nagy 
hangsúlyt fektetnek a kárfelszámolást végző állomány veszélyes 
anyagok jelenlétében történő beavatkozásokra irányuló felké-
szítésére, illetve a műszaki színvonalban is kiemelkedő, modern 
technikai eszközökkel történő ellátottságra.

abc (atom, biológiai, vegyi) veszélyes anyag  
felderítő jármű

smiths hazmatid 360 típusú spektrométer

vegyi balesetelhárító jármű

tűzoltás-vezetői jármű málhatere

svájci szervezés
Svájc tűzoltó-mentő képessége rendkívül sajátos, kantononként eltérő 
képet is mutathat. Általánosan elmondható, hogy minden 20 ezer lé-
lekszám feletti településen működik hivatásos tűzoltóság, amennyiben 
valamilyen veszélyforrás, vagy a területi adottság indokolttá teszi, ott a 
kisebb városokban is professzionális egységek teljesítenek szolgálatot. 
Működési területüket úgy alakították ki, hogy annak legtávolabbi pontját is 
elérjék 10 perc alatt. A kantonok központjában olyan különleges műveleti 
egységek és speciális eszközök is találhatók, amelyek az egész kanton 
területére vonulnak. A kisebb városok és települések tűzvédelmét rend-
kívül jól szervezett és modern technikai eszközökkel felszerelt önkéntes 
tűzoltóságok látják el. 
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a teljes beavatkozói állomány elméleti és gyakorlati képzésé-
hez szükséges feltételek adottak. a zürichi központ tantermében 
megtalálhatók a veszélyes anyagszállításra leggyakrabban hasz-
nált tartányok modelljei, a lefejtő, töltő és biztonsági szelepek 
makettjei. a gyakorlatok tartására külön gyakorlópálya áll 
rendelkezésükre.

a veszélyes anyag felderítéshez külön járművet tartanak készen-
létben, melyet két speciálisan kiképzett tűzoltó üzemeltet. Nekik 
az alapkiképzésen túl vegyi végzettséggel és a rendszeresített 
mérőműszerekről típusismerettel kell rendelkezni.

beavatkozó eszközkészlet

a járművön helyet kaptak a biztonságos és sikeres felderítéshez 
szükséges minden szintű személyi védőfelszerelések és öltözetek. 
a veszélyes anyagok azonosításához szolgáló jelző és mérőmű-
szereken, mintavételi és akciós készleteken túl rendszeresítettek 
a járművön egy tömegspektrométert és egy gázkromatográfot is. 
a smiths HazmatId 360 típusú spektrométer 32 ezer különféle 
vegyi anyag minta utáni azonosítására alkalmas. a radiológiai 
felderítéshez és sugárzásméréshez szükséges műszerek és egyéni 
védőfelszerelések külön helyet foglalnak el a málhatérben. 

ezeken túlmenően a felderítést végzőknek rendelkezésére áll 
a raktérben kialakított munkapultban papíralapú és elektronikus 
adatbázis, két számítógéppel, állandó műholdas és mobil internet 
kapcsolattal. a folyamatos működést beépített áramforrás és ál-
lófűtés biztosítja. távolsági felderítést, a veszélyeztetett terület 
nagyságának megállapítását, illetve a kárhelyen bekövetkezett 
változások nyomon követését segíti a teleszkóposan kitolható, 
300 fokban elforgatható, éjjellátóval felszerelt digitális kamera. a 

felvételeket, melyek későbbi elemzések alapjául is szolgálhatnak, 
számítógép rögzíti.

robbanásveszélyes környezetben történő kommunikációhoz 
szükséges rB-s rádiókészülékek is málházásra kerültek, valamint 
a beépített mobil rádió által a jármű alkalmas a kárfelszámolásban 
résztvevők közötti folyamatos információ áramlás biztosításához 
szükséges hírösszeköttetés megteremtésére, és központ felé történő 
adattovábbításra is. a málhatérben helyet kaptak a kezelőszemély-
zet önmentesítéséhez szükséges szakfelszerelések és mentesítő 
anyagok, a csapat és eszközmentesítésre viszont a vegyi balesetek 
következményeinek elhárítására kialakított speciális beavatkozó 
jármű szolgál. a járművön megtalálhatók a különböző mérőmű-
szerek, védőruhák, a kárfelszámoláshoz szükséges eszközök, 
mentesítő felszerelések, beépített és telepíthető áramforrások, 
speciális szivattyúk, tömlők és kármentő edények. a jármű fő 
előnye a konténeres technikával szemben, hogy beavatkozás 
közben könnyedén képes helyváltoztatásra. 

A zürichi tűzoltó és mentŐ testületrŐl
A megközelítőleg 390 ezer lakosú Zürichben egy tűzoltó és mentő laktanya 
épült a belvárosban. Itt 103 hivatásos tűzoltó teljesít szolgálatot 24-48 
órás váltásos munkarendben. A minimális létszám 24 fő,  munkájukat 
400 kiképzett önkéntes tűzoltó segíti. A mentést 2 mentőjárművel és 
2-3 fős személyzettel, a tűzoltást-műszaki mentést 3 közép-kategóriájú 
gépjárműfecskendővel, egy extra nehéz kategóriájú kombinált oltójár-
művel és 12 különleges tűzoltó gépjárművel, köztük három magasból 
mentővel látják el. Rendelkeznek műszaki és vegyi mentő járművekkel, 
csere-felépítményes technológiával, daruval és az alagúttüzek oltásához 
alkalmazható gépjárműre telepített extra pozitív nyomású ventillátorral 
is. A járműpark fiatal, a hordozójárművek Mercedes és Scania típusok. 
A járművek felépítményeit – a magasból mentők kivételével – svájci cég, 
a Rusterholz Ag. készítette. A mentéssel együtt átlagban 4 000 bevetést 
teljesítenek évente.
Érdekesség, hogy Zürichben a járművek a megszokott pirostól eltérően 
neonzöld színűek, a vegyi balesetelhárító gépjármű pedig a megkülön-
böztethetőség miatt sárga színű.

összegzés

miután betekintést nyertem zürich tűzoltó és mentő testü-
letének aBV felderítési és kárfelszámolási, továbbá ez irányú 
képzésének rendszerébe, megállapítottam, hogy a zökkenőmentes 
és hatékony kárfelszámolás érdekében az irányító és beavatko-
zó állomány kiképzésére és a felderítéshez szükséges eszköz 
ellátottságra rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek. a hatékony 
kárfelszámoláshoz szükséges feltételeket biztosítják. 

a látogatás során feltűnt, hogy a folyamatos gyakorláshoz, a 
gyakorlatok lebonyolításához szükséges infrastrukturális háttér 
maradéktalanul az állomány rendelkezésére áll, ezáltal a tűzoltók 
problémamegoldó és technikai készségeit az elvárásoknak meg-
felelően szinten tudják tartani.

dr. kuti rajmund tű. alez., kirendeltség-vezető
Győr-moson-sopron megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győri katasztrófavédelmi kirendeltsége

ppv ventilátor alagúttüzekhez
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diriczi MikLós, HaLácsy sándor

Új rendszerű szakképzések 
a katasztrófavédelmi Oktatási 
központban

A tűzoltó, katasztrófa- és polgári védelmi szakképzésekben 
jelentős változások zajlanak. Milyen változásokat eredményez 
a 2012. január elsejétől bevezetet új képzési rendszer?

az új, moduláris rendszerű képzésről

a Belügyminisztérium koncepcióként hirdette meg, hogy 
minden rendvédelmi szerv alapozza meg a beosztás betöltésére 
jogosító szakképesítéseit egy egységes modullal, melynek során 
a hallgatók elsajátíthatják azokat a kompetenciákat, amik elvártak 
a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai-
tól. Csak ennek teljesítése után kerülhet sor a szakmai ismeretek 
oktatására. 

a kormány 1282/2010. (XII. 15.) számú határozata – a rend-
védelmi szervek egységes moduláris alapú képzési rendszerének 
kialakításához szükséges intézkedésekről – végrehajtására létre-

jött egy miniszteri biztos által vezetett munkabizottság, és több, 
az érintett szakterületeket képviselő albizottság. a bizottság a 
tűz- katasztrófa- és polgári védelmi szakképzések végrehajtásá-
ra kialakította az alábbi rendszert, amely 2012. január elsejétől 
került bevezetésre:

tűzoltó szakképzések

a változás legmélyebben a tűzoltó képzések rendszerét érinti. 
az eddigi, háromszintű struktúrát egy hat modulból álló rendszer 
váltotta fel. az első modul az egységes rendvédelmi alapozó 
modul, amelynek teljesítése nem ad önálló képesítést, csak az 
utána következő szakmai ismeretek megszerzése, és a szakmai 
vizsga eredményes teljesítése.

5. Modul Tűzoltó technikus (1.+ 2.+ 3.+ 4.+ 5. modul)

4. Modul Tűzoltó szerparancsnok (1.+ 2.+ 3.+ 4. modul) 2 év szakmai gyakorlatot követően

3. Modul Tűzoltó I. (1.+ 2.+ 3. modul)

2. Modul Tűzoltó II. (rész-szakképesítés 1.+ 2. modul)

1. Modul Egységes rendvédelmi alapozó modul

3 hónap

6 hónap

2 hónap

2 hónap

3 hónap

mi volt eddig?
A tűzoltóságok vonulós állománya utánpótlásának éves képzési 
igénye az elmúlt évek átlagában mintegy 340-360 fő volt. Ezt a kép-
zési igényt a KOK már évtizedek óta nem tudta kielégíteni, ugyanis 
a magasabb szintű tűzoltó szakképzéseket (technikus, szervező), 
valamint a különböző műszaki, szakmai belső képzések bizonyos 
típusait kizárólag a tanintézetben lehetett, és lehet végrehajtani. Ezt 
a képzések nagy technikai igénye, illetve a szakmailag felkészült, 
tapasztalt tanári állomány indokolta. Mivel a tanintézet évente 2, 
maximum 3 tűzoltó szakképzési csoportot tudott beindítani, a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóságokat felnőttképzést folytató szerve-
zetként regisztrálták.  Az egységes követelményrendszer biztosítása 
érdekében valamennyien a tanintézet által készített és akkreditáltatott 
képzési programot használták, és a vizsgáztatást minden esetben 
a KOK szervezte.
Az igazgatóságok az előadótanárokat a megyei igazgatóság, illetve a 
helyi, vagy közeli HÖT-ök szakemberei közül jelölték ki. Oktatói tevé-
kenységüket külön díjazás nélkül végezték, eredeti beosztásuk ellátása 
mellett. A képzéshez szükséges technikai eszközöket – kezelővel együtt 
– ugyancsak a tűzoltóságok biztosították, többnyire a tartalék szerek 
kivezénylésével.

f ó k u s z b a n

az új rendszerű tűzoltó képzés



katasztrófaVédelmI szemle 2012. 3. szám ■ fókUszBaN    29

Alapozó (közös) modul
tartalmában rendvédelmi alapismeretek, szolgálati ismere-

tek, alaki foglalkozás, idegen nyelvi és informatikai alapok, 
fegyverismeret, lőelmélet, lőgyakorlat, fizikai erőnlét-fejlesztés, 
valamint a testülethez tartozás identitásának kialakítása az 
első két hónap célja. a harmadik hónapban szakági általános 
alapok keretében megkezdődhet a tulajdonképpeni szakképzés. 
eredményes modulzáró vizsga teljesítése után folytatható a 
képzés.

adó kiegészítéssel válna alkalmassá a hallgató a beosztás betöltésére. 
felsőfokú szakképesítést azonban a megváltozott jogszabályi háttér 
miatt csak felsőoktatási intézmény (pl. új Nemzeti közszolgálati 
egyetem) akkreditáltathat. az egyetemnek azonban sem technikai 
eszközei, sem felkészült oktatói nem lesznek ahhoz, hogy az 5. 
modul végéig teljesíthesse a képzési követelményeket. egyedül 
a záró öt hónap bizonyos tantárgyait tudná oktatni. a koncepció 
kialakításakor az is tervezve volt, hogy aki a kOk szakképzésein 
megszerzi a tűzoltó technikusi képzettséget, beszámítással csak a 
záró öt hónapot teljesítse, és eredményes vizsga után megkaphatja 
a felsőfokú szakképzettséget. a beszámítást viszont a jelenlegi jog-
szabályok nem engedik meg. 

rendészeti szervezŐ – tűzoltó szervezŐ
A vázolt rendszertől továbbra is elkülönül a rendészeti szervező szakkép-
zés tűzoltó szervező szakiránya. Az eddigi egységes modult felváltja az 
új, közös alapozó modul, így a képzési idő annak óraszámával megnő. 
Egyébként a képzés szakmai tartalma változatlan marad.

katasztrófa- és polgári védelmi  
szakképzések

a katasztrófa- és polgári védelmi szakképzésekben a változás 
kisebb mértékű, mivel e területen alapfokú szakmai képesítéssel 
betölthető beosztás nincs.

1. Alapozó (közös) modul
Bemeneti követelmény legalább érettségi bizonyítvány előzetes 

megléte. az ezt követő modulzáró vizsga eredményes teljesítése 
után van lehetőség a képzés folytatására. a modul teljesítése ez 
esetben sem biztosít önálló képesítést.

2. Polgári védelmi szakelőadó szakképesítés
a szakmai ismeretek összességében mintegy 3 hónap alatt 

történő elsajátítása után, az eredményes vizsgát követően 
szerezhető meg. (levelező rendszerben is megszervezhető 
havi egyhetes összevonásokkal, így a képzés kb. 10 hónapra 
elnyúlik.) 

3. Katasztrófa- és polgári védelmi főelőadó szakképesítés
a képzés időtartama összesen mintegy 2 hónap, de ugyancsak 

szervezhető levelező rendszerben is. Bemeneti követelmény a pol-
gári védelmi szakelőadó szakképesítés előzetes megszerzése.

kAtAsztrófA- és polgári védelmi szervezŐ
A vázolt rendszertől itt is elkülönül a katasztrófa- és polgári védelmi 
szervező szakképzés. Az eddigi egységes modult e képzés esetében is 
felváltja az új, közös alapozó modul, így a képzési idő mintegy 850 órára 
nő. Egyébként a képzés szakmai tartalma változatlan marad.

ipArbiztonsági szervezŐ
Új elemként kerül a rendszerbe az iparbiztonsági szervező szakképesítés, 
amelynek kialakítását a katasztrófavédelmi törvény változása kapcsán 
létrehozott szervezeti struktúraváltozás tett indokolttá.

tűzoltó szakmai modul (2hónap)

szakági általános alapok (1hónap)

Általános rendészeti alapok (1hónap)

KOK
TOK

1. sz.
modul

2. sz.
modul

Rendészeti
Szakközép-

iskolák

az első két modul témái és képzési helyszínei

2. modul, tűzoltó II. rész-szakképesítés
az 1+2 hónap képzési időben gyakorlatilag a jelenlegi tűzoltó 

szakképzés tananyagát kell elsajátítani a hallgatóknak. (az 1 hónap 
az alapozó modulban megtanult szakmai alapismeretek, a +2 hó-
nap a rész-szakképesítés tényleges szakmai anyagának oktatására 
fordítható idő). a második modult szakmai vizsga követi, ennek 
teljesítése után válhat a hallgató beosztott tűzoltóvá.

3. modul, tűzoltó I. szakképesítés
az újabb két hónapos képzésre csak az érettségivel rendelkezők 

kerülhetnek be, és természetesen csak a tűzoltó II. rész-szakké-
pesítés birtokában. a szakképesítés megszerzése után továbbra is 
beosztott tűzoltóként teljesítenek szolgálatot, de alaposabb szakmai 
tudással. (a későbbiekben pl. az ilyen végzettségűek közül lesznek 
kijelölhetők a kárhelyszíni felderítésben részt vevők). a képzésben 
való részvétel megalapozza a következő modul tananyagát, és az 
itt végző magasabb besorolásba is kerülhet.

4. modul, tűzoltó szerparancsnok szakképesítés
a 3. modul elvégzése után két év gyakorlati idő letöltése a 

bemeneti követelmény. a képzés ideje 6 hónap. a szakmai vizs-
ga teljesítése után a tűzoltó alkalmassá válik tűzoltás-műszaki 
mentés vezetésére, szakmai tudása megegyezik a jelenlegi tűzoltó 
technikuséval. 

5. modul, tűzoltó technikus szakképesítés
Bemeneti feltétele a szerparancsnoki képzettség megszerzése. 

a képzés ideje 3 hónap, melynek eredményes teljesítése után 
magasabb besorolásba kerülhet. a szerparancsnoki végzettséggel 
betölthető beosztásokon kívül ideiglenesen megbízható lesz a 
szolgálatparancsnok-helyettes helyettesítésével, valamint végez-
heti a tűzoltóság technikai felelősi teendőit is. a modul teljesítése 
megalapozza a következő szint tananyagát is. 

6. modul, tűzoltás és műszaki mentés vezető
ez a 2 éves, felsőoktatási szakképzés jelenleg a rendszer legbizony-

talanabb eleme. Bevezetésének célja az volt, hogy felsőfokú állami 
iskolai végzettség nélkül is be lehessen kerülni tiszti beosztásba, de 
csak szolgálatparancsnoki és szolgálatparancsnok-helyettesi feladatok 
ellátására. tananyagtartalma az 5. modul végéig teljes mértékben 
megegyezne a fentiekével, és egy öt hónapos, vezetési ismereteket 
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okj-s képzések
A hivatásos szerveknél beosztás betöltésére nem jogosító, de a bel-
ügyminiszter – mint szakképesítésért felelős miniszter – hatáskörébe 
tartozó egyéb OKJ-s képzések körét a moduláris rendszerre történő 
átállás nem érinti.

előkészítő feladatok

a feladatok előkészítése már 2011. év január elsejétől zajlik. 
az Országos képzési Jegyzék módosítása a Belügyminisztéri-

umhoz tartozó szakképesítések vonatkozásában a 133/2011. (VII. 
18.) számú kormányrendelettel július 18-án megjelent. ezzel 
2012. január elseje után csak az egységes, moduláris alapú képzési 
rendszer szerinti új szakképzések indíthatók. mivel a változás a 
tűz- és katasztrófavédelmi szerveknél beosztás betöltésére jogosító 
képzések teljes vertikumát érinti, szükségessé vált azok szakmai 
és vizsgakövetelményeinek átdolgozása. 

szükségessé vált a katasztrófa és tűzvédelmi képzések rend-
szerét és szintjeit szabályozó 10/2008 (X. 30.) Öm rendelet 
módosítása is. ennek tartalmát hozzá kell igazítani a januártól 
életbe lépett változásokhoz annak érdekében, hogy az új OkJ 
képzései beilleszkedjenek a rendszerbe, és elfogadottá váljanak. a 
rendelet módosítását indokolja az is, hogy a rendőrtiszti főiskola 
és a zrínyi miklós Nemzetvédelmi egyetem katasztrófavédelmi 
szakirányain folyó képzések kifutóban vannak. a létrejött Nem-
zeti közszolgálati egyetem katasztrófavédelmi Intézetének új 
képzéseit pedig nevesíteni kell a módosításban. 

AlApismereti tAnfolyAmok
Részben az ÖM rendelet módosítása, részben a Képzési Szabályzat 
folyamatban lévő kidolgozása tette szükségessé, hogy soron kívül elké-
szítsük két nem OKJ-s szakmai képzésünk, a tűzoltó (tiszti) alapismereti 
tanfolyam, és a katasztrófavédelmi (tiszti) alapismereti tanfolyam képzési 
programját. Ezek a nem szakmai beosztást betöltő hivatásos állományú 
tisztek szervezetbe történő beilleszkedését elősegítő képzések. 

2011. szeptemberében elfogadta az országgyűlés az új kataszt-
rófavédelmi törvényt, amely gyökeres változásokat eredményezett 
a katasztrófavédelem szervezeti rendszerében is. Új szervezeti 
egységek jöttek létre, új feladatokkal gyarapodott a tevékenysé-
gi kör. ez további képzési feladatokat generált, amelyhez első 
lépésként nagyon rövid idő alatt kellett kialakítani a képzési 
programokat.

újabb váratlan feladatok 

a tanintézet 2011. végére gyakorlatilag készen állt – a szak-
képzési okmányokkal, a képzési feltételek kialakításával – az 
új rendszer bevezetésére. 2012. januárjában azonban hivatalos 
értesítést kaptunk az OkJ országos rendszerének újabb, teljes 
körű átalakításáról. az átalakítás jelentős mértékben érinti a 
katasztrófa- és tűzvédelmi szakképzések új típusú rendszerét is, 
amennyiben:

a felsőfokú szakképzések OkJ-ból való törlésével egyidejűleg • 
megszünteti a 61-es OkJ-s számmal kezdődő szakképzé-

sek körét, (valamennyi rendészeti szervező képzésünk ide 
tartozott),
az elágazásos képzések rendszere megszűnik, az elágazást • 
a szakirány megnevezés váltja fel (valamennyi rendészeti 
szervező képzésünk ide tartozott),
a középfokú tűzoltó szakképzés 5. modulja esetében a • 
„technikus” megnevezés megváltoztatását kéri, mert nem 
illeszkedik az új rendszerbe. a „tűzoltósági referens” 
megnevezésre tettünk javaslatot, így jelenleg a szakmai 
és vizsgakövetelmények kidolgozása ilyen megnevezésű 
szakképesítésre folyik,
a középfokú katasztrófa- és polgári védelmi főelőadó • 
szakképesítést „katasztrófavédelmi referensre” javasoltuk 
megváltoztatni.

az új OkJ-s szakképesítések kidolgozásának koordinátora 
a magyar kereskedelmi és Iparkamara. szakmai irányításával 
2012. februárjában megkezdődött az új rendszer szerinti szakmai 
és vizsgakövetelmények kidolgozása. a munkában 13 szakértőnk 
működött közre. március 21-ig elvégezték az alapdokumentumok 
kidolgozását, melynek szakmai véleményeztetése után azok formai 
egységesítése, jogszabályi környezetbe foglalása, és jogszabályban 
való megjelentetése következik.

