A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota

1/2003. (I. 9.) BM rendelet
a tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységének szabályairól
A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a
(2) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el:
1. § A hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi tőzoltóság, továbbá a Repülıtéri
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országház Tőzoltó-parancsnokság, illetıleg más hivatásos
katasztrófavédelmi szerv (a továbbiakban együtt: tőzoltóság) tőzoltási és mőszaki mentési feladatainak
ellátását az e rendelet mellékletében meghatározott „Tőzoltási és Mőszaki Mentési Szabályzat” (a
továbbiakban: Szabályzat) elıírásai szerint köteles végrehajtani.
2. § (1) A hivatásos önkormányzati tőzoltóság elsıdleges mőködési körzetében, illetıleg az önkéntes
tőzoltóság mőködési területén lévı, tőzvédelmi, gazdasági és mőemléki szempontból kiemelt fontosságú
létesítményekre „Tőzoltási és Mőszaki Mentési Tervet” (a továbbiakban: TMMT) köteles készíteni. A
TMMT tartalmi követelményeit a Szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza.
(2) Azon létesítmények körét, amelyekre TMMT-t kell készíteni, a fıvárosi tőzoltóparancsnok, illetıleg
megyei katasztrófavédelmi igazgató (a továbbiakban: megyei igazgató) állapítja meg az elsıdleges mőködési
körzet, illetve mőködési terület szerinti tőzoltóparancsnok véleményének figyelembevételével.
(3) A TMMT-t a fıvárosi tőzoltóparancsnok, illetıleg megyei igazgató hagyja jóvá. A hivatásos
önkormányzati és önkéntes tőzoltóság által - a szomszédos megye közigazgatási területére átnyúló elsıdleges
mőködési körzethez tartozó településeken található létesítményekre - készített TMMT csak az érintett
település szerinti megyei igazgató egyetértésével hagyható jóvá.
(4) A készített TMMT-k listáját a megyei igazgató (fıvárosi tőzoltóparancsnok) megküldi az Országos
Katasztrófavédelmi Fıigazgatóságra (a továbbiakban: OKF), a létesítmény megnevezésével, címével és a
számított riasztási fokozattal. A lista adataiban történt változásokat a megyei igazgató (fıvárosi
tőzoltóparancsnok) a változást követı 3 napon belül megküldi az OKF-re.
3. § (1) A tőzoltóság által, illetıleg a katasztrófavédelmi szerv által a tőzoltóság részére tartandó
gyakorlatok rendszerére és módszerére vonatkozó szabályokat a Szabályzat 2. számú függeléke tartalmazza.
(2) A tőzoltóság éves gyakorlattervét az OKF fıigazgatója (a továbbiakban: fıigazgató), az egyes
gyakorlatok részletes tervét a tőzoltóság parancsnoka hagyja jóvá.
(3) A tőzoltóság az éves gyakorlattervét minden év december 10-ig a megyei igazgatóságra, a megyei
igazgatóság és a Fıvárosi Tőzoltó-parancsnokság az összesített tervet minden év december 15-ig az OKF-re
terjessze fel. Az éves gyakorlatterv tartalmazza a gyakorlat helyét (létesítmény neve, címe), típusát és naptári
nap szerint meghatározott idejét.
(4) Az egyes gyakorlattervek, továbbá más tervek, valamint a tőzesetekrıl, mőszaki mentésekrıl készített
értékelések tartalmi és formai követelményeit, valamint a taktikai rajzokon alkalmazandó egyezményes
jeleket a fıigazgató határozza meg.
4. § A tőzoltóság munkavédelmi tevékenységének szakmai felügyeletét a megyei igazgatóság útján az
OKF látja el. A megyei igazgatóság segíti a tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységet is ellátó önkéntes
tőzoltó egyesületek munkavédelmi tevékenységét.
5. § (1) Állandó ügyeleti szolgálatot kell mőködtetni
a) az OKF-en (Fıügyelet),
b) a fıvárosi és fıvárosi kerületi tőzoltó-parancsnokságon, a megyei igazgatóságon, valamint az
Országház Tőzoltó-parancsnokságon és a Repülıtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóságon,
c) a készenléti szolgálattal rendelkezı hivatásos önkormányzati tőzoltóságon,
d) az önkéntes tőzoltóságon,
e) a fıfoglalkozású létesítményi tőzoltóságon és
f) a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban.
(2) Az ügyeleteket más szervekkel, különösen a rendırséggel, mentıszolgálattal összevontan is lehet
mőködtetni, azok szakmai önállóságának és felelısségének megtartása mellett.
6. § A tőzoltóság tőzeseti és mőszaki mentési jelentıszolgálatára, valamint adatszolgáltatási
kötelezettségére vonatkozó elıírásokat a Szabályzat 3. számú függeléke tartalmazza.
7. § A Szabályzat rendelkezéseit - az abban foglalt eltérésekkel - azon önkéntes tőzoltó egyesületek is
kötelesek végrehajtani, amelyek alapszabályukban vállalták a tőzoltási és a mőszaki mentési tevékenységet.

8. § A tőzoltóságnál 24/48 órás szolgálati idırendszerben készenléti szolgálatot ellátók
szolgálatszervezésének szabályait és a technikai eszközeinek készenlétben tartását, valamint a mőködtetését
végzık tevékenységét a Szabályzat 4. számú függeléke határozza meg. Az önkéntes és létesítményi
tőzoltóságnál - amennyiben nem 24/48 órás szolgálati idırendszerben látják el feladatukat - a függelék
rendelkezései értelemszerően alkalmazandók.
9. § A tőzoltóság hosszantartó igénybevétele esetén alkalmazandó szabályokat a Szabályzat 5. számú
függeléke tartalmazza.
9/A. §
10. § A gyakorlatok terveinek és egyéb más terveknek, különösen a Riasztási és Segítségnyújtási Tervnek
(a továbbiakban: RST), a TMMT-nek az elkészítéséhez, valamint a tőzoltás, mőszaki mentés értékeléséhez
szükséges erı, eszköz és oltóanyag tervezési normáit a fıigazgató határozza meg.
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 30. napon lép hatályba, ezzel egyidejőleg hatályát veszti a
tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 70/1997. (XII. 29.) BM rendelet
és az egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2001. (IX. 5.) BM rendelet 6. §-a.
(2)

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez
TŐZOLTÁSI ÉS MŐSZAKI MENTÉSI SZABÁLYZAT
1. A Szabályzat a tőzoltás és a mőszaki mentés irányításának, szervezésének, vezetésének,
elıkészítésének és végrehajtásának szabályait, valamint a beavatkozásban részt vevı tőzoltók kötelességeit
és jogait határozza meg.
2. A Szabályzatban foglaltakat a körülményeknek megfelelı sorrendben, illetve szükség szerint
párhuzamosan kell végrehajtani. A kivonulás és riasztás rendjét a Fıvárosban a fıvárosi parancsnok, a
Ferihegyi Repülıtéren a repülıtéri katasztrófavédelmi igazgató - a fıigazgató jóváhagyásával - a
Szabályzattól eltérıen is szabályozhatja.
3. A paksi atomerımő területén keletkezett tőzesetek, mőszaki mentést igénylı esetek során a jelentési,
adatszolgáltatási és egyéb intézkedési rendtıl a szükséges mértékben el lehet térni, amennyiben azt más
jogszabály e Szabályzattól eltérıen szabályozza.
4. A tőzoltóság a vonatkozó jogszabályok alapján és e Szabályzatban meghatározottak szerint látja el a
tőzoltási és mőszaki mentési feladatokat. A készenléti szolgálattal rendelkezı tőzoltóság a tudomására jutott
tőzesethez és a mőszaki mentést igénylı esetekhez - a már eloltott és utólagosan bejelentett tőzesetek
kivételével - köteles a feladat végrehajtásához rendelkezésre álló és szükséges erık, eszközök kirendelését
biztosítani, a helyszínre haladéktalanul kivonulni, az életveszélyt elhárítani, a tőz továbbterjedését
megakadályozni, a tüzet szakszerően eloltani, a mőszaki mentést elvégezni és a tőzvizsgálattal kapcsolatos
feladatokat végrehajtani.
5. Ahol a Szabályzat tőzoltásvezetıt említ, ott mőszaki mentések esetén a mentésvezetı beosztást is kell
érteni.
6. Ahol a Szabályzat tőzoltási és mőszaki mentési osztályvezetıt említ, ott az önkéntes és létesítményi
tőzoltóságnál (amennyiben nincs hasonló beosztás) parancsnokhelyettest is kell érteni.

ELSİ RÉSZ
TŐZOLTÁSI SZABÁLYZAT
ÁLTALÁNOS RÉSZ
I. Fejezet
A TŐZOLTÁS VEZETÉSE ÉS SZERVEZETE
7. A tőzoltási szervezet a tőz oltásával kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében, a vonatkozó
rendelkezések megtartásával, a tőzoltóság tagjaiból létrehozott vezetıkbıl és végrehajtókból áll. A tőzoltási
szervezetbe - a feladatok jellegétıl függıen - más szervezetek és személyek is bevonhatók.
8. A tőzoltás szervezetét a tőzoltásvezetı vezeti.

9. A tőzoltásvezetı (a továbbiakban: TV) az alábbi beosztásokat szervezheti
9.1 tőzoltásvezetı-helyettes (a továbbiakban: TVH),
9.2 háttérparancsnok (a továbbiakban: H),
9.3 háttérparancsnok-helyettes (a továbbiakban: HH),
9.4 törzstiszt (a továbbiakban: TT),
9.5 szakaszparancsnok (a továbbiakban: SZ),
9.6 rajparancsnok (a továbbiakban: R),
9.7 mentési csoport parancsnok (a továbbiakban: M),
9.8 hírvivı (a továbbiakban: HÍR),
9.9 eligazító (a továbbiakban: E).
10. A tőzoltásvezetı ugyanazon beosztásokra több, illetıleg további más - általa szükségesnek ítélt beosztásokat is szervezhet.

A tőzoltás vezetésének módjai
11. A tőzoltás felszámolását végzık vezetése a következı módon történhet
11.1 alapirányítással, ha a beavatkozó erıket a tőzoltásvezetı egyedül irányítja,

11.2 csoportirányítással, ha a tőzoltást végzıket és az azok mőködését segítıket csak megosztva lehet
irányítani,

11.3 vezetési törzzsel, ha az esemény nagysága, bonyolultsága, a helyszín tagoltsága a beavatkozó erık
létszáma, illetıleg egyéb körülmények a feladatok szélesebb körő megosztását indokolják.

A tőzoltás vezetésére jogosultak köre
12. Tőzoltásvezetıi feladatokat
12.1 a létesítményi tőzoltóság
12.1.1 rajparancsnoka,
12.1.2 szolgálat-(egység-)parancsnoka (vezetıje),
12.1.3 tőzoltási szakterület vezetıje,
12.1.4 parancsnokhelyettese, parancsnoka;
12.2 az önkéntes tőzoltóság
12.2.1 rajparancsnoka,
12.2.2 parancsnokhelyettese,
12.2.3 parancsnoka;
12.3 a hivatásos önkormányzati tőzoltóság
12.3.1 szerparancsnoka,
12.3.2 szolgálatparancsnok-helyettese,
12.3.3 szolgálatparancsnoka,
12.3.4 a fıváros területén a tőzoltási csoport,
12.3.5 tőzoltási és mőszaki mentési osztályvezetıje (fıváros területén a tőzoltási és mőszaki mentési
fıosztályvezetı), illetıleg a tőzoltóparancsnok által a tőzoltóság állományából megbízott személy,
12.3.6 tőzoltóparancsnoka;
12.4 a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója vagy az igazgatóság állományából az általa
megbízott személy(ek);
12.5 az OKF fıigazgatója vagy az OKF állományából az általa megbízott személy(ek) láthatnak el.
13. A tőzoltásvezetıi feladatokat csak a külön jogszabályban meghatározott megfelelı iskolai
végzettséggel, érvényes foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálattal lehet ellátni. A 12.4 és 12.5
pontokban említett személyek közül további feltétel a legalább 2 év vonulós szolgálatban és/vagy 5 év
vonulásra kötelezett beosztásban eltöltött idı.
14. A tőzoltó egyesület tagja a tőzoltásvezetıi jogosultságokat nem gyakorolhatja, de az egyesület
tagjainak tevékenységét az alapszabályban foglaltak szerint irányíthatja e Szabályzat elıírásai szerint.

A kivonulás rendje
15. Az I-es riasztási fokozat elrendelésekor a szolgálatparancsnok, rajparancsnok, egységparancsnok (a
továbbiakban: szolgálatparancsnok) döntése alapján
15.1 a szerparancsnok,
15.2 a szolgálatparancsnok-helyettes, vagy

15.3 a szolgálatparancsnok,
valamint az eset jellegének megfelelı, rendelkezésre álló készenléti szer köteles vonulni. A
szolgálatparancsnok elsısorban az egyes gépjármőfecskendıvel vonuljon.
16. A II-es riasztási fokozat elrendelésekor a 15. pontban felsorolt személyeken és a hozzájuk tartozó
eszközökön kívül
16.1 hivatali munkaidıben az elsıdleges mőködési körzet szerinti hivatásos önkormányzati tőzoltóság
tőzoltási és mőszaki mentési osztályvezetıje, illetve mőködési terület szerinti önkéntes tőzoltóság
parancsnokhelyettese,
16.2 hivatali munkaidın túl a parancsnok által írásban meghatározott rendben a szolgálatparancsnoknál
magasabb beosztású személy köteles vonulni.
17. A III-as vagy magasabb szintő riasztási fokozat elrendelésekor a 15. pontban felsorolt erıkön és
eszközökön kívül
17.1. hivatali munkaidıben az elsıdleges mőködési körzet (mőködési terület) szerinti parancsnok vagy az
ıt beosztásában helyettesítı személy,
17.2 hivatali munkaidın túl a parancsnok vagy a parancsnok által írásban meghatározott rendben a
szolgálatparancsnoknál magasabb beosztású személy köteles vonulni.
18. Amennyiben a magasabb, illetve IV-es, V-ös riasztási fokozat a jelzéskor kerül elrendelésre, akkor az
alacsonyabb riasztási fokozathoz tartozó vonulásra kötelezett személy is köteles vonulni.
19. Valamennyi riasztási fokozatban az RST szerint meghatározott készenléti erık, eszközök - a 15.
pontban foglaltak figyelembevételével - kötelesek vonulni.

A tőzoltás vezetésének átadása-átvétele
20. A tőzoltás vezetésének átadás-átvételi sorrendisége az alábbi
20.1 nem fıfoglalkozású létesítményi tőzoltóság → mőködési terület szerinti önkéntes tőzoltóság vagy az
elsıdleges mőködési körzet szerinti hivatásos önkormányzati tőzoltóság → a közigazgatási terület szerinti
megyei igazgatóság → OKF;
20.2 fıfoglalkozású létesítményi tőzoltóság → az illetékességi terület szerinti megyei igazgatóság →
OKF;
20.2.1 ha a tőzoltás vezetését fıfoglalkozású létesítményi tőzoltó látja el, akkor a hivatásos és az önkéntes
tőzoltóság tagjait, egységeit csak a vezetésbe bevont hivatásos, illetıleg önkéntes tőzoltóság helyszínen lévı
parancsnoka útján utasíthatja.
21. Az átadás-átvétel sorrendje az egyes szerveken belül a 12.1-12.5 pontokban felsorolt beosztások
sorrendje szerint történik.
22. A hivatásos önkormányzati és az önkéntes tőzoltóság az elsıdleges mőködési körzetén, illetve
mőködési területén, a fıfoglalkozású létesítményi tőzoltóság a mőködési területén felelıs a tőzoltás
vezetéséért. Amennyiben ezen szervek nincsenek a helyszínen, akkor a helyszínre elsınek érkezı tőzoltás
vezetésére jogosult köteles a tőzoltást vezetni. Ha ezután alacsonyabb szintő (a 20. pont felsorolása szerint
értendı) szervezettıl érkezik tőzoltásvezetésre jogosult személy, akkor részére a vezetést át lehet adni, ha a
vezetésért felelıs tőzoltóság tőzoltás vezetésre jogosult tagja azonos vagy magasabb szintő szervezettıl
érkezik, akkor számára a tőzoltásvezetést át kell adni, illetve át kell venni.
23. A helyszínre érkezı magasabb beosztású - vonulásra kötelezett és tőzoltás irányítására jogosult személy a felderítés és helyzetértékelés alapján dönt a tőzoltás vezetésének átvételérıl.
24. A tőzoltás vezetését - a vonulásra kötelezettnek és a tőzoltásvezetésre jogosultnak át kell vennie, ha a
tőzoltásvezetı feladata végrehajtásában korlátozott (amennyiben magasabb beosztású személy nincs a
helyszínen, akkor a tőzoltás vezetésére jogosult alacsonyabb beosztású személynek), vagy alapvetı szakmai
hibát követ el.
25. A tőzoltás vezetésének átvételét vagy át nem vételét - félreérthetetlen módon - a tőzoltás vezetıjének a
tudomására kell hozni, és azt az elsıdleges mőködési körzet (mőködési terület) szerinti híradóügyeletnek
jelenteni kell, továbbá azt közölni kell a tőzoltás vezetésének szervezetébe bevontakkal.
26. A kivonulásra kötelezett és tőzoltás vezetésére jogosult legmagasabb beosztású személy - a helyszínre
érkezést követıen - a tőzoltás vezetésének átvétele nélkül is - felelıs mindazért, ami az esemény
felszámolásával kapcsolatban a helyszínen történik.
27. A tőzoltás vezetésének átvétele nélkül sem az átvételre jogosult, sem más, a tőzoltás szervezetén
kívüli személy parancsot vagy utasítást a tőzoltásban résztvevıknek nem adhat.
28. A tőzoltás vezetıje a tőzoltás vezetését - helyzetértékelése alapján - az arra jogosultnak visszaadhatja.

II. Fejezet

A TŐZOLTÁS VEZETÉSÉT VÉGZİK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
29. A tőzoltás vezetését végzık a biztonsági és a munkavédelmi szabályok alapján a tőzoltásban
résztvevık baleset- és életvédelmérıl minden helyzetben kötelesek intézkedni, illetve annak megtartásáról és
megtartatásáról gondoskodni.
30. A tőzoltásvezetı a tőz oltásának egyszemélyi felelıs vezetıje, elöljárója a riasztott és a tőzoltásban
részt vevı tőzoltóknak.
31. A tőzoltásvezetı jogai
31.1 a tőzoltás vezetését - indokolt esetben - megosztani;
31.2 a tőzoltás szervezetében meghatározott és egyéb beosztások betöltésére a tőzoltásban résztvevık
közül bárkinek parancsot adni;
31.3 elrendelni az RST-ben meghatározott tőzoltóságok riasztását, valamint igényelni az azon kívüli
tőzoltóságok riasztását;
31.4 a tőzoltáshoz fegyveres erık, a rendırség, a polgári védelem, a katasztrófavédelem, a vám- és
pénzügyırség, a büntetés-végrehajtás, a környezetvédelem, a mentıszolgálatok és a közüzemi vállalatok
kirendelését igényelni, azokat alkalmazni, tartalékba helyezni, számukra közvetlen vezetıjük útján utasítást
adni;
31.5 a tőzoltáshoz a 31.3 pontban felsorolt szervek, továbbá más jogi személyek, magán- és jogi
személyek jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezeteinek és az állampolgárok közvetlen részvételét, a
rendelkezésükre álló adatok közlését, valamint azok jármővei, eszközei, felszerelései, anyagai rendelkezésre
bocsátását igényelni;
31.6 kérni a karitatív szervezetek egységeinek közremőködését;
31.7 a tőzeset helyszínét zárt területté nyilvánítani, azok helyén és környezetében minden olyan
tevékenységet vagy mozgást korlátozni, megtiltani, amely a tőzoltást akadályozza vagy hátrányosan
befolyásolja, továbbá elrendelheti az illetéktelen vagy veszélyeztetett személyek, állatok és anyagi javak
eltávolítását, a terület kiürítését;
31.8 a tőzoltás vagy emberélet mentése érdekében - a diplomáciai és nemzetközi jogok
figyelembevételével - magánszemélyek, jogi személyek, illetıleg magán- és jogi személyek jogi
személyiséggel nem rendelkezı szervezetei tulajdonában, használatában, illetıleg kezelésében álló területre,
létesítménybe behatolást elrendelni;
31.9 bontást rendelni, különösen ha azt a felderítés, az életmentés, a robbanásveszély, a tőz megközelítése
(a behatolás), a tőz terjedésének megakadályozása, a füst, gáz, gız eltávolítása, az omlásveszély megelızése,
az utómunkálat indokolja; valamint szükség szerint meghatározott felkészültségő szakember segítségét
igényelni.
32. A tőzoltásvezetı kötelességei
32.1 a tőzesetet értékelni és az esemény jellege alapján - indokolt esetben - meghatározni, illetıleg
módosítani a riasztási fokozatot;
32.2 a tőzoltás érdekében intézkedni a rendelkezésre álló erık és eszközök szakszerő alkalmazására;
32.3 a tőzoltásban résztvevık számára a személyi és csapat védıfelszerelések körét és használatát
elrendelni;
32.4 azokban az esetekben, ha a keletkezett tőznek nemzetgazdasági szempontból nincs jelentısége vagy
eloltása a megmentett értékkel nem jár, dönteni - a gazdasági (erı-, eszköz-, oltóanyag-felhasználás) és
környezetvédelmi szempontok figyelembevételével - a tőz oltásáról vagy a teljes elégés felügyeletérıl úgy,
hogy a tőzesettel összefüggésben járulékos kár ne keletkezzen;
32.5 meghatározni
32.5.1 a tőz oltásával kapcsolatos feladatokat, s ezek végrehajtásának sorrendjét,
32.5.2 az alkalmazandó oltóanyagot, oltási módot,
32.5.3 a lehetı legbiztonságosabb és az egészséget legkevésbé veszélyeztetı munkavégzés feltételeit;
32.6 meghatározni a tőzoltás-elıkészítés módozatát
32.6.1 tartályról történı sugárszereléskor
32.6.1.1 az oltáshoz szükséges sugár nemét (víz, hab, por),
32.6.1.2 a vízsugár formáját (kötött, szórt, porlasztott, magasnyomású),
32.6.1.3 a habképzı anyag (nedvesítıszer, illetıleg nehéz-, közép-, könnyőhab szerinti) alkalmazását,
32.6.2 alapvezeték-szereléskor
32.6.2.1 az osztó helyét,
32.6.2.2 a táplálás-szerelés módját,
32.6.3 táplálás-szereléskor
32.6.3.1 a vízforrást (vagy adjon utasítást a vízforrás felderítésére),
32.6.3.2 a táplálás módját;
32.7 a megfelelı tájékoztatás érdekében jelenteni

32.7.1 az elsı visszajelzés során
32.7.1.1 a kiérkezést, a tőzeset helyét, nagyságát,
32.7.1.2 mi ég,
32.7.1.3 mit veszélyeztet a tőz (életveszély, robbanásveszély stb.),
32.7.1.4 az adott riasztási fokozaton felüli erık, eszközök kirendelésének szükségességét,
32.7.1.5 a beavatkozás módját,
32.7.2 a további visszajelzések során
32.7.2.1 a tőz alakulását,
32.7.2.2 a tőz körülhatárolását,
32.7.2.3 a lánggal való égés megszüntetését (lefeketítés),
32.7.2.4 a tőz eloltását,
32.7.2.5 az utómunkálatok megkezdését, befejezését,
32.7.2.6 a bevonulás megkezdését,
32.7.1.7 az egyéb rendkívüli eseményeket;
32.8 meghatározni a tőzoltás vezetésének módját;
32.9 kijelölni a vezetési pontot, és azt indokolt esetben piros színő villogó fénnyel jelöltetni;
32.10 intézkedéseinek, utasításainak végrehajtását folyamatosan számon kérni, ellenırizni, illetıleg
ellenıriztetni;
32.11 a terület lezárását (kötél-, mőanyag szalag kordonnal, a közlekedési pontokon ırökkel stb.)
elvégeztetni a rendırség, a polgári védelem, a honvédség, a létesítményi tőzvédelmi szervezet tagjai, illetıleg
más szervezetek és a polgári személyek bevonásával;
32.12 gondoskodni - ha az indokolt - a biztonsági zóna határának jelölésérıl, a kiürítés végrehajtásáról, a
biztonsági zónán belüli mozgásról;
32.13 a beavatkozás során - a személyi állomány igénybevételétıl függıen - köteles gondoskodni
32.13.1 a beosztottak pihentetésérıl,
32.13.2 a tőzoltásban közvetlenül részt vevı raj(ok) váltásáról,
32.13.3 az utómunkálatot végzık vagy felügyeletet ellátók váltásáról,
32.13.4 pihenı-, szükség esetén melegedıhely biztosításáról,
32.13.5 védıitallal, ruházattal és étellel való ellátásról;
32.14 intézkedést, javaslatot tenni anyagi, technikai, tőzvédelmi hatósági és szakfelügyeleti téren
felmerült kérdések megoldására, valamint a tőzoltásban kiemelkedı munkát végzık munkájának
elismerésére és a mulasztást elkövetık fegyelmi felelısségre vonására;
32.15 a vonatkozó szabályok szerint a tőzvizsgálatot megkezdeni.
33. A tőzoltásvezetı-helyettes
33.1 a tőzoltásvezetı által meghatározott területen tőzoltást szervezı és vezetı tőzoltó, közvetlen
alárendeltje a tőzoltásvezetınek;
33.2 elöljárója a mőködési területén a háttérparancsnoknak, a szakaszparancsnok(ok)nak, valamint a
tőzoltásvezetı által meghatározott egyéb beosztásúaknak;
33.3 kötelessége a tőzoltásvezetı által meghatározott területen a feladatok szervezése, végrehajtása, ahol
jogai és kötelességei értelemszerően megegyeznek a tőzoltásvezetınél meghatározottakkal.
34. A háttérparancsnok
34.1 a tőzoltásvezetı által meghatározottak szerint az oltás anyagi-technikai, mőszaki ellátottságát
szervezı, vezetı tőzoltó;
34.2 közvetlen alárendeltje a tőzoltásvezetınek, vezetési törzs létesítése esetén - a meghatározottak szerint
- alárendeltje a tőzoltásvezetı-helyettesnek;
34.3 elöljárója
34.3.1 az osztó vonala mögött mőködı, a tőzoltásvezetı által kijelölt állománynak,
34.3.2 a vízforrásról mőködı és a vízforrásnál tartalékban levı gépjármővek, felszerelések kezelıinek,
34.3.3 a szerelést végzı rajoknak addig, amíg a folyamatos oltóanyag-ellátás a szerelt vezetékeken meg
nem indul,
34.3.4 a tartalékba helyezett rajoknak;
34.4 kötelességei
34.4.1 a tőzoltásvezetı által meghatározott feladatokat a rendelkezésre álló erıkkel végrehajtani, feladatait
- vezetési törzs szervezése esetén - a háttérparancsnok-helyettessel megosztani,
34.4.2 a tőzoltás vezetésében közremőködı, hatáskörébe tartozókat (HH, HÍR, E stb.) kijelölni,
34.4.3 a folyamatos oltóanyag-ellátást biztosítani,
34.4.4 a gépjármőfecskendık teljesítıképességét figyelembe venni,
34.4.5 kijelölni a tömlııröket, feladatukat meghatározni,
34.4.6 a folyamatos üzemanyag-ellátást biztosítani, a mőködı felszerelések hibáinak, mőködési
zavarainak elhárítására intézkedni,

34.4.7 a háttér hírforgalmát megszervezni, ha nincs törzstiszt.
35. A háttérparancsnok-helyettes a háttérparancsnok által meghatározott mőködési területen az oltás
anyagi-technikai, mőszaki ellátottságát szervezı, vezetı tőzoltó. Közvetlen alárendeltje a
háttérparancsnoknak. Mőködési területén elöljárója a háttérparancsnok által kijelölt állománynak.
Kötelességei - mőködési területe vonatkozásában - értelemszerően megegyeznek a háttérparancsnokéval.
36. A törzstiszt a tőzoltásvezetı szervezı, vezetı tevékenységét segítı tőzoltó, a tőzoltásvezetı közvetlen
alárendeltje. A tőzoltásvezetıtıl kapott utasítások végrehajtása során elöljárója a riasztott és a tőzoltásban
részt vevı tőzoltóknak.
36.1 A törzstiszt kötelességei
36.1.1 rögzíteni a tőzoltásvezetı intézkedéseit, és a hírvivı közremőködésével továbbítani azokat,
36.1.2 szervezni a kárhelyi és az irányító állomás közötti hírforgalmat,
36.1.3 tájékoztatni és eligazítani az érkezı szerek parancsnokait, már a kiérkezésük elıtt, az eligazító
közremőködésével - a rádiókapcsolat felvételével - a várható feladatokról,
36.1.4 rögzíteni a segítségül érkezı erık, eszközök kiérkezésének idejét, létszámát, azok típusát,
36.1.5 fogadni a segítségnyújtásra érkezı társszervek parancsnokait, vezetıit, egységeit és azok feladatait
- a tőzoltásvezetı utasításai szerint - közölni,
36.1.6 jelentést tenni a tőzeset helyszínére kiérkezı elöljárónak a kialakult helyzetrıl, a tett
intézkedésekrıl, a várható eseményekrıl, a tőzoltásvezetı tartózkodási helyérıl,
36.1.7 folyamatosan kapcsolatot tartani a vezetési törzs tagjaival és azok tevékenységét elısegíteni,
36.1.8 szükség szerint tájékoztatni a sajtó képviselıit.
37. A szakaszparancsnok
37.1 a tőzoltásvezetı (tőzoltásvezetı-helyettes) által meghatározott területen a tőzoltás szervezését,
vezetését végzı tőzoltó,
37.2 közvetlen alárendeltje a tőzoltásvezetınek (tőzoltásvezetı-helyettesnek), elöljárója mőködési
területén, a hozzá rendelt személyi állománynak,
37.3 kötelessége a kijelölt erıkkel, eszközökkel a számára meghatározott feladatokat végrehajtani,
illetıleg végrehajtatni.
38. A mentési csoportparancsnok
38.1 a tőzoltásvezetı által mentési (élet, állat, tárgy) feladatok végrehajtására kijelölt tőzoltók
parancsnoka, a tőzoltásvezetı közvetlen alárendeltje,
38.2 elöljárója a mentési csoport tagjainak, akiket elsısorban önként jelentkezık közül kell kiválasztani,
38.3 önkéntes jelentkezés hiányában a tőzoltásvezetı egyetértésével jogosult a csoport tagjainak
kijelölésére,
38.4 kötelessége a meghatározott sorrendben, módon és útvonalon a csoporttal a mentést végrehajtani, a
csoport tagjai részére a szükséges személyi védıfelszerelések használatát szükség szerint elrendelni.
39. A rajparancsnok az esemény helyszínén kijelölt, a hozzá beosztottakat irányító tőzoltó, alárendeltje a
tőzoltásvezetınek, illetve a tőzoltásvezetı által megjelölt parancsnoknak.
39.1 A rajparancsnok kötelességei
39.1.1 a mőködésére kijelölt területen
39.1.1.1 kapcsolatot tartani a sugárvezetıkkel és a tőzoltásvezetı által meghatározott taktikai elveknek
megfelelıen a tőzoltást vezetni,
39.1.1.2 személyesen irányítani az elrendelt bontási, megbontási munkálatokat;
39.2 indokolt esetben kezdeményezni beosztottai váltását;
39.3 jelenteni elöljárójának a tőz alakulását, a tett intézkedéseit, a tőz keletkezési okával kapcsolatos
értesüléseit, megállapításait, a parancsban meghatározott feladat végrehajtását;
39.4 bevonulás elrendelésekor - annak megkezdése elıtt - ellenırizni a létszámot és a felszerelések
meglétét;
39.5 külön utasítás szerint megszervezni a helyszín biztosítását.
40. A hírvivı
40.1 a tőzoltásvezetı utasításait, jelentéseit, visszajelzéseit továbbító tőzoltó, közvetlen elöljárója az a
parancsnok, akihez rendelték;
40.2 kötelessége minden utasítás, jelentés, visszajelzés vétele, illetıleg jelentése, azok idıpontjának,
tartalmának és idıpontjának, valamint a vevı nevének, rendfokozatának (fedıszámának, fedınevének)
feljegyzése.
41. Az eligazító
41.1 a parancsnok utasításai szerint meghatározott tájékoztatási feladatot ellátó tőzoltó, közvetlen
elöljárója az a parancsnok, akihez rendelték;
41.2 kötelessége az utasítások alapján az érkezı szerek, felszerelések felállítási és mőködési helyének
kijelölése, a külsı szervek tagjainak, a polgári személyeknek az eligazítása.