újrakezdett munka

amint megjelenik és hatályba lép az új jogszabály újra kell 
kezdeni a munka egy részét.

a jogszabály alapján újra kell dolgoznunk a képzési prog-• 
ramokat.
Jóváhagyásuk után kezdeményezni kell azok akkreditációit,• 
és ennek birtokában kerülhet sor a tanmenetekre történő • 
lebontásukra.
mindezek tükrében szükségessé válik a jegyzetek felülvizs-• 
gálata, és az új követelmények szerinti változtatása. 
a képzések műszaki-technikai, valamint oktatás-módszertani • 
háttérfeltételeinek újraépítése csak valamennyi előző feladat 
elvégzése után valósulhat meg.

a tanintézet természetesen igyekszik „elébe menni” a felada-
toknak. több verziós alternatívák kidolgozásával előre dolgozunk, 
hogy a megjelenő jogszabályt követően rövid időn belül készen 
álljunk a szakképzések minél előbbi megkezdésére. erre annál 
is inkább szükség van, mert a szervezeti változásokat követően 
jelenleg nem rendelkezünk tapasztalati adatokkal az egyes kép-
zésekkel kapcsolatos igényekről. feladatunk, hogy ezeket az 
igényeket a jövőben is a lehető legrövidebb időn belül, a szakma 
által elvárt színvonalon ki tudjuk elégíteni.

A felmerülő utánpótlási igények kielégítésére természetesen 
a még hatályban lévő 133/2011. (VII. 18.) Kormányrendelet 
(OKJ), az 1/2012. (I. 3.) BM rendelet, és az ezek alapján jó-
váhagyott képzési programok szerint addig is készen állunk új 
szakképzések indítására.   

diriczi miklós tű. ezredes, igazgató-helyettes
halácsy sándor tű. alezredes, osztályvezető
katasztrófavédelmi Oktatási központ, Budapest
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diriczi MikLós, HaLácsy sándor

regionális kiképzőbázisok  
létrehozása

Eddig a tűzoltó szakképzés a megyei igazgatóságokon eltérő 
körülmények között és eltérő színvonalon zajlott. A kiképzés 
magasabb szakmai követelmények szerinti végrehajtása érdeké-
ben döntés született a tűzoltó szakképzés második moduljának 
régiós bázisokba történő végrehajtásáról és egyben a bázisok 
tárgyi és személyi követelményeiről.

képzési igények

az egységes, moduláris rendszerű belügyi képzésre való áttérés 
egyik kulcsproblémáját a közös rendészeti alapozó modul beve-
zetése jelentette. a modul bevezetése miatt a jövőben a tűzoltó 
II. szakképzést is csak a kOk végezheti, mint szakképzésért 
felelős intézmény. a képzési szerződést a tanintézet köti meg a 
beiskolázottal. az alapozó modul első két hónapjának teljesítése 
a rendészeti szakközépiskolákkal történő megállapodás szerint, 
kihelyezett képzés formájában, a szakmai rész pedig a kOk-on 
történik. a teljes adminisztráció a kOk-ot terheli.

Ugyanakkor ismert, hogy ilyen létszámú képzést a kOk ka-
pacitási korlátai miatt nem tud elvégezni, ezért született döntés 
a regionális képzőbázisokon történő kihelyezett képzésre. mivel 
a tűzoltó I. szakképzést csak a kOk és a fővárosi katasztró-
favédelmi Igazgatóság regionális központ végzi, a tűzoltó II. 
szakképzés, valamint a tűzoltó alaptanfolyami és egyes műszaki 
képzések végzésének feladatai valószínűleg nagymértékben a 
bázisokra hárulnak.

milyen képzések?

a bázisok a régiók hivatásos tűzoltóságai részére ki tudják elégíteni 
a „tűzoltó II.” szakképzési igényeket, az önkormányzati, létesítményi 
tűzoltóságok részére az önkormányzati és létesítményi tűzoltó, az ön-
kéntes tűzoltó egyesületek tagjai részére pedig a tűzoltó alaptanfolyami 
képzési igényeket. szabad kapacitásuk terhére a tűzoltótechnika-ke-
zelői alapvizsgához nem kötött műszaki tanfolyamok kihelyezésére 
is alkalmasak. (Ilyenek a gépjárműfecskendő, a habbal-, porral oltó 
gépjármű, cserefelépítmények, vegyi és műszaki mentés gépei, 
valamint folyadékszállításra használtható egyéb gépek, szivattyúk 
kezelőinek képzése). e képzések vonatkozásában tevékenységüket 
szakmailag a kOk felügyeli. 

hol lehetnek a képzőbázisok?

az öt kijelölt tOk debrecen, szeged kaposvár, komárom és 
Budapest. a kOk telephelyeként történő bejelentésük a fővárosi 
kormányhivatal munkaügyi központjánál megtörtént.  a közeljövő 
egyik legfontosabb feladata lesz e bázisok személyi, technikai és 
infrastrukturális feltételeinek kialakítása.

diriczi miklós tű. ezredes, igazgató-helyettes
halácsy sándor tű. alezredes, osztályvezető
katasztrófavédelmi Oktatási központ, Budapest

A bázisok személyi feltételei
A regionális képzési helyek kialakítása csak a személyi és anyagi 
feltételek megteremtése esetén lehetséges. A feladatot nem lehet 
teljes egészében csatolt feladatként ráterhelni az adott megyei 
igazgatóságra, vagy a területén működő hivatásos tűzoltóságokra 
mindamellett, hogy a képzések napi feladatainak végrehajtásában 
közreműködnek. 
Ennek megfelelően a bázisok személyi állományát az érintett megyei 
igazgatóságon telepített szervezetszerű létszámmal, (legalább 1 
fő) és feladatorientált vezényléssel (4 fő szakmai tantárgyat oktató, 
megfelelő állami és szakmai képesítéssel rendelkező személy) célszerű 
biztosítani.

Szervezetszerű létszám: 1 fő (tiszt) képzésparancsnok (oktató, kép-
zésszervező, feltételek koordinátora).
Vezénylendő létszám:

1 fő (tiszt) tűzoltási műszaki mentési tanár,• 
1 fő (zls.) tűzoltási műszaki mentési szakoktató  • 
(tűo. technikus + „C” jogosítvány gjmű. fecskendőre is),
1 fő (tiszt) műszaki tanár,• 
1 fő (zls.) műszaki szakoktató  • 
(tűo.technikus + „C” jogosítvány gjmű. fecskendőre is).

A bázisok infrAstrukturális és technikAi feltételei
A regionális bázisokon a legszükségesebb átalakításokkal biztosítani 
kell minimum egy, 30 fő befogadására alkalmas tanterem kialakítását, 
valamint 20-25 fő elszállásolásának lehetőségét. 
A képzési, technikai eszközök 

gépjárműfecskendő 2 db, teljes málhával (tartalék szerek bázisokon • 
tárolása),
személygépjármű ügyintézéshez,• 
műszaki mentő gépjármű,• 
szállító gépjármű 1 db,• 
személyszállító gépjármű, (autóbusz, alkalmanként), • 
tűzoltó szakfelszerelések, kisgépek (benzines láncfűrész, hidraulikus • 
feszítő-vágó készlet, korongos vágófelszerelés, pneumatikus emelő-
tömítő párna készletek, csörlő, áramfejlesztő berendezés, stb.),
kismotorfecskendő,• 
tűzoltó védőfelszerelések, légzőkészülékek,• 
tűzoltó védőruhák,• 
hírforgalmi eszközök.• 

gyakorlati foglalkozáshoz szükséges terek, helyiségek
fafeldolgozásra alkalmas erdőterület (gallyazás, darabolás),• 
autóbontó (1 autóroncs/6 fő),• 
szabadfelszíni vízforrás (kismotorfecskendő, átemelő szivattyú • 
gyakorlás céljára), 
szakfelszerelések bemutatására, összeszerelésére alkalmas • 
alakulótér, raktár,
védőeszköz-raktár, gyakorlótér.• 

Szerelési feladatok háttérfeltételei
Udvaron – földfeletti tűzcsap, földalatti tűzcsap, felszívásos táplálásra 
alkalmas tartály, medence. Magasba szereléshez legalább háromszintes 
mászóház és/vagy több szintes épület, ahol az alapvezeték felhúzható. 
Önmentéshez legalább háromszintes mászóház.
A gyakorlati képzéshez szükséges tűzoltó-technikai eszközök a helyi, vagy 
közeli tűzoltóságok eszközparkjából, akár a tartalék szer(ek) állandó, bázison 
történő tárolásával, akár alkalmankénti vezényléssel biztosíthatók.
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Hogyan alakul az önkéntes  
tűzoltók képzése?

Az átalakulást követően az önkormányzati, létesítményi és 
önkéntes tűzoltó egyesületi tűzoltóságok tagjainak képzési 
rendszere továbbra sem egységesíthető a hivatásos állomá-
nyúakéval. Így az átalakulás érinti a nem hivatásos szolgálati 
jogviszonyban működő tűzoltóságokat is. Milyen mértékben? 
Lesz-e átjárási lehetőség a két rendszer között?

új képzési rendszer

az önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltó egyesületi 
tűzoltóságok tagjai számára is új képzési rendszert kellett kidol-
gozni, mert az OkJ-s képzések kötöttek az egységes rendészeti 
alapozó modullal való bevezetéshez. egyúttal ki kellett dolgozni 
azt a rendszert, amely számukra is lehetővé teszi az átjárhatóságot 
akár a hivatásos tűzoltói jogviszony irányába is. 

átjárhatóság

az Országos tűzoltósági főfelügyelőséggel történt egyeztetés 
alapján önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltó egyesületi 
tűzoltóságok tagjai számára az alábbi átjárhatósági lehetőségek 
választhatók:

az Öte szaktevékenységre igénybe vehető tagja (orvosi • 
alkalmasság esetén) tűzoltó alaptanfolyami (40 órás) vég-
zettséggel beosztott tűzoltóként tevékenykedhet.
OkJ-s tűzoltó szakképesítés, vagy – az új rendszerben – • 

önkormányzati és létesítményi tűzoltó képesítés birtoká-
ban jogosult az Öte-nél szaktevékenység (beavatkozás) 
irányítására. (az önkormányzati és létesítményi tűzoltó 
képzés tartalma az új, tűzoltó II. részszakképesítés teljes, 3 
hónapos szakmai anyaga).
elvégezheti a tűzoltó rajparancsnoki tanfolyamot is Öte • 
tagként, (ami az új rendszerben a szerparancsnoki képzés 
szakmai anyagából áll), ez esetlegesen előnyt jelenthet szá-
mára a rendszerből önkormányzati, vagy hivatásos irányba 
történő továbblépéshez.

az Öte tagja beosztott tűzoltóként, tehát akár alaptanfolyami 
végzettséggel is, jogosult tűzoltó-technika kezelői képzésben 
részt venni, amennyiben az egyéb feltételek (gépjármű-vezetői 
engedély, érettségi, stb.) teljesülnek.

kilépési lehetőségek

OkJ-s tűzoltó szakképesítés, vagy az új rendszerben ön-• 
kormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami képesítés 
birtokában az egészségügyi és egyéb követelmények telje-
sülése esetén önkormányzati és állandó készenléti szolgá-
lattal rendelkező létesítményi tűzoltóság tagja is lehet. (a 
tűzoltó rajparancsnoki képesítés megléte előnyt jelenthet, 
mert azzal mindkét tűzoltóságnál beavatkozás irányítására 
is jogosult).
Önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyam elvégzését • 
igazoló modulzáró vizsga birtokában később elvégezheti 
az egységes rendészeti alapozó modult, és a két modulzáró 
vizsga birtokában tűzoltó II. szakmai vizsgát tehet. ezután az 
egészségügyi és egyéb feltételek teljesülése esetén hivatásos 
katasztrófavédelmi szervezet tagjává válhat.

diriczi miklós tű. ezredes, igazgató-helyettes
halácsy sándor tű. alezredes, osztályvezető
katasztrófavédelmi Oktatási központ, Budapest

a képzési rendszer ábrája szemlélteti az egyes képzéseket és az átjárhatóságot 

Hivatásos katasztrófavédelmi szervezet

Egészségügyi és további követelmények teljesülése esetén

tűzoltó II. szakmai vizsga

egységes rendészeti 
alapozó modul

Önkéntes tűzoltó 
egyesület Önkormányzati és létesítményi tűzoltóság

Önkéntes tűzoltó egyesületek  
szaktevékenységet irányító tagja

egyéb szaktanfolyamok
(pl.: gépjárműfecskendő-kezelő)

Beosztott tűzoltó

Önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységre 
igénybe vehető tagja

Önkéntes tűzoltó egyesület tagja

tűzoltó rajparancsnoki tanfolyam

önkormányzati és létesítményi  
tűzoltó tanfolyam

tűzoltó alaptanfolyam
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Béczi LászLó

Országos képzések a hatékony 
és biztonságos tűzoltói  
beavatkozások érdekében

A nagymértékű fluktuáció következtében a fő feladat a gyor-
sított ütemű továbbképzések számának, színvonalának és gya-
korlatiasságának növelése, az, ellenőrzés fokozása, valamint 
a jogszabályok és belső szabályok módosítása. Mi történt a 
gyakorlatban?

új jogszabályok, ellenőrzés

a jogszabályokat, főigazgatói utasításokat széleskörű véle-
ményezéssel, külső szakemberek bevonásával elkészítettük. az 
ellenőrzések hatékonysága illetve a kárhelyeken történő biztonságos 
feladat végrehajtás érdekében minden megyében készenlétbe állt a 
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat. az ott szolgálatot teljesítő 
parancsnokok feladata többek között a helyszínen felügyelni a 
beavatkozásokat, mind szakmai mind biztonsági szempontból.

fiAtAl állomány
A vezetői és a végrehajtói állomány is megfiatalodott. Jelenleg a hivatá-
sos tűzoltó-parancsnokságokon több mint 1200 fő rendelkezik tűzoltás/
műszakimentés-vezetési jogosultsággal. Gyakorlati éveik számát vizs-
gálva megállapíthatjuk, hogy 100 fő féléves, 230 fő egy éves vezetői 
„tapasztalattal” rendelkezik. A kárhely-parancsnokokból közel 500 fő 3 
év alatti vezetői beosztásban eltöltött idővel rendelkezik. 

speciális képzési rend

Jelenleg nem hagyatkozhatunk csak a tapasztalatokon alapuló 
ismeretek elsajátítására. az úgynevezett „nagy öregek”, mentorok 
nem állnak a kezdő vezetők, beosztottak mellett és nem tanítják őket 
a gyakorlati fogásokra. ezért is fontosnak tartjuk a speciális képzé-
sek szervezését. a káresetek felszámolása során a biztonságon van 
a hangsúly! Biztonságos területre kell menteni az állampolgárokat, 
anyagi javaikat, mindezt úgy, hogy a beavatkozók is biztonságban 
tudják feladatukat végrehajtani. ezt a feladatot csakis a megfelelően 
felkészített, kiképzett állománnyal lehet végrehajtani. a veszélyhely-
zetekre történő felkészülést pedig a témát legjobban ismerő külső 
szakemberek bevonásával oldjuk meg.

ezért a speciális területek – a gázvezeték-rendszerek sérülésénél, 
elektromos áram jelenlétében, vasúti eszközök káreseményeinél – 
megismerése érdekében országos felkészítéseket, gyakorlatokat 
szerveztünk.   

gázipari balesetek

a gáziparban előforduló balesetekre való felkészülés cél-
jából az e.ON Nagykanizsai tanpályáján speciális elméleti és 

gyakorlati továbbképzést szerveztünk a tűzoltás, kárelhárítás 
irányításában résztvevők számára. a képzésen 630 fő vett 
részt az ország minden területéről. a 4 óra elméleti és 2 óra 
gyakorlati foglalkozás tematikája többek között ismereteket 
tartalmazott a gázelosztó rendszerek bemutatásáról, a földgáz 
tulajdonságairól és a gázelosztó hálózatok üzemeltetéséről, 
üzemzavarairól. 

az elméletben elsajátított anyag szemléltetése a tanpályán 
található eszközök, szerelvények bemutatásával folytatódott. a 
résztvevők megismerhették a nyomásszabályozó szekrények, 
elzárók, fali felállások, nyomásszabályozók és mérési pontok, 
potenciálmérő helyek, szivárgásellenőrző műszerek, jelzőtáb-
lák gyakorlati kivitelezését, azok biztonságos működtetését, 
veszélyhelyzetben azok kezelését. majd ezt követően igazán 
látványos, hatásos bemutatók keretében megtapasztalhatták 
a földgáz égésének, robbanásának tipikus vészhelyzeti szi-
tuációit.

beavatkozás elektromos  
áram jelenlétében

a hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok vezetőit – összesen 
mintegy 500 főt –  az e.ON hajdúszoboszlói és a szigetvári illetve 
az elmŰ budapesti tanpályáján speciális elméleti és gyakorlati 
képzésben részesítették.  a cél az elektromos üzemzavarok, 
haváriahelyzetek szakszerű elhárításával kapcsolatos ismeretek 
elmélyítése érdekében a fő témák: 

az energiaátviteli hálózatok, az eltérő feszültségszintek • 
helyszíni felismerése, 
a villamos berendezések meghibásodása, azok lehetséges • 
élet és vagyonbiztonsági következményei, illetve 
elhárításuk lehetséges módozatai,• 
a kis, közép és nagyfeszültségű berendezések közötti kü-• 
lönbségek,
a közterületi elektromos rendszereket, felszereléseket, • 
berendezéseket. 

a tanpályák hűen modellezik a villamosenergia-iparban 
ténylegesen előforduló helyszíneket, berendezéseket és eszkö-
zöket. a létesítményben a veszélyhelyzetek, a különböző típusú 
és feszültségű berendezések mellett az áramütéses balesetek 
megelőzése, a feszültségmentesítés, az oszlopról való mentés 

berendezések megismerése
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eszközeivel és módszereivel is megismerkedtek a képzésben 
résztvevők. a gyakorlati bemutatón az elektromos áram jelenlét-
ében végzett beavatkozások alkalmával fellépő veszélyforrások 
kerültek terítékre.  

a képzések eredményességét tovább kívánjuk fokozni azzal, 
hogy a közeljövőben a rajparancsnokok, szerparancsnokok szá-
mára is képzést tartunk. 

vasúti balesetek

a vasúti közlekedés során történt balesetek kezeléséhez szük-
séges vasúti ismeretek megszerzése érdekében a máV-trakció 
zrt.-vel szerveztünk képzést. a 626 szolgálat- és rajparancsnok 
(hivatásos, önkormányzati) a vasúti járművekben keletkezett tüzek 
oltásához, illetve a vasúti pályákon történő műszaki mentések-
hez szükséges információkat sajátította el. a felkészítés során 
a kapcsolatfelvétellel összefüggő ismereteket, a beavatkozási 
lehetőségeket és a járművek felépítését ismerték meg. a képzés 
a máV-trakció zrt. 12 telephelyén zajlott. 

a résztvevők a kommunikáció, az együttes kárfelszámolás 
témakörei mellett a vasúti létesítmények megközelítéséről, a 
vasúti forgalom szabályozásáról, a vasútra jellemző sajátos ve-
szélyforrásokról, a helyszíni intézkedésekről, valamint a mentési 
munkát nehezítő körülményekről szereztek ismereteket. a gya-
korlati foglalkozáson a vontató járművekkel, ezen belül a dízel-
mozdonyok járműszerkezeti felépítésével, az erőátviteli rendszer 
általános tudnivalóival, a gépészeti telephelyeken rendelkezésre 
álló mozdonytípusok sajátosságaival találkoztak a hallgatók, de 
megtekintették a gépészeti berendezések elhelyezkedését, valamint 
a feszültségmentesítés módját is. ezek mellett a vontatott jármű-
vek statikáját, a járművek gyenge pontjait, a járművek emelési 
pontjainak elhelyezkedését és ezek jelölését tanulmányozták, 
továbbá az oktatók szemléltették a személyszállító járművek 
nyílászáróinak vésznyitási lehetőségeit is.

sajátos vasúti veszélyforrások
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a képzések értékelése

a továbbképzéseket a résztvevő állomány megkérdezésével 
is értékeltük. az értékelés anonim módon történt, s a résztvevők 
több mint 60%-a kitöltötte a kérdőíveket. 

a gázos képzést összességében 65%-a jóra, 18%-a nagyon 
jóra, az előadások tartalmát 64%-a jónak, míg 24%-a nagyon 
jónak értékelte. 55%-a gondolta úgy, hogy a továbbképzés „je-
lentősen” segítette a munkájukat. 54%-nak közepes, 39%-nak 
jelentős mértékben adtak új ismereteket az előadások.

az áramszolgáltató területen a válaszadók 62%-a összessé-
gében JÓ-ra, 22%-a NAGYON JÓ-ra értékelte a továbbképzést. 
az előadások tartalmát a válaszadók 61%-a jónak, míg 23%-a 
nagyon jónak ítélte meg. az értékelők 51%-a gondolta úgy, hogy 
a továbbképzés „jelentősen” segítette a munkájukat. 45%-nak 
közepes, 40%-nak jelentős mértékben adtak új ismereteket az 
előadások. 

a speciális vasúti ismeretek továbbképzést a válaszadók 62%-a 
összességében JÓ-ra, 9%-a NAGYON JÓ-ra értékelte. az elő-
adások tartalmát a válaszadók 62%-a jónak, míg 11%-a nagyon 
jónak ítélte meg. a válaszadók 44%-a szerint a továbbképzés 
„jelentősen” segítette a munkájukat. 45%-nak közepes, 45%-nak 
jelentős mértékben adtak új ismereteket az előadások.

A képzések eredményességéről megállapíthatjuk, hogy a gya-
korlati tapasztalatokat jól tudják hasznosítani a mindennapok 
eseményeinél, illetve a végrehajtó állomány további felkészíté-
sénél is. Ezt jól szemlélteti, hogy a kérdőíveket megválaszolók 
több mint 98%-a fontosnak tartja, hogy a jövőben is legyenek 
központi, szakmai továbbképzések. Bár a vasúti továbbképzés 
még csak most fejeződött be, de már megkezdődött a következő 
képzés szervezése, ami terveink szerint a gáz és cseppfolyós 
halmazállapotú szénhidrogén tároló telepek és szállító vezetékek 
problémakörével foglalkozik

bérczi lászló tű. dandártábornok
Országos tűzoltósági főfelügyelő

együttműködés
A tűzoltók képet kaphattak az áramszolgáltatóknál lévő üzemirá-
nyítási rendszer felépítéséről, a szerelők készenlétéről, a hiba és 
az üzemzavar elhárításának mechanizmusáról. Az előadásokon 
elhangzott, hogy az utóbbi években lecsökkent a készenlétet tartó 
ún. szerelőpárok száma, ami komoly fennakadást jelenthet mindkét 
fél számára. A képzés konzultációs jellege elősegítette a jövőbeni 
szorosabb együttműködést, melynek alapja a közvetlen kommuni-
káció az áramszolgáltatók üzemirányítói és a beavatkozó egység 
parancsnokai között. 
Átfogó képet adtak az áramszolgáltatók működéséről, beavatkozásaik 
lehetőségeiről, és megfelelő instrukcióval szolgáltak a beavatkozás 
lehetőségeiről. A rendelkezésünkre bocsátott oktatási segédleteket a 
beavatkozói állomány továbbképzésénél használjuk fel. 
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erdéLyi istván

tűzoltási, műszaki  
mentési terv

A tűzesetek, elemi csapások, természeti eredetű veszélyek, ipari 
szerencsétlenségek, civilizációs eredetű veszélyek, közlekedési 
balesetek stb. fenyegetik a biztonságot. E károk elhárítására, a 
veszélyes következmények felszámolására fel kell készülnünk. A 
felkészülés során a konkrét vagy feltételezett veszélyre, illetve a 
bekövetkezett események tanulságait levonva naprakész terveket 
készítünk létesítményekre, ill. bizonyos területekre. Ilyen tervek 
egyike a Tűzoltási Műszaki Mentési Terv (tmmt).

mit jelent a tmmt?

a tmmt a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges tűzoltói 
erő, eszköz szükségletet tartalmazó, tűzoltást és műszaki mentést 
segítő terv, mely az adott létesítmény, terület mentő-tűzvédelmi 
szempontból legfontosabb adatait tartalmazza, rajzzal, szöveggel 
kiegészített formában.[1]

Hosszú évek óta ismert a mentő tűzvédelmi szakterületen jártas 
szakemberek számára a tmmt, korábban az ún. tűzoltási terv. 
de egyértelműen nem volt meghatározva, hogy a tmmt milyen 
fogalmat takar. a korábbi szabályozásból adódóan nem alakult 
ki országosan egységes gyakorlat, hogy mely létesítményekre, 
területekre kell készíteni tmmt-t. Nem volt biztosított, hogy 
naprakész információkkal rendelkezzünk a létesítményben, te-
rületen bekövetkezett változásokról, mivel nem volt bejelentés 
köteles, továbbá nem volt egységes az erő-eszköz meghatározás 
sem. a korábbi több oldalas tmmt-ket a vonuló szerekben 
körülményes volt használni.

ezért cikkemben elsősorban az újdonságokat mutatom be. előtte 
azonban fontosnak ítélem meg, hogy néhány szakmai észrevételt 
tegyek a tmmt rendeltetéséről.

Összefoglalva a jól elkészített tmmt kihathat a teljes beavat-
kozás biztonságára, a jól megválasztott taktikára, a gazdaságos 
beavatkozásra, és nem utolsó sorban csökken az oltáshoz szükséges 
erők és eszközök összevonásának ideje, így a keletkező kárérték 
is 1. számú ábra.[2]

mindezek után vegyük sorra, hogy juthatunk el a kész terv-
hez. elsőként válasszuk ki, hogy kötelezettek vagyunk-e tmmt 
készítésére.

tmmt készítésére kötelezett  
létesítmények, területek

a tűzvédelmi, gazdasági és műemléki szempontból kiemelt 
fontosságú létesítményekre, veszélyes katonai objektumokra1 
az emberi élet és a vagyon védelme érdekében tmmt-t kell 
készíteni.[1,3]

a tmmt-re kötelezett létesítmények, területek köre, részle-
tesen külön főigazgató intézkedésben került meghatározásra, az 
alábbi fő csoportokkal:

1 a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rend-
jéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet

mi A szerepe?
A szakszerűen elkészítetett TMMT feladata, hogy

megfelelő erők, eszközök kerüljenek leriasztásra, az előzetesen • 
meghatározott riasztási fokozat alapján, valamint
elősegíti a•  tűzoltás előkészítését és a felderítést, továbbá
a védőfelszerelések használatának megfelelő elrendelését,• 
a szerek felállítási, működési helyének kijelölését,• 
a tűzoltás-előkészítésének módozatának megválasztását,• 
életmentés lehetőségeit.[1]• 

1. számú ábra. a kárérték változása a riasztási fokozat helyes 
vagy helytelen megválasztása esetén. Forrás: Zelenák Mihály: 
Tűzoltás Taktikai Alapismeretek, Ybl Miklós Építőipari Műszaki 

Főiskola, Budapest, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990
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mélyépítésű létesítmények, talajszintalatti helyiségek és 1. 
gépjárműtárolók;
szállásépületek;2. 
közösségi épületek;3. 
Ipari épületek, területek;4. 
Honvédségi területek, épületek;5. 
tárolási épületek, területek;6. 
egyéb létesítmények, területek.[4]7. 

lehetőség van arra, hogy a működési terület szerinti hivatásos 
tűzoltó-parancsnokság parancsnoka, a kötelezőn meghatározott 
létesítményeken, területeken kívül javaslatot tegyen további 
tmmt-k elkészítésére az illetékességi terület szerinti megyei 
katasztrófavédelmi igazgatónak.[4] ezzel is biztosítva, hogy 
minden létesítményre, melyre szakmai szempontból indokolt, a 
helyismeret alapján készüljön tmmt. 

feladatok és felelősök

most, hogy ismertté vált, milyen létesítményekre, területekre 
kell tmmt-et készíteni, azaz kötelezettek vagyunk-e elkészíteni, 
meg kell ismerni az alábbi szempontokat is:

milyen adatok alapján készíthetjük el,• 
milyen határidővel kell adatot szolgáltatni,• 
kinek a feladata az elkészítése, • 
ki hagyja jóvá,• 
milyen tartalmi és formai követelménynek kell megfelelnie.• 

Vegyük sorra a létesítmények, területek, és a katasztrófavé-
delmi szervek, vezetőinek feladatát, felelősségi körét, valamint 
a tartalmi és formai követelményeket, annak érdekében, hogy jól 
elkészüljön egy tmmt.

a létesítmény vezetőjének  
feladata

Adatszolgáltatás
a létesítmény és a hozzá tartozó terület felett a rendelkezési • 
jogot gyakorló a tűzoltóság írásos megkeresésére a tmmt 
elkészítéséhez szükséges műszaki és kapcsolattartási adatokat 
30 napon belül köteles a hivatásos tűzoltóság rendelkezésére 
bocsátani,[3]
a tmmt elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás hatóság • 
által meghatározott időpontig történő teljesítéséért a kötelezett 
létesítmény, terület vezetője a felelős,[1]
az adatszolgáltatásra kötelezett a szöveges formátumú • 
adatokat elektronikus úton, míg a műszaki rajzos, grafikus 
formátumúakat nyomtatott és elektronikus változatban kell 
átadnia a tűzoltóság részére,
az adatokban bekövetkezett változásokat, a változást köve-• 
tően haladéktalanul, de legkésőbb írásban 8 napon belül be 
kell jelenteni a hivatásos tűzoltóságnak.[3]

a katasztrófavédelmi szervek  
feladata

Adatkezelés
a hivatásos tűzoltóság a részére átadott adatokat harmadik • 
fél részére nem adhatja át, azokat a csak tűzoltási műszaki 
mentési tervek készítéséhez használhatja fel.[3]

TMMT elkészítése és jóváhagyása
a tmmt készítéséért a működési terület szerinti hivatásos • 
tűzoltó-parancsnokság felelős,
az elkészített tmmt-t a működési terület szerinti hivatásos • 
tűzoltó-parancsnokság parancsnokának javaslatára az illeté-
kességi terület szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság (kI) 
igazgatója hagyja jóvá,
a szomszédos megye közigazgatási területén elhelyezkedő • 
településeken található létesítményekre készített tmmt 
csak az érintett település szerinti kI igazgatója egyetérté-
sével hagyható jóvá,
a tmmt készítője a jóváhagyott tmmt-t, a jóváhagyást • 
követően 8 munkanapon belül megküldi az érintett katasztró-
favédelmi szerv, valamint az érintett tűzoltóságok részére.[1]

További feladatok
a jóváhagyott tmmt alapján a működési terület szerinti • 
hivatásos tűzoltó-parancsnokság egyszerűsített tmmt-t 
(etmmt) készít, melyet a parancsnok hagy jóvá,
az érintett tűzoltóság az etmmt egy-egy példányát a • 
tűzoltóság gépjárműfecskendőin helyezi el,
a hatályos tmmt-k jegyzékét a létesítmény megnevezésével, • 
címével és a tervezett riasztási fokozattal a kI igazgatója 
felterjeszti a főigazgató részére,
a felterjesztő az adatokban történt változást, a változást követő • 
15 munkanapon belül írásban jelenti a főigazgatónak.[1]

tartalmi és formai követelmények

tmmt készítésének általános követelményei:• 
a tmmt minden pontját ki kell dolgozni, úgy hogy a feje-• 
zetek sorrendjétől, valamint címeitől eltérni nem lehet,
amennyiben valamely létesítményre, épületre nem vonat-• 
kozik az adott fejezetcím, akkor annak nemlegességet kell 
jelölni (pl.: nem, nincs). az információk lényegre törőek, 
rövidek legyenek.

A tmmt készítéséhez szükséges fŐ AdAtok
létesítmény, terület adatai  • 
(cím, tevékenység, technológia, felelős személyek, létszám stb.),
erő-, eszköz meghatározás  • 
(tervezett riasztási fokozat, különleges szerek felsorolása stb.),
megközelítési útvonalakra vonatkozó információk,• 
tűzveszélyességi osztályba sorolás  • 
(létesítmény, „A”-„B”-s helyiségek stb.),
létesítmény tűzoltás taktikailag fontos sajátosságai  • 
(közműhálózat, technológia, stb.),
legnagyobb veszélyforrás  • 
(elhelyezkedése, veszélyforrás sajátosságai stb.),
balesetveszély elhárításával kapcsolatban a veszélyforrások • 
elhárításának előre tervezhető feladatai  
(füstmentesítés, robbanásveszély megszüntetése stb.),
oltóanyagforrások (átmérő, nyomás, egyéb oltóanyagok stb.),• 
helyszínen igénybe vehető eszközök (erő- és munkagépek),  • 
és személyzet (polgári védelmi szervezet),
tűzoltás, műszaki mentés helyszínének megjelölése  • 
(irányítási mód, életmentés stb.),
a készítésben közreműködők (Tűzoltósági Felügyelő, Polgári Védelmi • 
Felügyelő, Iparbiztonsági Felügyelő) aláírása.
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a tmmt elhelyezési követelményei:• 
– az tmmt-et csak az ügyeleteken,
– az etmmt-et a betervezett tűzoltó gépjárműfecs-

kendőkön kell elhelyezni.
ezzel a szabályozással biztosított, hogy a tmmt-ek gyorsan 

áttekinthetővé és egyértelművé válnak, azaz minden lényeges 
információt megvizsgáltak a készítése során, amely a beavatkozás 
sikerét befolyásolhatja, és nem utolsó sorban a vonuló gépjármű-
fecskendőn használatra alkalmas etmmt-ek kerülnek, amelyeket a 
tűzoltás vezetők a jövőben jól alkalmazhatnak döntéseik során.

a részletezett tartalmi és formai előírások többsége, egyrészről 
a szükséges adatbekérést, illetve adatszolgáltatást is tartalmazza 
új elemként, másrészről jó alapot szolgáltatnak a szakmailag 
színvonalas tmmt elkészítéséhez, továbbá naprakész tervekkel 
fogunk rendelkezni a káreset felszámoláshoz. a tmmt készíté-
séhez szükséges adatok, és a szakmailag jól elkészített tmmt az 
alapja az etmmt-nek is. de mi is ez az etmmt, miért állítottam 
korábban, hogy a gyakorlatban jól alkalmazható. Nézzük sorra 
az elkészítésének követelményein keresztül.

az etmmt készítésének követelményei

Helyszínrajz:• 
– legfeljebb a/3-as formátumú,
– többszintes épület esetén a legnagyobb veszélyforrásra 

való felhívás
– szövegesen, úgynevezett képfelirattal (pl: labor a 2. 

emeleten) jelenik meg,
– hatályos egyezményes jelek színesen, jelmagyarázatban 

jelennek meg,
– jelölésre kerül, minden elsődleges tűzoltás vezetői döntést 

elősegítő
– információ (szintek száma, vízszerzési helyek, befogadó 

képesség, szerek felállítási helye, a legnagyobb veszély-
forrást stb.),

térképszelvény:• 
– legfeljebb a/4-as formátumú,
– a térképszelvényen feltüntetésre kerül a határoló utcák 

megnevezései, a környező épületek házszámai, valamint 
a létesítmény helyszínrajza, mely tartalmazza a megkö-
zelítési útvonalakat is,

Gyors-információkat tartalmazó rövidített szöveges rész:• 
– legfeljebb a/4-as formátumú,
– tartalmazza a tűzoltás és műszaki mentés szempontjából 

legfontosabb 
– jellemző adatokat (név, cím, illetékes szakemberek, 

tevékenység, oltóanyag ellátottság, létesítmény tűzve-
szélyességi osztálya, tűzoltás taktikai jellemzők stb.),

etmmt összeállítására vonatkozó követelmények:• 
– az etmmt lapjait le kell laminálni, az egyik oldalán 

szerepeltetni kell az adott létesítmény helyszínrajzát 
(legfeljebb a/3 formátumban), a másik oldalán pedig 
a térképszelvényt és a gyors-információkat tartalmazó 
rövidített szöveges részt (2. számú ábra).

egyszerűsített terv – előnyök 

Biztosan állíthatom, hogy az egységes szerkezetbe került és átte-
kinthető formában elkészült etmmt-ek a vonulás során is kézzel 

foghatóak, jól átláthatóak, gyorsan és rövid idő alatt nyújtanak meg-
felelő háttér információkat, a megfelelő döntések meghozatalához.

Ugyancsak gyorsan végrehajtható a tmmt tervezése során 
az erő-eszköz meghatározás, a tervezett riasztási fokozattal és 
különleges szerekkel együtt. a korábban alkalmazott, számított 
erő-eszköz meghatározás, nem ad eGYséGes és azONOs 
végeredményt, így azonos riasztási fokozatot sem. mindezt 
kiküszöböli, a kaP-online rendszeren elérhető riasztási fokozat 
meghatározás (rfm 3.számú ábra). 

a riasztási fokozat meghatározás (rfm) figyelembe vette 
a hosszú évek során szerzett gyakorlati tapasztalatokat, mivel 
a tűzoltás vezetésre jogosult köteles a jelzést annak tartalma 
alapján értékelni, a riasztási fokozatot meghatározni, a tmmt-
vel rendelkező létesítmény kivételével,[1] úgy, hogy erre, csak 
néhány másodperc állt rendelkezésére. figyelembe vette továbbá 
az rfm a tűzmegelőzési célú berendezéseket, azokat amelyek a 
tűzterjedését elősegítik, illetve korlátozhatják, (pl. az ún. aktív 
rendszerek) valamint azt, hogy tmmt-re kötelezett helyszínen 
rendelkezésre áll-e létesítményi tűzoltóság, mely az azonnali 
beavatkozást rövid időn belül, meg tudja kezdeni.

komplex szemléletmód

Mire van még szükség a szakmailag megalapozott TMMT 
elkészítéséhez?

a szükséges adatbekérésen túl méretarányos és megfelelő • 
fájlformátumú, méretű, azaz a/3-as lapon elhelyezhető mű-
szaki rajzot (helyszínrajzot) kérjünk be, annak érdekében, 
hogy a rajz elkészítése, illetve kiegészítése (pl. közműelzá-
rókkal, gépjárműfecskendők és különleges szerek felállítási 
helyével stb.) ne okozzon problémát. 

 szeretném a kedves olvasó figyelmét felhívni, hogy nem 
alaprajzokat kell igényelni, illetve megküldeni a katasztrófa-
védelmi szerv részére (a két műszaki rajz között az eltérő sajá-
tosságot részleteztem már a Védelem 2007. XIV. évfolyam 
5. számában, tűzoltás és műszaki mentési terv készítése új 
megközelítésben című cikkemben; internetes elérhetősége: 
http://www.vedelem.hu/letoltes/ujsag/v200705.pdf),
a katasztrófavédelmi kirendeltségek Hatósági Osztályainak • 
munkatársaival elengedhetetlen az egyeztetés a létesítmény, 
terület „múltjára” azaz a létesítéstől a használatbavételig 
(engedélyezett tűzterhelési értékek, létszám napszakonként 
vagy műszakonként stb.) és „jelenére”, azaz ellenőrzések 
tapasztalataira vonatkozóan. 

 azért is szükséges az egyeztetés, hogy a tmmt összhangban 
legyen a létesítményben az emberi élet- és a vagyonbiztonság 
érdekében külön jogszabályokban előírt egyéb tervekkel 
is.[4] ez pedig csak a katasztrófavédelem supervisor-hatósági 
jogkörével érhető el eredményesen, vagyis, a kollégák adat-
szolgáltatást kérhetnek a társhatóságoktól, illetve jogosultak 
más hatóságokat bevonni és tevékenységüket összehangolni, 
további adatokat bekérni.
az integrált katasztrófavédelmi rendszer megköveteli, hogy • 
a tmmt tartalma ne korlátozódjon csak a tűzvédelemre 4. 
számú ábra.

 ezért, a tmmt készítőjének célszerű már a kidolgozói 
munkába bevonni, közös helyszíni bejárás, helyismereti 
foglalkozás során 

 – a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, és 
 – a katasztrófavédelmi mobil labor munkatársait, valamint 
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fŐvárosi önkormányzAt szent imre 
kórház és rendelŐintézet
1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

létesítmény illetékes szakemberei:
Tűzvédelmi előadó: ………, Tel: ………
Helyi szakember: 
A sürgősségi osztályvezető orvosa, aki kór-
házügyeletes orvos és MENTÉSI koordinátor.

létesítmény tevékenységére 
vonatkozó adatok:
Tevékenység megnevezése: 
Fekvő illetve járó beteg ellátás.
Legnagyobb veszélyforrás: A nagyszámú 
önerőből menekülésre képtelen, esetleg 
csak orvosi előkészítés után menthető beteg, 
valamint a gázpalacktároló épülete.
Legnagyobb létszám:  
„A” épület 300 fő, „B” és 
„C” épületek 220-220 fő.
Kb. 230 fő mozgásképtelen.
Veszélyes anyagok felsorolása,  
azok veszélyei:
gázpalackok, vegyi anyagok, gyógyszerek, 
RÖNTGEN izotópok – A1 Épületben.

létesítmény oltóanyag ellátottsága:
Tűzcsapok elhelyezkedése:  
A mellékelt helyszínrajzon

Oltóvíz – medence elhelyezkedése, űrtartalma: 
nincs
Egyéb oltóberendezés:  
Kézi tűzoltó készülékek az épületekben.

erő eszköz oltóanyag igény: 
IV/kiemelt erők riasztása. 1500 l/perc
Szellőztetésre VENTILÁTOR kirendelése 
indokolt.

létesítmény tűzvédelmi jellemzői:
Tűzveszélyességi osztály:  
„D” tűzveszélyességi osztály
A TMMT-re kötelezett épület tűzállósági 
fokozata: I-II.
Egyéb jellemzők: A, B, C, R, F épületekben 
nedves felszálló vezeték, 
az „A” épületben biztonsági liftek
Beépített tűzvédelmi berendezés elhelyezke-
dése, működtetése: az „A” épület 
portáján található a tűzjelző központ.

tűzoltás taktikai jellemzők:
Közművek kiszakaszolási helye: A Tétényi úti fő-
bejáró mellett található az ELMŰ átadó trafója. A 
trafó egyirányú betáplálású. A kórház trafó foga-
dótermében van az áramtalanító főkapcsoló, 
valamint a mezőnkénti áramtalanítók. A gázhá-
lózat épületenkénti elzárója a mellékletben.