III. Fejezet
A TŐZOLTÁSBAN RÉSZT VEVİ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY KÖTELESSÉGEI
A tőzoltási folyamatban közvetlenül résztvevık kötelességei
42. A riasztott tőzoltójármőre beosztott személyi állomány
42.1 a riasztási jel elhangzását követıen vegye fel a személyi védıfelszerelését (védısisak, védıruha,
védıcsizma, védıkesztyő, mászóöv), a tőzoltásvezetı további utasítására vegye fel a további személyi vagy
csapat védıfelszereléseket (légzıkészülék, kámzsa stb.),
42.2 a riasztott tőzoltójármővön haladéktalanul foglalja el a helyét, és készüljön fel a vonulásra,
42.3 az eset helyszínére érkezéskor a kapott utasításnak megfelelıen hajtsa végre a feladatokat,
42.4 munkavégzés során védje saját és társai életét, testi épségét,
42.5 a kapott feladatot a legnagyobb megfontoltsággal, körültekintéssel, a legveszélytelenebb módon,
lehetıleg a biztonsági és munkavédelmi szabályok megtartásával végezze,
42.6 vigye magával azokat a felszereléseket, amelyek a meghatározott feladatok végrehajtásához
szükségesek,
42.7 az esemény helyszínén a kijelölt helyét csak közvetlen élet- vagy balesetveszély esetén hagyhatja el,
42.8 minden rendelkezésre álló eszközzel, lehetıséggel segítse társait, figyelmeztesse a
veszélyeztetetteket, szükség esetén intézkedjen mentésükre,
42.9 intézkedjen, illetve lehetıség szerint gondoskodjon a sérültek, mérgezést szenvedtek ellátásáról,
42.10 tartsa be a rádióforgalmazásra vonatkozó szabályokat,
42.11 jelentsen minden lényeges eseményt a közvetlen parancsnokának.
43. A tőzoltójármő vezetı, gépkezelı
43.1 a közúti, vízi jármő, kismotorfecskendı, egyéb motorikus felszerelés vezetésére, kezelésére beosztott
tőzoltó,
43.2 kötelességei
43.2.1 riasztáskor a jármővet helyezze vonulásra kész állapotba,
43.2.2 vonulás során tartsa meg a KRESZ, illetıleg a Hajózási Szabályzat vonatkozó elıírásait,
43.2.3 a tőzoltás helyszínén a megkülönböztetı fényjelzést mőködtesse,
43.2.4 jármővével lehetıleg ne akadályozza a késıbb érkezı rajok felvonulását és bevetését, a közúti
forgalmat,
43.2.5 a kiérkezést követıen ellenırizze a táplálás szerelésének megfelelıségét, a szivattyút a
vízszállításhoz készítse elı,
43.2.6 tartsa be a gép kezelésére vonatkozó utasításokat, az üzemzavarokat elızze meg, a
bekövetkezetteket lehetıség szerint hárítsa el,
43.2.7 fagypont alatti hımérséklet esetén folyamatos vízáramoltatással akadályozza meg a szivattyú és a
tömlıvezeték befagyását.
44. A sugárvezetı
44.1 a sugár kezelésével és irányításával megbízott tőzoltó;
44.2 kötelességei
44.2.1 a sugarat a taktikai elveknek és a kapott utasításnak megfelelıen mőködtesse,
44.2.2 sugarával védje a többi sugárvezetıt és a tőzoltásban résztvevıket,
44.2.3 kerülje el a baleset, életveszély és lehetıség szerint a kár okozását,
44.2.4 ügyeljen arra, hogy a tőz keletkezésére utaló nyomok, tárgyak, lehetıség szerint eredeti helyükön
megmaradjanak,
44.2.5 a nehezen megközelíthetı, zárt térben az egyedül tartózkodást elızze meg,
44.2.6 az elırehatolást és más irányba való mozgást úgy végezze, hogy visszavonulásának lehetısége
mindenkor meglegyen.
45. A segédsugárvezetı
45.1 a sugárvezetı munkáját elısegítı tőzoltó, a sugárvezetı alárendeltje;
45.2 kötelességei
45.2.1 segítse a sugárvezetıt a sugár irányításában, elırehaladásában és más helyváltoztatásában,
45.2.2 hárítsa el az elıforduló akadályokat,
45.2.3 tartson állandó kapcsolatot a kijelölt osztókezelıvel,
45.2.4 szükség szerint hajtsa végre a tömlı hosszabbítását,
45.2.5 az osztó vonalánál hátrább csak indokolt esetben tartózkodjon, de akkor is köteles a sugárvezetıt
figyelemmel kísérni.
46. Az osztókezelı

46.1 az osztó kezelésével megbízott tőzoltó,
46.2 kötelessége a sugárvezetı(k) utasítása szerint az osztót kezelni, valamint a jármővezetıvel és a
sugárvezetıvel (sugárvezetıkkel) folyamatos kapcsolatot tartani, a segédsugárvezetın keresztül.
47. A híradóügyeletes ellátja a készenléti szolgálattal rendelkezı tőzoltóság elsıdleges mőködési
körzetében, illetve mőködési területén a tőzjelzés fogadásával, a riasztással kapcsolatos, valamint a jelentési,
tájékoztatási és hírösszeköttetési feladatait, közremőködik az adatszolgáltatás elvégzésében. Tevékenységét a
híradóügyelet ügyrendje szerint köteles végezni. Köteles végrehajtani a megyei, illetve a Fıügyelet utasítását
a riasztások végrehajtásával kapcsolatosan. Végrehajtja az RST-ben foglalt erık, eszközök riasztását.

A tőzoltással kapcsolatos tevékenységet végzık kötelességei
48. A megyei (fıvárosi) ügyeletes
48.1 szervezi és irányítja a megye, illetıleg a fıváros közigazgatási területén elhelyezkedı tőzoltóságok
hírforgalmát, utasíthatja a híradóügyeletest az RST-ben, illetve a TMMT-ben meghatározott riasztás
végrehajtására, koordinálja a tőzoltásból és mőszaki mentésbıl adódó feladatokat, teljesíti a jelentési és
adatszolgáltatási kötelezettségeket;
48.2 amennyiben a megyei igazgatóság szakmai felügyelete alá tartozó tőzoltóság, Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság elsıdleges mőködési körzetén, de a más megye közigazgatási területén keletkezett tőzesethez
történik vonulás vagy utólagos tőzeset jut tudomására, haladéktalanul értesíti a közigazgatási terület szerinti
megyei, fıvárosi ügyeletet;
48.3 tőzesetek és rendkívüli események felszámolásához a híradóügyeletek kérésének megfelelıen az
RST, a TMMT, illetve egyéb együttmőködési tervek figyelembevételével csoportosít át erıket, eszközöket a
megye (fıváros) közigazgatási határán belül elhelyezkedı tőzoltóságok vonatkozásában, illetıleg ha a
tőzeset, rendkívüli esemény felszámolása megkívánja, szükség szerint gondoskodik a tervektıl eltérı riasztás
végrehajtásáról, más szervek erıinek, eszközeinek igénybevételérıl, a tőzoltóság egységeinek mőködési
területen kívüli igénybevételének elrendelésérıl;
48.4 a hozzá beérkezı tőzjelzést haladéktalanul továbbítja az elsıdleges mőködési körzet, mőködési
terület szerinti tőzoltóság ügyeletére.
49. Az OKF fıügyeletes
49.1 szervezi, irányítja a tőzoltóságok és katasztrófavédelmi szervek ügyeleti, jelentıszolgálati
tevékenységét, ellátja és koordinálja a tőzesetekkel, rendkívüli eseményekkel összefüggı feladatokat;
49.2 tőzesetek, mőszaki mentések és rendkívüli események felszámolásához a fıvárosi, megyei ügyeletek
kérésének megfelelıen az RST, a TMMT és egyéb együttmőködési tervek figyelembevételével csoportosít át
erıket, eszközöket, illetıleg ha a tőzeset, rendkívüli esemény felszámolása megkívánja, szükség szerint
gondoskodik a tervektıl eltérı riasztás végrehajtásáról, más szervek erıinek, eszközeinek igénybevételérıl, a
tőzoltóság egységeinek mőködési területen kívüli igénybevételének elrendelésérıl.

IV. Fejezet
A TŐZOLTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK
A tőzjelzés
50. A tőzoltóság részére érkezı - tőzesetre, égésre, égés gyanújára, tőzveszélyre, vonatkozó - bármilyen
formájú közlés tőzjelzésnek minısül, amit írásban (káresetfelvételi lapon vagy számítógépen) kell rögzíteni.
51. A tőzjelzést - amennyiben az nem az elsıdleges mőködési körzet, illetve mőködési terület szerinti
tőzoltóságra érkezett - az elsıdleges mőködési körzet, illetve mőködési terület szerinti tőzoltóságra kell
továbbítani értékelés céljából.

A tőzjelzés értékelése
52. Az elsıdleges mőködési körzet, illetve mőködési terület szerinti készenléti szolgálat vezetıje
(szolgálatparancsnok) köteles a jelzést annak tartalma alapján értékelni, az RST, TMMT alapján a riasztási
fokozatot meghatározni, illetıleg egyéb, az esemény felszámolásához szükséges szervek értesítésére
intézkedni.

A riasztás
53. A riasztás a készenléti szolgálatba beosztott személyi állomány (erık) és az általuk kezelt
gépjármővek (szerek), felszerelések, oltó- és segédanyagok (eszközök) vonulására szóló felhívás.
54. A riasztást a riasztólámpa mőködtetését követıen az arra rendszeresített hang- és vizuális jelek
alkalmazásával kell elrendelni. Ezek hiányában a riasztást élıszóban kell végrehajtani.
55. Az egyes riasztást a következı hangjelek jelzik
1. gépjármőfecskendı
2. gépjármőfecskendı
3. gépjármőfecskendı
a gépjármőfecskendı utánfutóval
a gépjármőfecskendı riasztási jele után
habbal oltó gépjármő
hab- (kismotorfecskendı) szállító, erdıtüzes gépjármő
porral oltó gépjármő
gépezetes tolólétra
emelıkosaras gépjármő
daru
mőszaki mentıgépjármő
áramfejlesztı gépjármő
vízszállító gépjármő
tömlıszállító gépjármő
összes készenléti erık, szerek
rohamszer
tőzoltási csoport
regionális mőszaki mentı bázis daru
regionális mőszaki mentı bázis mőszaki mentı
regionális mőszaki mentı bázis vegyi baleset-elhárító

-◦-◦◦-◦◦
-◦◦◦
-◦
◦◦◦◦◦◦◦-◦
-◦◦◦◦
-◦◦◦-◦◦◦---◦--◦◦◦◦--◦◦◦◦
--◦◦◦-◦-◦-◦

56. A rövid jel 1 másodperc, a hosszú jel 3 másodperc idıtartamú. A jelek között 1 másodperc, az egyes
riasztott egységek részére szóló jelzés között 3 másodperc szünetet kell tartani.
57. Az 55. pontban nem szereplı jármővek, felszerelések riasztási jelét az egység parancsnoka határozza
meg.
58. Az önkéntes, illetve a létesítményi tőzoltóság erıinek, eszközeinek riasztási módját az elızıekben
foglaltak figyelembevételével az egység tőzoltóparancsnoka határozza meg.
59. Az adott szer riasztásának befejezése után a legrövidebb idın belül a vonulásra fel kell készülni. Az
állandó készenléti szolgálat a riasztáskori tartózkodási helyét 2 (kettı) percen belül köteles elhagyni. A
cserefelépítményes gépjármővek riasztási normaideje 6 perc. A Repülıtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság a
fentiek és az ICAO elıírásai alapján szabályozza a riasztási normaidıket.
60. A tőzeset felszámolásához szükséges erıket a riasztási fokozattal kell kifejezni. A riasztási fokozatok
60.1 I-es a riasztási fokozat, amelyben a beavatkozáshoz maximum 2 raj (amely félrajokkal is kiadható),
60.2 II-es a riasztási fokozat, amelyben a beavatkozáshoz 2-3 raj (de minimum 1 raj, a többi erı
félrajokkal is kiadható),
60.3 III-as a riasztási fokozat, amelyben a beavatkozáshoz 3-4 raj (de minimum 2 raj, a többi erı
félrajokkal is kiadható),
60.4 IV-es a riasztási fokozat, amelyben a beavatkozáshoz 4-6 raj (de minimum 3 raj, a többi erı
félrajokkal is kiadható),
60.5 V-ös a riasztási fokozat, amelyben a beavatkozáshoz legalább 6-7 raj (de minimum 4 raj, a többi erı
félrajokkal is kiadható)
riasztása szükséges.
61. A riasztandó különleges gépjármővek fajtáját és darabszámát a riasztást elrendelı határozza meg.
Ebben az esetben a riasztási fokozat megnevezése után a „KIEMELT” szót kell alkalmazni.
62. Ha a jelzésbıl egyértelmően megállapítható, hogy a beavatkozáshoz az I-es riasztási fokozatban
tervezett erıkre, eszközökre teljes egészében nincs szükség, akkor legalább egy félraj vonultatására kell
intézkedni.
63. Ha a tőz teljes eloltása a riasztott erıkkel, eszközökkel számottevı kárnövekedés nélkül nem
végezhetı el, úgy további erık, eszközök kirendelésére kell intézkedni.

64. A riasztási fokozathoz tartozó, de nem vonultatható gépjármő helyett a soron következı riasztási
fokozat alatt szereplı gépjármővet kell riasztani, a riasztási fokozat emelése nélkül.

A vonulás
65. A vonulás - a káresetfelvételi lap adatai alapján - a riasztott tőzoltó erık és eszközök riasztáskori
tartózkodási helyének elhagyásától a jelzésben meghatározott esemény helyszínére érkezéséig tart.
66. A vonulást a megkülönböztetı fény- és hangjelzés egyidejő használatával, a legelınyösebb útvonalon,
a lehetı leggyorsabban, a közlekedésrendészeti szabályok megtartásával kell végrehajtani. A tőzjelzés
alapján a szer parancsnoka a vonulás idejére az egyéni védıfelszerelések kötelezı viselése alól - a vonulás
idıtartama és a tőzeset jellegének figyelembevételével - a védısisak kivételével, könnyítést engedélyezhet.
67. Vízi jármő vonulásakor és mőködésekor a Hajózási Szabályzat elıírásait kell betartani.
68. Az azonos helyrıl induló jármőveknek az intézkedésre jogosult parancsnok által meghatározott
sorrendben és útvonalon kell vonulniuk.
69. A vonulás során a parancsnok beosztottait készítse fel a várható feladatokra.
70. A káresetfelvételi lapot a vonuló szer parancsnoka lehetıleg vegye magához. Az eredeti példányt a
tőzeseti és mőszaki mentési adatlaphoz kell csatolni, egy másolati példányt pedig a hitelesített, számozott
tömbben kell hagyni.

A visszajelzési kötelezettség
71. A visszajelzési kötelezettség a vonulás megkezdésétıl a bevonulás befejezéséig tart.
72. A tőzoltásvezetı a vonulás közben történt akadályozó tényezıkrıl és a 31.2 pontban felsoroltakról
adjon visszajelzést az elsıdleges mőködési körzet, illetve mőködési terület szerinti híradóügyeletnek.
73. A visszajelzés tartalma tegye lehetıvé az elöljárók számára, hogy az esemény állását megismerjék, és
következtetni tudjanak a várható fejleményekre.
74. A jelzéseket, a riasztásokat, a kivonulásokat, a visszajelzéseket és a tett intézkedéseket az ügyeleten,
hitelesített eseménynaplóban folyamatosan, idırendi sorrendben rögzíteni kell.

A tőzoltás elıkészítése
75. A tőzoltás elıkészítésekor a helyszínre riasztott raj(ok) elsıdleges feladatait kell megszervezni és
végrehajtani, a tőzoltás megkezdése és a folyamatos tőzoltás biztosítása érdekében.
76. A tőzoltásvezetınek a tőzjelzés, az RST és a TMMT adatai, a helyismeret, a vonulás közben szerzett
információk alapján döntenie kell
76.1 a szükséges védıfelszerelések használatának elrendelésérıl,
76.2 a szer(ek) mőködési helyének kijelölésérıl,
76.3 a tőzoltás-elıkészítés módozatának megválasztásáról.
77. A mőködési hely megválasztásánál a tőzoltásvezetınek figyelembe kell vennie
77.1 a tőzoltásban részt vevı erık, eszközök biztonságát, épségének megırzését,
77.2 azt, hogy a szer(ek) helyének megváltoztatására lehetıleg ne kerüljön sor,
77.3 a késıbb érkezı szer(ek), felszerelés(ek) mőködési (felállítási) helye biztosítható legyen,
77.4 az oltóanyagpótlás módját, az oltóanyag helyét, alkalmasságát.
78. A tőzoltás elıkészítésének módozatai
78.1 sugárszerelés (víz, hab, por) tartályról vagy gyorsbeavatkozó sugár alkalmazása,
78.2 alapvezeték-szerelés az osztó helyének és a táplálás módjának megjelölésével,
78.3 táplálásszerelés.
79. A tőzoltás elıkészítésének módozatát a tőzoltásvezetınek kell elrendelnie
79.1 a sugárszerelést tartályról, ha
79.1.1 az életmentéshez, illetve a felderítéshez szükséges,
79.1.2 a beavatkozással robbanásveszély vagy jelentıs kárnövekedés megakadályozható,
79.1.3 a tartályvízzel a tőz eloltható,
79.1.4 a sugár mőködtethetıségének ideje alatt a folyamatos oltóanyag-ellátás biztosítható,
79.2 az alapvezeték-szerelést, ha az elsıdleges információk alapján várhatóan több sugár mőködésére lesz
szükség, amelyek helye - az osztó kivételével - pontosan nem határozható meg,
79.3 a táplálásszerelést, ha az elsıdleges információk az elıbbi módozatok alkalmazását nem teszik
lehetıvé és elıre látható a nagy mennyiségő, folyamatos oltóanyagigény.

80. A tőzoltás elıkészítése akkor fejezıdik be, amikor az elızı pontban meghatározott szerelés(ek)
megtörténtek és a folyamatos - a tőzoltáshoz szükséges - oltóanyag-ellátás biztosított.

A felderítés
81. A felderítés az életmentéssel és a tőzoltással kapcsolatos feladatok meghatározásához, azok
biztonságos és hatékony végrehajtásához szükséges adatgyőjtés és tájékozódás, amely a tőzjelzéstıl az
utómunkálatok befejezéséig tart.
82. A felderítésnek ki kell terjednie az élet-, robbanás- és omlásveszély, valamint veszélyes anyag
jelenlétének megállapítására, a tőz körülményeire, környezetére, az idıjárási viszonyokra, valamint az egyéb
befolyásoló tényezıkre.
83. A felderítés legyen alkalmas
83.1 az adott és a várható helyzet felmérésére,
83.2 a helyes megoldás megválasztására és a szükséges feladatok meghatározására,
83.3 a tőzoltás egyes szakaszai során felmerülı speciális feladatok megoldására,
83.4 a beavatkozók biztonsága érdekében a szükséges óvintézkedések meghozatalára.
84. Helyszíni felderítés nélkül a beavatkozás megkezdésére nem adható parancs.
85. A tőzeset helyszínén a felderítést lehetıleg a tőzoltásvezetı és legalább 1 fı tőzoltó végezze.
Amennyiben a helyszín bonyolultsága, a megteendı intézkedések összetettsége indokolja, a tőzoltásvezetı
felderítı csoporto(ka)t jelölhet ki. A felderítı csoport minimális létszáma 2 fı. A felderítés szakszerő
végrehajtása és az ennek alapján meghozott döntések felelıssége ez utóbbi esetben is a tőzoltásvezetıt
terhelik.
86. A felderítés saját munkaterületén minden tőzoltónak kötelessége. Ennek során észlelteket a közvetlen
parancsnokának jelentenie kell.
87. A speciális vagy külön meghatározott felkészültséget, hely- és szakismeretet igénylı esetekben a
felderítést lehetıleg felelıs szakember vagy arra alkalmas személy bevonásával kell elvégezni.
88. A felderítés az adott és várható helyzet figyelembevételével, a tőzoltásvezetı által meghatározott
módon és a meghatározott védıfelszerelések és -eszközök alkalmazásával hajtható végre.

Az életmentés
89. Az életveszélybe került személy(ek) mentését - mint az elsı és legfontosabb feladatot - akár anyagi
kár okozásával is el kell végezni.
90. Közvetlen életveszélyben lévınek kell tekinteni mindazokat, akik olyan helyzetben, állapotban,
körülmények között vannak, amelyek alkalmasak az emberi életfunkciók megszüntetésére vagy súlyos
károsítására és ezekbıl saját erejüknél fogva nem képesek kimenekülni.
91. Közvetett életveszélyben lévınek kell tekinteni azokat, akik a közvetlen életveszélybıl saját erejüknél
fogva képesek menekülni, továbbá mindazokat, akik az életmentés nélkül közvetlen életveszélybe
kerülhetnek.
92. A mentési sorrendet a tőzoltásvezetı dönti el. A veszélyeztetett személy mentését - annak akarata
ellenére is - végre kell hajtani.
93. A mentést, ha kényszerítı körülmény másként nem indokolja, legalább két személynek kell
végrehajtania.
94. A tőzoltásvezetı az életmentés elrendelésekor döntsön
94.1 a közvetlenül és (vagy) közvetetten életveszélybe kerültek mentésérıl,
94.2 a kiürítési és mentési útvonalak kijelölésérıl, biztosításának módjáról,
94.3 a mentés sorrendjérıl, módjáról, eszközeirıl,
94.4 a mentést végrehajtók parancsnokának kijelölésérıl.
95. Olyan mentési módot kell választani, ami a mentendı és a mentést végzı személyekre nézve a
legkisebb kockázattal jár. Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezıbb természetes
útvonalat kell választani. Ennek hiányában a tőzoltóság, illetıleg más szervezet mentıeszközei használhatók.
A mentési útvonalak biztonságát a mentés teljes ideje alatt biztosítani kell.

A tőzoltás
96. A tőzoltás során a szükséges erıket, eszközöket, oltóanyagokat tervszerően kell alkalmazni. A tőz
terjedését meg kell akadályozni, az égést meg kell szüntetni, illetıleg az égés feltételét (feltételeit) ki kell
zárni.

97. A tőzoltásban résztvevıket határozott, pontos, félreérthetetlen parancsokkal kell utasítani.
98. Az oltási módszer(ek) közül azt (azokat) kell alkalmazni, amellyel (amelyekkel) a tőzoltás az
emberéletet, a testi épséget a lehetı legkisebb mértékben veszélyezteti, és a lehetı legrövidebb idı alatt, a
lehetı legkisebb kárral, a lehetı legkevesebb erıvel, eszközzel, a lehetı leggazdaságosabban végezhetı el.
99. A tőzoltás történhet támadással, védelemmel és a kettı együttes alkalmazásával. A tőzoltás alapvetı
formája a támadás, amely a tőz szakszerő eloltására irányul. Védelemmel kell a tőzoltást megkezdeni akkor,
amikor a helyszínen rendelkezésre álló erık, eszközök, az oltóanyag mennyisége csak a tőz terjedésének
megakadályozására elegendı. A támadást és a védelmet együtt kell alkalmazni, ha az oltósugarak vonala
mögött a tőz fellángolásának, terjedésének lehetısége fennáll.
100. A bevetett sugarakat úgy kell elhelyezni, hogy azok az oltás érdekében átcsoportosíthatók és életvagy balesetveszély esetén visszavonhatók legyenek.
101. A tőzoltás fıbb szakaszai a tőz körülhatárolása, lefeketítése és a tőz eloltása.
101.1 A tüzet akkor kell körülhatároltnak tekinteni, ha annak bármilyen irányú terjedési lehetısége kizárt.
101.2 A tüzet akkor kell lefeketítettnek tekinteni, amikor a felületen a parázsló égés a jellemzı és az égett
terület összefüggı fellángolásának lehetısége kizárt.
101.3 tőzoltás akkor fejezıdik be, amikor a visszagyulladás lehetısége kizárt, az égés minden látható
formája - lánggal égés, izzás, parázslás - megszőnt.

Az oltóvízforrás kiválasztása
102. A tőzoltáshoz azt a vízforrást kell választani, amelyik a rendelkezésre álló erıvel és eszközzel
hatékonyan használható.
103. A tartalék gépjármőfecskendı(k) tartózkodási helyét a már mőködı fecskendı(k)nél vagy újabb
vízforrásoknál úgy kell kijelölni, hogy zavar esetén az üzemképtelenné vált gépjármőfecskendı(k) a
legkisebb idıkieséssel pótolható(k) legyen(ek).
104. A vízforrásra állított mőködı vagy tartalék fecskendı(k) biztonságáról, a tőz hatásaitól való
védelemrıl gondoskodni kell.

Az égı, zárt helyiség, terület megközelítése
105. Az égı, zárt helyiségbe, területre a behatolást a tőzoltásvezetı utasítása szerint kell végrehajtani.
106. A zárt helyiségbe, területre a behatolás elsısorban a bejáratokon keresztül történjen és törekedni kell
a lehetı legkisebb károkozásra.
107. Ha a bejáratok igénybevételének akadálya van, a behatolást az egyéb nyílászárókon vagy az
épületszerkezeten bontott nyílásokon is végre lehet hajtani.
108. A behatolókat a szúróláng hatásának kivédésére fel kell készíteni, részükre a megfelelı
védıeszközöket és a visszavonulás lehetıségét biztosítani kell.
109. Veszélyt jelzı feliratú, jelzéső, illetve olyan helyiségbe történı behatoláskor, amelyben
veszélyhelyzet feltételezhetı - ha rendelkezésre áll - a helyismerettel rendelkezı szakember segítségét,
közremőködését igénybe kell venni.
110. Le- és felhatolásra elsıdlegesen a természetes feljáró(kat) kell igénybe venni. A felvonók közül csak
biztonsági felvonó vehetı igénybe, vagy a tőz által nem érintett tőzszakaszban lévı, ha annak mőködését az
elektromos leválasztás, illetve egyéb körülmény nem akadályozza.

A bontási munkálatok
111. Bármilyen bontási, megbontási munkálatot csak a tőzoltásvezetı engedélyével, utasítására szabad
végezni.
112. A bontási, megbontási munkálatok megkezdésekor gondoskodni kell a veszélyeztetett terület
kiürítésérıl, lezárásáról és a feladatot végrehajtók kijelölésérıl, eligazításáról.
113. Az épület-, építmény tartószerkezetének bontása lehetıleg statikus szakember véleményének
kikérésével, - a szükséges biztonsági feltételek megteremtése mellett - csak a tőzoltásvezetı irányításával
történhet.

Az állatok és a tárgyak mentése
114. Állatok, tárgyak és anyagok mentésénél emberélet és testi épség nem veszélyeztethetı.

115. Az állatok, a tárgyak és az anyagok mentését csak a tőzoltás vezetıje rendelheti el.
116. A mentést szakember bevonásával, véleménye figyelembevételével, tőzoltói irányítással kell
végrehajtani.
117. A megmentett állatok, tárgyak és anyagok ırzésére a körülmények figyelembevételével - az
együttmőködı szervek, tulajdonosok, illetékes vezetık stb. útján - kell intézkedni.
118. A mentési sorrendet a tőzoltásvezetı dönti el, az állatok mentésénél az értékük és az állatjóléti
szempontok, a tárgyak, anyagok mentésénél az értékük figyelembevételével.

Az utómunkálatok
119. Utómunkálat a tőz eloltása utáni tevékenység, amely a helyszínen, valamint annak közvetlen
környezetében a további kárnövekedés megakadályozására, illetve baleset- és egyéb veszély elhárítására
irányul.
120. Az utómunkálatok végzésére csak a legszükségesebb erıt, eszközt lehet igénybe venni.
121. Az utómunkálatok befejezését követıen gondoskodni kell a helyszín vagyonvédelmi biztosításáról.
A tulajdonos, használó, bérlı távollétében a rendırséget vagy az önkormányzatot kell igénybe venni.

A tőzvizsgálathoz kapcsolódó feladatok
122. A mőködés teljes idıtartama alatt, ha az életmentést, tőzoltást nem hátráltatja, de legkésıbb az
utómunkálatok idején a tőzoltásvezetı a jogszabályban meghatározottak szerint intézkedjen a tőzvizsgálatot
elısegítı adatok megszerzésére, biztosítására, megırzésére és a halaszthatatlan tőzvizsgálati cselekmények
elvégzésére.
123. Törekedni kell a tőz keletkezési helyének, idejének és okának megállapítására, valamint a
megállapításokat alátámasztó bizonyítékok felkutatására, megırzésére.
124. Bőncselekmény gyanúja esetén a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell eljárni.

A bevonulás, bevonulás utáni feladatok, a készenlét visszaállítása
125. A bevonulás megkezdése elıtt intézkedni kell a felhasznált felszerelések, eszközök meglétének,
állapotának, mőködıképességének ellenırzésére és a víztartály feltöltésére.
126. Az adott szer és felszerelés végleges készenlétbe állítását az állomáshelyre érkezéskor a legrövidebb
idı alatt el kell végezni. Pótolni kell az elhasznált üzem- és oltóanyagokat, át kell vizsgálni a beavatkozás
során használt gépjármőveket, eszközöket, személyi felszereléseket, majd azokat meg kell tisztítani, és a
szükséges karbantartást el kell végezni. Gondoskodni kell a jármővek, felszerelések szükség szerinti
javíttatásáról, illetve cseréjérıl.
TŐZOLTÁSI SZABÁLYZAT

ALKALMAZOTT TŐZOLTÁS
V. Fejezet
A FESZÜLTSÉG ALATT LÉVİ VILLAMOS HÁLÓZATOK, BERENDEZÉSEK
TÜZEINEK OLTÁSA
Általános elıírások
127. Ezen fejezet elıírásait az 50 V-nál nagyobb üzemi feszültségő (legfeljebb 100 Hz frekvenciájú)
berendezésekben, a tetszıleges áramvezetı részek között, valamint a villamos berendezések közelében
keletkezı tüzek oltásánál a Szabályzat vonatkozó elıírásaival együttesen kell alkalmazni.
128. A tőzjelzés vétele után azonnal értesíteni kell a villamosmő üzemeltetıjét a kezelı személyzettel nem
rendelkezı villamos alállomások területén, villamos távvezetékek biztonsági övezetében és közelében,
közterületen, illetve épületekben elhelyezett transzformátoroknál és egyéb villamos berendezésnél
keletkezett tőz alkalmával.

129. A tőz helyszínén, közvetlen környezetében a beavatkozók és az ott tartózkodók testi épségének
megóvása érdekében gondoskodni kell az elektromos vezetékek, szerelvények, készülékek, berendezések,
helyiségek stb. elektromos leválasztásáról, illetve feszültségmentesítésérıl.
130. A villamos berendezések tüzeit a feszültségmentesítés egyértelmő végrehajtását követıen az
általános szabályok szerint kell oltani.
131. A feszültségmentesítést, illetve 400 V névleges feszültség felett az elektromos leválasztást csak
kezelı szakszemély végezheti.
132. A tőzoltásvezetı utasítása alapján 400 V névleges feszültségig az elektromos leválasztást tőzoltó is
végrehajthatja, ha ezen feladat végrehajtására szakértelemmel, megfelelı gyakorlattal és a szükséges
védıfelszereléssel rendelkezik.
133. Minden olyan villamos berendezést és (vagy) berendezésrészt, amelynél a feszültség alá helyezés
mőveletsorából már egyet elvégeztek, feszültség alatt állónak kell tekinteni mindaddig, amíg a
feszültségmentesítést a kezelı szakszemély el nem végezte.
134. A feszültségmentesítés elvégzésérıl a tőzoltásvezetınek a kezelı szakszemélytıl írásbeli
nyilatkozatot kell kérni. A végrehajtás tényét a tőzoltásvezetınek a tőzoltásban résztvevık tudomására kell
hoznia, véletlen feszültség alá helyezés megakadályozása érdekében pedig gondoskodni kell a kapcsolók
ırzésérıl.

Tőzoltás kisfeszültségő berendezéseken
135. Kisfeszültségő (50-1000 V) berendezés tüzének oltása, illetve közvetlen környezetében a tőz
terjedésének megakadályozása az elektromos leválasztás végrehajtása után - villamos biztonságtechnikai
szempontból - kellı körültekintéssel kell megkezdeni.
136. Feszültség alatt levı berendezés (pl. szabadvezeték) megközelítése esetében a biztonsági távolság
136.1 szigetelt vezeték esetén 0,3 méter,
136.2 csupasz vezeték esetén 0,9 méter.
137. Életveszély elhárításának, valamint a tőz továbbterjedésének megakadályozása érdekében a
feszültség alatti berendezés tüze száraz, biztonságos helyrıl, kötött sugár alkalmazása esetén 10 m,
porlasztott vízsugárral - kizárólag a ködsugárcsı „köd” állásában 5 m szabadon belátható távolságról oltható.
Az oltás befejezése után a feszültség alatti villamos berendezést és nedves környezetét tilos megközelíteni.

Tőzoltás nagyfeszültségő berendezéseken
138. Nagyfeszültségő berendezés területére (1000 V felett) - az illetékes szakszemélyzet jelenlétében csak a tőz oltásában közvetlenül részt vevık léphetnek be.
139. Nagyfeszültség alatt levı berendezés megközelítésének biztonsági távolsága 8 méter. Ezt a
biztonsági távolságot a kilengett vezetékek és berendezések legkedvezıtlenebb helyzetében is meg kell
tartani.
140. A leszakadt, földfelszínen fekvı vezetékektıl, valamint azzal érintkezı áramvezetı tárgytól 15 méter
biztonsági távolságot kell megtartani.
141. A tőz közvetlen környezetében levı villamos berendezéseket a hálózatról le kell választani.
142. A leválasztott villamos berendezés tüzének oltása során figyelembe kell venni, hogy a porcelán
szigetelık vízsugárral való érintkezésekor „szétrobbanhatnak”.
143. Halaszthatatlan esetben a feszültség alatti berendezés tüze száraz, biztonságos helyrıl
143.1 kötött vízsugárral legfeljebb 400 kV névleges feszültségig 14 méter,
143.2 porlasztott vízsugárral legfeljebb 120 kV névleges feszültségig kizárólag a ködsugárcsı „köd”
állásában 8 méter szabadon belátható távolságról oltható.
144. Léghab alkalmazása esetén le kell választani a hálózatról a szomszédos, nem égı berendezéseket is.
145. Ködös, zivataros idıben, valamint amikor a sőrő füst miatt a szabad látótávolság a megengedett
oltási biztonsági távolságnál kisebb, a feszültség alatti berendezés tüzét vízzel vagy habbal tilos oltani.

VI. Fejezet
KÖZÉPMAGAS- ÉS MAGASÉPÜLETEK TÜZEINEK OLTÁSA
146. E fejezet elıírásait a középmagas- és magasépületekben keletkezı tüzek oltása során a Szabályzat
vonatkozó elıírásaival együttesen kell alkalmazni.

147. Középmagas épületre vonatkozó tőzjelzéskor, ha a helyszínre a tőzoltóság kiérkezése a riasztás
elrendelését követı
147.1 10 percen belül várható, I-es kiemelt,
147.2 10-20 perc között várható, II-es kiemelt,
147.3 20 percen túl várható, III-as kiemelt riasztást kell végrehajtani és magasból mentı eszköz, illetve
gépjármő vonultatására kell intézkedni.
148. Ha a tőzjelzésbıl megállapítható vagy arra lehet következtetni, hogy a középmagas épületben több
szinten van tőz vagy egy szinten több lakás ég, akkor
148.1 IV-es kiemelt riasztást kell elrendelni és legalább 2 db magasból mentésre alkalmas eszköz, illetve
gépjármő vonultatására kell intézkedni,
148.2 a riasztás végrehajtása után a híradóügyelet intézkedjen a mentık, közmővek illetékeseinek és
rendıri erıknek a kirendelésére.
149. A tőzjelzés adatait értékelı parancsnok a riasztási fokozat meghatározásakor vegye figyelembe a
helyszín adottságaiból következı erı- és eszközszükségleteket is.
150. Magasépületre vonatkozó tőzjelzéskor a jelzés tartalmától függetlenül legalább II. kiemelt riasztást
kell végrehajtani.
151. Kiérkezéskor a tőzoltásvezetı - szükség szerint azonnal - külsı felderítés alapján intézkedjen az
épületben maradt személyek megnyugtatására, az épület csatlakozó gázvezetékének lezárására, az épület
részleges vagy teljes elektromos leválasztására.
152. Helyszíni felderítést csak használatra elıkészített légzésvédelmi felszereléssel és egyéb szükséges
felszerelésekkel, eszközökkel ellátva legalább 2 fı végezhet.
153. A tőzoltásvezetı a felderítés során az épület jellegzetességeinek megfelelıen végezze
153.1 az életveszély gyors felderítését,
153.2 a tőz keletkezési helyének megállapítását,
153.3 a tőz függıleges és vízszintes irányú határvonalának és terjedési lehetıségének megállapítását,
153.4 a tőz terjedését elısegítı helyiségek, berendezések elhelyezkedését,
153.5 a beépített tőzvédelmi berendezések használhatóságát,
153.6 a robbanásveszély felderítését.
154. Az életmentést minden lehetséges esetben a beavatkozás helyét, irányát nem érintı útvonalon kell
végrehajtani.
155. Magasból mentı gépjármővel, illetve légijármővel történı életmentésre csak akkor kerüljön sor, ha a
természetes útvonalak a mentés végrehajtására alkalmatlanok, vagy túlságosan hosszú idıt venne igénybe az
azokon keresztül való mentés.
156. Több emeletszint egyidejő égésekor a beavatkozást lehetıleg a legfelsı égı szintrıl megkezdve és a
további égı szintek egyidejő oltásával kell végrehajtani.
157. Az alkalmazható oltási mód és módszer meghatározásakor a tőzoltásvezetı lehetıleg azt a megoldást
válassza, amely a legkisebb kárral jár.
158. Beépített szárazvezeték igénybevétele esetén az arra csatlakoztatott táplálóvezetékbe, valamint a
magasba szerelt alapvezeték épületen kívül lévı szakaszába osztót kell közbeiktatni.
159. Az alapvezeték magasba szerelése a tömlıvezeték lépcsıfokokra való fektetésével csak
elkerülhetetlen esetben végezhetı.

VII. Fejezet
TŐZOLTÁS VESZÉLYES ANYAG JELENLÉTÉBEN
Általános elıírások
160. E fejezetben foglaltakat a Szabályzat elıírásainak értelemszerő alkalmazásával kell végezni.
161. A fejezet értelmezése szempontjából veszélyes anyagok azok a külön jogszabályban meghatározott
anyagok, amelyek - hatásukat kifejtve - halált, egészségkárosodást okoznak, vagy a környezetet és az anyagi
javakat jelentısen károsítják. Így különösen
161.1 mérgezıek - azok az anyagok és készítmények, amelyek belégzésük, lenyelésük vagy a bırön át
történı felszívódásuk esetén kis mennyiségben halált, heveny egészségkárosodást okoznak,
161.2 ártalmasak - azok az anyagok és készítmények, amelyek belégzésük, lenyelésük vagy bırön át
történı felszívódásuk esetén halált, heveny egészségkárosodást okozhatnak,
161.3 maró (korrozív) anyagok és készítmények - olyan anyagok, amelyek élı szövettel érintkezve azok
elhalását okozzák,

161.4 irritáló vagy izgató anyagok, készítmények - olyan maró anyagok és készítmények, amelyek a
bırrel, szemmel vagy nyálkahártyával való pillanatszerő, hosszan tartó vagy ismételt érintkezésük esetén
gyulladást okoznak.
162. Lehetıleg a tőzoltás megkezdése elıtt - elsısorban a helyismerettel rendelkezı - szakemberek
igénybevételével intézkedni kell az emberi szervezetre káros anyagok eltávolítására, közömbösítésére,
terjedésük megakadályozására, ha az nem vonja maga után a tőz fokozódását.
163. Azon esetekben, amikor az emberi szervezetre káros, bármilyen halmazállapotú anyag jelen van vagy
jelenléte feltételezhetı, gondoskodni kell a tőzoltásban résztvevık - a veszély jellegétıl függı - teljes
személyi védelmérıl.
164. Emberi szervezetre káros anyag jelenlétében a tőzoltási tevékenységet végzık egészségügyi
felügyeletérıl és ellátásáról az üzemegészségügyi szolgálat és/vagy az Országos Mentıszolgálat
igénybevételével kell gondoskodni.

A tőzjelzés
165. Amennyiben a jelzés tartalmából veszélyes anyag jelenlétére lehet következtetni
165.1 információt kell szerezni a közvetlen veszélyben lévı személyekrıl,
165.2 lehetıség szerint végre kell hajtani a veszélyes anyag azonosítását, meg kell állapítani az
elıfordulás módját és mennyiségét,
165.3 egyidejőleg meg kell állapítani az anyag veszélyes tulajdonságait, várható viselkedését.
166. A jelzés és/vagy a TMMT adatainak értékelése alapján
166.1 intézkedni kell a veszélyes anyagra vonatkozó további ismeretek győjtésére;
166.2 meg kell határozni a riasztási fokozatot, ezen belül a szükséges erık, eszközök, védıfelszerelések,
oltó- és más segédanyagok fajtáit, mennyiségét;
166.3 szükség esetén intézkedni kell a megyei igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítı Csoport (VFCS)
riasztására, továbbá tájékoztatni kell az illetékes környezetvédelmi felügyelıséget, valamint az igénybe
vehetı társszerveket, szakembereket;
166.4 a lakosság veszélyeztetése esetén az érintett település polgármesterét is tájékoztatni kell.

A beavatkozás biztonsági elıírásai
167. A helyszín közvetlen megközelítése lehetıleg a széllel megegyezı irányból történjen.
168. Az elsınek kiérkezı tőzoltó és más jármővek a veszély jellegének, mértékének ismerete nélkül a
helyszínt 100 méteren belül lehetıleg ne közelítsék meg.
169. A veszélyes terület megközelítése csak a szükséges védelem biztosításával, szakember által javasolt
védıfelszereléssel, a tőzoltásvezetı engedélyével történhet meg. Illetéktelen személyek bejutását meg kell
akadályozni.
170. Helyszínen veszélyes, átmeneti és biztonságos zónát kell kijelölni. A kijelölés után a veszélyes zónán
belül
170.1 mérgezı gázok, gızök, porok jelenléte esetén a jármővek helyváltoztatása,
170.2 a tőz- és robbanásveszélyes gázok, gızök, porok jelenléte esetén a jármővek helyváltoztatása,
valamint a nem robbanásbiztos elektromos berendezések, felszerelések mőködtetése csak a tőzoltásvezetı
engedélyével végezhetı.
171. A beavatkozás teljes idıtartama alatt a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyhelyzet elhárításával
kapcsolatos - speciális ismereteket igénylı - feladatok meghatározását szakemberek véleményének
figyelembevételével kell végrehajtani.
172. Szakemberek igénybevételével intézkedni kell a környezetbe jutott anyagok mennyiségének
folyamatos ellenırzésérıl, a koncentráció mérésérıl.

A felderítés
173. A felderítést minden esetben megfelelı védıfelszerelésben, különösen nagy körültekintéssel,
legalább 2 fı végezze.
174. A tőzoltás vezetıje már a felderítés megkezdése elıtt
174.1 ismeretlen veszélyes anyagok jelenléte, vagy jelenlétük feltételezhetısége esetén teljes test- és
légzésvédelmet rendeljen el, továbbá ellenıriztesse a védıfelszerelések mőködıképességét,

174.2 tőz- és robbanásveszélyes gázok, gızök, porok elıfordulásakor fokozott figyelmet fordítson arra,
hogy az elrendelt eszközök, felszerelések tőz- és robbanásbiztosak legyenek, illetve használatuk esetén tüzet
vagy robbanást ne okozzanak.
175. A tőzoltóság állományán kívüli szakember a felderítésben személyesen akkor vehet részt, ha számára
megfelelı védıfelszerelést biztosítanak, annak használatára alkalmas állapotban van, valamint a feladat
elvégzését önként vállalja, errıl írásban vagy tanúk elıtt nyilatkozik.
176. A beavatkozás során az életveszély elhárítása érdekében az általános elıírásokon túl a tőzoltásvezetı
fordítson különös gondot
176.1 a szabadba áramló anyag (veszélyt jelentı) tulajdonságainak, mennyiségének, terjedési irányának
megállapítására,
176.2 a tőz és a veszélyes anyag egymásra hatásából adódó veszélyek megismerésére (a keletkezı
bomlás- és égéstermékek hatásaira),
176.3 a már meglévı, valamint a várható életveszély felmérése alapján az életmentés lehetséges
módozatainak meghatározására,
176.4 az idıjárási viszonyokra,
176.5 a kiürítendı területek behatárolására,
176.6 az alkalmazandó oltó-, közömbösítı, felitató és mentesítı anyagok megválasztásához szükséges
információszerzésre, illetve azok kirendelésére,
176.7 a biztonságos, átmeneti és a veszélyes zóna meghatározására, illetve a lezárandó terület, útvonalak
kijelölésére.

Az életmentés
177. A veszélyes anyag által szennyezett, veszélyeztetett területen lévı személyek mentését a veszélyes
anyag tulajdonságainak és a veszélyes anyag terjedési irányának figyelembevételével kell végrehajtani.
178. Gondoskodni kell a mentendı személyek megfelelı védelmérıl, védıeszközökkel való ellátásáról és
mentesítésükrıl.
179. Az Országos Mentıszolgálat kirendelésével intézkedni kell a kimentett személyek egészségügyi
vizsgálatára, állapotuk ellenırzésére.

A tőzoltás elıkészítése
180. Az alkalmazandó taktika - a szükséges erık, eszközök, védıfelszerelések meghatározása, az oltó-,
közömbösítı anyagok megválasztása, a veszély(ek) elhárítása érdekében az intézkedések - a szakemberek
véleményének figyelembevételével, a rendelkezésre álló ismeretek felhasználásával történjen.
181. A szerek, felszerelések, oltó- és más célú sugarak mőködési helyének meghatározása a veszélyes
anyag terjedési irányát figyelembe véve, lehetıleg azt kikerülve történjen úgy, hogy a veszélyes zónából való
visszavonásuk rövid idı alatt, gyorsan, biztonságosan végrehajtható legyen. A visszavonulás biztosítására
mentési tartalék csapatot kell szervezni.
182. Az általános szabályok figyelembevételével azokat a vízforrásokat kell igénybe venni, amelyek a
veszélyes és átmeneti zónán kívül vannak.
183. Az esemény felszámolásához szükséges vízellátásról úgy kell gondoskodni, hogy az oltás és hőtés
vízszükségletén túl biztosítva legyen az esetleges közömbösítés, lecsapatás, hígítás, mentesítés vízigénye is.
184. A tőzoltás megkezdése elıtt, illetve szükség szerint a beavatkozás teljes idıtartama alatt intézkedni
kell a veszélyes anyag, valamint a szennyezett folyadékok szétfolyásának, csatornába, folyóvízbe stb.
jutásának megakadályozására.
185. A tőz közvetlen közelében tartózkodó beavatkozók és védıruházatuk, védıfelszereléseik állapotát
rendszeresen ellenırizni kell. A legkisebb rendellenesség vagy személyi sérülés esetén a veszélybe került
személy(eket) azonnal le kell váltani.

A tőzoltás
186. A tőzoltási és azzal egy idıben történı mőszaki mentési feladatok végrehajtási sorrendjét a
tőzoltásvezetı határozza meg.
187. A veszélyes anyagot szállító jármő tüze esetén fokozott figyelmet kell fordítani az üzemanyag,
illetıleg a szállított veszélyes anyag által elıidézhetı veszélyek megelızésére, valamint a mélyhőtött,
cseppfolyós anyagot tartalmazó tartályok hőtésénél, oltásánál alkalmazott hőtı- vagy oltóanyag
hımérsékletemelı hatására.

188. A tőzoltóság lehetıségeit meghaladó veszélyelhárítást a legrövidebb idın belül bevonható külsı,
szakirányú elhárító szervezet bevonásával kell végrehajtani.
189. Halaszthatatlan esetben - a rendelkezésre álló eszközök és szakismeret figyelembevételével - a
tőzoltásvezetı döntsön a személyi állomány által végrehajtandó veszélyelhárítói tevékenységrıl, annak
mértékérıl.
190. A veszélyes anyag jellemzı tulajdonságainak, koncentrációjának függvényében a beavatkozás
folyamán, illetıleg annak befejeztével végre kell hajtani a beavatkozást végzı személyek és a bérbe vett
eszközök mentesítését.
191. A tőzoltói tevékenység befejezése után a helyszínt a további intézkedések megtételére jogosult szerv
vezetıjének kell átadni.
192. A beavatkozásban részt vevı személyi állományról nyilvántartást kell vezetni.

VIII. Fejezet
A JÁRMŐVEK TÜZEINEK OLTÁSA
193. E fejezet elıírásait a közúti, vasúti, légi és a vízi közlekedés, szállítás során a jármővekben és
rakományokban keletkezı tüzek oltásánál a Szabályzat vonatkozó elıírásaival együttesen kell alkalmazni.

A közúti és vasúti jármővek tüzeinek oltása
A tőzjelzés
194. A tőz jelzésének vételekor az általánosan elıírtakon túl az alábbi kiegészítı adatokat kell kérni
194.1 milyen jármő(vek) ég(nek), a jármő vagy a rakománya ég-e,
194.2 a jármő hajtóanyagára vonatkozó információ (gázolaj, gáz, benzin, elektromos, egyéb),
194.3 a rakomány éghetısége, veszélyessége, veszélyt jelzı tábla adatai (veszélyt jelzı, anyagazonosító
szám), szállításának módja (darabáru, konténeres, tartályos stb.) tömege és/vagy térfogata,
194.4 a jármő és a jármővezetı nemzetisége, okmányok elérhetısége,
194.5 történt-e baleset, okoz-e közlekedési akadályt,
194.6 mi volt a haladás iránya.
195. A társszervek, illetve a közremőködı szakemberek (Országos Mentıszolgálat, fegyveres erık,
rendırség, polgári védelem, katasztrófavédelem, ÁNTSZ, közmővek, közlekedési vállalatok stb.)
kirendelésére, valamint szükség szerint az egyéb speciális eszközök helyszínre rendelésére is intézkedni kell.

A vonulás
196. Az eseményhez történı vonuláskor a kárhelyhez vezetı úton várható forgalmi torlódás miatt a
megközelítés útvonalát - fıképpen településen belül - lehetıleg úgy kell megválasztani, hogy a tőzoltó
jármővek a kárt szenvedett jármővet haladási irányával ellentétes irányból, vagy a legközelebb esı
keresztezı útról közelítsék meg.
197. Veszélyes anyagot szállító jármő baleseténél figyelembe kell venni az idıjárási és terepviszonyokat
is.

A felderítés
198. Fokozott gondossággal kell eljárni a jármő különleges és/vagy speciális adottságaiból, a szállított
anyagból eredı, illetıleg bekövetkezı további veszélyek megelızésére.
199. Meg kell állapítani
199.1 van-e a jármővön veszélyt jelzı tábla vagy egyéb jelzés, illetve kísérı okmányon feltüntetett adatok
tartalmaznak-e a szállítmányra, beavatkozásra vonatkozó információkat, elıírásokat,
199.2 szükséges-e a forgalom elterelése, a veszélyeztetett útszakasz lezárása, illetıleg az elektromos és
egyéb légvezetékek, híd, közúti felüljáró, aluljáró védelme,
199.3 a biztonságos megközelítési, illetve mőködési távolságot,
199.4 a jármő, a rakomány elmozdulásának lehetıségét,
199.5 az idıjárási viszonyok befolyásoló hatását.

A beavatkozást megelızı feladatok
200. Villamos meghajtású jármővek esetében végre kell hajtani az elektromos leválasztást, illetıleg
gondoskodni kell szakemberrel a feszültségmentesítésrıl.
201. A gázüzemő gépjármővek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani a gáztartály és szerelvényei
átvizsgálására és a további veszélyek megszüntetésére. A beavatkozást lehetıleg a gépjármő gáztartállyal
ellentétes oldaláról kell megkezdeni.
202. Indokolt esetben a környezetet zárt területté kell nyilvánítani.
203. A területlezáráshoz a rendırség, a közútkezelı, illetıleg a közlekedési vállalat szakembereit és
felszereléseit kell elsısorban igénybe venni.

Az életmentés
204. Az életmentés végrehajtásához a gépjármő-karosszéria megbontására, a biztonsági öv átvágására,
roncsok között a személyek felkutatására, tömeges balesetnél a sérültek mentési sorrendjének
meghatározására úgy kell felkészülni, hogy az az Országos Mentıszolgálat kiérkezett egysége, az orvos
közremőködésével, szaktanácsával a jármő(vek) megközelítése után, a lehetı legrövidebb idın belül
végrehajtható legyen.
205. Tömeges balesetnél a sérültek részére segélyhelyet kell kijelölni.
206. Figyelembe kell venni, hogy a gépjármőbıl való mentés során a gépjármő alkatrészei, elemei,
tartozékai (pl. fel nem nyílt légzsák, elpattanó szélvédı, anyagfeszültséges karosszéria elemek stb.) további
veszélyt jelentenek a mentendı és mentı személyekre.

A tőz terjedését befolyásoló körülmények
207. A tőzoltás során figyelembe kell venni
207.1 az üzemanyagtartály, szállító edényzet káros felmelegedését, tartalmának esetleges szétfolyását,
207.2 a szerkezeteken lévı, a tőz terjedését befolyásoló anyagokat,
207.3 szennyezıdéseket (pl. éghetı szigetelés, olajlerakódás stb.),
207.4 a szállítmányból adódó egyéb veszélyeket,
207.5 a hı hatására „felrobbanható” gumiköpenyt, széthulló kerékabroncsot.

A tőzoltás
208. A tőzoltásvezetı a tőzoltás módjának meghatározásánál - lakott területen kívüli tőzeseteknél - csak a
riasztott eszközökön szállított oltóanyagokat vegye figyelembe.
209. A tőzoltás során elsısorban a kombinált oltási módokat kell alkalmazni.
210. Darabárus szállítás esetében - ha az erık és eszközök lehetıvé teszik - törekedni kell a még nem égı
anyagok eltávolítására.
211. Jármőszerelvény égése esetén a szerelvényt - a szükséges védelem biztosításával - szét kell bontani,
és a nem égı részt biztonságos távolságra kell vontatni.
212. A zárt áruszállító jármővek esetében a szállítótér felnyitásakor fel kell készülni a szúróláng hatására.
213. Ha az oltást víz- vagy habsugárral végzik, akkor két sugár szerelése kötelezı, de ezek egyidejő
mőködtetésére a tőzoltásvezetı csak elkerülhetetlen esetben adjon parancsot.
214. Ha az oltás elıreláthatólag kézi tőzoltó vagy impulzusoltó készülékkel végrehajtható, akkor a
beavatkozás megkezdésével egyidejőleg a tőzoltásvezetınek egy készenléti sugár szerelésére is intézkednie
kell.
215. A beavatkozó sugaraknál elınyben kell részesíteni a gyorsbeavatkozó sugarakat, elıszerelt
porsugarat, elıre behajtogatott tömlık alkalmazását.
216. Vegyes vagy gázüzemő gépjármővek esetében gondoskodni kell a gáztartály hőtésérıl.

A légijármővek tüzeinek oltása
Általános elıírások

217. E fejezetrész értelmezése szempontjából légijármő a közlekedési, szállítási, mezıgazdasági, sport- és
egyéb különleges célokat szolgáló forgó- és merevszárnyú repülıeszköz.
218. E fejezetrész elıírásait légijármővek tüzeinek oltása során a Szabályzat vonatkozó elıírásaival
együttesen kell alkalmazni.
219. Az állandóan üzemelı repülıtéren, illetve közvetlen környezetében bekövetkezı rendkívüli esemény
felszámolása érdekében minden repülıteret igénybe vevı fıbb légijármőtípusra, a kategóriájának megfelelı külön elıírásban meghatározottak szerint - TMMT-t kell készíteni.
220. A balesetet szenvedett légijármő utasait - még abban az esetben is, ha a légijármő nem ég - közvetlen
életveszélyben lévıknek kell tekinteni. Kimentésük érdekében mentési csoportot (csoportokat) kell
szervezni.
221. A helyszínen a megkülönböztetı hang- és fényjelzés használatát mellızni kell.
222. A baleset, rendkívüli esemény következtében elhunytakat, valamint a roncsokat, a csomagokat stb. a
feltalálás helyérıl elmozdítani, a helyszínt megváltoztatni, csak idılegesen és különösen indokolt esetben életmentés, tőzoltás érdekében - szabad.
223. Amennyiben a légijármő rendelkezik „fekete dobozzal” (többnyire narancssárga színő), úgy azt a
megtalálási helyérıl elmozdítani tilos.
224. A megtalált fedélzeti dokumentumokat meg kell ırizni és a hatóságoknak át kell adni.

A tőzjelzés
225. Légijármő rendkívüli eseményrıl a beérkezett jelzés értékelését követıen a riasztást a TMMT-nek
megfelelıen - annak hiányában a jelzés tartalmától függıen - az RST alapján kell végrehajtani.
226. A jelzés vételekor - a vonatkozó jogszabályokban meghatározottakon túl - tájékozódni kell a
226.1 légiirányítás meglétérıl,
226.2 a kényszerleszállás okáról,
226.3 a jármő típusáról,
226.4 a jármő üzemanyag-mennyiségérıl, fajtájáról (lehetıleg literben),
226.5 a fedélzeten tartózkodók pontos számáról,
226.6 a rakományról, különös tekintettel a veszélyes anyagokra,
226.7 katonai gép esetén a fedélzeten lévı fegyverzetrıl, robbanóanyagokról,
226.8 a várható vagy már megtörtént földet érés helyérıl, a lehetséges megközelítési útvonalakról,
226.9 a jármő mőveleti folyamatáról (leszálláshoz készülıdik vagy már leszállt).
227. Ha a repülıgép még nem szállt le, meg kell tudni a várható földet érés idejét és a leszállás irányát.

A felderítés
228. Vonulás közben a légijármő megközelítésekor fokozott figyelmet kell fordítani a szél irányának,
erısségének (Beaufort-skála szerint) megállapítására.
229. A tőzoltásvezetı a felderítés általános szabályain túl fordítson különös figyelmet
229.1 az életveszélyben levık helyzetének megismerésére,
229.2 a kijáratok, vészkijáratok és vágási felületek felderítésére,
229.3 a veszélytelen és szabaddá tehetı mentési útvonalak kijelölésére,
229.4 a tőz határvonalára, terjedési irányára,
229.5 a lehetséges tőzfelület meghatározására,
229.6 az üzemanyagtartályok, palackok veszélyeztetettségére,
229.7 a fedélzeten levı fel nem robbant robbanóeszközökre, lıszerekre.
230. A felderítés folyamatosan terjedjen ki az alábbi veszélyforrásokra
230.1 repülıgép típusa (polgári, katonai),
230.2 fegyverzet (robbanásveszély),
230.3 hajtómővek (gyújtóképes hımérséklet),
230.4 szárnyak (üzemanyagfolyás, tőz),
230.5 futómőgondolák (hidraulika folyadék tőz).
231. Katonai rendeltetéső, valamint veszélyes anyagot, vegyszereket szállító légijármővek esetében a
helyszínt fokozott gondossággal, fegyverzettel rendelkezı légijármővet pedig csak oldalról szabad
megközelíteni (ezzel együtt számítani kell a fegyverzet bármely irányba történı veszélyeztetésével).