2. számú ábra. etmmt. Forrás: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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felülvizsgálAt, gyAkorlás
Az elkészült tervekkel még nem ért véget a munkánk, mert szakmailag 
megfelelő és eredményes alkalmazása érdekében gyakoroltatnunk kell 
a használatát, majd rendszeresen felül kell vizsgálnunk, és szükség 
szerint módosítanunk kell, hogy mindig és minden időben naprakész 
TMMT-vel rendelkezzünk. 
A módosítását követően ismételten a használatát újra gyakoroltatnunk 
kell, mint egy állandóan ismétlődő körfolyamat (4. számú ábra).

3. számú ábra. tmmt készítése az integrált katasztrófavédelmi rendszerben. Forrás: Saját

TŰZVÉDELEM

IPARBIZTONSÁGPOLGÁRI
VÉDELEM

TMMT

Adatbekérés
Adatokban történt

változás bejelentése
Egyeztetés

Helyismeret

TMMT
tervezése

elkészítése
(módosítása)

TMMT
gyakoroltatása

TMMT
felülvizsgálata

nem maradhatnak ki a katasztrófavédelmi kirendeltségek 
felügyelői (Iparbiztonsági, Polgári Védelmi, tűzoltósági[4]) 
sem a szakmai munkájukkal, pl. a közbenső- és végtermékre, 
munkahelyi polgári védelmi szervezetre, továbbá a helyszín-
rajz azonosságára, közműelzárókra, a gépjárműfecskendők, 
különleges szerek felállítási helyére stb. vonatkozóan.

Úgy vélem, hogy a bemutatott újításokkal szabályozottabb, 
átláthatóbb lett a TMMT készítésére vonatkozó követelmény, 
valamint a készítése is leegyszerűsödött. Végezetül szintén nem 
kell-e több évet várni, az EGYSÉGES és AZONOS SZÍNVO-
NALÚ rajzok, számítógéppel történő elkészítésére, amelyre 
hazai és külföldi példák egyaránt vannak. Így biztosítható a 
katasztrófavédelmi szervek tervező, tervkészítő munkája.

irodalomjegyzék

[1] a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének 
általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) Bm rendelet

[2] zelenák mihály tűzoltás taktikai alapismeretek, Ybl miklós 
építőipari műszaki főiskola, Budapest; tankönyvkiadó, 
Budapest, 1990

[3] a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzol-
tóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

[4] a Bm Országos katasztrófavédelmi főigazgatóság tűzoltási 
műszaki mentési tervre kötelezett létesítmények, területek 
köréről, és a tűzoltási műszaki mentési terv tartalmi és 
formai követelményeiről szóló 115/2011. számú Bm Or-
szágos katasztrófavédelmi főigazgatói Intézkedés

erdélyi istván tű. alez., igazgató-helyettes
komárom-esztergom megyei 
katasztrófavédelmi Igazgatóság, tatabánya

4. számú ábra. 
tmmt elkészítésének és használatának „körfolyamata” 

Forrás: Saját
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t é n y k é p

doBos gáBor 

2011 a beavatkozási  
számok tükrében

A 2011-es év időjárási szempontból kedvezően alakult, a megelőző 
esztendő csapadékot, belvizet hozó időjárása nem folytatódott, 
ugyanakkor az előző évnek köszönhetően a szabadtéri tüzek száma 
sem volt kiugróan magas. Mit mutatnak a számok?

vonulások – hova?

a vonulások száma visszatért az átlagos szintre és a tűzesetek 
valamint műszaki mentések száma kiegyenlítődött. évek óta azt 
jósolják az elemzők, hogy a műszaki mentések aránya jelentősen 
meg fogja haladni a tűzeseti beavatkozások arányát és ebbe az 
irányba kell eltolni a felkészítés és a  technikai kiépítettség arányát 
is. egy év adataiból nem lehet messzemenő következtetéseket 
levonni, de a 2007-es és a 2011-es év adatai figyelmeztető jelzést 
adnak, hogy jobban gondoljuk át a korábbi jóslatok, javaslatok 
következtében teendő lépéseinket.

kell kiderítenie, hogy ez egy kiugró év vagy pedig egy esetleges 
emelkedő tendencia kezdetét jelenti-e. amennyiben a növeke-
désnek kézzelfogható okai vannak, akkor azokat szabályozási 
(műszaki vagy használati), hatósági vagy lakosságfelkészítési 
oldalról kezelni szükséges.

1. ábra. vonulási adatok  
Adatok forrása: BM OKF KAP online

a tűzesetek helyszíne szerinti bontásából (2., 3. ábra) látható, 
hogy a tavalyi nagyon csapadékos évet kivéve a szabadtéren 
keletkezett tűzesetek száma jelentősen meghaladja az épített kör-
nyezetben keletkezett tűzesetek számát. Ugyanakkor az is látható, 
hogy jelentős, 30% körüli emelkedés volt az elmúlt évben az 
épített környezetben bekövetkezett tűzesetek számában a sokéves 
átlaghoz képest. e növekedés indokait egy másik vizsgálatnak 

2. ábra. tűzesetek helyszíne szerinti megoszlása 

3. ábra. tűzesetek helyszíne szerinti százalékos megoszlás

téves jelzés - tűzjelzőkről

mindig nagy hangsúlyt kapott a statisztikák elemzésénél a 
téves jelzések és a szándékosan megtévesztő jelzések arányának 
meghatározása (4. ábra). ez a beavatkozó állomány és technika 
leterheltségét, amortizációját fokozza úgy, hogy megmentett 
érték nem kapcsolódik hozzá. a téves jelzések jelentős részét az 
automatikus tűzjelzők által generált, sokszor nem tűzzel, füsttel 
kapcsolatos jelzései adják. a szándékosan megtévesztő jelzések 
pedig a gyerekek és a nem kellő felelősségtudattal rendelkező 
felnőttek számára írhatóak. a téves és szándékosan megtévesztő 
jelzések arányát hosszú éveken keresztül a 13-14%-os szint köze-
lében sikerült tartani, azonban tavaly ez a szám felugrott 17% fölé. 
Vizsgálni kell, hogy minek tulajdonítható ez a jelentős növekmény. 
a statisztikai adatokból az derül ki, hogy a tűzjelzőkkel kapcsolatos 
téves jelzések száma ugrott meg. ez visszavezethető arra, hogy 
tervezési (pl.: konyhába füstérzékelő telepítése) vagy használati 
fegyelmezetlenségek miatt (pl.: porral járó munkavégzés megfelelő 
előkészületek nélkül) nő a nem valós jelzések száma. 
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4. ábra. téves jelzések és szándékosan megtévesztő jelzések 
száma és aránya

elhunytak, sérültek

a sérült és elhunyt személyek száma sajnálatos módon az elmúlt 
évben nem csak átlagot meghaladóan, hanem abszolút értékben is 
nőtt mindkét szám (5., 6. ábra). Ugyanakkor sajnos azt is el kell 
mondani, hogy nem egységes a beavatkozó egységek statisztikai 
adatlap kitöltési gyakorlata. az eltérő adatkezelési, adatrögzítési 
gyakorlat elkerülésére, egy egységes használatot segítő útmutató 
elkészítését tartjuk szükségesnek.

5. ábra. elhunyt személyek számának alakulása

6. ábra. sérült személyek számának alakulása 

milyen méretűek az események?

az 1. és 2. táblázatban a 2011-es év riasztási statisztikáit láthatjuk 
riasztási fokozat és jelleg szerinti bontásban. az adatokból leszűrhető, 
hogy az esetek nagy része I-es, I-es kiemelt riasztási fokozatnak meg-
felelő erőkkel leküzdhető. a tűzeseti téves jelzések nagy számának 
lehetséges okait korábban tárgyaltuk, itt azonban látszik az is, hogy a 
tűzoltási és műszaki mentési tervvel rendelkező létesítményekből 
beérkező automatikus tűzjelzések a magasabb riasztási fokozatok 
téves jelzéseinek számát is jelentősen megnövelik. a műszaki men-
tések adatait megfigyelve elmondható, hogy szerencsére elenyésző 
mennyiségű a III-as vagy magasabb riasztási fokozatot igénylő 
műszaki mentések száma. Ugyanakkor vizsgálatot érdemelne a III-as 
és magasabb riasztási fokozatok esetén a szándékosan megtévesztő 
jelzések és a kiérkezés előtt felszámolt esetek száma, illetve műszaki 
mentéseknél a téves jelzések száma. az ilyen esetek nagy részénél 
valószínűsíthető a jelzést felvevő személy gyakorlatlansága vagy a 
nem kellő részletességgel történő kikérdezés és így a nem megfelelő 
riasztási fokozat megválasztása.

időjárás és riasztások

a katasztrófavédelmi beavatkozásokra és ezzel az ügyeleti 
munkára is nagy hatással van az időjárás alakulása. a rendkívüli 
időjárási helyzetekre fel kell készülni, a lakosságot – amennyiben 
lehetséges – időben tájékoztatni kell és sokszor a rendkívüli időjárás 
következményeinek felszámolását, a kárenyhítést kell elvégezni. 
mindezen feladatokban fontos szerepe van az Országos meteorológiai 
szolgálat által szolgáltatott adatoknak. éppen ezért egy évértékelő 
statisztikából nem lehet kihagyni az általuk készített statisztikát sem. 
a jövőben ezek birtokában mélyebb összefüggéseket lehet feltárni a 
meteorológiai adatok felhasználásával. 

az év 65%-ban (238 nap) az éjféltől éjfélig tartó időszakban az 
országban sehol nem volt érvényben riasztás, 101 napon citromsárga, 
26 napon pedig narancs riasztás volt. a 7. ábrán azt láthatjuk, hogy 
2011-ben országos és régiós szinten hogyan oszlottak meg a különböző 
fokozatú riasztások. Piros fokozatú riasztásra nem került sor. 

7.a és 7.b ábra. a kiadott riasztások veszélyességi  
fokozatainak eloszlása országos- és régiós átlagban 2011-ben

Forrás: OMSZ
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Események eloszlása
Műszaki mentéssel 

kapcsolatos riasztások száma
Tűzesettel kapcsolatos 

riasztások száma
Összesen

I-es, I-es kiemelt

Beavatkozást igénylő esemény 27 195 24 369 51 564

Téves jelzés 4363 7241 11604

Szándékosan megtévesztő jelzés 377 1121 1498

Kiérkezés előtt felszámolt 902 2 616 3518

II-es, II-es kiemelt

Beavatkozást igénylő esemény 117 945 1062

Téves jelzés 12 116 128

Szándékosan megtévesztő jelzés 1 41 42

Kiérkezés előtt felszámolt 7 74 81

III-as, III-as kiemelt

Beavatkozást igénylő esemény 3 53 56

Téves jelzés 3 29 32

Szándékosan megtévesztő jelzés 0 0 0

Kiérkezés előtt felszámolt 0 5 5

IV-es, IV-es kiemelt

Beavatkozást igénylő esemény 4 11 15

Téves jelzés 2 20 22

Szándékosan megtévesztő jelzés 0 0 0

Kiérkezés előtt felszámolt 0 4 4

V-ös, V-ös kiemelt

Beavatkozást igénylő esemény 5 4 9

Téves jelzés 3 22 25

Szándékosan megtévesztő jelzés 1 0 1

Kiérkezés előtt felszámolt 0 3 3

1. táblázat. tűzesetekkel, műszaki mentésekkel kapcsolatos riasztások száma jelleg szerinti bontásban a 2011-es évben

A 2011-es év statisztikáit áttekintve és elemezve 
elmondhatjuk, hogy egy átlagos éven vagyunk túl, 
sajnálatos módon átlag feletti számú sérülttel és 
elhunyt személlyel. Az időjárás a 2010-es évhez 
képest viszonylag nyugodt volt. 

dobos gábor tű. alezredes, 
főosztályvezető-helyettes,
Bm Okf központi főügyeleti főosztály, 
Budapest

8. ábra. riasztásokra vonatkozó kimutatások 
(az eredmények a napi, éjféltől éjfélig tartó idő-
szakokra vonatkozóan a legmagasabb fokozatú 
jelzések alapján készültek.) 
Forrás: OMSZ
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Badonszki csaBa 

a 2011-es év tűzvédelmi  
hatósági és szakhatósági  
tevékenysége

Az elmúlt évben is megjelent már néhány jelentős új jogszabály, 
amelyek részben befolyásolták a szakhatósági és hatósági 
tevékenységet. A statisztikai adatok mögé kukkanthatunk be 
szerzőnk segítségével.

szakhatósági tevékenység

a szakhatósági tevékenység túlnyomórészét az építési, haszná-
latbavételi, működési és egyéb szakhatósági ügyek tették ki. 

2. ábra. az építési engedélyezési eljárások megyénként

Használatbavételi eljárás 6103, míg fennmaradási engedélye-
zési eljárás 379 volt. a helyszíni szemlék során többször volt 
tapasztalható, hogy úgy kezdeményezi a beruházó, kivitelező az 
épület használatbavételi engedélyezési eljárást, hogy az épület 
még nincs kész, a tűzvédelmi biztonsági berendezések nem 
működnek. Így előfordult, hogy a helyszíni szemlét többször 
is meg kellett ismételni. az átadott kivitelezői nyilatkozatok 
igen nagy hányada rendkívül formális, semmitmondó, ezért a 
szakhatóságok részéről folyamatos erőfeszítés, többlet energia-
ráfordítás kellett ahhoz, hogy megfelelő tartalmú nyilatkozatok 
legyenek benyújtva az eljárások végére. a beépített anyagok, 
szerkezetek tűzvédelmi megfelelőségének igazolásával kap-
csolatosan is jelentkeztek problémák. számos alkalommal 
fordult elő, hogy a beépített anyag, szerkezet megfelelő mű-
szaki specifikáción alapuló megfelelőségi tanúsítvánnyal nem 
rendelkezett.  

hatósági tevékenység

Tűzjelző és tűzoltó berendezések engedélyezési ügyei
A 2011-es évben tűzjelző és tűzoltó berendezések létesítési és 

használatbavételi engedélyezésére 4543 esetben került sor. ez a 
tavalyelőtti évhez képest kismértékű emelkedést mutat.

azokban a beépített tűzoltó berendezések létesítési és 
használatbavételi ügyekben, amelyek tervezése és kivitele-
zése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem 
szabályozott, a Bm Okf járt el 2011. december 31-ig. Ilyen 
eljárás 26 volt. 

Eltérési ügyek
a jogszabályokban foglalt tűzvédelmi használati előírások alóli 

eltérési ügyekben 491, létesítési előírások alóli eltérési ügyekben 
274 esetben lett kiadva határozat. a leggyakrabban a homlokzati 
hőszigeteléssel, konténerkúttal, fedélszerkezetekkel kapcsolatban 
merültek fel eltérési kérelmek.

1. ábra. a szakhatósági ügyek összetétele

a szakhatósági ügyek száma összesen: 44 507. Jogszabály rögzíti 
a létesítési eljárás első fázisaként a kötelező konzultáció intézményét, 
melynek száma 4096 volt. ezen felül az építés folyamatában, a kiviteli 
tervek készítésekor is számos esetben kértek konzultációs lehetőséget, 
amit a szakhatóságok erőn felül igyekeztek teljesíteni. Nem kötelező 
konzultáció 7710 esetben történt. a nagyobb volumenű beruházások 
elbírálása is jelentősen növelte az egy ügyre fordított ügyintézési 
időt, hisz itt fokozottan előtérbe kerül az előzetes felkészülés, az 
előzmények ismerete, a jogszabály ismerete, helyes értelmezése. 
Jellemző még a nagyszámú, csoportos konzultáció, főleg a kivite-
lezés során. a 2. ábrán látható, hogy a középmagas, magas épületek 
építési engedélyezési eljárása többnyire a fővárosra volt jellemző, 
többszintes épületek engedélyezésében fejér, komárom-esztergom 
és Pest megye, valamint a főváros tűnik ki. 

fontos változások
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről • 
szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. Rendelet. Ezek engedélyezésénél, a rendelet 
szakhatósági közreműködést ír elő a tűzvédelmi szakhatóságok részére. 
A tűzvédelmi hatóság köteles ellenőrizni a rendszeres rendezvények 
helyszínét évente egyszer, amikor ott nem tartanak rendezvényt, valamint 
évente kétszer a zenés, táncos rendezvények időpontjában. 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 28/2011. (IX. • 
6.) BM rendelet (OTSZ). 
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Tűzvédelmi ellenőrzés
a tűzvédelmi hatóságok az elmúlt évben 26 370 db tűzvédelmi 

ellenőrzést hajtottak végre az ország területén, ez összességében 
közel 6000-rel több ellenőrzést jelent az előző évhez képest. ezek 
közül a legjelentősebb az átfogó ellenőrzés, amely 8947 és a cél 
ellenőrzés, amely 7909 esetben történt. 

3. ábra. a tűzvédelmi ellenőrzések eloszlása

Az ellenŐrzések számA
2006-ban  ............................................................................. 18 386 db,
2007-ben  ............................................................................. 17 329 db,
2008-ban  ............................................................................. 15 882 db,
2009-ben  ............................................................................. 18 539 db,
2010-ben  ............................................................................. 20 381 db.

Tűzvédelmi szankció
a tűzvédelmi hatóságok a fokozatosság elve szerint alkalmazták 

a szankciókat. a legnagyobb darabszámot kitevő továbbra is a 
hatósági felhívás 6297 alkalommal. szabálysértés kezdeményezése 
624, helyszíni bírság kiszabása 904 esetben történt 12 623 000 forint 
összegben. munkavégzéstől való eltiltás 138, közvetlen tűzveszély 
miatt intézkedés 102 esetben történt. a tűzvédelmi bírság kiszabására 

tájékoztAtási folyAmAt
A rendelkezésre álló tények alapján a Központi Piacfelügyeleti Információs 
Rendszeren (KPIR) keresztül a BM OKF tájékoztatja a Nemzeti Fogyasztó-
védelmi Hatóságot (NFH) mindazon árukról, amelyek nem felelnek meg a 
biztonságossági követelményeknek. Amennyiben a veszélyes termékekre 
az EU tagállamok figyelmének felhívása is szükséges az NFH útján 
történik a kapcsolódás a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszerhez 
(RAPEX), amelynek célja a tagállamok közötti gyors információcsere 
súlyos veszély esetén.

5. ábra. a tűzvédelmi bírság megyénkénti megoszlása

a legtöbb esetben a tűzvédelmi szabályok megszegésének, valamint a 
tűzvédelmi eszközök, berendezések beszerzésének, karbantartásának, 
ellenőrzésének elmulasztása miatt került sor.

piacfelügyeleti tevékenység

a piacfelügyeleti tevékenységben a korábbi preventív 
szabályozás helyett egy nyitottabb piac érdekében utólagos 
ellenőrzésre, vizsgálatra volt lehetőség. a piacfelügyelet lé-
nyege, hogy az építési termékek, tűzoltó-technikai termékek 
vonatkozásában, részben tervezett, részben bejelentések alapján 
konkrét ügyeket vizsgál ki piacfüggetlen szervként. Cél a fo-
gyasztók, felhasználók és alkalmazók életének, egészségének 
és biztonságának védelme. a piacfelügyeleti ellenőrzésekből 
a 202 db ellenőrzés közül 137 esetben az eljárás megszünte-
tésre került, mivel jogszabálysértés nem volt tapasztalható. 20 
esetben kötelezéssel zárult, amely a forgalomba hozott építési 

4. ábra. a tűzvédelmi szankciók fajtái
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A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a 2011-es évben 
a BM OKF, a katasztrófavédelmi igazgatóságok, a tűzoltó-
ságok tűzmegelőzési tevékenysége összességében hatékonyan 
szolgálta a tűz elleni védekezésre vonatkozó követelmények 
érvényesülését, az ország tűzvédelmi helyzetét.

badonszki csaba tűzoltó alezredes, főosztályvezető-helyettes
Bm Okf tűzvédelmi főosztály

2012 – változások
2012. január 1-jével létrejött az integrált hatóság. Az új szervezeti 
felállás elősegíti a gyors reagálást, a szakterületek közötti informá-
cióáramlást, az ismeretek cseréjét, a szoros együttműködést. Az új 
rendszert a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a 
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és 
balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szabályoz-
za. A hatósági, szakhatósági jogkörök, a hatáskör és az illetékesség 
jelentősen átrendeződtek. A hatósági feladatellátás tekintetében a 
tűzoltóságok (112) helyébe léptek a megalakult katasztrófavédelmi 
kirendeltségek (65 kirendeltség). Tűzvédelmi hatóságként másodfokon 
a területi szerv, illetve a területi szerv elsőfokú hatósági eljárásai 
esetében a központi szerv jár el.
Az említett jogszabály számos újdonságot vezetett be. Konkrétan, 
részletezve meghatározza a tűzvédelmi bírsággal szankcionálandó 
szabálytalanságokat és a kiszabható bírság alsó és felső értékét. A 
negyvenegy szabálytalanság közül huszonhárom esetében kötelező 
a bírság alkalmazása, a hatóságnak ilyen esetben – a korábbi sza-
bályozástól eltérően – nincs mérlegelési lehetősége. 

termékek és tűzoltó technikai eszközök további forgalmazásának 
megszüntetését és a forgalomba került termékek visszavonását 
jelentette. Összesen 16 esetben került sor piacfelügyeleti bírság 
kiszabására 6 804 000 forint értékben.