A beavatkozás

232. A várt leszállás helyszínén a tőzoltásvezetı a leszállási iránynak megfelelıen két csoportot
szervezzen, amelyek felállítási helyét a taktikai, illetve a repülı leszállásánál bekövetkezhetı körülmények
figyelembevételével kell meghatározni.
232.1 Elsı csoport a légijármővet szembıl támadó fıerık (speciális habbaloltók, nagy oltóteljesítményő
és tartálykapacitású szerek, porraloltók);
232.2 Második csoport a légijármővet kísérı, hátulról támadó, követı egységek (kisebb kapacitású,
oltóanyaggal rendelkezı szerek).
233. A követı csoport egységei a felállítási helyük mellett elhaladó (jelzett) repülıgép elhaladása után
azonnal kezdjék meg a gép követését. A pálya szélességének kihasználásával ügyelni kell arra, hogy a
hajtómő hatáskörzetén belül ne tartózkodjon gépjármő.
234. A tőzoltásvezetı intézkedjen a sérült személyek mentésére és az égı roncsok oltására.
235. Az egységek felállítási helyét úgy kell meghatározni, hogy a viszonylag nagy sebességgel történı
leszálláskor számítani kell arra, hogy a gép oldalra „kitörhet”.
236. A szerek mőködési helyét az alábbi szempontok figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy a
beavatkozás során szükségszerő helyváltoztatás lehetısége biztosított legyen. Számítani kell arra, hogy
236.1 megváltozhat a szél iránya,
236.2 a szétfolyó üzemanyag meggyulladhat,
236.3 vissza kell vonni az erıket, eszközöket a tőz visszagyulladása miatt,
236.4 katonai gép fegyverzetét elérheti a tőz és azt aktivizálhatja,
236.5 a beavatkozást szél felıli oldalról kell végezni.
237. Szükség esetén (ködben vagy egyéb okból fennálló rossz látási viszonyok miatt), a tőzoltásvezetı
intézkedjen arról, hogy egy vagy több személy gyalogosan haladjon a szerek elıtt, biztosítva az akadályok
kikerülését.
238. A tőzoltásvezetı tartson folyamatos kapcsolatot a légiirányítással (amennyiben van ilyen feladatot
ellátó személy, illetve erre a lehetıség adott), de mindenképp legalább konzultáljon a repülıtér
légiirányításával.
239. A beavatkozás során koncentráltan a géptörzs védelmére kell törekedni. Több darabra szakadt
géptörzs esetén az erıket meg kell osztani. A tőz oltásával egy idıben meg kell kezdeni az életmentést,
biztosítani a menekülési útvonalakat.
240. A tőzoltásvezetı a beavatkozás eredményessége érdekében fokozott figyelemmel legyen az alábbi
légijármő szerkezeti sajátosságokra
240.1 alkáli fémötvözetekbıl készült félhéj, önhordó szerkezet,
240.2 különbözı helyeken nagymennyiségő éghetı folyadékok,
240.3 nagy nyomás alatt lévı (20-200 bar) hidraulikus csıvezetékek,
240.4 forgó, csukló, mozgó alkatrészek,
240.5 a gép teljes terjedelmében bárhol elıforduló feszültség alatt lévı elektromos vezetékek.
241. A légijármő tüzének eloltása érdekében törekedni kell a kombinált oltási módok alkalmazására.
242. A tőzoltásvezetı elsıdleges feladatai közé tartozik a veszélyes zóna kijelölése, a repülıgép
esetlegesen kibocsátott vészcsúszdáinak védelmérıl, illetve a menekülésre, mentésre használható nyílások,
útvonalak megközelíthetıségérıl (füst- és lángmentesség) történı gondoskodás.
243. A tőzoltásvezetı intézkedjen a terület lezárására olyan mértékben, hogy a mentés, tőzoltás a
lehetıségek szerint zökkenımentesen végrehajtható legyen, de le kell zárni a területet legalább a légijármő
elsı földet érési helyétıl a teljes megállásig tartó terület minimum 500 m-es körzetében. Határozza meg a
lezárt területen tartózkodók, belépésre jogosultak körét.
244. Jelölje ki azt a területet (helyet), ahol a kimenekített személyek átadásra kerülnek a közremőködı
mentı erıknek. Biztosítsa a repülıesemény vizsgálóinak tevékenységét.
245. Az oltóanyagot úgy kell beosztani, hogy az életmentés (utasok, személyzet) kimentésének
befejezéséig elegendı legyen.
246. Habbal oltásnál a nemzetközi légi forgalomba kapcsolt repülıtereken az ICAO 14 ANNEX-ban
meghatározott oltóanyag felhasználásával, az oltási idıt 3 perces idıtartammal, a haboldat intenzitást a
gyártó által megadott érték 1,5-szeresével kell biztosítani.
247. Az épületre, építményre zuhant vagy repülés közben felrobbant légijármő földre hulló részeit az adott
terület, létesítmény tüzével együtt kell oltani.
248. A törzsbe történı behatolás elıtt a légijármő sajátosságokat figyelembe véve fel kell becsülni a
géptörzs állapotát, állékonyságát. Vizsgálni kell a törzs és a burkolat roncsolódásának mértékét, a tőz hatása
által elıidézett elszínezıdést.
249. A behatolásra lehetıség szerint a szélfelıli oldalon lévı természetes nyílásokat kell használni, nyitni.
Amennyiben bontást kell alkalmazni, törekedni kell a megjelölt vészvágati helyeken történı vágásra. Ha
nincs jelölés, lehetıség szerint a törzs felsırész középvonalánál, az ablakoknál vagy ezek között, a szék karfa
szint és a kalaptartó szint közötti területen kell a behatolást végrehajtani.

250. A törzsbe behatoló mentı személyek minden esetben kötelesek légzıkészüléket használni.

IX. Fejezet
ÉGHETİ FOLYADÉKOT TÁROLÓ TARTÁLYOK ÉS FELFOGÓTEREIK
TÜZEINEK OLTÁSA
Általános elıírások
251. E fejezet a föld feletti, állóhengeres acéltartályokban és felfogótereikben keletkezett, valamint a
nagyobb felülető éghetı folyadéktüzek oltásának különös szabályait tartalmazza.
252. TMMT-t kell készíteni
252.1 tartálytelepeken a legnagyobb tartályból és védıterületébıl adódó összesített legnagyobb égı
felületre;
3
252.2 egyedi esetben minden olyan tartályra, amelynek befogadóképessége meghaladja az 500 m -t;
3
252.3 telepszerő elhelyezés esetén, ha a tartályok összesített tárolókapacitása meghaladja az 1000 m -t;
252.4 minden olyan helyen, ahol azt a tárolt anyag veszélyessége, feldolgozása, tárolása indokolttá teszi.
3
253. A TMMT-t úgy kell elkészíteni, hogy az támpontot nyújtson a telepen található valamennyi 500 m
vagy annál nagyobb tartály oltásához is. Az ezekrıl készített tervkivonatokat a TMMT mellékleteként kell
elkészíteni és tartalmazniuk kell a tartálytípusok fıbb tőzoltási jellemzıit
253.1 a tárolt anyagot és fıbb veszélyeit,
253.2 a tartály és felfogóterének jellemzı méreteit,
253.3 a szükséges oldatintenzitásokat,
253.4 a hőtéshez szükséges vízintenzitásokat az égı és a szomszédos tartályok esetén,
253.5 a stabil, illetve félstabil beépített oltóberendezés teljesítményét és jellemzı adatait,
253.6 a vízforrások jellemzı adatait, ha azok eltérnek a TMMT-ben szerepeltetett adatoktól,
253.7 a szükséges riasztási fokozatokat.
254. A tároló- és felfogóterek, illetıleg a szétfolyt éghetı anyagok tüzeinek oltására alkalmazható oltási
módok a habbal oltás és a kombinált (porral, habbal) oltás.
2
255. A 4000 m és ennél nagyobb összefüggı tőzfelület csak filmképzı tulajdonságú oltóanyagokkal
oltható.
2
256. A 4000 m -nél kisebb összefüggı tőzfelület oltása során törekedni kell a minél kisebb számú és
nagyobb teljesítményő oltóeszköz használatára.
257. Amennyiben az oltáshoz a habbelövéses módszert alkalmazzuk, akkor a habot lehetıség szerint
ütköztetni kell.
258. Tartálytőz oltásához, illetve nagyfelülető tüzek oltásához nehézhabot kell használni. A szintetikus
habképzı anyagok nem alkalmazhatóak a proteinbázisú habképzı anyagokkal.
259. Az oltáshoz szükséges habképzı anyagot a vonatkozó rendeletben meghatározott módon kell
készletezni.
260. A tőzoltást a TMMT alapján úgy kell szervezni, hogy az lehetıleg az elsı riasztástól számított 2 órán
belül, de a kivetıdés várható idıpontja elıtt végrehajtható legyen.
261. A habrohamhoz szükséges habképzı anyag egyszeres mennyiségének tengelyen kell lennie.
262. A beavatkozáshoz szükséges habképzıanyag mennyiségét úgy kell tervezni, hogy az 2 órán belül, de
lehetıleg a kivetıdés várható idıpontja elıtt biztosított legyen.

A tőzjelzés, riasztás
263. A riasztást a jelzés értékelése alapján a TMMT szerint kell végrehajtani.
264. Körgyőrő tőz esetén legalább a teljes felülető tartálytőzre tervezett erı-eszköz mennyiséget, a teljes
felülető tartálytőz esetén legalább a felfogó tér oltásához tervezett erıt, eszközt kell riasztani.
265. A riasztást követıen intézkedni kell (ha van) a magasnyomású tüzivíz-rendszer szivattyúinak
elindítására, illetve a hálózati nyomásfokozásra.

A vonulás, felderítés

266. A telephelyen belüli vonulás, annak sorrendje és a helyszín megközelítése a tőzoltásvezetı által
meghatározott módon történjen.
267. A tőzoltást megelızıen az üzemi szakemberrel fel kell venni a kapcsolatot.
268. A felderítést - kiemelten tartálytőz esetén - lehetıleg megfelelı magasságból is végre kell hajtani.

A tőzoltás elıkészítése
269. A tőzoltást a TMMT alapján úgy kell szervezni, hogy az a riasztástól számítva a legrövidebb idın
belül, de a kivetıdés várható idıpontja elıtt végrehajtható legyen.
270. Az erık, eszközök mőködési helyének kijelölésekor figyelembe kell venni a meteorológiai és
terepviszonyokat, a sugárzó hı hatását, a vízszintes irányú lángelhajlást, valamint a kiforrás és a kivetıdés
bekövetkezésének lehetıségét.
271. A tartályokat úgy kell megközelíteni, hogy biztosított legyen az oltóanyag hatékony belövése,
terítése a teljes felületre.

A tőzoltás
272. A tőzoltási feladatok a végrehajtás sorrendjében
272.1 a tőz környezetre történı átterjedésének megakadályozása, szomszédos tartályok hőtése,
272.2 a felfogótéren kívül az égı anyag oltása, a visszagyulladás megakadályozása,
272.3 az égı tároló hőtése,
272.4 a felfogótérbe kifolyt anyag tüzének oltása, a visszagyulladás megakadályozása és az oltás
tartósítása,
272.5 az égı tároló oltása, a visszagyulladás megakadályozása, az oltás tartósítása,
272.6 a felmelegedett tartályok (berendezések) utóhőtése.
273. A beépített hőtıberendezéseket a hőtés, a beépített oltóberendezéseket az oltás során használni kell.
274. A kivetıdés közvetlen veszélye esetén a bevetett tőzoltókat - ha lehetséges, az eszközöket is azonnal ki kell vonni a veszélyes zónából. Ebben az esetben a tőzoltás csak a kivetıdés bekövetkezése után
folytatható.
275. Kiforrás közvetlen veszélye esetén az erık, eszközök visszavonását úgy kell végrehajtani, hogy azok
védelmének biztosítása mellett az égı folyadék szétfolyásának mértéke csökkenthetı, a tőz továbbterjedése
megakadályozható, ezt követıen a tőz eloltása végrehajtható legyen.
276. A mobil oltóeszközök tőzcsaphálózatról közvetlenül is táplálhatók, mőködtethetık, ha a hálózat
dinamikus nyomása megfelel az oltóeszközök habbekeveréshez, habképzéshez és a hab célba juttatásához
szükséges üzemi nyomásának.
277. A tőzoltás csak akkor kezdhetı meg, ha a szükséges mennyiségő oltóanyag, az oltóhab képzéséhez és
kijuttatásához szükséges eszközök, erık és a személyzet egyidejőleg rendelkezésre állnak, a habroham az
elıírt intenzitással és idıtartamig megszakítás nélkül végrehajtható. Amennyiben a tőzoltás folyamatossága
biztosítható és a sikeres tőzoltásra valós esély van, az oltás a fentiektıl eltérıen elıbb is megkezdhetı, ha
azzal jelentıs kár keletkezése, vagy a tőzoltás körülményeinek nagyfokú romlása megelızhetı, de a teljes
eloltásig a habroham lehetıségét biztosítani kell.
278. A habroham kezdése, befejezése, illetve a sikertelen támadás esetén a visszavonulás tervszerően
történjen. A visszavonulást úgy kell végrehajtani, hogy az újabb támadás lehetısége minél elıbb
megtörténhessen. Újabb támadás csak a szükséges feltételek biztosítása után kezdhetı meg.
279. Több égı tartály esetén - ha azok egyidejő oltására nincs lehetıség - az oltást a szél felıli oldalon,
illetve annál a tartálynál kell megkezdeni, amely a leginkább veszélyezteti a környezetét.
280. Védıgödör-tőz oltásánál különös figyelmet kell fordítani a habtakaró épségének megırzésére, ezért a
tartály hőtését a védıgödör oltásának közvetlen megkezdése elıtt meg kell szüntetni.
281. Úszótetıs tartályok körgyőrő-tüze esetén a beépített félstabil habbal oltó berendezésekkel és
lehetıség szerint magasból mentı gépjármővek felhasználásával kell beavatkozni. Az oltás befejezését,
illetve annak elısegítését szükség szerint annak megkezdését kézi habsugárcsövekkel kell végezni.
282. A habtörı folyadékok tüzeit arra alkalmas habbal kell oltani. Az eloltott felület más habbal való
tartósítására nincs szükség. Az oltás során olyan vastag habtakarót kell biztosítani, hogy az megfelelıen
lefojtsa a keletkezı gázokat, gızöket és ezt a habtakarót a már használt habanyaggal szükség szerint fel kell
újítani. A habtakarót mindaddig fenn kell tartani és pótolni, amíg a felhevült felületek visszagyulladást
idézhetnek elı.
283. 100 °C feletti nyílttéri lobbanáspontú termékek tüzei - szabad felszín esetén - porlasztott, szórt
vízsugárral is olthatók, ha a sugarak az égı felülettel azonos szinten vagy annál magasabban helyezhetık el.

284. A vízzel hőtést - abban az esetben, ha az a habtakaróval nem tud érintkezni - az oltás után szintén
addig kell folytatni, amíg a visszagyulladás veszélye fennáll.

X. Fejezet
A GÁZT SZÁLLÍTÓ JÁRMŐVEK, A GÁZVEZETÉKEK, A GÁZTARTÁLYOK
ÉS A GÁZPALACKOK TÜZEINEK OLTÁSA
Általános elıírások
285. E fejezet elıírásait - a gázt szállító jármővek, a gázvezetékek, gázfogadó állomások, gáztartályok,
gázpalackok meghibásodása, illetve tüzeinek oltása során, továbbá láng- és/vagy hıhatásnak kitett
gázpalackok esetében - a Szabályzat általános elıírásaival együttesen kell alkalmazni.
286. A bejelentett gázömlés, baleset, tőzeset során - szakemberek igénybevételével - lehetıség szerint a
legrövidebb idı alatt meg kell szüntetni a gázömlést, robbanásveszélyt.
287. Amennyiben a jelzés tartalmából gázvezeték meghibásodására és annak következtében nagyobb
mennyiségő gáz kiáramlására, gázfogadóállomás vagy gáztartály tőzre lehet következtetni, tájékozódni kell a
közvetlen életveszélyben lévı személyekrıl, és meg kell állapítani a kiáramló gáz terjedési irányát és várható
hatását.
288. A tőzjelzés esetén, ha a tőzoltóság várható vonulási ideje
288.1 kevesebb, mint 10 perc, I-es kiemelt,
288.2 10-20 perc közötti, II-es kiemelt,
288.3 20 perc feletti, III-as kiemelt
riasztást kell végrehajtani, és szükség szerint porral oltó tőzoltó gépjármő és a VFCS gépjármő
vonultatására is intézkedni kell.
289. Ha a jelzés értékelése alapján a megközelítésre több úton van lehetıség, az útvonal megválasztásánál
figyelembe kell venni a meteorológiai viszonyokat is.
290. Az elsınek kiérkezı raj
290.1 hajtson végre felderítést,
290.2 a leállási helyet az esemény körülményei alapján határozza meg,
290.3 használja a jármőben rendelkezésre álló, az eset jellegébıl adódóan szükséges védıfelszereléseket.
291. A tőzoltásvezetı a veszélyességi övezet határát szakember igénybevételével jelölje ki. Ennek során
vegye figyelembe a meteorológiai viszonyokat és gondoskodjon a koncentráció folyamatos mérésérıl.
292. A felderítést különös óvatossággal - szikrát nem húzó, gyújtási veszélyt nem okozó eszközökkel,
védıfelszerelésekben - legalább két fıvel, és ha az indokolt védısugár szerelésével, a visszavonulás
feltételeit biztosítva kell végrehajtani.
293. A felderítés során a tőzoltásvezetı fordítson különös gondot
293.1 a már meglévı, valamint várható életveszély felmérésére, az életmentés módjainak
meghatározására,
293.2 a szabadba áramló gáz tulajdonságainak, mennyiségének, terjedési irányának megállapítására,
293.3 a lehetséges gyújtóforrásokra,
293.4 a kiürítés végrehajtására, az érintett területek behatárolására,
293.5 a gázvezeték, tárolótartály típusának megállapítására,
293.6 az alkalmazható oltó- és hőtıanyag megválasztásához szükséges információk beszerzésére,
293.7 a veszélyességi övezet meghatározására,
293.8 a meteorológiai viszonyok (szélirány) változására.
294. Az alkalmazandó taktikát, a szükséges erık, eszközök, védıfelszerelések, az oltó- és hőtıanyagok
megválasztását, a mentést, a veszély elhárítása érdekében teendı intézkedéseket a szakemberek
véleményének figyelembevételével kell meghatározni.
295. Az általános szabályok megtartása mellett azokat a vízforrásokat kell igénybe venni, amelyek a
veszélyességi övezeten kívül vannak és biztosítják a beavatkozáshoz (hőtéshez) szükséges vízmennyiséget.
296. Közúti jármővön szállított palackok esetében, ha a palackból kiáramló gáz meggyullad, azt el kell
oltani. A környezet intenzív hőtése mellett a hibás palackot ki kell emelni, el kell különíteni olyan helyre,
ahol az a környezetet nem veszélyezteti. Az illetékeseket azonnal értesíteni kell.
297. Ha a tartályos közúti gépjármőrıl sérülés miatt a szállított gázt át kell fejteni, a tőzoltásvezetı
intézkedjen
297.1 a közvetlen életveszély elhárítására,
297.2 a veszélyességi övezet meghatározására,

297.3 ha a lefejtés technológiájához nem szükséges, a jármő motorjának leállítására,
297.4 a környezetben a tőz- és robbanásveszély elhárítására,
297.5 a veszélyeztetett helyen tartózkodók eltávolítására, a terület lezárására és rendırség bevonásával a
forgalom leállítására.
298. Vasúti tartálykocsikon szállított éghetı gáz esetében a tőzoltásvezetı
298.1 jelölje ki információi alapján a veszélyességi övezet határát,
298.2 adjon utasítást a veszélyességi övezet határán belül antisztatikus ruha, szikramentes szerszám,
felszerelés használatára,
298.3 intézkedjen az égı, sérült tartálykocsi környezetébıl a nem égı, de veszélyeztetett kocsik
eltávolítására,
298.4 intézkedjen - villamos pálya esetén - az oltás megkezdése elıtt a veszélyeztetett terület
felsıvezetékének áramtalanítására és kiszakaszolására,
298.5 vegye fel a kapcsolatot a vasúti szakemberekkel, és ha szükséges, intézkedjen a vasúti forgalom
leállítására.

A gázt szállító vezeték tüzeinek oltása
299. Gázt szállító vezeték sérülésekor, fáklyaégés esetén
299.1 a tőzoltásvezetı intézkedjen az éghetı anyagok eltávolítására, a környezet hőtésére, a sérült
vezetékbıl kiáramló gázt csak abban az esetben szabad oltani, ha az elzárást megkezdték és rövid idın belül
be tudják fejezni;
299.2 a tőzoltásvezetı intézkedjen a kiáramló gáz nyomásától függetlenül szakember igénybevételével a
tolózárak lezárására vagy a meghibásodott berendezés, csıvezeték kiszakaszolására;
299.3 a sérült szállítóvezeték szakaszolását, szakaszonkénti nyomásmentesítést szakember
igénybevételével - a biztonsági szempontok figyelembevételével - kell végrehajtani, továbbá a
szállítóvezeték sérülése, károsodása esetén biztosítani kell, hogy a veszélyességi övezeten belül a további
káros vagy veszélyes mértékő elmozdulás ne következhessen be;
299.4 a tőzoltásvezetı a tőzoltás során szakember véleményét vegye figyelembe, és folyamatosan
gondoskodjon a robbanásveszély elhárításáról, a tőz továbbterjedésének megakadályozásáról, valamint a tőz
környezetében lévı berendezések hőtésérıl;
299.5 a tőzoltás befejezése után a hőtést addig kell folytatni, amíg a visszagyulladás veszélye teljesen meg
nem szőnik.

A gázt tároló tartályok tüzeinek oltása
300. Amennyiben a szomszédos (veszélyeztetett) tartályok palást- és tetıhőtı berendezése használható, a
tőzoltásvezetı intézkedjen azok beindítására.
301. Ha a palást- és tetıhőtı berendezések nem kielégítıen mőködnek, akkor a szomszédos tartályok
védelmének biztosítását mobil felszerelésekkel, hőtısugarak, vízágyúk bevetésével kell végezni.
302. Az égı tartály hőtését stabil hőtıberendezés igénybevételével, illetve - ha az nem mőködik, vagy
nincs - vízágyúkkal, vízsugarakkal kell biztosítani.
303. A tőzoltásvezetı intézkedjen
303.1 a tartály betáplálásának megszüntetésére,
303.2 a gázkoncentráció folyamatos mérésére és a veszélyességi övezet meghatározására,
303.3 az oltást végzıket megfelelı védıruházattal és - mérgezı égéstermékek esetén - légzésvédı
eszközökkel való ellátására.
304. A kialakult gázfáklyát mindaddig nem szabad eloltani, amíg a gáz utánpótlását kiszakaszolással,
leürítéssel, a gáz folyamatos hőtés melletti ellenırzött kiégetésével vagy más módon meg nem szüntették.
305. El kell oltani a tüzet, ha a kifúvás csekély intenzitása folytán a láng hosszúsága 0,5 méternél kisebb,
vagy a megtett óvintézkedések eredményeként az alá csökken.
306. Ha a kiáramló gáz nem gyulladt meg vagy eloltották, a gázfelhı felhígítását szórt vízsugarakkal elı
kell segíteni, terjedését vízfüggönyök alkalmazásával le kell határolni.

A gázpalackok tüzeinek oltása
307. A tőzoltásvezetı a gázpalackon található jelölések és színjelek alapján állapítsa meg a gáz fajtáját,
vegye fel a kapcsolatot az üzemben tartóval, a töltı- és szállítóvállalattal.
308. A tőzoltásvezetı derítse fel, hogy

380.1 a palacko(ka)t közvetlenül vagy közvetve érte-e láng- vagy hıhatás,
380.2 milyen volt a tőz keletkezésének idıpontjában a töltöttség,
380.3 zárt vagy nyitott-e a szelep.
309. A tőzoltásvezetı intézkedjen a lehőlt, már nem robbanásveszélyes palack elszállíttatására.
310. A tőzoltás megkezdése elıtt és a beavatkozás alatt gondoskodni kell - a gáz tulajdonságainak
figyelembevételével - a környezetvédelmi elıírások megtartására.
311. Acetilén gázpalackok tőzeseténél a tőzoltásvezetı intézkedjen az intenzív és folyamatos hőtésre,
valamint a helyzet felmérése alapján a tőz egyéb körülményeinek hatását is figyelembe véve döntsön a
palack kimentésérıl.
311.1 A tőz eloltását követıen gondoskodni kell a palack folyamatos hőtésérıl.
311.2 A kimentett palackot (palackokat) olyan biztonságos helyre kell vinni, ahol az - robbanás esetén sem a tőzoltást végzıkre, sem a környezetre nem jelent veszélyt.
311.3 A gázpalack(ok) intenzív hőtését mindaddig folytatni kell, amíg a szakember véleménye szerint az
nem szállítható.
311.4 A hőtısugarakat úgy kell elhelyezni, hogy a sugárvezetık biztonságban legyenek.
311.5 A hőtés idıszakára a területet veszélyességi övezet kijelölésével le kell zárni.
311.6 A gázpalack sérülése vagy tőzbe kerülése esetén a palack mesterlövész puskával való kilövése
lehetséges, az alábbiak figyelembevételével:
311.6.1 a lövés következtében kiáramló gázt láng vagy hıhatás nem érheti,
311.6.2 a kilövés csak biztonságos távolságból, megfelelı védıfelszerelés viselése mellett végezhetı el,
311.6.3 a kilövést csak erre kiképzett, fegyverhasználatra jogosult, gyakorlott személy végezheti,
311.6.4 a legalább 5 lövésnek egyenletesen, az (lehetıleg) álló palack palástjának hossztengely-vonalára
kell jutnia, minél kisebb idıintervallumban.
312. PB-gázpalack tüze esetében a tőzoltásvezetı elsıként a folyamatos hőtést szervezze meg.
312.1 Az oltást akkor szabad elvégezni, ha környezetében nincs olyan gyújtóforrás, ami a kiáramló gázt
visszagyújtaná.
312.2 A lángzónában lévı palackokat a tőzoltásvezetı utasítása szerint lehet mozgatni, folyamatos
intenzív hőtés biztosítása mellett.
312.3 Ha a gázpalackból kiáramló gáz ég, a tőzoltásvezetı intézkedjen a palack hőtésére és elzárására.
312.4 Az elzárás után a palackot a veszélyeztetett területrıl el kell távolítani, biztonságos helyre kell
szállítani.
312.5 A már hınek kitett palackok hőtésére a tőzoltásvezetı intézkedjen, figyelembe véve a hirtelen hőtés
veszélyeit.
313. Mérgezı, maró, ismeretlen anyagokat tartalmazó gázpalackok tüzeinek oltását, mentését megfelelı
védıfelszerelések használatával kell végrehajtani. A tőzoltásvezetı határozza meg a védıfelszerelés fajtáját.

XI. Fejezet
A SUGÁRVESZÉLYES TERÜLETEN KELETKEZETT TÜZEK OLTÁSA
314. Tőzoltási tevékenységet, valamint a tőzoltással kapcsolatos feladatok végzését a sugárzó anyagot
elıállító, használó és tároló létesítmények, a szállítás munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályai, a
veszélyes létesítmények címjegyzéke és azok balesetelhárítási intézkedési terve alapján készített TMMT és e
Szabályzat elıírásai szerint kell végezni.
315. Azokon a helyeken, ahol radioaktív anyagok jelenlétével - radioaktív sugárzással, radioaktív izotópos
szennyezıdéssel (kontaminációval) - kell számolni elsısorban a munkahely dolgozói, a létesítmény
tőzoltósága, és ezt követıen a hivatásos önkormányzati, valamint önkéntes tőzoltóság tagjai avatkozzanak
be. Ezen anyagok szállítása során a munkahely dolgozója alatt a jármő vezetıjét és a rakomány kísérıjét kell
érteni, aki a külön jogszabály alapján részére kiadott utasításban foglaltak szerint jár el.
316. Nem feladata a tőzoltóságnak a kárhelyen a sugárzó anyagok felkutatása, eltávolítása (áthelyezése), a
berendezések, tárgyak mentése.

A riasztás
317. A sugárveszélyes munkahelyrıl érkezett tőzjelzés esetén a híradóügyeletes az egység riasztása után
köteles a riasztási lappal együtt a TMMT-t is átadni a vonuló egység parancsnokának, ezt követıen - a
visszajelzés tartalmától függıen - haladéktalanul értesítse (illetve gondoskodjon értesítésérıl) az
együttmőködı szerveket, az érintett terület (üzem) tulajdonosát, üzemeltetıjét, a sugárvédelmi szolgálatot, az

Országos Mentıszolgálatot, az ÁNTSZ illetékes megyei (fıvárosi) intézetét és a polgári védelmet, a
rendırséget és egyéb szervezeteket (Országos F. J. C. Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet), a
Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság vezetıjét.

A felderítés
318. A helyszínre érkezéskor, a felderítés megkezdése elıtt a tőzoltásvezetı intézkedjen a veszélyes
zónán kívüli gyülekezési hely kijelölésérıl.
319. A tulajdonos, üzemeltetı szakszemélyzete bevonásával a tőzoltásvezetı kezdje meg a felderítést a
tőzeset pontos behatárolása érdekében.
320. A helyszínen lévı szakszemélyzet vezetıjével vagy az általa kijelölt személlyel közösen végzett
felderítés és szakértıi vélemény alapján a tőzoltásvezetı intézkedjen a felderítésben résztvevık váltásáról,
tartalékok képzésérıl, oktassa ki az állományt a várható hatásokról és a magatartási szabályokról.

A tőzoltás elıkészítése
321. A felderítés, beavatkozás megkezdése elıtt a tőzoltásvezetı a szakszemélyzet bevonásával
intézkedjen a sugárszint, valamint a sugárterhelés ellenırzésére, mérésére, nyilvántartására.
322. A tőzoltásvezetı gondoskodjon a sugárvédelmi szervezet szakembereivel a dolgozók
kimenekítésében részt vevı személyek kijelölésérıl, továbbá a szakértıi vélemény alapján határozza meg
322.1 a beavatkozás módját,
322.2 az alkalmazható oltóanyagot,
322.3 a szükséges védıeszközök használatát,
322.4 a beavatkozásban résztvevık mőködési helyét,
322.5 a bevetési helyeken a tartózkodás idejét.

A tőzoltás
323. A sugárveszélyes helyen, helyiségben a dolgozók, továbbá a tőzoltóság tagjai tőzoltási munkát addig
nem végezhetnek, amíg a sugárvédelmi szakember a tőzoltásra nem adta meg az engedélyt. Kivéve az
életmentés esetét, illetve a nagy anyagi kár elhárítása érdekében, ha a beavatkozó személyek dózisterhelése
folyamatosan mérhetı.
324. Az oltási eljárásokat és az oltóanyagot, valamint az egyéb intézkedéseket úgy kell meghatározni,
hogy azok ne vezessenek a radioaktív anyagok szétterjedéséhez, széthordásához.
325. A beavatkozásnál kerülni kell minden indokolatlan sugárterhelést és szennyezıdést. Ennek
érdekében a beavatkozás szervezésénél
325.1 a gépjármővek felállítási helyét és a vízforrásokat lehetıleg a veszélyes zónán kívül kell kijelölni,
325.2 csak a feltétlenül szükséges létszám és felszerelés minél rövidebb ideig tartó mőködésére kell
törekedni,
325.3 a beavatkozást a sugárforrástól lehetı legtávolabbról kell végezni;
325.4 a radioaktív sugárzással szemben árnyékolóként fel kell használni az építmény, illetve a terep adta
lehetıségeket,
325.5 az oltás után a bevetett erıket és eszközöket - amennyiben szükséges - kijelölt helyen mentesíteni
kell.
326. Ha a helyszínen felelıs személyzet nincs, a tőzoltásra a tőzoltásvezetı csak abban az esetben adhat
utasítást, ha a helyszín alapos ismeretével, sugárveszély szempontjából elıfordulható legveszélyesebb
körülmények ismeretével és a szükséges felszerelésekkel rendelkezik. Ezek hiányában a környezet
védelmére kell intézkedni.
327. Az állomány veszélyes zónában való tartózkodásának ideje alatt a tőzoltásvezetı vagy az általa
kijelölt személy köteles a sugárszintrıl folyamatosan informálódni. Ha a sugárszint meghaladja a veszélyes
zónában való mőködési idı számítási alapját képezı értéket, a tartózkodási idıt ismételten meg kell
határozni. A veszélyes zónán belüli biztonságos tartózkodás idejét követıen az állományt a veszélyes
zónából azonnal ki kell vonni.
328. Veszélyeztetett területen folyó nukleárisbaleset-elhárítást, valamennyi tevékenység koordinálását a
Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság illetékes tagjainak át kell adni.

XII. Fejezet

AZ ERDİK ÉS A TİZEGTERÜLETEK TÜZEINEK OLTÁSA
329. E fejezetben foglalt elıírásokat az erdı, bozót és náddal borított területek, valamint a folyamatosan
égı tızegtalajok (föld alatti égések) tüzeinek az oltásánál kell alkalmazni.
330. Tőzveszélyes idıszakban valamennyi tőzoltói intézkedést az Állami Erdészeti Szolgálat, illetıleg a
természetvédelmi területek által felállított ügyeleti rendszerek információi alapján kell tervezni.
331. A tőzoltásnál a lehetı legkisebb környezetvédelmi kárral járó beavatkozási módot kell meghatározni.
332. Nehezen áttekinthetı vagy nagy kiterjedéső tőz esetén több tájékozódási pont kijelölésére is
intézkedni kell.

A külsı segítség igénybevétele
333. Ha az égés határozatlan irányú és a tőzterjedés gyors, a tőzoltóság(ok) ügyeleteinek a bevonásával
több szervezet együttmőködését kell kezdeményezniük.
334. Amennyiben a feladatok fegyveres, rendıri vagy polgári védelmi erık bevonását igénylik, magasabb
szintő tőzoltás irányítási szervezetet kell létrehozni.
335. A segítségnyújtásba bevont dolgozókat és polgári lakosságot, valamint a sorállományú katonai erıket
csak tőzoltói irányítás mellett szabad bevetni.
336. A tőzoltás során figyelembe kell venni az erdıgazdálkodó által készített, a vonatkozó jogszabályban
meghatározott védelmi tervben foglaltakat.

A hírösszeköttetés biztosítása
337. A veszélyhelyzet felszámolásának idıszakára az igénybe vett szervek, szervezetekkel biztosítani kell
a folyamatos kapcsolattartást mind az ügyeletek, mind pedig a veszélyzónában tevékenykedı egységek
(személyek) között. Ez a kapcsolattartás a mentési munkálatok végzésén túl terjedjen ki a veszélyhelyzet
felszámolására vonatkozó adatok, javaslatok és megoldások kölcsönös cseréjére és valamennyi közremőködı
tevékenységének a folyamatos támogatására.
338. Légi felderítés, oltás, mentés során több légijármő egyidejő alkalmazása esetén repülésirányítást csak
képesített földi szolgálat végezhet.

A tőzoltás elıkészítése
339. A helyszín megközelítése és a technikai eszközök telepítése során különös tekintettel kell lenni
339.1 a terepviszonyokra,
339.2 a megközelítési utak járhatóságára, szelvényméreteinek változatosságára,
339.3 az uralkodó szélirány jellemzıire (meteorológiai információk),
339.4 a veszélyeztetett terület gyors elhagyására,
339.5 a gyakori kényszer áttelepülésekre és a távolsági vízszállítás megszervezésére.
340. A légijármővek földi bázis és oltóanyag-töltıhelyét elsısorban a merevszárnyú légijármő fogadására
is alkalmas kedvezıtlenebb kategória besorolású (nem közforgalmi) füves leszállópályák kijelölésével kell
biztosítani.
341. A tőzoltás szervezésénél figyelembe kell venni, hogy - az éjszakai repülésre képesített vezetıvel, arra
alkalmas légijármővel végrehajtott felderítés esetét kivéve - biztonsági okokból csak nappali repülés
tervezhetı.
342. Biztonsági okokból a veszélyeztetett területekre irányított személyek nyilvántartásáról gondoskodni
kell.
343. A várhatóan több napot is igénybe vevı munkálatok esetén a helyszín folyamatos egészségügyi
biztosításáról gondoskodni kell.
344. Az eset helyszínén történı többszöri váltás, pihentetés esetén, a helyi önkormányzat és a polgári
védelem bevonásával a szükséges szociális ellátó háttér megteremtésére intézkedni kell.
345. A nehéz terepadottságok leküzdése érdekében lánctalpas vontatójármővek beállítását meg kell
szervezni.

A felderítés

346. A tőzoltásvezetı a lehetıségek szerint minél elıbb szerezze be az érintett terület erdımővelési
térképét. Jelölje ki az erdıgazdálkodó bevonásával a veszélyeztetett terület határvonalait, és annak
ismeretében határozza meg az oltási, védekezési és elhárítási feladatokat. Szükség szerint intézkedjen a
további erık és eszközök kirendelésérıl és fogadásukról.
347. Megfelelı terepviszonyok esetén a helyszín felderítéséhez magasból mentı gépjármő is igénybe
vehetı.
348. A veszélyes katonai gyakorló területek (lıterek, használaton kívüli lıterek, nem hatástalanított
aknamezık) tüzeinek oltását csak a Magyar Honvédség tőzszerész szolgálatának, illetve a lıtérparancsnokok
helyszíni irányítása alapján lehet végezni.

A tőzoltás
349. Az oltóvízellátás érdekében - szükség esetén - nyitott csatornák, helyi víztározó medencék
kialakítására földmunkagépek helyszínre rendelésére kell intézkedni.
350. A víztározók helykijelölésénél és kialakításánál figyelembe kell venni a légijármővel történı oltás
vízbiztosításának különleges sajátosságait is.
351. A tızegtüzek mély elárasztásos módszerrel történı oltásához a területileg illetékes vízügyi
szakembereket, illetıleg szolgálatot igénybe kell venni.
352. A tőz mesterséges határok közé szorítása (fadöntés, ellentőz, robbantásos módszer alkalmazása)
során az alkalmazott taktikára jellemzı veszélyhelyzetnek megfelelıen meg kell teremteni a biztonságos
munkavégzés feltételeit.
353. A tőzoltásvezetı meghatározhatja az oltásban részt vevı tőzoltók számára a személyi védelmet
biztosító védıruházat könnyített használatát, és ellenırzi annak betartását.
354. Tızegtüzek oltásánál szükség szerint könnyő hıvédı ruházat használata is elrendelhetı.

A tőzoltás utáni feladatok
355. A tőzoltást követıen az érintett terület fokozott felügyeletérıl a tőzoltásvezetınek intézkedni kell. A
feladatra kijelölt polgári személyeket fel kell készíteni, és részükre a hírösszeköttetést biztosítani.

XIII. Fejezet
AZ OLAJ- ÉS GÁZKÚTTÜZEK OLTÁSA
356. E fejezet elıírásait a kıolaj- és földgázbányászat kútjain, berendezésein történt olyan meghibásodás
(üzemzavar, kútkitörés) esetében kell alkalmazni, amelynek következtében a kiáramló anyag tüzet vagy
robbanást idéz vagy idézhet elı.
357. A gáz-, olajkitermelı gazdasági szervezet saját erıivel, eszközeivel szervezi és végzi a kitörés
elfojtását, a tőz eloltását.
358. A tőzoltóság mőködjön közre,
358.1 ha a kiáramló anyag nem ég, a tőz keletkezésének, az esetleges robbanás bekövetkezésének
megakadályozásában és a hibaelhárítók védelmében,
358.2 ha a kiáramló anyag ég, biztosítsa a gépek, fémalkatrészek, roncsok eltávolításában résztvevık
munkáját.

A tőzoltást megelızı feladatok
359. Az elsıdleges mőködési körzet, illetve mőködési terület szerinti tőzoltóság az üzemzavarról, a
kútkitörésrıl érkezett jelzés vétele után riassza a helyszínre a szükséges eszközöket, felszereléseket.
360. A tőzoltásvezetı a meghibásodás elhárításához nyújtott közremőködésével segítse a kút
környezetének részletes felderítését, továbbá a szakemberek bevonásával minden olyan berendezés, tárgy,
anyag elszállításának védelmét, amely a kútból kiáramló anyag belobbanását vagy robbanást idézhet elı.
361. A tőzoltásvezetı tartson állandó kapcsolatot a kitörésvédelmet, illetıleg a kitörés elhárítását irányító
vezetıvel (a továbbiakban: KVV) a terület lezárását irányító erık parancsnokával, (a továbbiakban: TPK), és
biztosítsa, hogy intézkedéseiket, utasításaikat összehangoltan, egymás tudtával és egyetértésével adják ki.
362. A kitörésvédelmi törzsbe beosztottak feladataikat egymás mellé rendelve végezzék. Vitás esetben a
tőzoltásvezetı és KVV egyetértésben döntsön.

363. Az együttmőködés biztosítása érdekében a közremőködı szervek közösen határozzák meg
363.1 a tőzoltásvezetı, a KVV és a TPK irányítási pontját (lehetıleg azonos, de legalább egymáshoz
közeli helyen),
363.2 a tőzoltásvezetési, a kitörés-elhárítási és a területzárási feladatokat irányító törzsek munkahelyeit,
363.3 a híradóközpont mőködési helyét, illetıleg a meteorológiai mérıhelyet, az orvosi és a
mentıszolgálat munkahelyeit,
363.4 a pihenésre, öltözésre, melegedésre, gyülekezésre alkalmas területeket,
363.5 az éjszakai szálláskörleteket,
363.6 a fızés, étkezés, tisztálkodási és kommunális szükségletek helyeit,
363.7 a rendfenntartó, környezetvédelmi feladatokat ellátó szervek, alakulatok mőködési területeit,
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363.8 a 4184 W/m hıáramsőrőség és a 85 dB(AI) zajszint határvonalait,
363.10 gázok jelenléte esetén a veszélyeztetett körzet határát,
363.11 az ellátó vízforrások, víztároló medencék helyét, az ellátóvezetékek, az alap- és visszatápláló
vezetékek nyomvonalait, a tervezett akcióidıkhöz szükséges víz mennyiségét.
364. A halláskárosodás megelızése érdekében a tőzoltót érı zaj egyenértékő A-szintje 8 órai folyamatos
munkavégzést figyelembe véve nem haladhatja meg a 85 dB(AI) értéket.
365. A tőzoltásvezetı a tőzoltó erıkkel a beavatkozás megkezdése elıtt
365.1 ismertesse meg azokat a mőveleteket, amelyeket a kitörésvédelmi csoportok a kút környezetében
végrehajtanak,
365.2 biztosítsa, hogy a védelmet irányító tőzoltó szakasz parancsnoka és a kitörésvédelmi csoportot
irányító állandó kapcsolatot tartson,
365.3 a második vonalba bevetett sugarakat úgy helyeztesse el, hogy az elsı vonalban lévık életének
közvetlen veszélyeztetése esetén azok rövid idı alatt átcsoportosíthatók legyenek,
365.4 ismertesse a sugárvezetıkkel az átcsoportosítás végrehajtásának módját,
365.5 biztosítsa, hogy az elsı és a második vonalban elhelyezett sugárvezetık, valamint a kitörésvédelmi
csoportba beosztottak munkája összehangolt legyen.
366. A tőzoltás csak akkor kezdhetı meg, ha a kút környezetét az izzó, parázsló, felmelegedett anyagoktól
megtisztították.

A kútelzárási mőveletek biztosítása
367. A kútelzárási mőveleteket végzıknek - hőtés biztosítása mellett - fel kell deríteni a kút környezetét,
és a szénhidrogének kicsapódásának várható területérıl minden személyt, gépet ki kell vonni. Ezt a területet
fokozottan tőz- és robbanásveszélyes övezetnek kell tekinteni, és ott a közvetlen tőz- vagy robbanásveszély
esetén alkalmazott szabályok szerint kell eljárni.
368. A hőtés alatt elı kell készíteni, illetıleg végre kell hajtani a már szükségtelenné vált erık, eszközök
fokozatos visszavonulását, valamint a kútelzárást végzık védelmét.
369. Az elzárási mőveleteket végzıket ért baleset esetén a mentésükre - munkavégzésük közelében legalább 10 fıs mentési csoportot kell készenlétben tartani.
370. Sötétben, ködben, hóviharban a kútnál és annak közvetlen közelében, valamint a kritikus
gázkoncentrációval elárasztott területen minden emberi és gépi tevékenységet meg kell tiltani.

MÁSODIK RÉSZ
MŐSZAKI MENTÉSI SZABÁLYZAT
ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. Fejezet
A MŐSZAKI MENTÉS FOGALMA ÉS A VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK
371. E Szabályzat a tőzoltóság mőszaki mentéssel összefüggı tevékenységét határozza meg. Magába
foglalja a mőszaki mentés elıkészítésével, szervezésével, vezetésével és végrehajtásával összefüggı fıbb
feladatokat.
372. A mőszaki mentési feladatok végrehajtása során értelemszerően alkalmazni kell a „Tőzoltási
Szabályzat Általános Rész”-ben foglaltakat is.

373. A mőszaki mentés természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, mőszaki
meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által elıidézett veszélyhelyzet során
az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tőzoltóság részérıl - a rendelkezésre álló,
illetıleg az általa igénybe vett eszközökkel - végzett elsıdleges beavatkozói tevékenység. Így különösen
373.1 az épületkároknál, építménybaleseteknél,
373.2 a közlekedési baleseteknél,
373.3 a természetes vizekben (folyó és álló vizekben) bekövetkezett baleseteknél,
373.4 a csatornákban, kutakban és egyéb víztározókban bekövetkezett baleseteknél,
373.5 a közüzemi berendezések, közmővek meghibásodásával összefüggı veszélyhelyzeteknél,
baleseteknél (gépi és villamosbaleseteknél),
373.6 a magasban, mélyben, föld alatti üregekben (barlangokban, szakadékokban) bekövetkezett
baleseteknél,
373.7 a veszélyes anyagok szabadba jutásánál, nukleáris baleset során,
373.8 a természeti csapásoknál (árvíz, belvíz, vihar okozta károk, földrengés, földcsuszamlás), valamint
minden hasonló esetben az élet- és a vagyonmentés, valamint az alapvetı élet- és vagyonbiztonság érdekében
a tőzoltóság mőködése.
374. Az elsıdleges beavatkozás addig tart, amíg a közvetlen veszélyhelyzet meg nem szőnt, illetve az
esemény felszámolásának irányítását magasabb védelmi szervezet (védelmi bizottság) át nem vette. A
tőzoltóság ezután a Szabályzatban foglalt feladatait a védelmi szervezet irányítása mellett végzi.
375. A mőszaki mentés során végrehajtandó fıbb feladatok
375.1 az életmentés;
375.2 a közvetett és közvetlen élet- és balesetveszély elhárítása;
375.3 az állatok, tárgyak és anyagi javak mentése értékük, pótolhatatlanságuk, az állatjóléti szempontokra
vagy funkcionális fontosságukra tekintettel;
375.4 az esemény által okozott további környezeti károk mérséklése;
375.5 a közlekedési forgalom helyreállításának elısegítése.
376. Különös figyelemmel és körültekintéssel kell eljárni a személyek felkutatásánál, mentésénél,
figyelembe kell venni az orvos, illetıleg a mentık véleményét. Tömeges balesetnél gondoskodni kell a
balesetet szenvedettek segítségnyújtási, ellátási helyének kijelölésérıl.

II. Fejezet
A MŐSZAKI MENTÉS SZERVEZETE, VEZETÉSE
377. A tőzoltóság a mőszaki mentési tevékenységet az alábbi szervezeti keretek között végezheti
377.1 önállóan (saját készenléti állományával és technikai eszközeivel),
377.2 együttmőködve más szervekkel, szervezetekkel mellérendeltségi viszonyban,
377.3 együttmőködve más szervekkel, szervezetekkel, tőzoltói irányítással.
378. A tőzoltóság önállóan hajtja végre a feladatokat a kárhelyre érkezésekor, amikor más beavatkozó
szerv még nincs a helyszínen és a késedelmes beavatkozás emberi életet veszélyeztetne, vagy jelentıs
kárnövekedés következne be, illetve eszközei, személyi állománya alkalmas a feladat elvégzésére.
379. A tőzoltóság más szervvel, szervezettel együttmőködve, de önálló feladatként (részfeladatként) végzi
a mőszaki mentési tevékenységet
379.1 ha a mentési tevékenység irányítása, vezetése más szerv, szervezet feladata,
379.2 a mőszaki mentéshez további személyi és tárgyi feltételekre is szükség van.
380. tőzoltóság együttmőködve más szervekkel, szervezetekkel, tőzoltói irányítással végzi a feladatát, ha
annak végrehajtásához más személyekre és eszközökre is szükség van, de a szakmai feladat tőzoltói
irányítást igényel.
381. A mentésvezetı szakértıt vehet igénybe, ha
381.1 az eredményes és biztonságos tevékenységhez az szükséges,
381.2 az adott körülmények pontos ismerete, a veszély jellege azt megköveteli,
381.3 a beavatkozó egység szakismerete, helyismerete nem elegendı.
382. A mőszaki mentés vezetıje a mentésvezetı. Ha indokolt, meg kell alakítani a vezetési törzset. A
mőszaki mentésnél szervezhetı beosztások mentésvezetı (MV) illetve mentésvezetı-helyettes (MVH), a
többi beosztás megegyezik az I. Rész, I. fejezet 9. pontjában foglaltakkal.
383. Mentésvezetı lehet
383.1 tőzoltásvezetésre jogosult személy,
383.2 a helyszínen közremőködı (irányító) szerveket, szervezeteket vezetı,

383.3. több szerv együttmőködése esetén a mőszaki mentésben alaptevékenységet végzı szervezet
vezetıje.
384. A mentésvezetı az esemény jellegétıl függıen, illetve a kárhelyen a feladatokkal összhangban
további beosztásokat is szervezhet, illetve részfeladatok alapján a szervezetet szükséges mértékben
csökkentheti.
385. A helyszínen a tőzoltó egységek, valamint a tőzoltó egységekhez beosztott külsı személyek
közvetlen irányítását (vezetését) csak a tőzoltó egység parancsnoka végezheti.
386. A mentésvezetı felelıs a feladatok gyors és szakszerő végrehajtásáért, a hozzá beosztott személyi
állomány és technikai eszközök balesetmentes mőködéséért.

III. Fejezet
A MŐSZAKI MENTÉSSEL ÖSSZEFÜGGİ FİBB FELADATOK
387. A felderítés során
387.1 meg kell állapítani, hogy van-e életveszély,
387.2 meg kell határozni a veszély jellegét,
387.3 meg kell állapítani a veszélyeztetett terület nagyságát, határait, a biztonsági zónát,
387.4 dönteni kell a feladatok végrehajtási sorrendjérıl (egyidejőségérıl), szükséges erık, technikai
eszközök biztosításának módjáról (kirendelésérıl),
387.5 fel kell deríteni az egészségre, testi épségre legkevésbé veszélyes munkafeltételek lehetıségét.
388. A beavatkozásnál
388.1 meg kell határozni a feladat-végrehajtás mőveleteit, a kapcsolattartás formáit,
388.2 a mőszaki mentési feladatot az életveszély-elhárítás kivételével csak úgy szabad végrehajtani, hogy
az a mőszaki mentésben résztvevık testi épségét ne veszélyeztesse,
388.3 beosztott személyi állomány tagjai csak akkor hajthatnak végre önálló elhatározással feladatot, ha
életük, testi épségük veszélybe kerül,
388.4 a végrehajtás során védeni kell a saját és egymás testi épségét,
388.5 az élet vagy testi épség elıre látható veszélyeztetése esetén a feladatot önkéntes jelentkezés alapján
kell végrehajtani, ha erre lehetıség nincs (jelentkezı hiányában) a mentésvezetı dönt a kijelölésrıl,
388.6 az élet, testi épség kockáztatásával járó feladat végrehajtását a mentésvezetı lehetıleg személyesen
irányítsa,
388.7 mőszaki mentés korlátozott látási viszonyok között csak halaszthatatlan esetben végezhetı el, és
szükséges megvilágításról gondoskodni kell,
388.8 ha a feladat végrehajtása során akadályozó körülmény van, azt haladéktalanul jelenteni kell a
közvetlen irányító parancsnoknak,
388.9 a mőszaki mentési munkálatokat addig kell végezni, amíg a közvetlen veszély elhárult.
MŐSZAKI MENTÉSI SZABÁLYZAT

ALKALMAZOTT MŐSZAKI MENTÉS
IV. Fejezet
A KÖZLEKEDÉSI BALESETEKNÉL TÖRTÉNİ BEAVATKOZÁS SZABÁLYAI
Általános elıírások
389. Közlekedési baleset alatt a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedés forgalmi hálózatában, útvonalán
bekövetkezett olyan eseményt (eseménysort) kell érteni, amely(ek) során emberi élet, tárgyak (anyagok)
vannak veszélyben vagy ennek következtében haláleset, személyi sérülés történt.
390. A közlekedési balesetrıl beérkezett jelzés vételét követıen értesíteni kell a rendırséget, az Országos
Mentıszolgálatot, az esetlegesen közremőködı szervezeteket, és ha az indokolt, szakértı(k) kirendelésére
kell intézkedni.
391. A mőszaki mentési munkák végzéséhez - ha az indokolt - további erık, eszközök kirendelésére kell
intézkedni, amennyiben vonuló egység létszáma, a rendelkezésre álló technikai eszközök a feladatok
végrehajtására nem elegendık.

392. A felderítés, a beavatkozás során elsıdlegesen az életveszély elhárítására, a testi épség és anyagi
javak védelmére, a tőz- és robbanásveszély megakadályozására, valamint a további balesetek megelızésére
kell törekedni.

Beavatkozás közúti, vasúti jármő balesetnél
393. A baleset jelzésének vételekor a Tőzoltási Szabályzatban meghatározott adatok rögzítésén túl az
alábbi kiegészítı adatokat kell kérni
393.1 milyen típusú jármő(vek) szenvedett (szenvedtek) balesetet,
393.2 mi a látható jellemzıje a hajtóanyagnak, rakománynak (veszélyt jelzı tábla, halmazállapot,
szállítási mód stb.), mit tartalmaznak az okmányok,
393.3 milyen volt a jármő haladási iránya, valamint a balesetet követıen milyen az elhelyezkedése
(felborult, forgalmi akadályt képez),
393.4 milyenek az idıjárási viszonyok,
393.5 milyen a káresemény megközelítésének a lehetısége.
394. A helyszínt megfelelı körültekintéssel kell megközelíteni, az eseménytıl függıen a személyi
védıfelszerelések használatát el kell rendelni.
395. A felderítés során meg kell állapítani
395.1 a személyi mentés végrehajtásának szükségességét, a bajba jutottak számát, a mentés módját,
395.2 látható jelenségek (anyagkifolyás, szétszóródás) alapján a várható következményeket (pl. tőz- vagy
robbanásveszély lehetıségét),
395.3 a jármővön van-e elhelyezve veszélyes anyag jelenlétére utaló tábla vagy bárca, mit tartalmaznak a
fuvarokmányok,
395.4 milyen intézkedések szükségesek a beavatkozáshoz, a további veszélyek elhárításához,
395.5 szükség van-e - különösen a veszélyes anyagokat szállító jármővek esetén - az anyag(ok)ra
vonatkozó további információk beszerzésére.
396. Intézkedéseket kell tenni a forgalom leállítására, elterelésére, vagy szükség esetén a helyszínt zárt
területté kell nyilvánítani.
397. Vasúti baleset esetén intézkedni kell a fımenetirányító értesítésére és meg kell határozni számára a
kért segítséget (feszültségmentesítés, tőzoltó vonat, vasúti daru, szakember, forgalomirányítás stb.)
398. A beavatkozás során végrehajtandó fıbb feladatok
398.1 különös figyelemmel és körültekintéssel kell eljárni a sérült jármő(vek)ben a roncsok között lévı
személyek felkutatásánál, mentésénél, figyelembe kell venni az orvos, illetıleg a mentık véleményét,
398.2 tömeges balesetnél meg kell határozni a mentés végrehajtásának sorrendjét, gondoskodni kell a
balesetet szenvedettek segítségnyújtási, ellátási helyének kijelölésérıl,
398.3 meg kell akadályozni az anyagok további kifolyását, szétszóródását,
398.4 a már kifolyt, kiszóródott anyagok továbbterjedését, csatornába, közmőalagútba, aknába való jutását
körülhatárolással, árkolással, letakarással meg kell akadályozni,
398.5 a felborult jármővek felállítását, biztonságba helyezését a szakemberek véleményének
figyelembevételével, illetve közremőködésükkel kell végrehajtani,
398.6 a sérült közúti jármővek leválasztását el kell végezni,
398.7 a gázüzemő gépjármővek balesete esetén a gépjármő gáztartályát szemrevételezéssel meg kell
vizsgálni és a gázcsapokat el kell zárni.

A vízbıl (jégrıl) történı személymentés, beavatkozás a vízi jármő balesetnél
399. Az esemény jelzésének vételekor a Tőzoltási Szabályzatban meghatározott adatokon túl kiegészítı
adatokat is kell kérni
399.1 a mentendı személy(ek) számáról, helyzetérıl (a víz sodrási iránya, a parttól való távolság),
399.2 vízi jármő balesetnél a jármő mozgásáról, a jármő helyzetérıl (dılés, merülés, került-e veszélyes
anyag a vízbe stb.).
400. A mentést lehetıleg a tőzoltóság rendszeresített vízi jármővével kell végrehajtani.
401. A riasztást valamennyi rendelkezésre álló mentıfelszereléssel, az eszközök (mentıöv, mentımellény,
bólyák, kötelek stb.) készenlétbe helyezésével kell elrendelni.
402. A vízbıl a mentést vagy víz (jég) közelében végzett tőzoltói munkát elsısorban eszközzel kell
végrehajtani, végsı esetben úszni jól tudó, mentımellényt viselı és kötélbiztosítással ellátott, mentésre
kiképzett tőzoltó(k) is végezheti(k).
403. A feladat végrehajtására adott utasítással egyidejőleg meg kell határozni a mentés módját, valamint a
biztosítás feltételeit.

404. A mentést végzıknek tőzoltósisakot, mászóövet, csizmát, védıruhát nem szabad viselni, az évszaktól
(idıjárási viszonyoktól) függıen a mentésvezetı további könnyítést vagy további felszerelést is határozzon
meg.
405. A vízbıl történı személymentést a mentést végzı személyre legkisebb veszélyt jelentı módon kell
végrehajtani. A mentendı személy megközelítését, megfogását (haj-, fejfogás, egykarú hónaljfogás stb.) és a
kiemelését határozott mozdulatokkal kell végrehajtani.
406. A jégrıl történı személymentés lehetıleg vízi jármő igénybevételével történjen. Ha vízi jármő nem
áll rendelkezésre a mentést csak a feltételek (létrák, tömlıtutaj, pallók, kötelek) megléte után, a mentést
végzı tőzoltó biztonságának szem elıtt tartásával kell végrehajtani.
407. Jégrıl személymentést - a feltételek biztosítása után - helikopter igénybevételével is végre lehet
hajtani.
408. Vízi jármő balesetnél a mentést, illetve a segítségnyújtást a hajó parancsnokával együttmőködve kell
végrehajtani.
409. A vízi jármő balesetérıl, ha a vízbe veszélyes anyag került a lehetı legrövidebb idın belül értesíteni
kell az illetékes vízügyi, vízirendészeti és a környezetvédelmi szerveket.

Beavatkozás légijármő balesetnél
410. A légijármő bekövetkezett (vagy várható) rendellenes eseményét, balesetét - kényszerhelyzetét,
gurulás megszakítását - már a jelzés vételekor, arányától, méretétıl, hatásától függıen kell kezelni.
411. A mőszaki mentési feladatok végrehajtása érdekében a bevonható személyi és tárgyi feltételek
egyidejő igénybevételével kell számolni, fel kell készülni a tőzoltás végrehajtására is.
412. A szakemberek véleményét minden esetben ki kell kérni, és a beavatkozást a Repülıtér
Kényszerhelyzeti Tervében, valamint a TMMT-ben foglaltak figyelembevételével kell végrehajtani.
413. Gondoskodni kell a veszélyes zóna (zárt terület) határainak kijelölésérıl.
414. Figyelembe kell venni és meg kell tartani a légijármőbe való megközelítésre és a behatolásra
vonatkozó különös szabályokat is.
415. Légijármő balesetnél lehetıleg robbanásbiztos eszközöket kell alkalmazni. A terület megvilágítását
biztonságos távolság megtartásával kell végrehajtani.
416. A bajba jutott légijármővek kutatásával-mentésével összefüggı feladatokat a vonatkozó jogszabály, a
Mőveleti Terv és BM OKF Részmőveleti Terve szerint kell végezni.