6. ábra. a piacfelügyeleti ellenőrzések
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m e g e l ő z é s

érces Ferenc 

lehet-e tárolásra használni a 
füstkötényfalak közötti területet?

Az elmúlt hónapok egyik „szenzációját” az OTSZ1 füstkö-
tényfalakra vonatkozó szakaszai adták. Érdemes áttekinteni, 
mi is a helyzet ezzel az „új” normatívával.

a szabályozás

az épületek tervezése során, így a csarnoképületek esetében is 
kiemelten fontos feladat a megfelelő hő- és füstelvezetés biztosítása. 
a csarnoképületekben és a csarnokjellegű helyiségekben létesítendő 
füstkötényfalakra az Otsz tartalmaz követelményeket, amelyek 
közül a tárolás maximális magasságára vonatkozó szakaszok kerültek 
előtérbe. különösen a használatra vonatkozó paragrafus – mely szerint 
helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a 
kötényfal alsó síkjának vonalát, továbbá a tárolt anyag és a kötényfal 
között egy méter távolságot kell tartani1 – okozott a logisztikával 
foglalkozó szervezetek között felháborodást.

mi a megoldás a kialakult helyzetben?

természetesen nem az Otsz érintett szakaszainak figyelmen 
kívül hagyása, hanem a most tervezendő épületek esetében az 
előírások szerinti megvalósítás.

az Otsz hatályba lépése előtt létesített csarnokok esetében 
a jogszabálytól eltérő tárolást az I. fokú tűzvédelmi hatóság (az 
illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség) eltérési engedélyezés 
keretében jóváhagyhatja. ezekben az esetekben egyedileg kell 
megvizsgálni, hogy a tervezés során a méretezésnél tekintettel 
voltak-e a tárolási magasságra. ennek eredménye alapján dönthető 
el, hogy a meglévő csarnokok tárolási magassága tűzvédelmi 
szempontból hátrányosan befolyásolja-e a füstelvezetést. ameny-
nyiben nem, akkor eltérés adható.

az eltérésekre három alapesetet határoztunk meg:
1. Amikor rendelkezésre áll az építési engedély és a haszná-

latbavételi engedély határozata, továbbá az eltéréssel érintett 
épület(rész) jóváhagyott építési engedélyezési dokumentációja.

ebben az esetben amennyiben a dokumentáció tartalmazza 
a hő- és füstelvezetés kialakítását, a méretezést részletező mű-

szaki követelményt, valamint a tárolási módot (pl. állványozást 
feltüntető metszetet) és annak figyelembe vételét a füstelvezetés 
méretezésénél, az eltérés megadható. Nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy a hő- és füstelvezetés tervezése a létesítéskor hatályos 
követelményeknek megfeleljen, továbbá a jelenlegi tárolási mód, 
valamint a hő- és füstelvezetés megegyezik a dokumentációban 
feltüntetett tárolási móddal és füstelvezetéssel, vagy annál tűz-
védelmi szempontból kedvezőbb.

2. Amikor nem áll rendelkezésre az eredeti engedélyezési terv, 
de tűzvédelmi szakértő készít az eltéréssel érintett épület(rész)
ről olyan dokumentációt, amely a létesítéskor hatályos követel-
ményeket igazolja.

3. Abban az esetben, ha az első kettő egyike sem vezet ered-
ményre, az OKF által jóváhagyott számítógépes szimulációval 
kell az eltérést kezdeményezni.

az egységes értelmezés és eltérési engedélyezési eljárás biz-
tosítása céljából a Bm Okf szakmai állásfoglalást dolgozott ki 
az eltérést engedélyező tűzvédelmi hatóságok részére.

az ellensúlyozó intézkedések szükségességéről, illetve tar-
talmáról (pl. hatásos füstelvezető felület megnövelése) egyedi 
elbírálás alapján kell dönteni.

fontos az épületek tervezése, építése során a beruházó felelősége, 
hogy legyen tisztában azzal, milyen rendeltetésre szánja az épületet, 
és annak megfelelő műszaki tartalommal történjen a kivitelezés. 

A feltett kérdésre a válasz: lehet tárolásra használni a 
füstkötényfalak közötti terület, a fentiek szerint benyújtott 
kérelem és kiadott egyedi eltérési engedély előírásainak be-
tartása mellett. 

érces ferenc tű. ezredes főosztályvezető
Bm Okf Országos tűzoltósági főfelügyelőség
tűzvédelmi főosztály

A füstkötényfAl szerepe
A tárolási magasságot korlátozó előírás célja a füstkötényfalak által határolt 
térben (a füstszakasz füstgyűjtő terében) a füst szabadba vezetéséhez szük-
séges puffertér biztosítása, valamint annak megakadályozása és korlátozása, 
hogy a puffertérben tárolt éghető anyagok a magas hőmérsékletű füsttel 
érintkezve meggyulladjanak és a tűz kiterjedését elősegítsék.  
A füsttel érintkező és a tűz esetén működő pl. füstelszívó ventillátorok, 
füstelvezető légcsatornák, füstkötényfalak, az OTSZ ugyanezen ok miatt 
– a működés magas hőmérséklet melletti biztosítása és a tönkremenetel, 
káros mértékű deformáció, meggyulladás megakadályozása céljából – 
határoz meg tűzvédelmi követelményeket. 
A puffertérben való tárolás csökkenti a méretezett füstgyűjtő térfogatot, 
ami a füst szomszédos füstszakaszba terjedéséhez vezethet.

1 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat
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Lestyán Mária

tervezni csak pontosan  
és szépen érdemes!

Két éve – az I. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi konferencia óta – 
minden egyes előadásomat, amelyek nagy részét építésztervezők 
részére tartok, azzal a kérdéssel kezdem, hogy ki olvasta (nem 
azzal, hogy ki ismeri) az OTSZ-t – írja szerzőnk.  

kinek a felelőssége?

„ki olvasta az Otsz-t?” ez az a kérdés, amit minden előadá-
somon felteszek, amióta egyszer egy ilyen kérdésnél kiderült, 
hogy a tervezők 95%-ának még olvasási szinten sincs ismerete 
a tűzvédelmi előírásokról. közel száz előadás, öt nagy – saját, 
rockwool-színek alatt szervezett – konferencia van a hátam mö-
gött, és ki merem jelenteni, hogy a helyzet változatlan. 

 Hol lehet a hiba? ennyire nem lenne fontos a tűvédelem? 
az építész nem tudja, hogy sok esetben ő felel a tűzvédelmi 
előírások betartásáért? meddig terjed a jogalkotó felelőssége? a 
mindent mindenhova ajánló gyártóknak is lehet benne szerepe?  
miért nem egyértelmű, hogy minden tervnek, műszaki leírásnak 
része a tűzvédelmi előírásoknak való megfeleltetés, függetlenül 
attól, hogy azt az építész, a pályázatíró vagy kötelezően bevont 
tűzvédelmi tervező készíti? Amihez nem kell tűzvédelmi tervezőt 
bevonni az már nem is számít?

felhasználók – akik nem tudnak semmiről

az építésztervezőknél már csak a végfelhasználók körében 
nagyobb a tájékozatlanság. amikor felújításba, építkezésbe kez-
denek, sokakban fel sem merül, hogy vannak olyan tűzvédelmi 
előírások, amelyeket – még ha a hatóság nem is ellenőrzi őket 
– saját és mások biztonsága érdekében be kell tartaniuk. Nem 
figyelmeztet tábla az építőanyag-kereskedésben, hogy az egyes 
termékek alkalmazhatósága tűzvédelmi szempontból korlátozott 
lehet. a legtöbb esetben éppen az ár a döntő – csupán az anyagiak, 
nem pedig a műszaki vagy a tűzvédelmi paraméterek. a gyártók 
gyakorlatilag minden anyagot mindenhová ajánlanak, korlátozás 
nélkül, az eladóknak pedig fogalmuk sincs az előírásokról.

kockázAtok, korlátozások
Ezek a termékek hosszú távra meghatározzák az épített környezetünk 
biztonságát. Túlzott elvárás lenne, hogy a gyártó (a gyógyszergyárakhoz 
hasonlóan) tüntesse fel a kockázatokat, a korlátozásokat, az eladó pedig 
legalább minimális tanáccsal tudjon szolgálni az építtetőnek?

veszélyforrásokat építünk?

Passzívház, energiatakarékosság, szigetelés – a csapból is ez folyik. 
az építészek, kivitelezők, beruházók büszkén töltenek fel a netre 
képeket referenciaként; olyan képeket, amelyek sokszor a tűzvédelmi 

előírások ismeretének teljes hiányáról tanúskodnak, és jól mutatják 
az általuk teremtett veszélyforrásokat. Nézzünk néhány példát.

Passzívházzá alakítás.  a pincefödém hőszigetelése 20 cm ePs. 
az épület több paramétere alapján is minimum IV. tűzállósági 
fokozatú, így hőszigetelés burkolattal, vagy anélkül sem lehet 
e tűzvédelmi osztályú. a ház léptékéből ítélve pénz lenne más 
anyagra is, csak az ismeret hiányzik!

az energiahatékonysági modernizációval jellemzően nem éghető 
(tégla, beton, cserép) épületszerkezetekből álló épületeket nagy 
mennyiségben éghető anyagokkal burkolunk (már belülről is). a 
nyílászáróinkat műanyagra cseréljük, közben a tűzvédelem szóba 
sem jött. a házat még légcserét biztosító gépészettel is ellátjuk, 
és csodálkozunk a tűznél. 

a hatóságnak, jogalkotónak, fogyasztóvédelemnek, tervezőknek 
és nem utolsó sorban a gyártóknak is felelősségük van abban, 
hogy az épületeink a bent tartózkodók és a környező épületekben 
lévők biztonságát szavatolva valósuljanak meg.  

pincefödém 20 cm eps – hogyan lesz ez nem éghető?

mi lesz az eresznél? (a szigetelési síkoknak folytonosnak, 
befordulónak kell lenniük!)
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kié a felelősség?

Ha leég a ház, már nem csak ezzel a veszteséggel kell szembe-
nézni! Ha az építés, felújítás szabálytalanul történt és ennek köze 
volt a tűzhöz, az e miatti kötelezően kiszabásra kerülő tűzvédelmi 
bírság akár hárommillióra is rúghat. kié a felelősség? a gyártóé, 
aki oda ajánlotta a termékét, ahova nem lehetne? a kereskedőé? a 
tervezőé, aki olyat tervezett be, ami nem volt megfelelő? az első 
körben biztos a megrendelő kapja a „számlát”, amit majd megpró-
bálhat az érintetteken polgári peres eljárás során „behajtani”.

tervezői felelősség

az Otsz pontosítását követően – csak oda kell tűzvédelmi tervezőt 
bevonni, ahol a tűzoltóság szakhatóság – számtalan tervező kérdezi: 
a műszaki leírás elkészítéséhez tényleg nem kell tűzvédelmi tervezőt 
bevonni? Hiba lenne egyszavas választ adni bárkinek, mert erre a 
kérdésre felelősséggel csak hosszan lehet válaszolni. 

amennyiben az építésztervező olyan mélységében ismeri az 
Otsz-t, hogy felelősséggel el tudja készíteni az épületének műszaki 
leírását, megfeleltetve az épületét és annak egyes szerkezeteit a 
tűzvédelmi követelményeknek, akkor elkészítheti.

Jó ha tudja, hogy a tervezői nyilatkozatának aláírásával a 
felelősséget 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján magára 

vállalja; valótlan nyilatkozat esetén (tehát, ha elnézett valamit, 
mert valójában nem is értett hozzá) a Kormány 259/2011. (XII. 
7.) Korm. Rendelete a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel fog-
lalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításárólalapján egymillió 
forintg terjedő bírsággal sújtható. 

Ha az épületben tűz volt, vagy a tűzoltóság ellenőrzést tartott és 
bírságolt, s a hiányosság tervezői mulasztásra vezethető vissza, a 
megrendelő polgári peres eljárásban további igényeket támaszthat 
tervezővel szemben.

a padlás 20 cm éghető anyaggal volt hőszigetelve,  
egy zárlattól leégett a ház

a falról leégett az éghető hőszigetelés

új honlAp A tervezŐknek, szAkértŐknek
A tervezői, szakértői munka segítése érdekében új honlap készül, ahol 
az építőanyagok és szerkezetek OTSZ tűzvédelmi osztály paraméterei 
alapján kereshetők. Az oldal jelenleg is fejlesztés alatt áll; a fenntartók 
várják az építő szándékú észrevételeket, javaslatokat! 
www.tuzbiztos.com

nyitott szemmel 
A szakmai véleménycsere elősegítése érdekében a Védelem online-n 
elindítunk egy Nyitott szemmel, fényképezőgéppel elnevezésű akciót, 
a tervezői, szakértői munka segítése érdekében. Kérjük, küldjék el szá-
munkra azokat a tűzeseti vagy építési hiba képeket, amelyek elemzése 
segítségünkre lehet mindenkinek a szakmai munkájában.  A képeket 
vedelem@katved.gov.hu címre várjuk!

Ahol nincs A szAkhAtóság
Az OTSZ alapjai még abban a korban fogalmazódtak meg, amikor az 
éghető építési anyagok elenyésző számban voltak, azok közül is a fa volt 
az egyedül számottevő. Manapság a hatóság és a tervezők is időzített 
bombán ülnek, hiszen a modern korban ez a trend megfordulni látszik:

Évről évre újabb és újabb anyagok jelennek meg, • 
a vizsgálatok fejlesztései nem mindig képesek lépést tartani az újabb és • 
újabb paraméterekhez igazodó releváns módszerek kidolgozásában, 
az eladásban érintett gyártók érdekei sokszor hátráltatnak, • 
a jogalkotási gépezet lassú.• 

A házak pedig csak épülnek és megújulnak számottevő tűzvédelmi 
koncepció, ellenőrzés és hatósági rálátás nélkül, ott, ahol a Katasztró-
favédelem nem szakhatóság. 

Természetesen minden építőanyagnak megvan a maga helye a 
piacon, csak megfelelően kellene tájékoztatni a vevőket, terve-
zőket arról, hogy milyen előnyei, hátrányai, korlátai lehetnek 
egy-egy terméknek. A vevő, a tervező ezek ismeretében tud 
dönteni – ne az ár legyen a mindent eldöntő tényező! Bízom 
benne, hogy idővel a tervezői felelősség felértékelődik, s nem 
OTSZ táblázatoknak való megfeleltetésről, hanem koncepció-
zus, az épület egészét látni képes komplex tűzvédelmi tervezés 
mentén fognak épületeink megvalósulni.

lestyán mária építészmérnök
fejlesztési és szakmai kapcsolatokért felelős igazgató 
rockwool Hungary kft., Budapest



✘ A holmatro holland hidraulikus mentőszerszámokat (feszí-
tővágók stb.) és pneumatikus emelőpárnákat,

✘ A ziegler tűzoltójárművek és felszerelések teljes skálája,
✘ A procoves tűzoltó-és munkavédelmi kesztyűket.
✘ A finiflAm tűzoltó habképző anyagokat.

közvetlenül importálja és forgalmazza:

✘ A pulveX tűzoltóporokat,
✘ Az eWs és a bAltes német tűzoltó védőcsizmákat,
✘ A teXport osztrák tűzoltó védőruhákat,
✘ A tubeX angol habgenerátorokat.

1071 Budapest 
Hernád u. 40.
T/F:06 1 461 0109, 06 1 461 1010
Rádiótelefon: (30)952-9352
Email:  
ter_exim@t-online.hu
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seBők iMre

menekülési útvonalak  
biztosítása – biztonsági világítás

A biztonsági világítás kialakítása során nem csupán arról van 
szó, hogy lámpákat helyezünk el –  rendszert kell tervezni, s 
ennek fontos eleme a folyamatos áramellátás biztosítása és 
a kábelrendszerek védelme is. Mivel a rendszer életvédelmi 
követelményeket lát el a tervezési ismeretek szakvizsgával, a 
termékek megfelelő tanúsítással történő szabályozása egyre 
erőteljesebb igény.

menekülésre ható tényezők

a tervezésnél sok elem, számításokkal igazolható, azonban 
a jogszabály (Otsz) és a szabványok speciális követelményei 
miatt a tervezői szakvizsga egyre inkább elengedhetetlen kö-
vetelmény, annak érdekében, hogy a bonyolult épületek mene-
külési útvonalain a biztonsági világítás valóban a biztonságot 
szolgálja. ezen túl az emberi viselkedés kevésbé kiszámítható 
hatásaival, különösen a tömegtartózkodású létesítményekben, 
amelyeket az emberek nem is ismernek, is foglalkoznunk 
kell. figyelembe kell vennünk a környezeti tényezőket, de a 
menekülés előkészítését szolgáló jelzőrendszerek működési 
jellemzőit is. 

biztonsági világítás és menekülési  
útirányt jelző rendszer

Az OTSZ jól meghatározza mit, és hol kell létesíteni:
„a”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, • 
legalább 2 szintes – több lakóegységet tartalmazó – lakóépület • 
nem lakás céljára szolgáló közös használatú tereiben,
közösségi épületekben, • 
az épületek 50 vagy ennél több fő befogadására alkalmas • 
helyiségeiben,
nagy forgalmú és tömegtartózkodásra szolgáló szabadtéren • 
és építményben, valamint
ott, ahol azt jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság előírja.• 

Biztonsági világítást kell felszerelni 
zárt füstmentes lépcsőházakban, • 
az épületek tömegforgalmi célú helyiségeiben és azok • 
menekülési útvonalain. 
magas épületek, valamint zártfolyosós középmagas épületek • 
menekülési útvonalain,
menekülésre használható kijárati utakon.• 

Menekülési útirányjelző rendszert kell kiépíteni
a menekülési utakon, minden kijárati, vészkijárati ajtónál, • 
az 50 fő feletti befogadóképességű helyiségekben a mene-• 
külési útvonalra nyíló ajtóknál.

ennek a menekülési útvonal mentén folyamatos és követ-
kezetes vizuális információt kell közölni a kiürítés irányáról. 
legalább egy biztonsági jelnek minden esetben láthatónak 
kell lennie. sőt, a tárgyakat is világító biztonsági jelölésekkel 
kell megjelölni.

biztonsági jelek telepítése

a biztonsági jelek telepítése a menekülés, és a mentés segítését 
és a füstfejlődést tekinti prioritásnak. ennek logikáját, szabályait 
ugyancsak tanítani kell a tervezőnek, mert e nélkül előírások 
halmazát és nem egy védelmi rendszert lát. Nézzük a legfonto-
sabbakat! Hol kell telepíteni? 

minden kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé (mellé). • 
a pánikzárral ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási me-
chanizmusát.
a lépcsőházak, lépcsőfordulók menekülés irányában lévő • 
első lépcsőfokán. 
a lépcsőházak szint számát. • 
a lépcsőfokokat a tömegtartózkodásra szolgáló közösségi épü-• 
letekben menekülési vezetővonal-jellel kell megjelölni.
lifteknél (hagyományos, biztonsági) a használatra vonatkozó • 
jelet valamennyi szinten. (közösségi épületekben angol és 
német nyelven is.)

Menekülési útirányt jelző biztonsági jelekkel kell ellátni
a füstmentes lépcsőházat és az e felé vezető utat,a. 
a folyosók minden kereszteződését minden irányból,b. 
minden irányváltoztatást,c. 
bármilyen szintváltoztatást,d. 
a kötelezően előírt vészkijáratokat,e. 
a menekülésre használható ablakokat, valamintf. 
a szabadba vezető utolsó kijáratot (a mentésben közremű-g. 
ködők számára kívülről is).

a füstfejlesztés figyelembe vétele

az Otsz 319§-a füstfejlesztés és a láthatóság, a menekülők minél 
jobb eligazodása – kutatásokkal igazolt – szempontjait figyelembe 
véve szabályozza a magasan, középmagasan és alacsonyan telepített 
biztonsági jelek esetében betartandó előírásokat. ennek betartása 
is tűzvédelmi előtanulmányokat igényel. közülük az alacsonyan 
telepített biztonsági jelek létesítési helyeit emelem ki:

kétszintesnél magasabb és 2000 m• 2-nél nagyobb szinten-
ként összesített alapterületű közösségi épületek menekülési 
útvonalain,

kijáratmutató és tartalékvilágításnak is megfelel

külön szerelés nélkül átalakítható címzetté
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zenés táncos szórakozóhelyek 50 fő feletti befogadóképes-• 
ségű helyiségeiben és menekülési útvonalain, 
tömegtartózkodásra szolgáló helyiségekben, és• 
tömegtartózkodásra szolgáló építmények menekülési út-• 
vonalain.

a biztonsági jelek telepítésénél pedig figyelembe kell venni a 
helyiség belmagasságát, és az ott található anyagok füstfejlesztő 
képességét. ennek megfelelően kell a telepítési magasságot 
meghatározni.

a biztonsági világítási rendszer tervezése

a tervezés elkezdéséhez adatokra van szükségünk: a menekülési 
útvonalakról, gyülekezési helyekről, vészkijáratokról, a tűzjelzők 
és valamennyi kitüntetett, jelölendő elem helyéről. 