V. Fejezet
BEAVATKOZÁS KÖZMŐVEKBEN, CSATORNARENDSZEREKBEN
(KÖZMŐALAGUTAKBAN) BEKÖVETKEZETT BALESETEKNÉL
417. Közmővekben, csatornarendszerekben (közmőalagutakban) a balesetek, károk felszámolásához fel
kell készülni
417.1 az ivó-, ipari-, szennyvízvezeték meghibásodására (elárasztás),
417.2 a gázvezeték meghibásodására (szivárgás, gázömlés, robbanás),
417.3 az elektromos kábel meghibásodására (robbanás),
417.4 a gız-, melegvíz-vezeték meghibásodására (gızkifúvás, forróvíz-kiáramlás),
417.5 az útbeszakadás miatt bekövetkezı csatorna (közmőalagút) meghibásodására,
417.6 az idegen anyagok (tőz- és robbanásveszélyes, valamint egyéb veszélyes anyagok) csatornába,
közmőalagútba jutására.
418. A balesethez történı riasztást követıen haladéktalanul értesíteni kell a fenntartót és üzemeltetıt, az
illetékes szakembereket, és ha az indokolt, további szakértık kirendelésérıl kell gondoskodni.
419. A mentésvezetı a feladatok végrehajtását a szakemberek, szakértık véleményének
figyelembevételével irányítsa.
420. A mentési munkálatokat csak a szükséges erık és eszközök kirendelése és megfelelı elıkészítése
után, a káreset jellegének megfelelı védıeszközök, felszerelések megléte esetén szabad megkezdeni, illetve
végezni.
421. Csıvezeték törése esetén intézkedni kell a vezeték kiszakaszolására. Közterületen levı vezetéknél a
vezetékszakasz lezárását minden esetben az illetékes közmővektıl kell kérni.
422. A víz által elöntött területen elsıdlegesen az életveszély elhárítására kell törekedni, majd ezt
követıen a robbanásveszélyt, illetve a kiáramlott víz veszélyes anyaggal történı szennyezését kell
megakadályozni.

423. A beavatkozás során minden nem nyitott elvezetı rendszernél a felszabaduló gızök és gázok fajtáját
és koncentrációját méréssel folyamatosan ellenırizni vagy ellenıriztetni kell.
424. Ha csatornában, alagútban életveszélyt kell elhárítani, oda egyidejőleg legalább két fıt kell leküldeni
a feladat, illetve a biztosítás végrehajtására. További két fınek pedig megfelelı szintő védıfelszerelésben
készenlétben kell állnia a feladat végrehajtásában részt vevık mentésére. Vízáramlás esetén a folyási irányt is
figyelembe kell venni.
425. Baleset bekövetkezése esetén csatornában, közmőalagútban, aknában, illetve ezek közelében az
illetékes szakember véleménye alapján meghatározott távolságon belül a dohányzást és nyílt láng használatát
meg kell tiltani. Ha az indokolt, a helyszínt zárt területté kell nyilvánítani.
426. A befagyott ajtók, az aknák fedlapja kiolvasztására éghetı gáz jelenléte esetén nyílt láng nem
használható.
427. Tartály sérülése esetén meg kell akadályozni, hogy az abból kiömlı mérgezı, illetıleg tőz- vagy
robbanásveszélyes anyag a csatornába jusson. A csatornaszemeket - ideiglenes jelleggel - le kell zárni.
428. Nagy mennyiségő mérgezı, tőz- vagy robbanásveszélyes anyag csatornába ömlése esetén a veszélyes
anyag felhígítására, közömbösítésére felhasználható anyag fajtáját, alkalmazásának módját az illetékes
szakemberek javaslata, szakvéleménye figyelembevételével kell meghatározni.
429. Kis- és nagyfeszültségő kábelek, győjtısínek járható csatornáiba - közvetlen életveszély esetén is csak feszültségmentesítés után szabad lemenni. A kábelek, győjtısínek feszültségmentesítésének
végrehajtására az illetékes vezetınek kell intézkedést tenni.
430. A postai kábelek járható aknáiban, alagútjaiban csak az illetékes vezetı által meghatározott
biztonsági szabályok megtartása mellett szabad dolgozni.
431. A távfőtı- és melegvíz-szállító vezetékek sérüléseinél a forró gız és víz miatt - a leforrázás
elkerülése érdekében - a vezetékek elzárásáig szórt sugarat kell alkalmazni.
432. Gázzal szennyezett helyszínen a szakemberek meghallgatása után fel kell deríteni
432.1 emberélet van-e veszélyben,
432.2 a szél irányát, sebességét,
432.3 a gáz koncentrációját, fajtáját,
432.4 a környezet kiürítésének szükségességét, lehetıségét,
432.5 a gázömlés megszüntetésének, valamint
432.6 a szellızés biztosításának módját.
433. A mőszaki mentés során törekedni kell a sérült vezetékszakasz vagy berendezés mielıbbi
leválasztására. Zárószerelvények hiánya, meghibásodása, hozzáférhetetlensége esetén az épületen
(üzemrészen) kívül levı fıelzárót kell lezárni.
434. Gázüzemő berendezések sérülése esetén gondoskodni kell a táplálás megszüntetésérıl.
435. Levegınél nehezebb sőrőségő gáz jelentıs elfolyása esetén a gyújtóforrások eltávolításán túl a
környezetben levı talajszint alatti helyiségek, csatornák stb. gáztömör lezárásáról is gondoskodni kell.
436. A mérgezı vagy robbanásveszélyes gázokat, gızöket - ha a víz alkalmazható - vízpermettel, szórt
vízsugárral kell lekötni, illetve hígítani.
437. A beavatkozás befejezése után a mőszaki mentésben részt vevı személyek, illetıleg a szennyezett
gépjármővek, felszerelések megtisztítását - legalább részleges mentesítését - el kell végezni.

VI. Fejezet
BEAVATKOZÁS AZ ÉPÍTMÉNYEKBEN BEKÖVETKEZETT KÁROK
ELHÁRÍTÁSÁNÁL
438. E Szabályzat szempontjából építménykár alatt az építményben (épületben vagy mőtárgyban)
bekövetkezett olyan káros elváltozást kell érteni, amely halálos vagy súlyos sérüléssel járó balesetet okozott,
illetıleg veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonságot.
439. Ha az építménykárral egyidejőleg tőzeset is bekövetkezett (vagy bekövetkezésével számolni lehet) a
mőszaki mentési (mentési) csoport kijelölésével egyidejőleg a tőzoltásra is fel kell készülni.
440. A romok, törmelékek megbontását, eltávolítását a kirendelt szakemberek véleményének
figyelembevételével és a megfelelı technikai eszközök igénybevételével kell végrehajtani.
441. Az életveszélybe, veszélyhelyzetbe kerültek felkutatását, kimentését és biztonságba helyezését,
valamint a mentést végzık élet- és balesetvédelmét az építménykárok sajátosságainak figyelembevételével a
munkálatok megkezdése elıtt kell meghatározni.
442. A romok eltávolítását minden esetben életben maradt személyek jelenlétének feltételezésével kell
megszervezni és végrehajtani.

443. A mőszaki mentés területét, illetve a veszélyeztetett területet - ha az indokolt - zárt területté kell
nyilvánítani.
444. A helyszínen a porképzıdés megakadályozására porlasztott vízsugarat kell biztosítani, amelynek
során figyelemmel kell lenni, hogy romokban megakadályozzuk a feliszapolódást.
445. A mőszaki mentési feladatokat támasztással, feszítéssel, függesztéssel, áthidalással, elmozgatással,
bontással, áttöréssel, döntéssel stb., illetve ezek együttes alkalmazásával kell végrehajtani.
446. Az állványbaleset (omlás) esetén elsıdlegesen az állványon tartózkodók lementésérıl kell
gondoskodni.
447. Állvány meghibásodásnál a dılés veszélyét figyelembe kell venni, annak környezetében a személyek
mozgásánál különös gondossággal kell eljárni.
448. A füsttel, gázzal szennyezett tér szellıztetését biztosítani kell. Ilyen esetben a sérült
légzésvédelmérıl - amennyiben azt a helyzete és a körülmények lehetıvé teszik - gondoskodni kell.
449. Talajszint alatti térbıl - mélybıl - mentés végrehajtásakor (alapozás, munkaárok, munkagödör, kút
stb. baleseteknél) a mentés megkezdése elıtt intézkedni kell a villamos vezetékek, szerelvények,
berendezések elektromos leválasztására.
450. Munkaárok, munkagödör baleseteknél a talajviszonyoktól, a mélységtıl, a szélességtıl függıen,
szükség szerinti pallózás elrendelésével intézkedni kell a munkagödör oldalfalai további omlásának
megakadályozására.
451. A munkagödör szélét a kitermelt anyaggal, illetve személyekkel, felszerelésekkel terhelni tilos. A
kitermelt anyagot a természetes rézsőszögön kívül kell elhelyezni.
452. A beomlott munkagödörnél minden esetben feltételezni kell, hogy a betemetett személy életben van
mindaddig, amíg annak ellenkezıjét az orvos nem állapította meg.
453. A betemetett személy mentéséhez intézkedni kell az igénybe vehetı, erre alkalmas
földmunkagép(ek) helyszínre rendelésére és munkába állítására. A gépek munkába állításáig a mentést kézi
erıvel, haladéktalanul meg kell kezdeni és azt folyamatosan kell végezni. Ilyen esetben gondoskodni kell a
végrehajtást végzık váltásáról.
454. A betemetett személy valószínősíthetı helyéhez közeledve munkagépet alkalmazni tilos, a
kéziszerszámokat is csak nagyfokú óvatossággal lehet használni.
455. A mentésnél törekedni kell a mentendı személy fejének gyors megközelítésére, kiszabadítására, a
halaszthatatlan egészségügyi beavatkozások lehetıségének biztosítása érdekében.
456. A földtömegtıl és egyéb anyagoktól megszabadított személy kiemelését minden esetben annak a
feltételezésével kell végrehajtani, hogy nem látható sérüléseket, belsı zúzódásokat is szenvedhetett.

VII. Fejezet
BEAVATKOZÁS VESZÉLYES VEGYI ANYAGOK JELENLÉTÉBEN
457. E fejezet szempontjából veszélyes anyagok a Tőzoltási Szabályzat Alkalmazott Tőzoltás VII.
fejezetében meghatározott anyagokat kell érteni.
458. Ezen esetek jelzését követıen elsıdleges feladat a szakemberek (szakértık) és szükség szerint a
helyszín zárását biztosító erık kirendelése. Megbízható információ hiányában a veszélyes anyagot
mérgezınek kell tekinteni.
459. Intézkedni kell a veszélyes anyagra vonatkozó lehetı legtöbb információ beszerzésére.
460. A riasztás elrendelésénél figyelembe kell venni a veszélyes zóna nagyságát, az életveszélyt, a
kiürítési feladatokat, a veszélyes anyag fajtáját, koncentrációját, a lekötéséhez, közömbösítéséhez stb.
szükséges erıket, eszközöket.
461. A helyszínt - ha az lehetséges - a szél irányával azonos oldalról kell megközelíteni és intézkedni kell
a személyi védıfelszerelések készenlétbe helyezésére.
462. A technikai eszközök, valamint a kezelıszemélyzetet igénylı felszerelések a veszélyes anyag
kiáramlási irányába nem helyezhetık el.
463. A beavatkozáshoz lehetıleg a veszélyes és átmeneti zónán kívüli vízforrásokat kell igénybe venni.
464. A mentésvezetı a felderítés során szakértı (szakember) bevonásával döntsön
464.1 a beavatkozók részére szükséges személyi védıfelszerelések használatának elrendelésérıl,
464.2 a veszélyes, átmeneti és biztonságos zóna kijelölésérıl,
464.3 a terület lezárásáról,
464.4 a közremőködı szervek mőködési helyének (gyülekezési helyének) kijelölésérıl,
464.5 a hírforgalmazás és tájékoztatás módjáról.
465. A felderítés során gondot kell fordítani
465.1 a szabadba áramló anyag veszélyt jelentı tulajdonságainak megállapítására,

465.2 az életveszély, mérgezésveszély bekövetkezésének (lehetıségének) tisztázására,
465.3 az életmentés lehetséges módozatainak megállapítására,
465.4 a mentési útvonal megválasztására,
465.5 a beavatkozás útvonalainak kijelölésére,
465.6 a veszélyt okozó anyag(ok)ra, a gyújtóforrásokra,
465.7 a veszélyes zóna körülhatárolási lehetıségeinek (a zárt területté nyilvánítás) meghatározására,
465.8 a kiürítés megszervezésére,
465.9 a veszélyes anyagokról kapott információk (mérési adatok, szélirány, szélerısség stb.) folyamatos
értékelésére,
465.10 a közömbösítı, mentesítı anyagok megválasztására.
466. Az életmentést lehetıleg szennyezéstıl mentes útvonalakon kell végrehajtani. Ha erre nincs mód - a
körülményektıl függıen - a mentendı személyt pótálarccal, ipari szőrıbetétes gázvédıeszközzel, takaróval
kell menteni.
467. Gondoskodni kell a kimentett személyek azonnali egészségügyi ellátásáról.
468. A szabadba került anyagok közül azoknál, amelyeknél víz felhasználható, a letakarás, hígítás,
közömbösítés során csak szórt vagy porlasztott víz, illetve habsugár alkalmazható.
469. A sérült technológiai rendszer, tartály kiiktatása, leürítése, valamint a felforrósodott, felizzott
rendszer visszahőtése elıtt a szakemberek véleményét figyelembe kell venni.
470. A terjedés irányába a zárt terület kijelölését haladéktalanul el kell rendelni, ha a gázhalmazállapotú
vagy gyorsan illó folyékony anyagok elnyeletése vízsugárral nem eredményes vagy a közömbösítés, hígítás
stb. mérgezı gázokat, gızöket szabadít vagy szabadíthat fel, illetve azokkal kémiai reakcióba léphet.
471. Por alakú vagy apró szemcsés vegyi anyagok szabadba jutása esetén a felszedésre vagy a letakarásra
kell intézkedni.
472. A folyadékok, olvadékok szétfolyását, csatornába, élıvízbe jutását körülsáncolással, irányított
elvezetéssel, csatornanyílások lezárásával kell megakadályozni. Nagy mennyiség esetén a folyamatos
felszívatásra, eltávolításra kell intézkedni.
473. A beavatkozás befejezése után gondoskodni kell a közremőködı személyek és a technikai eszközök
mentesítésérıl.

VIII. Fejezet
BEAVATKOZÁS SUGÁRVESZÉLYES ANYAGOK JELENLÉTÉBEN
474. A mőszaki mentési tevékenység során meg kell tartani a Tőzoltási Szabályzat VII. és XI. fejezetében
foglaltakat értelemszerően, a Mőszaki Mentési Szabályzat II. és III. fejezetében, valamint a sugárzó anyagot
elıállító, használó és tároló (a továbbiakban: veszélyes létesítmény) munkavédelmi, valamint
biztonságtechnikai szabályzataiban, és balesethárítási intézkedési tervében foglaltakat is.
475. A veszélyes létesítményekrıl az ÁNTSZ bevonásával „Sugárveszélyes létesítmények” címmel
jegyzéket kell készíteni. A jegyzéket el kell helyezni a megyei igazgatóságok, Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság, valamint az elsıdleges mőködési körzet, illetve mőködési terület szerinti egységek híradó
ügyeletein is.
476. Sugárvédelmi Tervet kell készíteni a BME Kísérleti Atomreaktor (Budapest), az MTA Központi
Fizikai Kutatóintézet és Izotóp Intézet (Budapest), a Paksi Atomerımő Rt. (Paks) létesítményekre. A többi
veszélyes létesítményre vonatkozóan TMMT-ben kell szerepeltetni a sugárvédelemre vonatkozó részt.
477. El kell készíteni és készenlétben kell tartani a sugárterhelés adataira vonatkozó nyilvántartásokat,
gondoskodni kell azok naprakész vezetésérıl.
478. Fel kell készülni a mőszaki mentéssel egyidejő tőzoltási feladatokra is. Riasztással, vonulással
összefüggı feladatok.
479. Az esemény jelzésének vételekor a Szabályzat 306. pontjában foglaltak végrehajtása mellett
kiegészítı adatokat is kell kérni az esemény egyéb jelenségeire vonatkozóan
479.1 épületkárosodás történt-e, ha igen, az milyen mértékő,
479.2 kapcsolatban van-e vagy lehet-e az esemény helyszíne a veszélyes létesítménnyel,
479.3 milyen intézkedések történtek vagy történnek a jelzéssel egyidejőleg.
480. A riasztott egység parancsnokának a „Káresetfelvételi lappal” együtt át kell adni a „Sugárvédelmi
Tervet” vagy a TMMT-t, valamint a sugárterhelés adataira vonatkozó nyilvántartást.
481. Haladéktalanul intézkedni kell
481.1 az üzemi szakemberek,
481.2 a rendırség,
481.3 a polgári védelem,

481.4 a katasztrófavédelem,
481.5 a területileg illetékes ÁNTSZ,
481.6 az Országos Mentıszolgálat,
481.7 a környezetvédelmi szakemberek riasztására, kirendelésére.
482. Elı kell készíteni a védıfelszereléseket, mérımőszereket.

A mőszaki mentés elıkészítése
483. A szakszemélyzet bevonásával helyismeret és mérés alapján meg kell határozni
483.1 a veszélyforrás helyét,
483.2 a megközelítés módját, távolságát,
483.3 a veszélyes zóna határát,
483.4 a folyamatos sugárszintmérés végrehajtásának módját,
483.5 a veszélyes környezetben tartózkodás idejének megállapításához szükséges adatokat.
484. Meg kell jelölni a veszélyes zóna határát, a dekontamináció helyét és a biztonsági ırök kijelölésével
gondoskodni kell az ırzésrıl.
485. Ki kell jelölni a kivont, illetve a bevetésre felkészített személyi állomány tartózkodási helyét.

A felderítés
486. A mentésvezetı a felderítés alapján határozza meg
486.1 a védıruházat felvételének, a sugárzásmérı-mőszer használatának szükségességét,
486.2 a veszélybe került személyek mentésének sorrendjét, módját,
486.3 a beavatkozás lehetıségeit,
486.4 a beavatkozásban résztvevık mőködési körzetét,
486.5 a veszélyes zónában tartózkodás idejét (biztonsági idı),
486.6 az eseménytıl függıen az alkalmazható oltó- és más anyago(ka)t.

A mőszaki mentési feladatok
487. Végre kell hajtani a veszélybe került személyek mentését, biztonságba helyezését.
488. A beavatkozás során meg kell akadályozni a sugárveszélyes anyagok szétterjedését, szétszóródását.
489. A beavatkozást lehetıleg az építmények, terep adta lehetıségek (árnyékoló felületek)
igénybevételével és a sugárforrástól lehetı legtávolabbról kell végrehajtani.
490. A feladatokat csak a feltétlenül szükséges létszám és felszerelés minél rövidebb idejő
igénybevételével kell végrehajtani.
491. Ha a helyszínen felelıs szakszemélyzet nincs, a mőszaki mentést csak akkor szabad végrehajtani, ha
a mentésvezetı alapos helyismerettel rendelkezik és a szükséges felszerelések (védıeszközök) rendelkezésre
állnak. Minden más esetben az élet és testi épség védelmére kell intézkedéseket tenni.

A mőszaki mentés végrehajtását követı feladatok
492. A mőszaki mentés befejezése után - a sugárveszélyes üzem belsı elıírásai alapján és az ÁNTSZ,
valamint orvos közremőködésével - végre kell hajtani a beavatkozó személyi állomány és felszerelés
mentesítését, a sugárszennyezettség ellenırzését, amelyek tapasztalatairól nyilatkozatot (zárójelentést) kell
kérni.
493. Meg kell állapítani a személyi állományt ért sugáradag értékét és azt a sugárterhelés-nyilvántartásba
be kell jegyezni.

HARMADIK RÉSZ
ATOMERİMŐVEK, KUTATÓREAKTOROK, KIÉGETT NUKLEÁRIS
FŐTİELEMEK ÁTMENETI SZÁRAZ TÁROLÓINAK TŐZOLTÁSI ÉS
MŐSZAKI MENTÉSI KÖVETELMÉNYEI

I. Fejezet
ATOMERİMŐVEK TŐZOLTÁSI, MŐSZAKI MENTÉSI KÖVETELMÉNYEI
Általános elıírások
494. Az atomerımővek területén a tőzoltás és mőszaki mentésnél a fejezetben, illetve a létesítményre
készített „Tőzoltási és Mőszaki Mentési Tervben” (a továbbiakban: TMMT) foglaltakat maradéktalanul be
kell tartani.
495. Azokon a helyeken, ahol radioaktív anyagok jelenlétével - radioaktív sugárzással, radioaktív izotópos
szennyezıdéssel (kontaminációval) - lehet számolni, elsısorban a munkahely dolgozói, a létesítmény
tőzoltósága és ezt követıen a hivatásos önkormányzati tőzoltóság tagjai avatkozzanak be.
496. Radioaktív anyagok vagy izotópok szállítása során a munkahely dolgozója alatt a jármő vezetıjét és
a rakomány kísérıjét kell érteni, aki a külön jogszabály alapján a részére kiadott utasításban foglaltak szerint
jár el.
497. A tőzoltóságnak nem alapfeladata a kárhelyen a sugárzó anyagok felkutatása, eltávolítása
(áthelyezése), a berendezések, tárgyak mentése.
498. Az atomerımővek sugárveszélyes területén történı tőzoltásnál, mőszaki mentésnél a legkisebb
önállóan beavatkozó egységet is csak olyan szakember vezetheti, aki az adott nukleáris létesítmény által
kiadott érvényes sugárvédelmi vizsgával és szükséges helyismerettel rendelkezik.
499. A sugárveszélyes beavatkozás során a személyi állomány részére a speciális védelmet biztosító
ruházatról, valamint doziméterrıl személyre szólóan kell gondoskodni. A doziméter megfelelı információt
biztosítson a káresemény helyszínén uralkodó sugárzási helyzetrıl (fény, hangjelzés).
500. A beavatkozó erık sugárterhelésének korlátozása az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet rendelkezései szerint történjen.
501. Az atomerımővek fıfoglalkozású létesítményi tőzoltóinak képesítési követelményei a vonatkozó
jogszabályban foglaltakon túlmenıen:
501.1. állami középfokú végzettség,
501.2. orvosi alkalmasság sugárveszélyes munkára,
501.3. munkahelyi sugárvédelmi vizsga,
501.4. munkavédelmi vizsga az adott nukleáris létesítményre vonatkozóan,
501.5. NUTE (Nukleáris Technika) alaptanfolyam,
501.6. „C” kategóriás hivatásos jogosítvány (PAV I.),
501.7. középfokú elsısegélynyújtó tanfolyami vizsga,
501.8. alpintechnikai vizsga,
501.9. teher kötözıi vizsga,
501.10. liftbıl mentés képzés,
501.11. üzemzavar elhárítási vizsga,
501.12. feszültség alatti oltásból vizsga és éves rendszeres képzés.

Tőzoltási és Mőszaki Mentési Terv
502. A TMMT készítésénél figyelembe kell venni a létesítmény munkavédelmi, biztonságtechnikai
szabályait, a balesetelhárítási intézkedési tervét, a nukleáris létesítményre vonatkozó speciális elıírásokat.
503. A TMMT-nek választ kell adnia az egységek kommunikációjára, a sugárterhelés mérésére, az egyes
egységek önállóságának mértékére.
504. A TMMT-nek figyelemmel kell lennie a létesítmény üzemállapotára.
505. A TMMT részét képezi a létesítményre vonatkozó Sugárvédelmi Terv.
506. A Sugárvédelmi Tervnek tartalmaznia kell:
506.1. az irányelveket a nukleáris balesetelhárítási tevékenységekben részt vevı személyek
sugárvédelmére,
506.2. a tőzoltásban, mőszaki mentésben, kárelhárításban részt vevı személyek munkára bocsátását
megelızı teendıket,
506.3. irányadó szinteket a tőzoltási, mőszaki mentési, kárelhárítási tevékenységre a külsı sugárterhelés
alapján,
506.4. a sugárterhelés ellenırzését,
506.5. a beavatkozás szabályait sugárveszélyes területen tüzek és káresemények felszámolására,
506.6. beléptetési pontokat az ellenırzött zónába,

506.7. az ellenırzött zónába történı belépés szabályait,
506.8. személyi állomány belépését az ellenırzött zónába, a káresemény alkalmával.
507. A TMMT-ben szereplı valamennyi egységnek kötelezı az évi legalább egyszeri helyismereti
foglalkozás az érintett létesítményben.
508. A beavatkozó erık éves képzési tervében szerepeltetni kell a létesítmény TMMT-ét.

Tőzoltás, mőszaki mentés vezetése
509. A technológiai létesítményben történı tőzoltói beavatkozás esetén a tőzoltás-, mentésvezetı (a
továbbiakban: tőzoltásvezetı) a tőzoltás, mentés érdemi lépéseit köteles egyeztetni az ügyeletes mérnökkel
vagy annak megbízottjával.
510. Az ügyeletes mérnök az atomerımő nukleáris biztonságát érintı kérdésekben a tőzoltásvezetı
döntései felett felügyeletet gyakorolhat.
511. Az atomerımőben beavatkozó erık tőzoltásvezetésre jogosult, illetve elsıdlegesen beavatkozó
egységei parancsnoki állományának rendelkeznie kell az adott létesítményre vonatkozó sugárvédelmi
vizsgával. Ennek költsége a létesítmény üzemeltetıjét terheli.

Riasztás
512. A sugárveszélyes munkahelyrıl az atomerımő létesítményi tőzoltóságához érkezett tőzjelzés esetén
a létesítményi tőzoltóság híradó-ügyeletese az egységek riasztása után köteles a riasztási lappal együtt a
TMMT-t átadni a vonuló egység parancsnokának.
513. A visszajelzés tartalmától függıen haladéktalanul riasztja
513.1. az atomerımő részérıl a felelıs vezetıt, a dozimetriai szolgálatot, a biztonsági ırséget;
513.2. a létesítmény-tőzoltóság részérıl a parancsnokot vagy az általa megbízott személyt;
513.3. jelenti az eseményt a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére, aki riasztja a TMMT-ben
tervezett tőzoltó erıket és eszközöket.
514. A jogszabályokban meghatározott egyéb szervezetek értesítését a létesítmény végzi.
515. A jelzés értékelése és a nukleáris létesítmény részérıl az ügyeletes mérnök, illetve a dozimetriai
szolgálat tájékoztatása alapján a létesítményi tőzoltóság szolgálatparancsnoka vagy a tőzoltásvezetı dönt a
jódprofilaxis szükségességérıl.

Felderítés
516. A helyszínre érkezéskor, a felderítés megkezdése elıtt a tőzoltásvezetınek intézkedni kell a
veszélyes zónán kívüli gyülekezési hely kijelölésérıl.
517. A felderítés, beavatkozás megkezdése elıtt a tőzoltásvezetınek a szakszemélyzet bevonásával
intézkednie kell a sugárszint, valamint a sugárterhelés ellenırzésére, mérésére, nyilvántartására.
518. A tőzeset helyszínén a felderítést lehetıleg a II-es szer parancsnoka vagy a tőzoltásvezetı által
kijelölt személy és legalább még 1 fı tőzoltó, az üzemeltetı szakszemélyzet lehetıség szerinti részvételével
végezze.
519. Amennyiben a helyszín bonyolultsága, a megteendı intézkedések összetettsége indokolja, a
tőzoltásvezetı felderítı csoporto(ka)t jelölhet ki. A felderítı csoport minimális létszáma 2 fı. A felderítés
szakszerő végrehajtása és ez alapján meghozott döntések felelıssége a tőzoltásvezetıt terhelik.
520. A felderítés terjedjen ki az eszközök, technológiai berendezések áramtalanításának lehetıségeire,
illetve a feszültség alatti, tőzoltás szükségességére, lehetıségére.
521. A tőzoltásvezetınek a felderítés és szakértıi (ügyeletes mérnök) vélemény alapján intézkednie kell a
felderítésben részt vevık váltásáról, tartalékok képzésérıl, ki kell oktatnia az állományt a várható hatásokról
és a magatartási szabályokról.

Tőzoltás, mőszaki mentés elıkészítése
522. A tőzoltásvezetınek gondoskodnia kell a sugárvédelmi szervezet szakembereivel egyeztetve, a
dolgozók kimenekítésében részt vevı személyek kijelölésérıl, továbbá a szakértıi vélemény alapján meg
kell határoznia:
522.1. a beavatkozás módját,

522.2. az alkalmazható oltóanyagot a beavatkozás során (nyitott fıvízköri berendezéseknél, valamint
speciális technológiai berendezéseknél, folyamatoknál, ahol az oltóanyag vagy a tőzoltás, mőszaki mentésnél
felhasználandó anyagok egyéb veszélyt vagy károsodást jelent e technológiai berendezésekre),
522.3. szükség esetén a kábelvágást, feszültség alatti oltást,
522.4. a szükséges védıeszközök használatát,
522.5. a beavatkozásban részt vevık mőködési helyét,
522.6. a bevetési helyeken a tartózkodás idejét,
522.7. a védıruházat felvételének, a sugárzásmérımőszer használatának szükségességét,
522.8. a veszélybe került személyek mentésének sorrendjét, módját.
523. Meg kell jelölni a veszélyes zóna határát, a kontamináció helyét, és ha szükséges, gondoskodni kell
annak ırzésérıl.
524. Ki kell jelölni a kivont, illetve a bevetésre felkészített személyi állomány tartózkodási helyét.

Tőzoltás, mőszaki mentés
525. A sugárveszélyes helyen, helyiségben a dolgozók, továbbá a tőzoltóság tagjai beavatkozást nem
végezhetnek, amíg a sugárvédelmi szakember a tőzoltásra, mőszaki mentésre nem adta meg az engedélyt.
526. Ez alól kivételt képez az életmentés, illetve a nagy anyagi kár elhárítása érdekében, vagy ha a kár
olyan helyen, berendezésben, technológiában keletkezik melynek felszámolására a létesítményi tőzoltóság
felkészült, és a beavatkozó személyek dózisterhelése folyamatosan mérhetı.
527. Az oltási eljárásokat és az oltóanyagot, valamint az egyéb intézkedéseket úgy kell meghatározni,
hogy azok ne vezessenek a radioaktív anyagok szétterjedéséhez, széthordásához.
528. A beavatkozásnál kerülni kell minden indokolatlan sugárterhelést és szennyezıdést. Ennek
érdekében a beavatkozás szervezésénél:
528.1. a gépjármővek felállítási helyét és a vízforrásokat lehetıleg a veszélyes zónán kívül kell kijelölni,
528.2. tervezni kell a veszélybe került személyek mentését, biztonságba helyezését,
528.3. a létszám és felszerelés minél rövidebb ideig tartó bevetésére kell törekedni,
528.4. a sugárforrástól lehetı legtávolabbról kell végezni a beavatkozást,
528.5. a radioaktív sugárzással szemben árnyékolóként fel kell használni az építmény, illetve a terep adta
lehetıségeket,
528.6. tervezni kell a tőzoltás, mőszaki mentés után a bevetett erık és eszközök mentesítését.
529. Ha nincs a helyszínen az ügyeletes mérnök vagy annak megbízottja, a tőzoltásvezetı csak abban az
esetben adhat utasítást a tőzoltásra, mőszaki mentésre, ha a helyszín alapos ismeretével, sugárveszély
szempontjából elıfordulható legveszélyesebb körülmények ismeretével és a szükséges felszerelésekkel
rendelkezik. Ezek hiányában a környezet védelmére kell intézkednie.
530. Az állomány veszélyes zónában való tartózkodásának ideje alatt a tőzoltásvezetı vagy az általa
kijelölt személy köteles a sugárzásszintrıl folyamatosan informálódni. Ha a sugárzásszint meghaladja a
veszélyes zónában való mőködési idı számítási alapját képezı értéket, a tartózkodási idıt ismételten meg
kell határozni.
531. A veszélyes zónán belüli biztonságos tartózkodás idejének letelte elıtt a veszélyes zónában
tartózkodó állomány váltásáról és azonnali kivonásáról kell gondoskodni.
532. Veszélyeztetett területen folyó nukleárisbaleset-elhárítást, valamennyi tevékenység koordinálását a
nukleárisbaleset-elhárítási operatív törzs hatáskörrel rendelkezı tagjának kell átadni.