Az irányfények kiválasztásánál figyelembe kell venni:
a beépíthetőséget (egyoldalas, fali, kétoldalas mennyezetre • 
szerelhető, álmennyezetbe süllyeszthető, falra merőlegesen 
szerelhető, függesztett stb.),
az IP-védettséget, • 
a felismerési távolságot. • 

ezután meg kell határoznunk, hogy milyen lámpatesteket alkal-
mazzunk. Itt fontos a szabványos, korszerű és gazdaságos megoldás! 
mind a három szempontot egyszerre kell érvényesíteni. 

az asm által kifejlesztett CleVer lIGHt típusú hagyományos 
lámpatest a kijáratmutató és a tartalékvilágítás funkciónak is meg-
felel, miközben a tervezési rugalmasságot a különféle kialakítások 
(mennyezetre szerelhető lelógó, oldalfalra szerelhető, illetve oldalfalra 
és mennyezetre szerelhető, 1 vagy 6 W teljesítményű, választható 
piktogramokkal) variálhatósága biztosítja. a korszerű, energiatakarékos 
led-es megvilágítás 20 méteres látótávolságot biztosít. a tervezési 
munkát támogatja, hogy a különböző ki-és bemenetek biztosítják a 
kompatibilitást más rendszerekkel.  energiatakarékosságát mutatja, 
hogy kijáratmutatóként 1 W-on kell működnie folyamatosan, de 
egyben biztonsági világításként is működik, ha tartalékvilágításra van 
szükség, ekkor 6 W-on. ez a 2 az 1-ben megoldás a beruházásnál, az 
energiatakarékos üzemmód az üzemeltetésnél jelent megtakarítást. 
Ha kicsit utánaszámolunk, meglepő eredményre jutunk! egy sima, 
8 W-os fénycsöves kialakítású lámpa 4000 ft / év fogyasztásával 
szemben ez a lámpa nyolcadannyi energiával (500 ft / év) működ-
tethető. Ne feledjük, egy rendszerben rengeteg lámpa van! 

a biztonságot a rendszer duplikálása garantálja, beépítve a 
biztonsági áramkör 8736 óra éves működéssel, míg a második 
kör, a tartalékvilágítás – áramszünetkor automatikusan átkapcsol 
az akkumulátorra  – évente csak néhány órát dolgozik, így 15 – 20 
évig működőképes.

ezeket a lámpákat egy négy vonalas (asm-BUs) központ kezeli, 
fogadónként 100, azaz összesen 400 lámpát képes vezérelni.

a lámpatestek kiválasztása után el kell végezni a fénytech-
nikai tervezést. erre a célra már többféle tervező program áll 
rendelkezésre. 

építmény tűzvédelmi ismerete
A tervezéshez nagyon fontos az építmény tűzvédelmi szempontú alapos 
ismerete, mert így dönthető el, hogy mennyire centralizált vagy decentralizált 
a rendszer, amely meghatározza tűzszakasz-határok alapján a kábelezési 
hosszakat. Az adatok birtokában, a fénytechnikai számításokkal és a 
szabványok figyelembevételével meghatározhatjuk a biztonsági lámpák 
és irányfények számát. Ebből az áramkör-kiosztást, a terhelést, a vezeték 
keresztmetszeteket, a jel- és jelzőkábeleket, buszvezetéket, stb.

ma hazánkban ez a terület a 20 évvel ezelőtti tűzjelző rendszer-
tervezés jellemzőit hordozza. a korai rendszereknél már annak is 
örültünk, ha egyáltalán tudtuk, hogy tűz van – hogy arról is értesül-
jünk, pontosan hol, hiú ábránd volt csupán. Ugyanez a helyzet ma a 
biztonsági világításnál! Ha a két rendszer között analógiát keresünk, 
láthatóvá válik a biztonsági világítás fejlődési iránya. a tervezőnek, 
gyártónak ezeket a tendenciákat figyelembe véve kell dolgoznia, ne-
hogy úgy járjunk, mint számos tűzjelzőnél, ahol csak a régi rendszer 
lebontásával lehetett a korszerű követelményeket teljesíteni. de talán 
még több dolga van az előrelátásban a jogalkotónak. ezt felismerve 
az asm fejlesztői olyan lámpákat valósítottak meg, amelyek külön 
szerelés nélkül bármikor átalakíthatók címzett rendszer elemeivé és 
optimális esetben fel lehet használni a meglévő 230V-os hálózatot.

sebők Imre, igazgató
asm security kft., szolnok www.asm-security.hu

A tűzvédelmi, veszélyhelyzeti,  
kiürítési eszközök jelölése
Ezek jelölését úgy kell megtervezni, hogy azok a helyiségben a legnagyobb 
távolságból is felismerhetők legyenek. Az OTSZ kiemeli ezek közül:

a kézi és hordozható tűzoltó készülékeket,• 
a fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény szekrényeket és • 
a kézi tűzjelzésadókat, a tűzjelző telefont,• 
az elsősegély felszereléseket, orvosi szobát,• 
a hordágyakat,• 
az önmentő eszközöket, • 
a légzésvédelmi eszközöket, készülékeket,• 
a kézi indítású tűzoltó, tűzvédelmi eszközök kezelő szer-• 
kezeteit (hő- és füstelvezető, gázzal oltó),
a sprinkler központok bejáratait, a központon belül az egyes • 
kezelő szerkezeteket, valamint
a kulcsszéfeket és környezeteit.• 

a biztonsági jelek elhelyezésének változatai

Sík jel fallal párhuzamos  
felszerelése.

Falra merőlegesen szerelt  
kétoldalas jel.

Mennyezetre függesztett,  
kétoldalas jel.

Panoráma jel, ez biztosítja  
a legjobb láthatóságot.

 Á b r A  L e í r Á s
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s z a b á l y o z á s

ki a felügyeleti hatóság?

a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatókról 
általa vezetett nyilvántartás alapján az interneten, bárki számára 
ingyenesen és korlátozásmentesen hozzáférhető módon, napraké-
szen közzéteszi a nyilvántartását. annak eldöntésében, hogy mely 
hatóság a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság, a 259/2011. (XII. 
7.) korm. rendelet az irányadó. ez a rendelet attól teszi függővé, 
hogy mely hatósághoz kell fordulni, hogy milyen foglalkozási 
ág, munkakör esetében végez szakvizsgáztatói tevékenységet a 
szolgáltató.

a szakvizsgáztató székhelye/lakhelye szerinti 1. katasztrófavé-
delmi igazgatóság a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság 
a hegesztők, az építőipari tevékenység során nyílt lánggal 
járó munkát végzők, az „a” és „B” tűzveszélyességi osz-
tályba sorolt anyagokkal kapcsolatos tevékenységet végzők, 
az éghető gáz, autógáz kiszolgálását végzők, a tűzgátló 
nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását 
végzők, a tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők és 
a tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, 
karbantartását végzők esetében.
A 2. BM OKF a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a 
pirotechnikai termékekhez, tűzoltó készülékekhez, be-
épített tűzjelző- és oltó berendezésekhez, beépített hő- és 

angyaL istván 

Változások a tűzvédelmi  
szakvizsgáztatók bejelentésével 
kapcsolatos eljárásokban

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltó-
ságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (Ttv.) 12. §-a mondja 
ki, hogy aki tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenységet kíván 
folytatni, az köteles az erre irányuló szándékát a tűzvédelmi 
hatóságnak (az adott foglalkozási ágtól, munkakörtől függően 
a katasztrófavédelmi igazgatóság vagy a BM OKF részére) 
bejelenteni. Mi változott?

bejelentési kötelezettség

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló 2009. évi lXXVI. törvény (szolg. tv.) 
értelmében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a bejelentés 
megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés 
megfelel-e a meghatározott követelményeknek, az eljárási illetéket 
díjat megfizették-e. amennyiben igen, akkor arról a bejelentés 
megérkezésétől számított nyolc napon belül a szakvizsgáztatót 
igazolás megküldésével értesíti és bejelentés megérkezését követő 
naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba 
veszi. amennyiben nem felel meg a bejelentés a követelmé-
nyeknek, vagy az előírt eljárási illetéket nem fizették meg (és a 
szakvizsgáztató nem részesült költségmentességben), a bejelentés 
hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szakvizsgáztatót 
a bejelentés nélküli tevékenység jogkövetkezményeire.

a szakvizsgáztató a bejelentésben foglalt adatokban bekö-
vetkezett változást vagy a tevékenységének megszüntetését 
haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét 
ellátó hatóságnak.

a tűzvédelmi hatóságok a tűzvédelmi szakvizsgáztatás te-
vékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet, amely 
tartalmazza a jogosult telefonszámát, elektronikus levélcímét, a 
szolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontját.

Ha a hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szak-
vizsgáztató tevékenységét bejelentés nélkül folytatja, vagy az 
adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, 
bírságot szab ki.

HATÁLyOS JOGSZABÁLyOK
A tűzvédelmi szakvizsgáztató tevékenységet végzőkre követelményeket 
tartalmazó jogszabályok:

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről • 
és a tűzoltóságról
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének • 
és folytatásának általános szabályairól
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat • 
ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel 
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett • 
foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával 
összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes 
szabályairól
50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szol-• 
gáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes 
szabályairól

ki jogosult a vizsgáztatásra
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füstelvezető rendszerekhez kötődő tűzvédelmi szakvizs-
gáztatással összefüggő oktatásszervezői és tűzvédelmi 
szakvizsgáztatási tevékenységek esetében.

bejelentési kötelezettség

a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek 
megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 
50/2011. (XII. 20.) Bm rendelet értelmében a szakvizsgáztatónak 
a tűzvédelmi hatósághoz intézett bejelentéséhez mellékelni kell 
a végzettségét, a szakképesítését, a szakmai gyakorlatát igazoló 
irat másolatát.

Változás bejelentést kell tenni abban az esetben – és hozzá 
tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt mellékelni – amennyiben a 
vizsgáztató tevékenységi körét új foglalkozási ággal, munkakörrel 
bővíti, vagy a szakvizsga bizonyítvány száma, érvényességi ideje 
megváltozik.

ki jogosult vizsgáztAtásrA?
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakö-
rökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és 
a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) 
BM rendelet értelmében szakvizsgáztatásra az jogosult, aki 

tűzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés megszerzésétől számított • 
legalább ötéves szakmai gyakorlattal, 
felsőfokú végzettséggel és • 
az 1. melléklet 1-5. vagy 12. pontja szerinti foglalkozási ágakra • 
(munkakörökre) előírt szakvizsgák esetében legalább középszintű 
tűzvédelmi szakmai képesítéssel, míg 
az 1. melléklet 6-11. és 13. pontja szerinti foglalkozási ágakra (munka-• 
körökre) előírt szakvizsgák esetében műszaki mérnöki szakképzettséggel 
és felsőszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel rendelkezik.
Az 1. melléklet szerinti foglalkozási ágak (munkakörök) vonatkozásában • 
a szakvizsgáztatásra való jogosultság további feltétele 2012. május 1-től 
az adott foglalkozási ághoz tartozó érvényes szakvizsga megléte.

kizáró okok

A szakvizsgabizottság elnöke nem lehet az oktatásszervező, 
az oktatásszervezővel a szakvizsgáztatással összefüggő tevé-
kenységen felül munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban álló személy, illetve az oktatásszervező 
hozzátartozója.

a szakvizsgabizottság tagja, elnöke nem működhet közre közeli 
hozzátartozójának, valamint az ugyanannál a munkáltatónál alkal-
mazásban álló szakvizsgázónak a szakvizsgáztatásában, valamint 
egyéb olyan esetekben, ahol az elfogulatlan szakvizsgáztatás tőle 
nem várható el. a szakvizsgabizottság tagjai felelősek a szakvizsga 
megfelelő szakmai színvonalának biztosításáért.

új szakvizsga kötelezettség 

2012. január 1-től új szakvizsga rendelet változást hozott: az 
üzemanyagtöltő-állomások üzemviteli dolgozói részére meg-
szűnt, másik három új foglalkozási ággal bővült a kötelezettek 
köre. ezek:

4. Tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, kar-
bantartását végzők.

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, 
karbantartását végzők.

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, 
karbantartását végzők.

bejelentés és vizsga

a foglalkozási ágak változásával összefüggésben két fontos 
tennivalója keletkezett azoknak a vizsgáztatóknak, akik a rendelet 
megjelenése előtt is szerepeltek a hatóság nyilvántartásában.

az első feladat abból adódott, hogy a hatóság hivatalból • 
törölte minden vizsgáztató 4-es foglalkozási ágra vonatkozó 
nyilvántartását, mivel a korábbit felváltó új 4-es munkakör 
teljesen különbözik az eddigi munkakörtől. tehát ha a 
vizsgáztató ki kívánja bővíteni a repertoárját a három új 
foglalkozási ággal, akkor arról változás bejelentésként be 
kell nyújtania kérelmét a nyilvántartást vezető hatóságok-
hoz. ezt a változás bejelentést 2012. január 1. és április 
30. között meg lehetett tenni úgy is, hogy a vizsgáztató az 
adott foglalkozási ágra vonatkozóan érvényes tűzvédelmi 
szakvizsgával nem rendelkezett.
a második feladat tehát a vizsgáztatással érintett foglalkozási • 
ágra kiállított érvényes tűzvédelmi szakvizsga megszerzése 
annak érdekében, hogy a vizsgáztató a vizsgáztatási jogosult-
ságát ne veszítse el, mivel 2012. május 1-től a szakvizsgázta-
tásra való jogosultság további feltétele az adott foglalkozási 
ághoz tartozó érvényes szakvizsga megléte.

két jelentős változás következett be, az egyik a foglalkozási ágak 
bővülése, a másik a szakvizsga kötelezettség megjelenése. a jelentős 
változások miatt legalább egy, de egyes vizsgáztatók esetében két 
változás bejelentésre is szükség lehet(ett). elegendő egyszer adat-
változás bejelentést tennie annak, aki az érintett foglalkozási ágra 
érvényes tűzvédelmi szakvizsgát szerzett. két változás bejelentésre 
kényszerül(t) az, aki először vizsgáztatási jogosultságot szerzett az 
új foglalkozási ágak esetében, majd ő maga is vizsgázóként részt 
vett a felkészítő oktatáson, illetve a szakvizsgán.

Az a vizsgáztató, aki egyes foglalkozási ágak esetében érvényes 
tűzvédelmi szakvizsga nélkül szerepel a hatóság nyilvántartá-
sában 2012. május 1-én, onnan törlésre kerül minden olyan 
munkakör tekintetében, amelyre tűzvédelmi szakvizsgával nem 
rendelkezik.

angyal istván tű. őrnagy, osztályvezető
Belügyminisztérium Országos katasztrófavédelmi főigazgatóság
Piacfelügyeleti Osztály
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angyaL istván 

tűzoltó készülék karbantartó 
szervezetek, felülvizsgálók beje-
lentésével kapcsolatos feladatok

A Ttv., a Szolg. tv. és az OTSZ tűzoltó készülék karbantartásra 
vonatkozó rendelkezései nem változtatták meg a karbantartó 
szervezetek életét. Ezzel szemben újdonságot hozott 2012. január 
1-től a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek 
megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 
BM rendelet. 

mi változott?

az 50/2011. (XII. 20.) Bm rendelet két jelentős változást 
vezetett be!

az első változás értelmében a Bm Okf által a bejelentési 1. 
kötelezettség alá tartozó szolgáltatási tevékenységről kiadott 
igazolás a szolg. tv.-ben meghatározott adatokon túl tar-
talmazza tűzoltó készülék karbantartása és felülvizsgálata 
esetén a karbantartott tűzoltó készülékek típusát is.
a második változás szerint a tűzoltó készülék karbantartása 2. 
tevékenység esetén kétféle szolgáltatót kell megkülön-
böztetni:
• tűzoltó készülék karbantartó szervezetet és
• tűzoltó készülék felülvizsgálót.

a karbantartó szervezet és a felülvizsgáló közötti különbség, 
hogy míg a karbantartó szervezet javító műhelyt fenntartó vállal-
kozás, addig a felülvizsgáló önálló műhellyel és önálló BM OKF 
azonosító jellel nem rendelkező személy vagy szervezet.

a Bm Okf nyilvántartásában már szereplő tűzoltó készülék 
karbantartó szervezetek legkésőbb 2012. április 1-ig kötelesek 
voltak adatváltozást bejelenteni arról, hogy milyen típusú tűzol-
tó készülékek teljes körű karbantartására alkalmas a műhelyük 
(porral, vízzel, habbal, gázzal, szén-dioxiddal oltó vagy egyéb 
oltóanyaggal töltött tűzoltó készülék).

hAtályos jogszAbályok
A tűzoltó készülék karbantartó szervezetek, felülvizsgálók tevékenységére 
jellemzően az alábbi jogszabályok tartalmaznak követelményeket:

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről • 
és a tűzoltóságról (Ttv.)
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének • 
és folytatásának általános szabályairól (Szolg. tv.)
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról • 
(OTSZ)
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett • 
foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával 
összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes 
szabályairól
50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szol-• 
gáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes 
szabályairól

azonosító jel

az adatváltozás bejelentését követően a Bm Okf új azonosító 
jelet ad ki a karbantartó szervezetek részére. egy tűzoltó készülék 
karbantartó műhelyre csak egy, az Otsz szerinti Okf azonosító 
jel kapható!  

Azok az OKF azonosító jelek (hologramok) amelyek nem 
tartalmazzák a karbantartott készülék típusát, 2012. május 1-jén 
érvényüket vesztik.

a 2012. május 1. után karbantartott tűzoltó készülékeken már csak 
olyan Bm Okf azonosító jel helyezhető el, amelyek tartalmazzák 
a karbantartó szervezet azonosítóját és hivatkozást a karbantartott 
készülék típusára. a karbantartott készülék típusa és a Bm Okf 
azonosítón lévő típus csak teljeskörű karbantartás esetén kell, 
hogy megegyezzen, mert a tűzoltó készülék alapkarbantartása 
során bármelyik típusra vonatkozó azonosító használható.

a karbantartó szervezeteknek részletes kimutatást kell vezet-
niük a felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott Okf azonosító 
jeleikről.

a Bm Okf megtilthatja a tűzoltó készülék karbantartása és 
felülvizsgálata tevékenység végzését, továbbá az Okf azonosító 
jel használatát amennyiben a szolgáltató (karbantartó szervezet 
vagy felülvizsgáló) a nyilvántartási számát, vagy Okf azono-
sító jelét harmadik fél részére átruházza, amennyiben a tűzoltó 
készülék karbantartása során az Okf azonosító jel használata 
jogosulatlanul történik vagy a tűzoltó készülék karbantartásra 
vonatkozó előírásokat megsértették.

A változások alapján tűzoltó készülék karbantartását, karbantartó 
szervezetet és a karbantartó szervezettel szerződéses viszonyban 
álló felülvizsgáló végezheti. A karbantartás során felhasznált BM 
OKF azonosítók megváltoztak, a karbantartó szervezet rendelkezhet 
vele és tartalmazza azon készülékek típusát, amelyek teljes körű 
karbantartására a karbantartó szervezet képes.

angyal istván tű. őrnagy, osztályvezető
Belügyminisztérium Országos katasztrófavédelmi főigazgatóság
Piacfelügyeleti Osztály

jelentős változások
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ProF. dr. BLeszity János

megalakult a Nemzeti  
közszolgálati egyetem  
katasztrófavédelmi Intézete

Január elsejével a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) 
létrejött a Katasztrófavédelmi Intézet (KVI). A felsőfokú kataszt-
rófavédelmi képzésre az NKE Rendészettudományi Karán önálló 
katasztrófavédelmi szak létesül három szakiránnyal, amelyet 
a rektornak közvetlenül alárendelt Katasztrófavédelmi Intézet 
végez. Elkészültek a szaklétesítéshez, a Magyar Akkreditációs 
Bizottsághoz benyújtandó dokumentációk, a 2013/14-es tanévben 
indítani tervezett alapszak és szakirányai tantárgy-, óra- és 
vizsgarendjei, a tantárgyak tervezett programjai.

az eddigi képzések

a katasztrófavédelmi tanszék 2000. augusztus végén kezdte 
meg működését a rendőrtiszti főiskolán, és 2004. szeptemberében 
indult nappali tagozaton a katasztrófavédelmi szakon a képzés. 
a bolognai képzési rendbe történő áttérést követően az oktatás a 
rendészeti igazgatási szak katasztrófavédelmi szakirányán foly-
tatódott. a 2009/2010-es tanévtől a képzés levelező tagozaton 
kibővült a tűzvédelmi specifikációval. 

a katasztrófavédelmi képzés az eddigi tapasztalatok alapján 
bevált, az érdeklődés a felvehető hallgatói létszám 15-20 szorosa 
a nappali tagozaton.

k é p z é s a levelező tagozatos hallgatók esetében az első félévet követően 
a lemorzsolódás 25-30% körüli volt. 

a zrínyi miklós Nemzetvédelmi egyetemen (zmNe) 2006-
tól a védelmi igazgatás szakon folyik katasztrófavédelmi képzés. 
az oktatás alap- és mesterszakon történik. a katasztrófavédelmi 
szakirány mellett tűzvédelmi szakirányon is folyik képzés.

a szakképzettség várható  
hasznosulási területei

a szakon végzettek számára az alapképzés megszerzését követően 
a katasztrófavédelmi igazgatás, a tűzvédelemi igazgatás, a tűzoltó-
ság, és a közigazgatás, továbbá a különféle gazdasági ágazatok is 
alkalmazási lehetőséget biztosítanak. a katasztrófavédelmi igaz-
gatás szervezete 2012. január 1-től megújult, nem csak a meglévő 
szakterületek igényelnek felsőfokú végzettségű szakembereket, 
hanem az újként megjelenő iparbiztonsági igazgatás is várja a 
célirányosan felkészített szakembereket. a hivatásos tűzoltóság 
szervezetében az elkövetkezendő években jelentős változások 
várhatók. az állomány megfiatalodott, átlagéletkora nem éri el 
a 32 évet, ennek következtében kevés azoknak a szakemberek-
nek a száma, akik megfelelő szakmai tapasztalattal és felsőfokú 
képesítéssel is rendelkeznek. Ugrásszerűen megnövekedett az 
igény a már szolgálatot teljesítő tűzoltók körében a felsőfokú 
végzettség megszerzése iránt, ezt bizonyítja, hogy mind az rtf, 
mind a zmNe által indított levelező képzéseken a jelentkezők 
száma meghaladja a felvehető létszám keretet, annak ellenére, 
hogy a képzés mindkét helyen költségtérítéses.

a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
kötelezően írja elő az önkormányzatok döntő többségének, hogy 
megfelelő felkészültségű közbiztonsági referenst alkalmazzanak. 
ezen a területen még nem dolgoznak felsőfokú végzettségű kataszt-
rófavédelmi szakemberek. Hasonló a helyzet a nemzetgazdaság 
irányításában résztvevő ágazati minisztériumok körében is. 

a gazdálkodó szervek körében megnövekedett a veszélyes 
üzemek száma és az elmúlt időszakban bekövetkezett balesetek, 
illetve katasztrófák sürgetően jelzik az igényt, hogy ezek a gaz-
dálkodó szervek jól felkészült, felsőfokú képesítéssel rendelkező 
katasztrófavédelmi, illetőleg tűzvédelmi munkatársakat foglalkoz-
tassanak. ez kiegészül a 2012-től működő önkormányzati és az 
átalakuló létesítményi tűzoltóságok szakember igényével.

ennek alapján megállapítható, hogy a jövőben az évente végző 
200-250 felsőfokú katasztrófavédelmi, illetőleg tűzvédelmi (tűzoltó) 
képzettséggel rendelkező szakember munkába állítása reális.

szAkirányok A zrínyin
BSc.
Katasztrófavédelmi szakirány; nappali, levelező,  
Budapest, Ózd és Szeged
Tűzvédelmi szakirány; levelező, Budapest, Ózd és Szeged
Önkormányzati védelmi szakirány; nappali, levelező, csak Budapesten
Védelmi humánerőforrás szervező szakirány; nem indult
Védelmi geoinformációs szakirány; nem indult
MSc.
Katasztrófavédelmi szakirány; levelező, Budapest
Önkormányzati védelmi szakirány; levelező, Budapest
Védelmi humánerőforrás gazdálkodási szakirány; nem indult

fŐ AdAtok
Hallgatói létszám:  1038 fő (264 hölgy, 774 fiú)

Tancsoportok száma:  22

Katasztrófavédelmi:  658

Tűzvédelmi és tűzoltó:  302

Önkormányzati védelmi:  78

BSc. hallgatók száma:  928

MSc. hallgatók száma:  110

Székhelyen kívüli képzések:  Ózd és Szeged

Végzős hallgatók létszáma:  252 fő

Elmaradt hallgatók létszáma: kb.  86 fő
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képzési és kimeneti követelmények

ezek után térjünk rá az új alapképzési szak – tervezett – képzési 
és kimeneti követelményeire.

Az alapképzési szak megnevezése:  
katasztrófavédelmi (disaster management)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint:  
alapfokozat (Ba) 
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:  
katasztrófavédelmi szervező
A választható szakirányok:

a tanári kar az ünnepélyes beiktatáskor

nemzetközi tApAsztAlAtok 
A Nemzetközi Tűzoltó Szövetség (CTIF), illetőleg az Európai Tűzoltó és 
Katasztrófavédelmi Iskolák Szövetsége (EFSCA) adatai alapján megál-
lapítható, hogy Európában nem működik olyan felsőoktatási intézmény, 
amely önálló szakon képezne általános igazgatási, katasztrófavédelmi, 
illetőleg tűzvédelmi (tűzoltó) szakembereket. 
A Szlovák Köztársaságban a Zólyomi Műszaki Egyetem Faipari Karán 
működik tűzvédelmi szakirány, amellyel a ZMNE-nek kredit ekvivalencia 
szerződése volt. Oroszországban, Moszkvában működik tűzoltó mérnök-
képző egyetem, amellyel Magyarországnak 1972. és 1988. között volt 
képzési együttműködése. 
Jelenleg nincs arra reális lehetőség, hogy a hazai katasztrófavédelmi 
igazgatási és tűzoltó szakemberek külföldi oktatási intézményben sze-
rezzenek felsőfokú szakmai képesítést. A közép-európai gyakorlatban a 
katasztrófavédelmi és a tűzoltó szakemberek a szakmai szervezetekhez 
már valamilyen polgári életben szerzett felsőfokú képesítéssel jelentkez-
nek és a szakmai ismereteket a különféle iskolarendszerű képzések, 
átképzések stb. keretében szerzik meg. Ezt a gyakorlatot azért nem 
támogatjuk, mert az alkalomszerű képzések nem adnak szervezett 
elméleti és gyakorlati felkészítést, az döntően autodidakta módon a 
szolgálatba kerültekre hárul.

katasztrófavédelmi műveleti  • 
(disaster management operational),
tűzvédelmi és mentésirányítási  • 
(fire prevention and rescue control), 
iparbiztonsági  • 
(Industry safety).

a katasztrófavédelmi alapképzési szak a közigazgatási, rendé-
szeti és katonai képzési területeteket öleli fel, a képzési ágat 
tekintve a rendészetihez sorolandó. a képzési idő 6 félév.

képzési cél – szakmai kompetenciák

az egyetemi képzés közös célja a közszolgálati életpályára készülők 
azonos alapértékek mentén történő szocializációja, a majdani pálya-
íven történő mobilizáció megalapozása, a mindennapi együttműködés 
megkönnyítése a hivatásrendek képviselői között. 

az alapszakon folyó képzés célja olyan katasztrófavédelmi szer-
vezők képzése, akik a katasztrófavédelmi szerveknél a hivatásos, az 
önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságnál, a közigazgatási és 
a gazdasági szerveknél katasztrófavédelmi, tűzvédelmi (tűzoltói), 
iparbiztonsági feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a katasztrófa-, 
a tűzvédelmi- és az iparbiztonsági igazgatásban alkalmazandó jogsza-
bályokat, szabványokat, elveket, eljárásokat és eszközöket. képesek 
az adott szervezetben önálló szakmai munkavégzésre, kellő gyakorlat 
megszerzésével vezetői feladatok ellátására, továbbá olyan mélységű 
elméleti ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek a 
képzés második ciklusban mester szakon történő folytatásához.

Meg kell ismerniük:
a közigazgatási rendszerszemlélet összefüggéseit és a rendé- –
szetigazgatási tevékenység ellátásához szükséges általános 
és speciális szakmai eljárási szabályokat;
a rendészeti igazgatás alapfogalmait és alapelveit, azok  –
gyakorlati alkalmazásának szabályait;
a katasztrófavédelmi szervek szervezeti felépítésének,  –
működésének, munkamódszereinek, szolgálati feladatai-
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nak alapvető szabályait, azok összefüggéseit és gyakorlati 
alkalmazásának módszereit;
a humán erőforrás gazdálkodás és az egyes szakirányok gaz- –
dálkodási alapelveit, azok megvalósításának szabályait;
a hazai és a nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel  –
történő együttműködés szabályait;
a szakirányokra vonatkozó informatikai rendszerek, azok  –
működtetéséhez szükséges speciális technikai eszközök 
alkalmazásának rendjét;

kAtAsztrófAvédelmi intézet
A szakmai oktatási, oktatásszervezési feladatokat az NKE Kataszt-
rófavédelmi Intézete végzi, amelynek felépítése leképezi a tervezett 
szakirányokat. Jelen pillanatban 16 fő oktatóból 11-en rendelkeznek 
tudományos fokozattal, s ez több mint 70%, ami a szak akkreditácója 
szempontjából rendkívül kedvező.
A jelenlegi legfontosabb feladata az új alapképzési szak és szakirányai 
létesítései és indítási dokumentumainak elkészítése és a jelenleg folyó 
képzések kifuttatása, mely közel 1200 hallgatót jelent.

A kAtAsztrófAvédelmi intézet felépítése

A tAnulAndó ismeretkörök

Alapozó ismeretek:
jogi- és államtudományi alapismeretek • (bevezetés az állam- és 
jogtudományokba);
nemzetközi és EU-jogi alapmodul • (nemzetközi és európai uniós 
alapismeretek);
általános igazgatási modul•  (bevezetés a közigazgatástanba);
humán menedzsment alapismeretek•  (magatartástudományi alapis-
meretek, pszichológiai alapismeretek, közszolgálati menedzsment 
alapjai, kommunikációs és retorikai alapismeretek, etikett, protokoll, 
bevezetés a közszolgálati elektronikus rendszerekbe);
társadalomtudományi•  alapismeretek (politológiai alapismeretek, 
szociológiai alapismeretek; etikai alapismeretek);
gazdasági alapismeretek • (államháztartástani alapismeretek); biztonsági 
alapismeretek (adat- és titokvédelem, katasztrófák elleni védekezés 
alapjai, biztonsági tanulmányok, hadelmélet alapjai, nemzetbiztonsági 
alapismeretek);
szakmatörténeti alapismeretek • (bevezetés a szakmatörténetbe). 

szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei:
belügyi alapmodul,• 
jogi és államtudományi modul • (alkotmányjog, közigazgatási jog);
kommunikációs modul•  (idegen nyelv);
rendészeti humánmenedzsment•  (pszichológia);
fizikai felkészítés modul•  (testnevelés);
informatikai modul•  (szakmai informatikai rendszerek);
természettudományi alapozó ismeretek • (alkalmazott természettu-
dományi ismeretek);
katasztrófavédelmi jogi alapok•  (katasztrófavédelmi jog és igazgatás; 
katasztrófavédelmi felelősség rendszere; nemzetközi katasztrófavé-
delmi jog).

A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 
– Katasztrófavédelmi műveleti szakirányon:

(katasztrófa-megelőzés; polgári védelmi szakismeret; katasztrófa-elhá-
rítás beavatkozási rendszere; katasztrófa-elhárítás technikai ismeretek; 
katasztrófák következményeinek felszámolása; katasztrófavédelem 
finanszírozási rendszere; tűzvédelmi szakismeret; tűzvizsgálattan;)

– Tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon:
(tűzmegelőzési ismeretek; tűzvizsgálattan; tűzoltási, műszaki mentési 
és katasztrófa-elhárítási ismeretek; tűzoltótechnikai ismeretek; ka-
tasztrófa- és polgári védelmi ismeretek; iparbiztonsági szakismeretek; 
tűzvédelem finanszírozási rendszere;)

– Iparbiztonsági szakirányon:
(iparbiztonságtan, ipari veszélyhelyzetek felszámolása; kritikus infrast-
ruktúrák védelme; veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek; 
katasztrófa- és polgári védelmi szakismeret; tűzvédelmi szakismeret; 
technikai ismeretek; iparbiztonság gazdasági alapjai.)

a rendvédelmi szervek, illetőleg a közigazgatási szervek és  –
a gazdálkodó szervek speciális szakmai erkölcsi és fizikai 
követelményeit;

az oklevélszerzés feltételei

az oklevél megszerzésének feltétele 8 hét szakmai gyakorlat 
teljesítése, ennek első részét hivatásos szervnél, második részből 
2 hetet külső (rendészeti, közigazgatási vagy gazdasági) szervnél 
töltik el a hallgatók.

az alapképzés megszerzéséhez legalább egy (angol, német, 
francia) nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú 
általános nyelvvizsga vagy államilag elismert, középfokú (B2) 
komplex típusú rendvédelmi szaknyelvi nyelvvizsga szükséges.

a közeljövő 

Így az elkövetkezendő évtizedben az oktatási tevékenység 
várhatóan három elkülönülő szakaszra tagozódik. 

a 2012/2013-as tanévre is a jelenlegi oktatási rend szerint 
vehetnek még fel hallgatókat.

a 2013/2014-es tanévvel kezdődik az új - a katasztrófavédelmi 
képzésnél a három szakirányon folyó - oktatás beindítása.

a 2015/2016-os tanévvel már csak az új oktatási rendnek 
megfelelő képzések folynak. 

A rendelkezésünkre álló adatok szerint a 2012/2013-as tanévre 
több mint 1000 fő adta be a jelentkezését a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem védelmi igazgatási szakára, illetve a rendészeti igazgatási 
szak katasztrófavédelmi szakirányára. Ez a túljelentkezés eléri a 
felvehetők 20-30 szorosát, ami egyértelműen mutatja az igényt.

prof. dr. bleszity jános ny. tű. vezérőrnagy,
egyetemi tanár, igazgató
Nemzeti közszolgálati egyetem katasztrófavédelmi Intézete

IGAZGATÓ (egyetemi tanár, docens)

IGAZGATÓHELyETTES – SZAKFELELőS (egyetemi tanár, docens)

OKTATÁSSZERVEZÉSI OSZTÁLy

Katasztrófavédelmi
Műveleti 
Tanszék

Tűzvédelmi és 
Mentésirányítási

Tanszék

Iparbiztonsági 
Tanszék
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k u t a t á s

szaBó attiLa

tűzoltó készülék vizsgálatok 
tapasztalatai – a tűzoltási  
teljesítménynövelés kérdései 

Az oltásteljesítmény alapú műszaki követelmények miatt a 
gyártók a lehető legnagyobb tűzméret elérésére törekednek a 
minősítő vizsgálatokon. Az eredményhajszolásban mindenki 
a legoptimálisabb körülmények kialakítására törekszik. Kér-
dés, mennyiben tükrözi a kapott eredmény egy valós tűznél a 
tényleges tűzoltási potenciált?

szabványos követelmények

a hordozható tűzoltó készülékek műszaki követelményeit össze-
foglaló msz eN 3 szabványsorozat első megjelenése óta látványos 
fejlődésen ment keresztül. 1975-ben keletkezett az első lap, majd 
1978 és 1984-ben a továbbiak. a teljesnek mondható követelmény 
csomag első 5 része végül 1994-ben jelent meg. ez a kiadás már 
átfogóan leírta egy korszerű hordozható tűzoltókészülék minden 
olyan technikai ismérvét, amely révén lehetővé vált európa szerte 
egységes követelmények szerint történő vizsgálatuk lefolytatása. 
magyarországon ennek bevezetéséig az msz 1040 szabvány 
sorozat vonatkozott a tűzoltó készülékre, amely karbantartással 
foglalkozó lapjával megelőzte az európai gyakorlatot. 2004 után az 
msz eN 3 módosított részeiben a korábbi évek tapasztalatai és az 
egyes követelmények ellentmondásai letisztultak és egy kiforrott, 
könnyebben alkalmazható, bár több esetben enyhébb elvárásokat 
állító követelmény csomag jött létre. Jelenleg érvényben a -7, -8, 
-9 és 10 számmal jelölt lapok vannak.

magyarországon az msz eN 3 szabvány sorozat 1994 őszén lépett 
hatályba és ezt követően a nemzeti hatóság feltételként állította, hogy 
minden forgalomba kerülő új készüléket vessenek alá gyártói az eN3 
szabvány által megfogalmazott típusvizsgálatoknak.

vizsgálAti dömping
1998 és 2001 évek közötti időszak a tűzoltó készülékek minősítésének 
dömpingjét eredményezte. 1998 és 2002 között összesen 143 különböző 
méretű és típusú tűzoltó készülék vizsgálatát és tanúsítását végezte el a 
Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium.

oltásteljesítmény adatok

ebben az időszakban alakult ki az említett szabvány előírása 
alapján az egységes tartalmú feliratrendszer is, amely a készü-
lék alapvető használati területének és a működtetés módjának 
jelzésein túl olyan információkat is feltüntetett, mint a készülék 
oltásteljesítmény adatai.

a kezdetek, minősítési dömping

egyre kedvezőbb körülmények, növekvő oltásteljesítmény

egyre kedvezőbb körülmények, növekvő oltásteljesítmény
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kezdetben ezek az oltásteljesítményre vonatkozó számok nem 
sokat mondtak a felhasználóknak, azonban idővel és a konkurens 
modellek számának növekedésével egyre nagyobb kereskedelmi 
jelentőségre tettek szert.

az msz eN 3 szabvány egy tűzoltó készülék oltóképességét 
a műszaki minősítési eljárása során elért oltásteljesítményével 
határozza meg. a jelölés alapvetően a szabványalkotók által 
kitalált kódrendszer, amely az eredményesen oltott vizsgálati 
tűzobjektum méretére utal. 

folyadéktűz – mi, mennyi?

a folyadék tüzek esetén a tűzméret nem egyértelműen követ-
kezik a kódszámból, mivel pl. a 113B jelzés azt jelenti, hogy az 
oltandó tálca, amelyben 1 cm vízrétegre kb. 2 cm normál heptán 
kerül, összesen 113 liter folyadékot tartalmaz. látható, hogy ez 
a kód nem éppen szemléletes! (1. táblázat)

a „B” tűzoltási tesztek során 1 perc előégetést követően kell 
megkezdeni az oltást, amely akkor sikeres, amennyiben a lánggal 
égés megszűnik az oltás következtében.

szilárd anyagok – mi, mennyi?

az „a” tüzek kódolása már jobban értelmezhető, bár alapve-
tően ez a szám is a vizsgálatok során használt modellre utal. egy 
13a méretű máglya 1,3 méter hosszúságú és az 1. ábrán látható 
felépítésű modell tűz, amely meghatározott nedvességtartalmú és 
keresztmetszetű fenyő lécekből áll össze. (a szabvány még a fa 
fajtáját is megadja: Pinus silvestris – erdei fenyő.)

A vizsgálati tűz 
megjelölése

A folyadék 
térfogata  

(1/3 víz + 2/3 
tüzelőanyag) 

l

Tálcaméretek

Belső átmérő  
a peremnél 

mm

Tűzterület, 
közelítőleg 

m2

Legkisebb 
működési 
időtartam 

s

21B 21 920 0,66 6

34B 34 1170 1,07 6

55B 55 1480 1,73 9

70B 70 1670 2,20 9

89B 89 1890 2,80 9

113B 113 2130 3,55 12

144B 144 2400 4,52 15

183B 183 2710 5,75 15

233B 233 3000 7,32 15

1. táblázat. a „b tüzek” modelljeinek geometriai méretei

1. ábra. szabványos 13a tűzmáglya kialakítása

előégetés és oltottság

az előégetés az a tüzek esetében a B tűznél összetettebb folya-
mat. 2 perc heptánnal történő előgyújtás után a farakásnak további 
6 percig kell önállóan égnie ahhoz, hogy az oltás megkezdhető 
legyen. az „a” tüzek esetében az oltottság követelménye, hogy 
az eloltott (lángmentes) állapotot követő 3 percen belül nem 
gyulladhat újra, nem kaphat lángra a visszamaradt máglya.