A tőzoltási, mőszaki mentést követı feladatok
533. A tőzoltás, mőszaki mentés befejezése után - a sugárveszélyes üzem belsı elıírásai alapján, az
ÁNTSZ megbízottja vagy orvos közremőködésével - végre kell hajtani a beavatkozó személyi állomány és
felszerelés mentesítését, a sugárszennyezettség ellenırzését, amelyek tapasztalatairól nyilatkozatot
(zárójelentést) kell készíteni.
534. Meg kell állapítani a beavatkozó állományt ért sugárzás mértékét, és intézkedni kell annak
nyilvántartásba vételérıl.

A feszültség alatti villamos hálózatok, berendezések, valamint mőködı technológiai
berendezések közelében keletkezett tüzek oltása
535. A létesítményre ki kell dolgozni feszültség alatti villamos hálózatok, berendezések, valamint a
mőködı technológiai berendezések közelében keletkezett tüzek oltására vonatkozó szabályzatot.

536. Az oltás szempontjából a berendezés feszültség alatt lévınek tekintendı, ha annak kapcsolata a
lehetséges energiaforrásokkal bizonyíthatóan nem szőnt meg, illetve nem történt meg a berendezés feszültség
alá kerülésének megakadályozása.
537. A szabályzat elıírásait kell alkalmazni az atomerımő területén üzemelı kis (50-1000 V), valamint
nagyfeszültségő (1000-6000 V) villamos hálózatok és berendezések tüzeinek vízzel történı oltása során
olyan esetekben, amikor a berendezés leválasztása a hálózatról nem hajtható végre, illetıleg az idıben
megkezdett beavatkozás emberi életet menthet, vagy jelentıs anyagi kár, katasztrófa bekövetkezését
háríthatja el.
538. A szabályzat hatálya alá tartozó feszültség alatt lévı villamos berendezések oltását kizárólag a
munka elvégzéséhez szükséges ismeretekkel rendelkezı, a munkavégzéssel kapcsolatos veszélyekre,
munkavédelmi szabályokra kioktatott, megfelelı elsısegély-nyújtási ismeretekkel rendelkezı, vizsgát tett
személy végezheti.
539. A vizsga megszerzésének alapfeltétele a speciális elméleti felkészítésen, valamint gyakorlati
oktatáson való részvétel.
540. A feszültség alatti villamos hálózatok, berendezések, valamint a mőködı technológiai berendezések
közelében keletkezett tüzek oltására csak az erre rendszeresített érvényes tanúsítvánnyal rendelkezı eszköz
használható.
541. A feszültség alatt lévı villamos berendezés oltása feszültség közelében történı munkavégzésnek
tekintendı.

II. Fejezet
KUTATÓREAKTOROK TŐZOLTÁSI, MŐSZAKI MENTÉSI KÖVETELMÉNYEI
Általános elıírások
542. A kutatóreaktor területén a tőzoltás és mőszaki mentésnél a fejezetben, illetve a létesítményre
készített TMMT-ben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
543. Azokon a helyeken, ahol radioaktív anyagok jelenlétével - radioaktív sugárzással, radioaktív izotópos
szennyezıdéssel (kontaminációval) - kell számolni elsısorban a munkahely dolgozói és a hivatásos
önkormányzati tőzoltóság tagjai avatkozzanak be.
544. A tőzoltóságnak nem alapfeladata a kárhelyen a sugárzó anyagok felkutatása, eltávolítása
(áthelyezése), a berendezések, tárgyak mentése.
545. A kutatóreaktorok tekintetében, a magára hagyott szubkritikus reaktorállapotnál a riasztható mérnöki
ügyelet beérkezési ideje 40 perc.
546. A sugárveszélyes beavatkozás során a személyi állomány részére doziméterrıl személyre szólóan
kell gondoskodni.
547. A beavatkozó erık sugárterhelésének korlátozása az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet rendelkezései szerint történjen.

Tőzoltási és Mőszaki Mentési Terv
548. A TMMT készítésénél figyelembe kell venni a létesítmény munkavédelmi, biztonságtechnikai
szabályait, a baleset-elhárítási intézkedési tervét, a nukleáris létesítményre vonatkozó speciális elıírásokat.
549. A TMMT-nek választ kell adnia az egységek kommunikációjára, a sugárterhelés mérésére, az egyes
egységek önállóságának mértékére.
550. A TMMT-nek figyelemmel kell lennie a létesítmény üzemállapotára.
551. A TMMT tartalmazza:
551.1. az irányelveket a beavatkozó egységek sugárvédelmére,
551.2. irányadó szinteket a tőzoltási, mőszaki mentési tevékenységre a külsı sugárterhelés alapján,
551.3. a sugárterhelés ellenırzését,
551.4. a beavatkozás szabályait sugárveszélyes területen tőzoltás, mőszaki mentés során,
551.5. beléptetési pontokat az ellenırzött zónába,
551.6. az ellenırzött zónába történı belépés szabályait.
552. A TMMT készítéséhez szükséges információkat a kutatóreaktor üzemeltetıje szolgáltatja.
553. A TMMT-ben szereplı valamennyi egységnek kötelezı az évi legalább egyszeri helyismereti
foglalkozás az érintett létesítményben.
554. A beavatkozó erık éves képzési tervében szerepeltetni kell a létesítmény TMMT-ét.

Tőzoltás, mőszaki mentés vezetése
555. Magára hagyott szubkritikus reaktorállapotnál a riasztható ügyeletes mérnök kiérkezéséig
technológiai létesítmény területén tőzoltói tevékenység nem kezdhetı meg.
556. A technológiai létesítményben történı tőzoltói beavatkozás esetén a tőzoltásvezetı köteles a tőzoltás
érdemi lépéseit egyeztetni az ügyeletes mérnökkel vagy annak megbízottjával.
557. Az ügyeletes mérnök a kutatóreaktor nukleáris biztonságát érintı kérdésekben a tőzoltásvezetı
döntései felett felügyeletet gyakorolhat.
558. A létesítményben beavatkozó erık tőzoltásvezetésre jogosult, illetve elsıdlegesen beavatkozó
egységeinek parancsnoki állományának rendelkeznie kell az adott létesítményre vonatkozó sugárvédelmi
vizsgával. Ennek költsége a létesítmény üzemeltetıjét terheli.

Riasztás
559. A létesítményben keletkezett tőz esetén az ügyeletes személyzet riasztja a reaktor üzemeltetıjét, a
tőzjelzést követıen végrehajtja a jogszabályokban és belsı szabályzókban meghatározott egyéb
szervezeteket, személyek értesítését.
560. A jelzés értékelése és az ügyeletes mérnök, illetve a dozimetriai szolgálat tájékoztatása alapján a
tőzoltásvezetı dönt a jódprofilaxis szükségességérıl.

Felderítés
561. A helyszínre érkezéskor, a felderítés megkezdése elıtt a tőzoltásvezetınek intézkednie kell a
veszélyes zónán kívüli gyülekezési hely kijelölésérıl.
562. A felderítés, beavatkozás megkezdése elıtt a tőzoltásvezetınek a szakszemélyzet bevonásával
intézkednie kell a sugárszint, valamint a sugárterhelés ellenırzésére, mérésére, nyilvántartására.
563. A tőzeset helyszínén a felderítés a szakszemélyzet lehetıség szerinti részvételével történjen.
564. A tőzoltásvezetınek a felderítés és az ügyeletes mérnök véleménye alapján intézkednie kell a
felderítésben részt vevık váltásáról, tartalékok képzésérıl, ki kell oktatnia az állományt a várható hatásokról
és a magatartási szabályokról.

A tőzoltás, mőszaki mentés elıkészítése
565. A tőzoltásvezetı az ügyeletes mérnök véleménye alapján határozza meg:
565.1. a beavatkozás módját,
565.2. az alkalmazható oltóanyagot a beavatkozás során,
565.3. a szükséges védıeszközök használatát,
565.4. a beavatkozásban részt vevık mőködési helyét,
565.5. a bevetési helyeken a tartózkodás idejét,
565.6. a védıruházat felvételének, a sugárzásmérımőszer használatának szükségességét,
565.7. a veszélybe került személyek mentésének sorrendjét, módját.
566. Meg kell jelölni a veszélyes zóna határát, a kontamináció helyét, és ha szükséges gondoskodni kell
annak ırzésérıl.
567. Ki kell jelölni a kivont, illetve a bevetésre felkészített személyi állomány tartózkodási helyét.

Tőzoltás, mőszaki mentés
568. A sugárveszélyes helyen, helyiségben a dolgozók, továbbá a tőzoltóság tagjai tőzoltási, mőszaki
mentési munkát addig nem végezhetnek, amíg az ügyeletes mérnök nem adta meg az engedélyt.
569. Az oltási eljárásokat és az oltóanyagot, valamint az egyéb intézkedéseket úgy kell meghatározni,
hogy azok ne vezessenek a radioaktív anyagok szétterjedéséhez, széthordásához.
570. A beavatkozásnál kerülni kell minden indokolatlan sugárterhelést és szennyezıdést. Ennek
érdekében a beavatkozás szervezésénél
570.1. a gépjármővek felállítási helyét és a vízforrásokat a veszélyes zónán kívül kell kijelölni;
570.2. a feltétlenül szükséges létszám és felszerelés minél rövidebb ideig tartó bevetésére kell törekedni;
570.3. a beavatkozást a sugárforrástól lehetı legtávolabbról kell végezni;

570.4. a radioaktív sugárzással szemben árnyékolóként fel kell használni az építmény, illetve a terep adta
lehetıségeket.
571. Ha nincs a helyszínen az ügyeletes mérnök, a tőzoltásvezetınek a környezet védelmére kell
intézkednie.
572. Az állomány veszélyes zónában való tartózkodásának ideje alatt a tőzoltásvezetı vagy az általa
kijelölt személy köteles a sugárzásszintrıl folyamatosan informálódni. Ha a sugárzásszint meghaladja a
veszélyes zónában való mőködési idı számítási alapját képezı értéket, a tartózkodási idıt ismételten meg
kell határozni.
573. A veszélyes zónán belüli biztonságos tartózkodás idejének letelte elıtt a veszélyes zónában
tartózkodó állomány váltásáról és azonnali kivonásáról kell gondoskodni.
574. Veszélyeztetett területen folyó nukleárisbaleset-elhárítást, valamennyi tevékenység koordinálását a
nukleárisbaleset-elhárítási operatív törzs hatáskörrel rendelkezı tagjának kell átadni.

A tőzoltást, mőszaki mentést követı feladatok
575. A tőzoltás, mőszaki mentés befejezése után - a sugárveszélyes üzem belsı elıírásai alapján, az
ÁNTSZ megbízottja vagy orvos közremőködésével - végre kell hajtani a beavatkozó személyi állomány és
felszerelés mentesítését, a sugárszennyezettség ellenırzését, amelyek tapasztalatairól nyilatkozatot
(zárójelentést) kell készíteni.
576. Meg kell állapítani a beavatkozó állományt ért sugárzás mértékét, és intézkedni annak
nyilvántartásba vételérıl.

III. Fejezet
KIÉGETT NUKLEÁRIS FŐTİELEMEK ÁTMENETI SZÁRAZ TÁROLÓINAK
TŐZOLTÁSI, MŐSZAKI MENTÉSI KÖVETELMÉNYEI
Általános elıírások
577. A Tároló területén a tőzoltás és mőszaki mentésnél a fejezetben, illetve a létesítményre készített
TMMT-ben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
578. A tőzoltóságnak nem alapfeladata a kárhelyen a sugárzó anyagok felkutatása, eltávolítása
(áthelyezése), a berendezések, tárgyak mentése.
579. A tároló tekintetében, a zárt felügyelt idıszaki állapotnál a riasztható szakszemélyzeti ügyelet
beérkezési ideje maximálisan 40 perc lehet.
580. A sugárveszélyes beavatkozás során a személyi állomány részére doziméterrıl személyre szólóan
kell gondoskodni.
581. A beavatkozó erık sugárterhelésének korlátozása az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet rendelkezései szerint történjen.

Tőzoltási és Mőszaki Mentési Terv
582. A TMMT készítésénél figyelembe kell venni a létesítmény munkavédelmi, biztonságtechnikai
szabályait, a baleset-elhárítási intézkedési tervét, a nukleáris létesítményre vonatkozó speciális elıírásokat.
583. A TMMT adjon választ az egységek kommunikációjára, a sugárterhelés mérésére, az egyes egységek
önállóságának mértékére.
584. A TMMT legyen figyelemmel a létesítmény üzemállapotára.
585. A TMMT-nek tartalmaznia kell:
585.1. a beavatkozás során alkalmazható oltóanyagok felsorolását, azok használatának specifikus
szabályait,
585.2. az irányelveket a beavatkozó egységek sugárvédelmére,
585.3. irányadó szinteket a tőzoltási, mőszaki mentési tevékenységre a külsı sugárterhelés alapján,
585.4. a sugárterhelés ellenırzését,
585.5. a beavatkozás szabályait sugárveszélyes területen tüzek és káresemények felszámolására,
585.6. a beléptetési pontokat a tárolóba,
585.7. a tárolóba történı belépés szabályait.
586. A TMMT készítéséhez szükséges információkat a tároló üzemeltetıje szolgáltatja.

587. A TMMT-ben szereplı valamennyi egységnek kötelezı az évi legalább egyszeri helyismereti
foglalkozás az érintett létesítményben.
588. A beavatkozó erık éves képzési tervében szerepeltetni kell a létesítmény TMMT-ét.

Tőzoltás, mőszaki mentés vezetése
589. Zárt felügyelt idıszakban a riasztható szakszemélyzeti ügyeletes kiérkezéséig a technológiai
létesítmény területén tőzoltási, mőszaki mentési tevékenység nem kezdhetı meg.
590. A technológiai létesítményben történı tőzoltói beavatkozás esetén a tőzoltásvezetı köteles a tőzoltás
érdemi lépéseit egyeztetni a szakszemélyzeti ügyeletessel vagy annak megbízottjával.
591. A szakszemélyzeti ügyeletes a tároló nukleáris biztonságát érintı kérdésekben a tőzoltásvezetı
döntései felett felügyeletet gyakorolhat.

Riasztás
592. A létesítményben keletkezett tőz esetén az ügyeletes operátornak a tőzjelzést követıen riasztania kell
a szakszemélyzeti ügyeletest, illetve a belsı utasítások alapján végre kell hajtania a jogszabályokban
meghatározott egyéb szervezetek értesítését.
593. A jelzés értékelése és a szakszemélyzeti ügyeletes, illetve a dozimetriai szolgálat tájékoztatása
alapján a tőzoltásvezetı dönt a jódprofilaxis szükségességérıl.

Felderítés
594. A helyszínre érkezéskor, a felderítés megkezdése elıtt a tőzoltásvezetınek intézkednie kell a
veszélyes zónán kívüli gyülekezési hely kijelölésérıl.
595. A felderítés, beavatkozás megkezdése elıtt a tőzoltásvezetınek a szakszemélyzet bevonásával
intézkednie kell a sugárszint, valamint a sugárterhelés ellenırzésére, mérésére, nyilvántartására.
596. A tőzeset helyszínén a felderítés a szakszemélyzet lehetıség szerinti részvételével történjen.
597. A tőzoltásvezetı a felderítés és a szakszemélyzeti ügyeletes véleménye alapján intézkedjen a
felderítésben részt vevık váltásáról, tartalékok képzésérıl, oktassa ki az állományt a várható hatásokról és a
magatartási szabályokról.

A tőzoltás, mőszaki mentés elıkészítése
598. A tőzoltásvezetınek a szakszemélyzeti ügyeletes véleménye alapján meg kell határoznia:
598.1. a beavatkozás módját,
598.2. az alkalmazható oltóanyagot a beavatkozás során,
598.3. a szükséges védıeszközök használatát,
598.4. a beavatkozásban részt vevık mőködési helyét,
598.5. a bevetési helyeken a tartózkodás idejét,
598.6. a védıruházat felvételének, a sugárzásmérımőszer használatának szükségességét,
598.7. a veszélybe került személyek mentésének sorrendjét, módját.
599. Meg kell jelölni a veszélyes zóna határát, a kontamináció helyét, és ha szükséges gondoskodni kell
annak ırzésérıl.
600. Ki kell jelölni a kivont, illetve a bevetésre felkészített személyi állomány tartózkodási helyét.
601. A kiégett üzemanyagot tartalmazó térrészekben vízzel, illetve vízalapú oltóanyaggal történı oltás
nem alkalmazható.

Tőzoltás, mőszaki mentés
602. A sugárveszélyes helyen, helyiségben a dolgozók, továbbá a tőzoltóság tagjai tőzoltási, mőszaki
mentési munkát addig nem végezhetnek, amíg a szakszemélyzeti ügyeletes nem adta meg az engedélyt.
603. Az oltási eljárásokat és az oltóanyagot, valamint az egyéb intézkedéseket úgy kell meghatározni,
hogy azok ne vezessenek a radioaktív anyagok szétterjedéséhez, széthordásához.
604. A beavatkozásnál kerülni kell minden indokolatlan sugárterhelést és szennyezıdést. Ennek
érdekében a beavatkozás szervezésénél

604.1. a gépjármővek felállítási helyét a veszélyes zónán kívül kell kijelölni;
604.2. a feltétlenül szükséges létszám és felszerelés minél rövidebb ideig tartó bevetésére kell törekedni;
604.3. a beavatkozást a sugárforrásból lehetı legtávolabbról kell végezni;
604.4. a radioaktív sugárzással szemben árnyékolóként fel kell használni az építmény, illetve a terep adta
lehetıségeket.
605. Ha nincs a helyszínen a szakszemélyzeti ügyeletes, a tőzoltásvezetı a környezet védelmére kell,
hogy intézkedjen.
606. Az állomány veszélyes zónában való tartózkodásának ideje alatt a tőzoltásvezetı vagy az általa
kijelölt személy köteles a sugárzásszintrıl folyamatosan informálódni. Ha a sugárzásszint meghaladja a
veszélyes zónában való mőködési idı számítási alapját képezı értéket, a tartózkodási idıt ismételten meg
kell határozni.
607. A veszélyes zónán belüli biztonságos tartózkodás idejének letelte elıtt a veszélyes zónában
tartózkodó állomány váltásáról és azonnali kivonásáról kell gondoskodni.
608. Veszélyeztetett területen folyó nukleárisbaleset-elhárítást, valamennyi tevékenység koordinálását a
nukleárisbaleset-elhárítási operatív törzs hatáskörrel rendelkezı tagjának kell átadni.

A tőzoltást, mőszaki mentést követı feladatok
609. A tőzoltás, mőszaki mentés befejezése után - a sugárveszélyes üzem belsı elıírásai alapján, az
ÁNTSZ megbízottja vagy orvos közremőködésével - kell végrehajtani a beavatkozó személyi állomány és
felszerelés mentesítését, a sugárszennyezettség ellenırzését, amelyek tapasztalatairól nyilatkozatot
(zárójelentést) kell készíteni.
610. Meg kell állapítani a beavatkozó állományt ért sugárzás mértékét, és intézkedni kell annak
nyilvántartásba vételérıl.

1. számú függelék a Szabályzathoz
A TMMT fıbb tartalmi követelményei
1. A TMMT-t úgy kell elkészíteni, hogy az tartalmilag és formailag összhangban legyen az RST-vel,
továbbá összhangba kell hozni a létesítmény biztonságára vonatkozó egyéb tervekkel (veszélyelhárítási,
tőzriadó, ırzésbiztonsági stb.) is.
2. A TMMT tartalmi követelményeit a tőzoltásra minden esetben, a mőszaki mentésekre értelemszerően
kell betartani.
3. A TMMT tartalmazza az adatszolgáltatásra vonatkozó szöveges részt, a létesítmény helyszínrajzát - a
közmővek jelölésével és a szerek felállítási helyével - és az épületek helyszínrajzát a közmővek szakaszolási
lehetıségeivel.
4. A TMMT szöveges rész tartalmi követelményei
4.1 a létesítményre vonatkozóan
4.1.2 megnevezése,
4.1.3 címe, telefonszáma,
4.1.4 tevékenységi köre, technológiája,
4.1.5 tőzvédelmi és más mőszaki vonatkozásban illetékes személyekkel, társszervekkel kapcsolatos
információk (értesítés stb.);
4.2 a megközelítési útvonal(ak)ra vonatkozóan
4.2.1 a vonulási útvonal és a vonulást akadályozó, befolyásoló tényezık, amelyek az RST-ben nem
szerepelnek,
4.2.2 a vonulási távolság és a vonulási idı közvetlenül a létesítményhez;
4.3 jelentkezési, bevetési hely, a bevetésre tervezett erık megérkezésekor a jelentkezési pont(ok);
4.4 a menekülési és mentési útvonalak, azoknak az útvonalaknak a meghatározása, kijelölése, amelyeken
az életmentés, illetve kiürítés végrehajtható;
4.5 a tőzveszélyességi osztályba sorolás
4.5.1 a létesítmény tőzveszélyességi osztálya,
4.5.2 az „A”-„B” tőzveszélyességi osztályba tartozó építmények, helyiségek, szabadterek megnevezése,
elhelyezkedése;
4.6 a létesítmény tőzoltás taktikailag fontos sajátosságai
4.6.1 a közmőhálózattal (víz-, villany-, gáz-, sőrítettlevegı-, csatornahálózat stb.) kapcsolatos, tőzoltás
szempontjából fontos információk,

4.6.2 a tőzoltást és mőszaki mentést meghatározó (befolyásoló) technológiai folyamatok, építési és egyéb
sajátosságok,
4.6.3 a beépített tőzjelzı-, -oltóberendezések, tőzvédelmi és mőszaki mentéshez szükséges eszközök
telepítése, elhelyezkedése mőködésükhöz szükséges intézkedések;
4.7 a legnagyobb veszélyforrás
4.7.1 megnevezése, elhelyezkedése (helyszínrajzon kiemelten feltüntetve),
4.7.2 a tőzoltás és mőszaki mentés szempontjából a veszélyforrás sajátosságai;
4.8 a balesetveszély elhárítása
4.8.1 a veszélyforrások elhárításának elıre tervezhetı feladatai (pl. füstmentesítés, robbanásveszély,
omlásveszély megszüntetése stb.),
4.8.2 a bekövetkezhetı balesetekre vonatkozó elsısegélynyújtás, orvosi ellátás biztosítása;
4.9 az erı-, eszköz- és oltóanyagigény a legtöbb erıt, eszközt és oltóanyagot igénylı veszélyforrások
megnevezése és helye (a helyszínrajzokon is jelölve);
4.10 az oltóanyagforrások
4.10.1 az oltóvízforrások elhelyezkedése (helyszínrajzokon is jelölve) vízhozamuk megjelölésével, az
esetleges tartalékforrások,
4.10.2 a helyszínen tárolt (készletezett) egyéb oltóanyagok és mőszaki mentéshez szükséges anyagok
hozzáférhetısége, mennyisége, fajtája, minısége, bevethetıségük lehetıségei;
4.11 a helyszínen található oltóeszközök, mőszaki mentési eszközök, létszám a létesítmény erı- és
munkagépei, egyéb eszközei, valamint a technikai személyzet és a munkahelyi polgári védelmi szervezet
igénybevételi lehetısége;
4.12 a tőzoltás, mőszaki mentés
4.12.1 a legtöbb erıt, eszközt, oltóanyagot igénylı tőz, mőszaki mentés helyszínének megjelölése,
4.12.2 az irányítási mód meghatározása,
4.12.3 a felderítés lehetséges módozatai,
4.12.4 az életmentés végrehajtásának lehetıségei,
4.12.5 a robbanásveszély elhárítása, tőzoltás, mőszaki mentés feladatai,
4.12.6 a tevékenységek elıre jól tervezhetı részeinek kidolgozása,
4.12.7 a hírforgalom megszervezése, az információk továbbításának rendje,
4.12.8 a társszervekkel való együttmőködés tervezése (mentık, rendırség, polgári védelem,
katasztrófavédelem, létesítmény szakemberei stb.);
4.13 egyéb - a 4.1-4.12 pontokban nem szereplı - tevékenységek, információk, amelyek a beavatkozás
során jelentısséggel bírnak (radioaktív sugárvédelemre vonatkozóan).

2. számú függelék a Szabályzathoz
A tőzoltóság részére tartandó gyakorlatok rendszere, szervezése és ellenırzése
Általános elıírások
1. A tőzoltóság állománya részére a továbbképzés keretében e függelékben meghatározott gyakorisággal
gyakorlatokat kell tartani. A gyakorlat megszervezésért, lebonyolításáért, az állomány részvételéért a
szervezı parancsnok a felelıs.
2. A gyakorlatok során a parancsnoki és a végrehajtó állománynak az elméletben elsajátított
ismeretanyagot kell begyakorolnia. A gyakorlatokat úgy kell tervezni és végrehajtani, hogy azok során az
állomány megfelelı ismeretet, jártasságot, illetıleg készséget szerezzen. A gyakorlatok tervezésénél,
végrehajtásánál a tőzesetek és mőszaki mentések tapasztalatait is hasznosítani kell.
3. A gyakorlatok célja
3.1 az állomány elméleti ismereteinek begyakorlása, kiegészítése,
3.2 a szerelési biztonság fejlesztése,
3.3 az állomány megismertetése a mőködési területén nyilvántartásba vett, de különösen az „A” és „B”
tőzveszélyességi osztályba sorolt, valamint a nagy tömegek befogadására alkalmas létesítményekkel és a
kapcsolódó TMMT-ben foglaltakkal,
3.4 a határozott, magabiztos, magas fokon szervezett beavatkozásra való felkészítés,
3.5 az állomány megismertetése a tőzeseteknél és mőszaki mentéseknél elıforduló rendkívüli
körülmények közötti (füst, égéstermék, mérgezı gızök-gázok, hısugárzás stb.) feladatellátással,
3.6 a szervezı és irányító parancsnoki állomány gyakorlatszerzése a társszervekkel való együttmőködés,
valamint a magasabb szintő irányítás különbözı formáiban.
4. A gyakorlatok fajtái

4.1 vezetési gyakorlat,
4.2 szerelési gyakorlat,
4.3 begyakorló gyakorlat,
4.4 ellenırzı gyakorlat,
4.5 vezetési törzsgyakorlat,
4.6 tőzoltási gyakorlat,
4.7 katasztrófa-felszámolási együttmőködési gyakorlat.
5. Helyismereti foglalkozást kell tartani
5.1 a begyakorló gyakorlat végrehajtása elıtt,
5.2 az ellenırzı gyakorlat végrehajtása után szükség szerint,
5.3 a tőzoltási gyakorlatot megelızıen a beosztott állomány számára,
5.4 vezetési törzsgyakorlat szervezésekor esetenként a feladat ismertetése elıtt, szükség szerint, az annak
megoldására bevontak számára,
5.5 katasztrófa-felszámolási együttmőködési gyakorlat szervezésekor a meghatározott résztvevık
számára.
6.1 A helyismereti foglalkozást szervezı parancsnok rendelkezzen olyan helyismerettel, amely az adott
létesítményben bekövetkezett tőzeset és mőszaki mentés felszámolásához szükséges vezetés, végrehajtás
gyakoroltatását lehetıvé teszi.
6.2 A helyismereti foglalkozás terjedjen ki minden olyan körülményre, ami a tőzoltóság tevékenységét,
beavatkozását befolyásolhatja.
7. Azon gyakorlatok esetében, amelyeken tőzgyújtás is történik, a tervet a környezetvédelmi hatósággal
egyeztetni, illetve engedélyeztetni szükséges a hatályos környezetvédelmi jogszabályok alapján.
8. A gyakorlatok végrehajtását és ellenırzését dokumentálni kell.

A gyakorlatok
A vezetési gyakorlat
9.1 A hivatásos és önkéntes tőzoltóságok gépjármővezetıi részére a parancsnok által szükségesnek tartott
mértékben, írásban meghatározott óraszámban vezetési gyakorlatot kell tartani.
9.2 A gyakorlat összeköthetı helyismereti foglalkozással és tőzcsapellenırzéssel vagy egyéb
feladatellátással is.
9.3 A gyakorlatot a tőzoltási és mőszaki mentési osztályvezetı és a parancsnok rendszeresen ellenırizze.

A szerelési gyakorlat
10.1 A szerelési gyakorlatok célja a rendszeresített és a tőzoltás és mőszaki mentés során alkalmazandó
tőzoltó felszerelések, eszközök használatának, a végrehajtás fogásainak elsajátítása.
10.2 A gyakorlatok szervezése - a továbbképzési tematikában foglaltak szerint - a tőzoltási és mőszaki
mentési osztályvezetı, az önkéntes és a nem fıfoglalkozású létesítményi tőzoltóságnál pedig a parancsnok
feladata.
10.3 A napirendben foglalt gyakorlatok irányítása a szolgálatparancsnok, illetıleg szerparancsnok
feladata.
10.4 A gyakorlatot a Szerelési Szabályzat (illetve Kezelési Utasítás) rendelkezése szerint kell
végrehajtani.
10.5 A gyakorlat végrehajtása általában a laktanya udvarán vagy a gyakorlópályán történik. Amennyiben
itt nem áll rendelkezésre a szerelési gyakorlat végrehajtásához szükséges felszerelés, eszköz (pl. tőzcsap, kút
stb.) a gyakorlatot a szükséges feltételekkel rendelkezı létesítményben, illetve helyen kell tartani.
10.6 A mőszaki mentések (pl. villamos emelése) elemeinek begyakorlása, továbbá a mőszaki mentı,
darus, áramfejlesztı, habbal oltó, porral oltó gépjármő, gépezetes tolólétra, a mőszaki mentıbázis szerei, a
kisgép (pl. roncsvágó, láncfőrész stb.) a szivattyúkezelési, valamint a füstkamra gyakorlat is szerelési
gyakorlatnak minısül.
10.7 A szolgálatparancsnok (szerparancsnok) gyakorlatvezetıi tevékenységét a parancsnok, illetve a
tőzoltási és mőszaki mentési osztályvezetı rendszeresen ellenırizze.