A vizsgálati tűz megjelölése A vizsgálati tűz hossza (m)      

5A

8A

13A

21A

27A

34A

43A

55A

0,5

0,8

1,3

2,1

2,7

3,4

4,3

5,5

2. táblázat. a vizsgálati tűz és a méret viszonya

oltáshoz szükséges idő

általános elv, különösen a B tüzek oltása esetén, hogy az oltóanyag 
intenzitás növelésével egy bizonyos határon belül csökkenteni lehet az 
oltáshoz szükséges időt. a tűzoltó készülékek esetében, a korlátozott 
oltóanyag mennyiség rövid idő alatt történő lángtérbe juttatásával a 
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„B és C” tüzek oltása rendkívüli hatékonyságot érhet el. ezen alapul 
a portartályos robbanás elfojtó rendszerek működése.  a hordozható 
tűzoltó készülékek esetében, hogy az oltásteljesítmény ne rugaszkod-
jon el a realitásoktól, már kezdettől fogva szerepel az a kiegészítő 
követelmény, amely minimalizálja a működési időt valamely tűzméret 
felett. tehát egy 4 kg töltetű készülék 9 másodperces működési idővel 
ne kaphasson csak legfeljebb 89B tűzméretre engedélyt.

tűzbesorolás
legkisebb működési 

időtartam (s)
névleges, megengedett 
töltetmennyiségek (kg)

21B 6 1

34B 6 1, 2

55B 9 1, 2, 3, 

70B 9 1, 2, 3, 4,

89B 9 1, 2, 3, 4, 

113B 12 1, 2, 3, 4, 6, 

144B 15 1, 2, 3, 4, 6, 9, 

183B 15 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12

233B 15 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12

3. táblázat

Porral oltó tűzoltó készülékek tűzbesorolásai, legkisebb mű-
ködési időtartama és névleges töltetmennyiségei

a szabályozás és a verseny

az elért tűzméreteknek eleinte nem volt nagy jelentőségük. a 
kezdeti vizsgálatok fő célja az volt, hogy a kötelező minimumot 
egyáltalán sikerüljön valamiképpen elérni a forgalomban tartha-
tóság érdekében. 

később jelentős változást hozott, hogy számos tűzvédelmi szabá-
lyozásban megjelent az oltásteljesítménnyel előírt tűzoltó készülék 
és kiváltotta a korábbi töltettömeg alapú méret meghatározást.

ezt betetőzte, hogy a versenyszférában is általánossá váló 
beszerzési pályázatok során elterjedt az oltásteljesítmény alapú 
műszaki követelmény megadása. ennek következtében a gyártók 
és forgalmazók, esélyeik javítása érdekében egyre jobban igé-
nyelték a minősítő eljárások során a lehető legnagyobb tűzoltási 
teljesítmény megvalósítását.

eközben a minősítő intézetek növekvő gyakorlattal, egyre 
kedvezőbb körülményeket teremtve igyekeztek ügyfeleik igényeit 
kiszolgálni és megfelelni a megbízói várakozásnak az elérhető 
oltásteljesítményt illetően.

eredményhajszolás – mindig nagyobbat!

az eN3 szabvány, megjelenésének időszakában megbízható 
volt a teljesítmény alapú minőségi sorrend felállításához. az 
elért tűzoltási teljesítmény értékek még azonos készülék méreten 
belül is elég jól tükrözték a típusok vagy hatóanyagok közötti 
minőségi különbséget. 

a 12 kg töltetű aBC porraloltó készülékek már évekkel • 
ezelőtt elérték a modelltűz méretek felső határát, 
a 6 kg töltetű aBC porraloltók, mint legnépszerűbb és leg-• 
nagyobb számban értékesített készülékek pedig mostanában 
kezdik kinőni a szabvány skálát.

a tűzoltási teljesítmény alapú előírások eredménye kezd 
kockázattá válni az eredményhajszolás keltette megtévesztő 
biztonságérzet miatt.

Az emberi tényezŐ
A tűzoltási tesztek lebonyolítása során, a szabvány megfogalmazása 
szerint az oltás végző személynek a következő módon kell működnie: 
„az oltóanyag sugarat a vizsgálati tűzre kell irányítania, miközben a tűz 
körül úgy mozogjon, hogy a saját megítélése alapján a legjobb eredményt 
érje el.”

a B típusú modelltüzek 233B méretű maximumát a 6 kg • 
töltettömegű porraloltókkal 2004 évben értük el, amikor 
sorozatban sikerült magyar gyártók készülékeivel is eloltani 
a legnagyobb B tűzméretet. 

ezzel egyrészről bizonyossá vált, hogy a külföldi eredmények 
nem egyedi esetek, másrészről a 6 kg-os porraloltók körében is 
bizonyítottá és elfogadottá vált, hogy képesek az eN3 szabvány 
megengedett legnagyobb méretű tüzének oltására. Így a B tűzosz-
tályban tetőzött a 6 kg-os készülékek teljesítmény versenye.

az „a” tűzosztály esetében, a 34a majd 43a tűzméretek • 
mindegyike a 6 kg töltetű átlagos aBC porraloltók elfogadott 

a b típusú modelltüzek 233b méretű maximuma  
a 6 kg-os porraloltóval

12 kg-os készülék – 55a tűz ellen
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teljesítmény határa volt bizonyos ideig. ma a körülmények 
megfelelő megválasztása és a gyakorlottság növekedése 
eredményeként a 34a méret általános, a 43a már nem 
szokatlan teljesítmény egy 6 kg porraloltó címkéjén amely 
40% mono-ammóniumfoszfát (NH4H2PO4 – maP) tartalmú 
porral van megtöltve. 

a folyamat azonban nem állt le. már érkeztek hírek olyan tűzol-
tási eredményről, ahol a 6kg töltetű készülék, 20% maP tartalmú 
porral 55a (a legnagyobb) méretű tüzet oltotta sikerrel! 

ez azt jelenti, hogy a készüléket kezelő személynek 6 kg port 
egy 5,5 méteres máglyán kellett hatásosan eloszlatnia a siker ér-
dekében úgy, hogy közben a készülék technikailag nem fejlődött 
tovább a 2000. év műszaki színvonalához képest. az alkalmazott 
oltópor „a” tűzön hatékonynak tartott maP komponense pedig 
egyidejűleg kevesebb, mint a legelterjedtebb átlagos 40%-os 
poroké! 

gyakorlottsága. természetesen a hatóanyag hatásossága ugyancsak 
meghatározó elem, de a feltételek, és a jártasság adott esetben 
képes lehet ellensúlyozni a hatóanyag hiányosságait. a készülék 
viselkedése, folyamatos egyenletes működtethetősége, a maradék 
hányad ugyancsak lényeges. a felsorolt tényezők együttesének 
optimális megválasztása várhatóan a legjobb vizsgálati eredmény 
eléréséhez vezet. 

a laboratóriumok részéről minősítő vizsgálatok során célszerű 
a legideálisabb paraméterek választása mellett dolgozni, hogy a 
kapott eredménnyel a megbízó elégedett legyen. 

Ilyen formában, a minősítési verseny kezd hasonlítani a verseny-
sporthoz. minden részletre célszerű ügyelni, hogy a megengedett 
keretek között a legjobb eredmény legyen elérhető. 

kérdés, mennyiben tükrözi még a kapott eredmény a tény-• 
leges tűzoltási potenciált?
mennyiben helyes a kiemelkedően magas eredményekre • 
alapozni a teljesítőképességet?

hAtékonyság és oltásteljesítmény
A készülékeken feltüntetett oltásteljesítmény jelölések mindenképpen 
utalnak a hatékonyságra és az adott eszköztől elvárható többlet 
képességre. Egy magasabb érték feltételezi, hogy az adott eszköz 
valamikor, avatott kézben már bizonyította képességeit. Azonban, 
hogy a címkén lévő felirat által ígért teljesítményt elérje, arra van 
szükség, hogy az adott körülmények mindegyike fennálljon, beleértve 
a kezelő jártasságát is.

verseny és valóság

a minősítési verseny nem fog leállni, legfeljebb lesznek olyan 
tűzoltó készülék kategóriák, amelyek telítési állapotba kerülve 
elérik az elvi vagy a szabvány által megszabott maximális érté-
keket. Ilyen pl. a 12 kg töltetű aBC porraloltó, amely már évek 
óta eljutott az 55a, 233B felső határhoz.

mint 15 éve tűzoltó készülék vizsgálattal és minősítéssel 
foglalkozó úgy gondolom, a tűzoltási teljesítmény ismerete 
mindenképpen segít megítélni egy eszköz jóságát és a benne 
rejlő tartalékokat. egy bizonyos ponton túl azonban, az átlagot 
messze meghaladó eredmények esetében olyan tényezőket is 
figyelembe kell venni a tűzoltó készülék jelentette védelem 
vagy teljesítmény elfogadása tekintetében, amely nem szerepel 
a címkén, de szükséges a hatékony alkalmazáshoz. Ilyen a fel-
használói jártasság megszerzése és a tűzoltás reális esélyének 
felmérési képessége. 

Tűzoltó készülék abban az esetben nyújthat megfelelő védelmet, 
ha a szükséges pillanatban, a megfelelő kézben rendelkezésre 
áll és működőképes. Nem a teljesítménye lesz a meghatározó 
eleme a sikeres alkalmazásnak, hanem az adott felhasználó 
határozottsága és gyakorlottsága. A modell tüzeken elért tel-
jesítmény az adott versenypályán elért aktuális teljesítményt 
tükrözi. A tényleges élethelyzetben adódó tüzek bizonyosan 
különbözni fognak ettől!

szabó attila tű. alez., intézetvezető
katasztrófavédelmi kutatóintézet, Budapest

2. ábra. 6 kg abc porraloltó készülék msz en 3 szerinti 
„a” tűzméret teljesítmény alakulása

minősítési verseny – okos választások

a minősítési verseny alapja, hasonlóan a versenysporthoz az, 
hogy a siker érdekében minden körülményt a lehető legkedve-
zőbbre kell választani. az oltást végző személyzet gyakorlott-
ságán, számos párhuzamos kísérlet sorozat elvégzésén kívül a 
szélsőségekig optimalizálni kell a körülményeket, a szabvány 
engedte határokig. ezek a határok pedig meglehetősen széles 
mozgásteret hagynak.

a környezeti hőmérséklet, ahol tűzoltási tesz végezhető: • 
+0°C - +30°C tartományban változhat! 
a megengedett szélsebesség legfeljebb 3m/s lehet a B tüzek • 
szabadtéri tesztjénél. 
az „a” tűzhöz használt fa nedvességtartalma is 10-15%. • 
között mozoghat.

a környezeti hőmérséklet döntő szerepet játszik a tesztek 
során. a fagypont közeli, borús, párás idő lényegesen kedvezőbb 
viszonyokat jelent és jobb esélyt ad a sikeres oltáshoz, mint 
egy meleg nyári nap. Ugyanígy lényeges az éghető anyagok 
hőmérséklete, hiszen nyilvánvalóan kevésbé intenzíven ég az 
előírt idő keretben egy +2C° hőmérsékletű faanyagból épített 
máglya. a körülmények megengedett tartományban történő 
okos megválasztásával a modelltüzek viselkedése nem lesz 
azonos úgy, hogy eközben mégis mindegyik megfelel a szab-
vány előírásoknak.

az oltási teszt sikerében fontos tényező a készülék szabályoz-
hatósága, a fúvóka mérete, amely révén a működési idő az előírt 
tartományban tartható, a hatóanyag szórásképe, amely segíti az 
eloszlatást és legfőképp a tűzoltást végző személy jártassága, 
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doBai sándor, HorvátH ákos, siMon andré

Hatékonyabb viharjelzés  
a Balatonon 

Eddig a balaton viharjelzési szempontból két nagy egységre 
volt felosztva, ezért előfordult, hogy veszélyt jeleztek a lámpák 
a távolabbi pontokon is. Az INCA rendszer teszteredményei, a 
meteorológiai, és a vezérléstechnikai kísérletek és fejlesztések 
eredményeképpen lehetővé vált a Balaton három medencére 
osztása, amellyel “emberközelibbé” válik a viharjelzés.

meteorológiai fejlesztés

a Balatoni viharjelző munkáját számítógépes modellek, méré-
sek és úgynevezett nowcasting rendszerek segítik. az Omsz az 
smkVI együttműködésével egy európai Uniós pályázat keretében 
teszteli az INCa rendszert (simon és Heizler, 2012). 

 az 1 km térbeli felbontásnak köszönhetően a rendszer analízi-
sei és előrejelzései képesek kimutatni a Balaton térségére jellemző 
szélviszonyokat. az északnyugati áramlásnál és a hideg levegő 
betöréseknél gyakran markáns különbségek jöhetnek létre, főleg a 
helyi domborzati viszonyok (Balaton-felvidék) miatt, illetve attól 
függően, milyen hosszú pályán fúj a szél a tó felett (az akadálymentes, 
sík terület felett megnövekszik az átlagos szélsebesség). a Balaton 
nyugati medencéjében ilyenkor leginkább Balatonmáriafürdő térsé-
gében tapasztalhatóak a legerősebb széllökések és a legmagasabb 
szélértékek, ahogyan ez 2012.4.16-án is előfordult (1. ábra). Hasonló 
helyzetekben a hideg levegő betörése után még hosszú ideig létezhet-
nek szélárnyékos területek (például a tihanyi félsziget közelében). 
Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy a légkör lokális, gyors 
és gyakran kaotikus jellegű folyamatait (például a turbulenciát) a 
legkorszerűbb modellekkel is csak hozzávetőlegesen lehet leírni. 
ezek a folyamatok néha jelentős eltéréseket okozhatnak a nowcasting 
rendszer számításai és a megfigyelt szélsebességek között. emiatt 
a rendszer további fejlesztésénél  nagyobb hangsúlyt kapnak a szél 
és széllökés megfigyelések. Ugyancsak finomítani kell a vízfelület 
szélsebességre való hatását is.

három medence

a balatoni viharjelzésben a jelzések bevállása 85-92% körül 
mozog. ez azt jelenti, hogy minden 10. viharjelzés vagy feleslege-
sen lett kiadva, vagy úgy tört vihar a Balatonra, hogy az nem volt 

1. ábra. átlagszél sebesség és szélirány (nyilak, m/s), széllökés 
analízis (m/s, színes skála), valamint mérési adatok (szélzászlók és 
számok) 2012. áprílis 16 órára vonatkozóan. (a projekt a CENTRAL 
EUROPE Program támogatásával és az ERFA »európai regionális 

és fejlesztési alap« társfinanszírozásával valósul meg.)

három medencére bontva

helyi szélcsatornák

jelezve. ez utóbbi elkerülésére mindent megtesznek az előrejelzők, 
ezért inkább a biztonságra törekedve a túlbiztosítást választják. a 
tapasztalatok alapján az előrelépést a Balaton finomabb skálájú fel-
bontása jelentette. Ugyanis eddig a tihanyi-szoros által elválasztott 
keleti, és nyugati medencére volt felbontva a Balaton. a kisebb keleti 
medencében megjelenő szélerősödések könnyen átterjedtek a jóval 
nagyobb nyugati medence keleti oldalára, és emiatt az egész nyugati 

f ó r u m
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medencére ki kellett adni a másodfokú viharjelzést. ez zavarta a 
nyaralókat ott, ahol nem észleltek szelet. 

a három medence bevezetése a Badacsony-fonyód közötti szo-
rosban húzott választóvonallal történt, így most egy Badacsonytól 
nyugatra eső nyugati, egy Badacsony-tihany közötti középső, és egy 
tihanytól keletre eső keleti medencéről beszélhetünk (2. ábra).

a felbontás előnyei alapvetően két időjárási helyzetben mu-
tatkoznak meg. 

a helyi zivataros helyzetben gyakran előfordul, hogy az egyik me-
dencében kialakuló zivatar szele még átcsap a szomszédos medencére, 
de a harmadik medencében akár tökéletes szélcsend marad. 

a másik helyzet általában a hidegfrontok mögött figyelhető 
meg, amikor a helyi szélcsatornákban még sokáig fennmarad az 
erős vagy viharos szél, de másutt jóval gyengébb a légáramlás. 
Ilyen tipikus szélcsatorna a keszthelyi-hegység és szigliget 
közötti terület, amelyet a több medencére való bontással le lehet 
választani a csendesebb területekről.

a három medencére való bontástól a szakemberek azt várják, hogy 
csökken a jelzések fenntartási ideje ami növeli a Balaton turisztikai 
vonzását, csökkenti a horgászokat, csónakosokat érintő tiltásokat és 
több bevételt hoz a vízzel kapcsolatos vállalkozásoknak.

a három medencére történő bontásra egyrészt meteorológiai 
szakmai, másrészt informatikai-technikai fejlesztés után került sor.

számítástechnikAi fejlesztés
Balaton térségére különösen nagy felbontású számítások készülnek, ame-
lyek egyrészt a mindennapi előrejelzésben jelentenek többlet információt 
elsősorban a szélmező struktúrájának pontosabb leírásában. Ugyancsak 
a szuperszámítógépekkel végzett nagy felbontású modellfuttatások teszik 
lehetővé, hogy több esettanulmányon keresztül feltérképezzük a helyi 
szélviszonyokat, mindenek előtt a lehetséges szélcsatornákat. Ez utóbbi 
vizsgálat mutatta ki a Szigliget-Balatonmária vonalában gyakran kialakuló 
szélcsatornát, illetve azt, hogy ennyire markáns szélcsatorna a Balaton 
egyéb részein nem található.

informatikai – technikai fejlesztés

az informatikai-technikai fejlesztés során a fényjelző rendszert 
alkalmassá tették arra, hogy a három medencére történő felbon-
tást a vezérlő központból gyorsan és egyszerűen meg lehessen 
tenni. ennek során a Bm Okf felkérésére az rsOe szakemberei 
a műszaki egyetem informatikusaival együttműködve újabb 
szoftver verziókat fejlesztettek, a vezérlőközpont szerverére, és 
az állomásokon található vezérlőkre. 

ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően sokkal rövidebb 
válaszidőket kapunk az üzemben lévő viharjelző állomások és 
környezetük valós idejű állapotáról. Így a viharjelző állomások az 
Omsz igényeinek megfelelő időközönként tudják szolgáltatni a 
szükséges környezeti adatokat. (Pl.: a szél irányáról, sebességéről, 
csapadékról, illetve vízhőmérsékletről.) 

a fejlesztés  során létrehozott sWs-1 vezérlő rendszer 2011-évtől 
lépcsőzetesen váltotta fel a korábbi modemeket. a vezérlőközpont 
szerverének és szoftverének fejlesztése teszi lehetővé a Balaton három 
szektorra osztását, és ezzel az új viharjelzés beindítását, de egyben 
a jelenleginél több viharjelző állomás folyamatos felügyeletét is el-
láthatja. Így 2011 évtől, a mobil viharjelző állomások is közvetlenül 
rákapcsolódtak a viharjelző- és a távfelügyeleti rendszerre. ez hatalmas 
előny mivel az Ofk-en működő távfelügyeleti ügyelet perceken belül 
értesül a meghibásodásról és intézkedhet a hiba elhárítására.

vihArjelzés „okostelefonon”
Az RSOE szoftverfejlesztői androidos kísérleti alkalmazást fejlesztettek, 
ez lehetővé teszi a viharjelzés és az előrejelzés megjelenítését, amely 
aktív funkciókkal egészíti ki a webes felületen elérhető információkat. A 
felhasználó igényei szerinti figyelmeztetéseket, illetve egyéb funkciókat, 
szűréseket lehet alkalmazni.

ledes kísérletek
A biztonság és az észlelhetőség javítása, valamint a költséghatékonyabb 
viharjelzés érdekében, 2011-ben elkezdődtek a LED lámpás kísérletek is. 
Alapkritérium, hogy a LED jelző lámpák – a rendszer jelentős átalakítása 
nélkül – a rendszerbe integrálhatók legyenek. 

A három szektor kialakítása érdekében, állandó, fix vihar-
jelző állomások kiépítésére került sor Fonyód-Bélatelep és a 
Balatonlábdihegy térségében. A lakossági és az idegenforgalmi 
igények alapján az állandó állomásokat 14 db mobil viharjelző 
állomással egészítették ki. Ezt elsősorban szállodák és strandok 
igényelték és fordultak a BM OKF-hez vendégeik biztonságos 
pihenése érdekében.

dobai sándor, elnök rsOe, Budapest
horváth ákos, meteorológus, obszervatóriumvezető
Omsz, siófok
simon andré meteorológus Omsz Budapest

irodalom:
simon, a., Heizler, Gy.: Az INCA előrejelző rendszer tesztalkal-
mazása Somogy megyében és a Balatonnál. katasztrófavédelmi 
szemle. 2012/1. 45-46.

viharjelző állomás

a fejlesztést a szellemi tulajdon nemzeti hivatala  
használati mintaoltalmi okiratba foglalta



Dräger CPS 7900  vegyvédő ruha (124 db, közbeszerzés 2011, BM OKF) 
 – legmagasabb védelem az ipari gázok/gőzök és harci gázok ellen
Dräger UCF 7000 /  9000 Ex kivitelű hőkamera (21 db, közbeszerzés 2011, BM OKF) 
 – a tartály töltöttségi szintjének behatárolása
Dräger X-act 5000  automata kimutató cső pumpa a szimultán tesztekhez 
 – ismeretlen anyagok gyors azonosítása 
Dräger X-zone 5000  gázveszély felügyelet és riasztási lánc
  – a biztonságos védelmi zónák kijelölése
Dräger PSS 7000  Bodyguard 7000 légzőkészülék + Merlin bevetésfelügyeleti rendszer
  – mindig tudjuk mennyi levegőjük, idejük van még az embereinknek
Dräger FPS 7000  álarc FPS COM Plus álarc kommunikációval 
 – a tiszta beszédérthetőségért

Bizalom a bevetésben. Dräger
Hazmat bevetés – csupa ismeretlen 
Mennyi ember érintett? Ismeretlen 
Milyen anyagok vannak jelen? Ismeretlen 
Milyen veszélyek hatnak a tűzoltóra és környezetre?  Ismeretlen
Csak az nyilvánvaló, hogy szivárgás van!
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