A begyakorló gyakorlat

11.1 A gyakorlat célja a létesítmény területén a különbözı tervekben foglaltak alapján a rajok
együttmőködésének begyakoroltatása, valamint az elsajátított elméleti, szerelési ismeretek gyakorlati
alkalmazása meghatározott taktikai feltételek, körülmények között.
11.2 A tőzoltóságok mindegyik szolgálati csoportja részére negyedévenként, a parancsnok által
meghatározott idıben kell begyakorló gyakorlatot szervezni a napi szolgálati létszám lehetıség szerinti
részvételével.
11.3 Az önkéntes tőzoltóságok esetén - amennyiben nem szolgálati csoportokra tagozódnak - lehetıvé kell
tenni, hogy negyedévenként minden tőzoltó részt vegyen begyakorló gyakorlaton.
11.4 A nem fıfoglalkozású tőzoltóságok - minden tag részvételével - évente kötelesek begyakorló
gyakorlatot tartani, ezen túl pedig kötelesek részt venni a hivatásos és önkéntes tőzoltóságok begyakorló
gyakorlatain is.
11.5 A gyakorlatra a tőzoltás, a mőszaki mentés egyes témaköreinek elméleti feldolgozása után kerülhet
sor, olyan létesítményben (új vagy jelentısen átépített üzem, intézmény, lakótelep stb.), amely megfelel a
témakör gyakoroltatására.
11.6 A gyakorlatot a szolgálatparancsnok szervezi és tartja a helyi erık és eszközök bevonásával, amit a
tőzoltási és mőszaki mentési osztályvezetı köteles rendszeresen ellenırizni. A segítségnyújtásra tervezett
egység riasztását elméletben is végre lehet hajtani.
11.7 A gyakorlatok végrehajtását a tőzoltóság parancsnoka szolgálati csoportonként (a 11.3 pontban
említett esetben a parancsnok minden alkalommal) legalább félévenként, a megyei igazgató (fıvárosi
tőzoltóparancsnok) vagy az igazgatóság állományából az általa megbízott személy évenként és egységenként
egy alkalommal köteles ellenırizni.
11.8 A gyakorlatokat nappal, oltóanyag használata nélkül kell szervezni, végrehajtásába a létesítményi
tőzoltóságot be kell vonni.

Az ellenırzı gyakorlat
12.1 A gyakorlat célja a szerelési és begyakorló gyakorlatokon elsajátított ismeretek ellenırzése, a
tőzoltás (mőszaki mentés) vezetésének, a tőzoltásnál szervezhetı beosztási feladatok gyakorlása, a
kapcsolatos ismeretek ellenırzése. Az ellenırzı gyakorlat legyen alkalmas a tőzoltóságok tőzoltásba,
mőszaki mentésbe bevonható személyi állománya elméleti, gyakorlati ismereteinek, a felszerelések
üzembiztonságának megítélésére, az RST-ben, a TMMT-ben, valamint a szabályzatokban meghatározott
feladatok ismeretének felmérésére.
12.2 A tőzoltóságon a parancsnok vagy helyettese köteles félévenként valamennyi szolgálati csoport
részére egy-egy ellenırzı gyakorlatot szervezni és tartani, amelyek közül az egyiknek nappalinak, a
másiknak éjszakainak kell lennie.
12.3 Az önkéntes tőzoltóság esetén - amennyiben nem szolgálati csoportokra tagozódnak - lehetıvé kell
tenni, hogy félévenként minden tőzoltó részt vegyen ellenırzı gyakorlaton.
12.4 A nem fıfoglalkozású tőzoltóság nem köteles ellenırzı gyakorlatot tartani, de a hivatásos és
önkéntes tőzoltóságok által szervezett ellenırzı gyakorlaton kötelesek részt venni.
12.5 Az ellenırzı gyakorlatok végrehajtását évenként legalább egyszer a fıvárosi parancsnok, megyei
igazgató, évenként és egységenként pedig az általuk kijelölt személy ellenırizze.
12.6 A Fıvárosi Tőzoltó-parancsnokság és megyei igazgatóság szolgálati csoportonként évente egy
ellenırzı gyakorlatot szervezzenek. Ezen ellenırzı gyakorlatok riasztási fokozata legalább III-as legyen.
12.7 Az OKF által elrendelt ellenırzı gyakorlat riasztási fokozatát a gyakorlatvezetı esetenként határozza
meg.
12.8 az ellenırzı gyakorlatra történı riasztás a tőzjelzést követıen „GYAKORLATRA RIASZTÁS”
közléssel történjen. A rajok a vonuláskor a megkülönböztetı jelzést nem használhatják.
12.9 Az OKF által szervezett ellenırzı gyakorlat jelzése a tőzjelzéssel azonosan élesben is történhet. Ide
tartozik az RST szerinti állomány összevonásának ellenırzése is.
12.10 Az ellenırzı gyakorlatot meg kell ismételni, ha a végrehajtás során a 18. pontban felsorolt hiba
fordult elı.
12.11 A tőzoltóság által szervezett ellenırzı gyakorlatokra a segítséget nyújtó erıket be kell tervezni, de a
riasztásukat elméletben is végre lehet hajtani.
12.12 A gyakorlaton a gyakorlatvezetı által meghatározott oltóanyagokat kell használni, amelynek során
figyelembe kell venni a létesítmény sajátosságait és a környezet jellemzı paramétereit (pl. hımérséklet).

A vezetési törzsgyakorlat

13.1 A gyakorlat célja a tőzoltás vezetésére jogosultak - a szolgálatparancsnoki beosztástól kezdıdıen a
magasabb beosztásúak - szervezı, irányító munkájának, tőzoltó taktikai, technikai ismereteinek
továbbfejlesztése, a kapcsolatos ismereteik ellenırzése.
13.2 A gyakorlat terepasztalon, rajzban szemléltetett, összetett feladat, amely „vezetési törzs” irányítást
feltételez. Megoldása tanteremben, bármilyen segédlet (szakirodalom, szabályzat) felhasználásával történik,
amelyet bármilyen riasztási fokozatnak megfelelı, a feladat egy konkrét részére vagy egészére kiterjedı
ellenırzı gyakorlat is követhet.
13.3 Vezetési törzsgyakorlatot szervezhet a fıigazgató, a fıigazgató veszélyhelyzet-kezelési helyettese
(vagy az általuk megbízott személy), illetve a fıvárosi tőzoltóparancsnok és a megyei igazgató. A gyakorlat
tematikáját az országos fıigazgató hagyja jóvá. A fıigazgató által szervezett gyakorlat több megye
állományát is érintheti.
13.4 Vezetési törzsgyakorlatot évenként egy alkalommal a fıvárosi parancsnok, illetve megyei igazgató
szervezzen.
13.5 A vezetési törzsgyakorlat a helyismereti foglalkozásból (szükség szerint), a feladat ismertetésébıl
(feltevés vázlatrajzon, írásban), a megoldásból (írásban és rajzon) és a megoldások értékelésébıl áll.

A tőzoltási gyakorlat
14.1 A gyakorlat célja a választott anyag égésének körülményeihez (erıs füst, nagy hıterhelés stb.)
szoktatni a készenléti állományt és gyakoroltatni a legcélszerőbb oltási eljárás, eszköz, oltóanyag
alkalmazását. A tőzoltási gyakorlat végrehajtása elıtt a készenléti állománnyal a taktikai elveket, a szakszerő
beavatkozás, magatartás szabályait ismertetni kell. Tőzoltási gyakorlat szervezhetı annak ellenırzésére is,
hogy a készenléti állomány kellıen ismeri-e a védett területeken raktározott, feldolgozott, gyártott éghetı
anyagok oltásával kapcsolatos taktikai, magatartási stb. szabályokat, az éghetı anyagok viselkedését,
veszélyeit, jellemzıit, az alkalmazható oltási eljárásokat.
14.2 Tőzoltási gyakorlatot a Fıvárosi Tőzoltó-parancsnokság, megyei igazgatóság, valamint a Repülıtéri
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szükség szerint szervezzen.
14.3 A gyakorlat a szükség szerinti erık, eszközök részvételével, kijelölt tőzoltásvezetı irányításával
történjen, a tőzoltó gyakorlótéren vagy erre kijelölt más helyen, a biztonsági és a környezetvédelmi elıírások
megtartásával.

Katasztrófa-felszámolási együttmőködési gyakorlat
15.1 Az elıfordulható katasztrófák felszámolására tartott gyakorlatokon a társszervek illetékes vezetıinek
felkérésére a tőzoltóság az elsıdleges mőködési körzetében (mőködési területén) mőködési területén köteles
részt venni.
15.2 Katasztrófa-felszámolási együttmőködési gyakorlatokat a tőzoltóságok és a katasztrófavédelmi
szervek szükség szerint szervezzenek.
15.3 A gyakorlat tematikáját a fıigazgató hagyja jóvá.

Vegyes rendelkezések
16. A gyakorlatok a létesítmény termelését, munkáját nem akadályozhatják.
17. A gyakorlat rádióforgalma a tőzoltás és mőszaki mentés rádióforgalmát nem zavarhatja, nem
befolyásolhatja.
18. A gyakorlatvezetı a gyakorlatot köteles leállítani, ha
18.1 nem a kapott utasításnak megfelelıen avatkoztak be,
18.2 a gyakorlat alkalmával olyan hibát követnek el, ami a valóságos esetben élet-, tőz- vagy
robbanásveszélyt okozna,
18.3 a gyakorlat végrehajtása közben baleset történt, vagy
18.4 a részt vevı rajokat tőzesethez, mőszaki mentéshez riasztják.
19. Visszaszerelés elıtt a beavatkozás végrehajtásának minıségét az irányító parancsnok ellenırizze.
20. A gyakorlat befejezése után a vízforrások üzemképességérıl és az egyéb oltóanyagok elérhetıségérıl
meg kell gyızıdni.
21. A gyakorlatokat a befejezésük után a helyszínen szóban értékelni kell a beosztásoknak megfelelı
differenciálással. Írásban kell értékelni a gyakorlatot, ha annak tapasztalatai feladatok meghatározását
igénylik. Az értékelés terjedjen ki
21.1 a riasztási fokozat(ok) megválasztására,

21.2 a vonulásra,
21.3 a felderítésre,
21.4 a beavatkozásokra,
21.5 a tőzoltásra, mőszaki mentésre, szükség szerint annak részfeladataira,
21.6 az irányítás szervezésére,
21.7 az oltóanyag biztosítására,
21.8 a külsı és a belsı hírforgalomra,
21.9 a beosztottak magatartására,
21.10 a beavatkozáshoz kapcsolódó egyéb feladatok végrehajtására,
21.11 a kapcsolatos tervek szakszerőségére és hatékonyságára.
22. A gyakorlat írásban történt értékelését, megállapításait csatolni kell a gyakorlattervhez.
23. A szolgálatparancsnokok, a szerparancsnokok, valamint a raj beosztottainak munkáját személy szerint
kell értékelni.
24. Ha a raj a szolgálati napján szerelési gyakorlatnál magasabb szintő gyakorlaton vett részt, vagy
többórás tőzoltási, mőszaki mentési tevékenységet végzett, a szerelési gyakorlat végrehajtása alól az egység
parancsnoka felmentést adhat. Ezt az oktatási naplóba be kell jegyezni.
25. A 24. pontban fel nem sorolt, egyéb ok miatt elmaradt gyakorlatot 30 napon belül meg kell tartani.
26. A Magyar Honvédség objektumaiban a gyakorlatokat a vonatkozó BM-HM közös utasítás, vagy
ennek hiányában az illetékes szervek eseti megállapodása alapján kell szervezni.
27. A minısített idıszaki felkészítéssel összefüggı gyakorlatok szervezésére, megtartására a hatályos
utasításokban foglalt rendelkezések az irányadók.

3. számú függelék a Szabályzathoz
A tőzoltóság tőzeseti és mőszaki mentési jelentıszolgálata, valamint adatszolgáltatási
kötelezettségének rendje
1. Fıügyelet, a megyei igazgatóságok ügyeletei és a tőzoltóságok ügyeleti szolgálatai látják el a tőzoltási,
mőszaki mentési tevékenység koordinálásával összefüggı, valamint a tőzoltósággal kapcsolatos rendkívüli
készenléti és egyéb rendkívüli esemény (rendkívüli állapot, szükségállapot és veszélyhelyzet) idıszakában a
tőzoltóságra háruló riasztási, értesítési, készültségbe helyezési és tájékoztatási feladatokat.
2. A tőzoltóság a jelentıszolgálati kötelezettség körébe tartozó eseményeket, az események
következményeinek elhárítására tett intézkedéseket a rendelkezésre álló híradóeszközök felhasználásával
ügyelete útján, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletén keresztül jelenti a Fıügyeletnek.
3. A Fıügyelet a jelentési kötelezettség körébe tartozó eseményekrıl az érintett tőzoltóságok ügyeleteitıl
közvetlenül is kérhet tájékoztatást.
4. A Fıügyeletnek az RST végrehajtásával és a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos utasításait minden
ügyelet köteles végrehajtani.

A jelentési kötelezettség teljesítése körébe tartozó események
5. A tőzoltóság személyi állományával kapcsolatosan
5.1 az államtitok és a szolgálati titok megsértése;
5.2 a parancs iránti engedetlenség;
5.3 ha bőncselekmény vagy abban való részvétel gyanúja miatt a tőzoltóság tagját ırizetbe vették, vagy
elızetes letartóztatásba helyezték;
5.4 a szerv beosztottjainak közlekedési vagy üzemi jellegő balesete, ha az
5.4.1 a sérült halálát,
5.4.2 kettınél több személy egyszerre (egy idıben) történı sérülését vagy más egészségkárosodását,
5.4.3 az orvosi vélemény alapján életveszélyes sérülést,
5.4.4 súlyos csonkolásos balesetet (hüvelykujj vagy a kéz, illetve a láb két vagy több ujja nagyobb
részének elvesztését, továbbá az ennél súlyosabb eseteket),
5.4.5 érzékszerv (látás, hallás stb.), illetve beszélıképesség elvesztésével járt,
5.4.6 feltőnı torzulást, bénulást, illetıleg elmezavart okozott;
5.5 tömeges - öt vagy annál több személy - mérgezése, fertızı, járványos megbetegedése, ha a betegek
elkülönítését az egészségügyi szerv elrendelte;
5.6 az öngyilkosság vagy annak kísérlete;
5.7 a tőzoltóság hivatásos állományú tagjának elhalálozása.

6. A tőzesetek és mőszaki mentések közül
6.1 az Országgyőlés, a Köztársasági Elnöki Hivatal, Miniszterelnöki Hivatal, minisztériumok, központi
államigazgatási szervek, Alkotmánybíróság, Állami Számvevıszék, Legfelsıbb Bíróság, Legfıbb
Ügyészség, a megyei (fıvárosi) közgyőlés, a Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szerve, az
országos társadalmi, politikai szervezetek és az egyházak országos jelentıségő épületeiben, gépjármőveiben,
hivatali helyiségeiben, valamint e szervek elsı számú vezetıinek lakásában keletkezett tőzeset, robbanás
vagy egyéb, a tőzoltóság beavatkozását igénylı mőszaki mentés, riasztási fokozatra való tekintet nélkül;
6.2 a Köztársasági İrezred által biztosított hazai és hazánkba érkezı külföldi személy szálláshelyén,
hivatali helyiségében, gépjármővében keletkezett tőzeset, robbanás vagy egyéb, a tőzoltóság beavatkozását
igénylı tőzesetet, mőszaki mentés, riasztási fokozatra való tekintet nélkül;
6.3 a fegyveres szervek, illetve diplomáciai testületek épületeiben történt tőzeset, robbanás vagy egyéb, a
tőzoltóság beavatkozását igénylı mőszaki mentés;
6.4 parlamenti képviselı, közéleti szereplı lakásában, hivatali épületében, gépjármővében keletkezett
tőzeset, mőszaki mentés riasztási fokozatra való tekintet nélkül;
6.5 az olyan nagy jelentıségő káreset (földrengés, árvíz, épületomlás, olaj-, földgázkitörés stb. vagy
baleset (légi, vízi, vasúti, közúti, üzemi) ahol a tőzoltóság beavatkozott és amelynek során halálos vagy
tömeges (öt vagy annál több személy) sérülés vagy III-as riasztási fokozatnak megfelelı erık mőködtek,
továbbá az állampolgárok életében jelentıs fennakadást okozott;
6.6 közveszélyokozásnak nem minısülı tőzeset, robbanóanyag, robbanószer, sugárzó vagy más anyag,
illetve energia hatására keletkezett baleset akkor, ha halálos vagy tömeges sérülés vagy adott helyen III-as
riasztási fokozatnak megfelelı erık mőködtek, vagy különösen nagy kárral járó tőzeset, mőszaki mentés
történt;
6.7 egyéb olyan jellegő tőzeset, mőszaki mentés, ahol sugárfertızés veszélye áll fenn vagy a tőzoltás,
mőszaki mentés, sugárzó anyag jelenlétében, vagy a beavatkozás diplomáciai testület tagjainak jármőveinél
vagy ha az esemény a Metró, Millenniumi Vasút vagy HÉV föld alatti részén keletkezett;
6.8 a rombolásból, kártevésbıl keletkezett tőzeset, robbanás, más káreset riasztási fokozatra való tekintet
nélkül, ha közveszélyokozás lehetısége áll fenn, közérdekő üzem mőködésének megzavarása, a
terrorcselekmény, valamint légijármő hatalomba kerítése;
6.9 olyan tőzoltással, mőszaki mentéssel kapcsolatos esemény - riasztási fokozatra való tekintet nélkül ami a lakosság, illetve a tömegtájékoztatás figyelmét felkeltheti (veszélyes anyaggal kapcsolatos baleset,
mőemlék épületekben keletkezett az esemény stb.);
6.10 szomszédos országokból érkezett segítségkérés, tőzjelzés, államhatáron átterjedı tőzeset;
6.11 légijármő balesetéhez, illetve bajba jutott légijármőhöz történı riasztás.
7. A tőzoltóság felszerelésére, eszközeire vonatkozóan
7.1 a tőzoltóság létesítményeiben, anyagi eszközeiben (tőz, robbanás, beomlás stb.) történt károsodás, ha a
keletkezett kár értéke elıreláthatólag jelentıs;
7.2 a tőzoltó jármő balesete - kárértékre való tekintet nélkül -, ha a jármő rendeltetésének megfelelıen
készenlétben nem tartható;
7.3 az országosan riasztható gépjármővek vonultathatóságában bekövetkezett változásokat, valamint a
tőzoltóság oltóanyagkészletében bekövetkezett jelentıs változást.
8. Egyéb eseményekre vonatkozóan azonnal
8.1 rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet idıszakában a tőzoltóságnak jelentenie kell a
minısített idıszakra kidolgozott intézkedések végrehajtásának helyzetét, az ezekkel összefüggı
eseményeket, adatokat;
8.2 a fıigazgatónál magasabb beosztású személy által a tőzoltóságon tartott ellenırzés, szemle vagy
látogatás esetén jelenteni kell a személy nevét, beosztását, észrevételeit, utasításait;
8.3 a fıigazgató, a helyettesei és az OKF ellenırzı elöljárói által végrehajtott parancsnoki szemle,
ellenırzés, készenléti szolgálat ellenırzése.

A jelentési kötelezettség teljesítése
9.1 A rendkívüli események fontosabb adatait, tényeit ellenırzés után távbeszélın haladéktalanul, majd az
élet és értékek mentése, veszélyhelyzet elhárítása érdekében tett további intézkedéseket távbeszélın
folyamatosan kell jelenteni.
9.2 Azonnal jelenteni kell a tőzesetet és mőszaki mentést, ha
9.2.1 haláleset történt,
9.2.2 öt vagy annál több személy súlyos sérülést szenvedett,
9.2.3 a helyszínre IV-es vagy annál magasabb riasztási fokozat elrendelése történt,
9.2.4 szomszédos országból érkezett segítségkérést, tőzjelzést, államhatáron átterjedı tőzesetet,
9.2.5 légijármő balesetéhez, illetve bajba jutott légijármőhöz történı riasztást.

9.3 A tőzesetekre és mőszaki mentésekre vonatkozóan a tények és adatok megállapítása, ellenırzése,
valamint a szükséges intézkedések megtétele után, a beérkezést követı két órán belül a Tőzeseti / Mőszaki
mentési jelentés adatlap felhasználásával kell teljesíteni.
9.4 A személyi állományra, a tőzoltóság felszereléseire vonatkozó rendkívüli eseményeket az arra
rendszeresített nyomtatványokon kell jelenteni két órán belül azt követıen, hogy az esemény a tőzoltóság
tudomására jutott.
9.5 A rendkívüli események vizsgálata közben vagy a vizsgálat befejezése után az adatok esetleges
változását, illetıleg a véglegesen megállapított adatokat kiegészítı jelentésként haladéktalanul jelenteni kell.
9.6 A tőzoltóság ügyeletei kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a társszervek ügyeleteit azok hatáskörébe
tartozó intézkedést igénylı rendkívüli eseményekrıl.

Adatszolgáltatási kötelezettség
10.1 A hivatásos és az önkéntes tőzoltóságok tőzoltási, mőszaki mentési, valamint tőzmegelızési
tevékenységükbıl kötelesek rendszeresen adatokat szolgáltatni.
10.2 Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének rendjét, idıszakait, valamint az alkalmazandó
adatlapok tartalmát a fıigazgató határozza meg.
10.3 A szolgáltatott jelentések, adatok kezelése, felhasználása, továbbítása során a titokvédelemre,
valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat be kell tartani.

4. számú függelék a Szabályzathoz
A tőzoltóságnál készenléti jellegő szolgálatot ellátók szolgálatszervezésének szabályai
1. Alapfogalmak
1.1. Egység: a tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési szolgálat ellátására szervezett létszáma és
rendszeresített felszerelése.
1.2. Szolgálati csoport: a tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési szolgálat ellátására szervezett napi
készenléti létszáma, amelynek parancsnoka a szolgálatparancsnok.
1.3. Szakasz: a tőzoltás és mőszaki mentés szervezetének az a zárt része, amelyet az azonos vagy szorosan
kapcsolódó taktikai feladato(ka)t végrehajtó rajokból szerveznek és a szakaszparancsnok irányítja.
1.4. Raj: a tőzoltás és mőszaki mentés szervezetének taktikai része, amely a rendelkezésre álló
eszközeivel önálló beavatkozásra képes, létszáma 1+5 fı.
1.4.1. Csökkentett raj: a tőzoltás és mőszaki mentés szervezetének olyan taktikai része, amely a
rendelkezésre álló eszközeivel önálló beavatkozásra képes, létszáma 1+4 fı.
1.4.2. Félraj: a tőzoltás és mőszaki mentés szervezetének olyan taktikai része, amely a rendelkezésre álló
eszközeivel önálló beavatkozásra képes, létszáma 1+3 fı.
1.4.3. Csökkentett félraj: a tőzoltás és mőszaki mentés szervezetének legkisebb olyan taktikai része, amely
a rendelkezésre álló eszközeivel önálló beavatkozásra képes, létszáma 1+2 fı.
1.4.4. A rendelet 60. pontjában megengedett mértékig, a riasztási fokozatok alkalmazásánál a raj és a
csökkentett raj két félrajjal, illetve két csökkentett félrajjal is helyettesíthetı.
1.4.5. A raj, a csökkentett raj, a félraj és a csökkentett félraj irányítását a rajparancsnok végzi.
1.5. Kezelı: a különleges szer kezelésére, felszerelésre beosztott, képesítéssel rendelkezı személy.
1.6. Szer: a tőzoltóság munkájához, tevékenységéhez rendszeresített olyan gépjármő, amely a rá málházott
tárgyakkal, eszközökkel, kéziszerszámokkal és gépekkel együtt áll rendelkezésre.
1.7. Riasztható szer: a hivatásos önkormányzati tőzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármő és
technikai eszköz állományáról szóló külön jogszabály szerint készenlétben tartandó szerállományból az adott
szolgálati napon tőzoltásra és mőszaki mentésre igénybe vehetı szer.
1.8. Napi szolgálati létszám: a tőzoltóságon készenléti jellegő beosztásban szolgálatot teljesítı állomány
azon része, akik az adott szolgálati napon a riasztható szerekre és a híradó ügyeleti feladatkörbe beosztást
kaptak.
1.9. Párhuzamosítás: a szolgálatszervezés azon módja, amikor a riasztható szerek meghatározott
csoportjának igénybevétele a napi szolgálati létszámból úgy biztosított, hogy egy vagy több személy több
szer kezelésére kap beosztást.

1.10. A hivatásos önkormányzati tőzoltóságoknál a „Szolgálati Naplóban” szereplı fogalmakat az
alábbiak szerint kell értelmezni:
1.10.1. Rendszeresített létszám: a tőzoltóság hatályos szervezési állománytáblázatában meghatározott
készenléti jellegő szolgálat ellátására tervezett állomány azon része, mely feladatait egyazon szolgálati
csoportban látja el. A szolgálati csoportok létszámát az állományilletékes parancsnok úgy határozza meg,
hogy a 24 órás váltásos szolgálatellátás módjából adódóan a szolgálati csoportokba beosztott létszám összege
legalább azonos legyen a jogszabályban készenléti szolgálat ellátására meghatározott létszámmal.
1.10.2. Készenléti létszám: az adott szolgálati csoportban a rendszeresített létszámból ténylegesen
meglévı létszám.
1.10.3. Szolgálati létszám: a napi szolgálati létszám és az engedéllyel (egyéb szolgálati feladattal
összefüggı okból) szolgálatban lévı állomány együttes létszáma.
1.10.4. Vezényelt: azon személy, aki az adott szolgálati csoport készenléti létszámából - vezénylési
parancs vagy a Szolgálati Naplóban rögzített napi parancs alapján - az állandó szolgálati helyén (különösen
iskolán, laktanyán) kívül lát el szolgálati feladatot. Amennyiben a vezénylés egységen belül, de másik
szolgálati csoportba történik, akkor azt a Szolgálati Napló szolgálat átadás-átvételnél a
„szolgálatszervezésben bekövetkezett változások” rovatban kell rögzíteni.
1.10.5. Kiküldetésen lévık: azon személy, aki a szolgálati létszámból az állomáshelyen kívül lát el
szolgálatot vagy azzal összefüggı tevékenységet.

A hivatásos önkormányzati tőzoltóságnál készenléti szolgálatot ellátók
szolgálatszervezésének szabályai
2. A megfelelı képzettséggel rendelkezı az 1.10.1. szerinti létszám biztosításáról a parancsnok köteles
gondoskodni.
3. A „I-VII. kiemelt” szervezési kategóriába sorolt tőzoltóságoknál külön jogszabályban meghatározott
napi szolgálati létszámot kell biztosítani.
3.1. A híradó ügyeleti feladatkör ellátása:
a) tőzoltóságonként, szolgálati naponként 1 fı kerülhet beosztásra,
b) a Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság vonatkozásában a hatályos szervezési állománytáblázatában
meghatározott létszám.
3.2. A külön jogszabályban meghatározott kezelıi létszámtól eltérni a 6. pontban foglalt esetben, a szerek
párhuzamosításakor kell.
3.3. Szolgálatszervezés szervezési kategóriánkénti elvei:
a) III. szervezési kategóriába tartozó HÖT-ök esetén
1. Az erdıtüzes gépjármő kezelıjét, valamint két kezelıhelyes magasból mentı esetén a második
kezelıi létszámot, segítségnyújtásra történı önálló riasztás esetén az I. fecskendı terhére kell biztosítani;
2. A vízszállító létszáma önálló segítségnyújtásra történı riasztás esetén 1 fıvel csökkenthetı. Az 1 fı
- parancsnoki döntés szerint - az erdıtüzes vagy a magasból mentı gépjármőre átcsoportosítható;
3. Az I. szer segítségnyújtásra történı vonulása esetén a vízszállító 2 fı létszáma - parancsnoki döntés
alapján - a tartalék gépjármőfecskendıre átcsoportosítható;
b) IV. szervezési kategóriába tartozó HÖT-ök esetén
1. Az I. szer létszáma segítségnyújtásra történı riasztáskor 1 fıvel csökkenthetı. Az 1 fı - parancsnoki
döntés szerint - a vízszállítóra, vagy a vízszállító 1 fıs létszámával együtt a tartalék gépjármőfecskendıre
átcsoportosítható;
2. A K teher vagy az erdıtüzes gépjármő kezelıjét, valamint két kezelıhelyes magasból mentı esetén
a második kezelıt, segítségnyújtásra történı önálló riasztás esetén az I. fecskendı terhére kell biztosítani;
c) V. szervezési kategóriába tartozó HÖT-ök esetén
1. A K teher vagy az erdıtüzes gépjármő kezelıjét, valamint a mőszaki mentıszer vagy a két
kezelıhelyes magasból mentı esetén a második kezelıt, segítségnyújtásra történı önálló riasztás esetén a II.
fecskendı terhére kell biztosítani. A szerek egyidejő segítségnyújtásra történı riasztása esetén a parancsnok
intézkedjen az átcsoportosított létszám pótlásáról;
2. Az egyedi speciális konténerszállító jármő létszám nélkül tartható készenlétben, riasztása esetén a
kezelıi létszám biztosítására a parancsnok saját hatáskörben intézkedik;
d) VI. szervezési kategóriába tartozó HÖT-ök esetén a K teher vagy az erdıtüzes gépjármő kezelıjét,
valamint a mőszaki mentıszer vagy a két kezelıhelyes magasból mentı esetén a második kezelıt,
segítségnyújtásra történı önálló riasztás esetén a III. fecskendı terhére kell biztosítani. A szerek egyidejő
segítségnyújtásra történı riasztása esetén a parancsnok intézkedjen az átcsoportosított létszám pótlásáról;

e) VII. és VII. kiemelt szervezési kategóriába tartozó HÖT-ök esetén
1. A K teher vagy az erdıtüzes gépjármő kezelıjét, valamint a mőszaki mentıszer vagy a két
kezelıhelyes magasból mentı esetén a második kezelıt, segítségnyújtásra történı önálló riasztás esetén a III.
fecskendı terhére kell biztosítani. A szerek egyidejő segítségnyújtásra történı riasztása esetén a parancsnok
intézkedjen az átcsoportosított létszám pótlásáról;
2. Az egyedi por-hab konténerszállító jármő létszám nélkül tartható készenlétben, riasztása esetén a
kezelıi létszám biztosítására a parancsnok saját hatáskörben intézkedik.

1-4. táblázat
4. Az elsı raj (az elsı gépjármőfecskendıre beosztottak létszáma) parancsnoka a szolgálatparancsnok. A
második raj, félraj parancsnoka a szolgálatparancsnok-helyettes, a harmadik raj vagy félraj parancsnoka a
szerparancsnok.
5. A szolgálatparancsnokot a szolgálatparancsnok-helyettes, a szolgálatparancsnok-helyettest a
szerparancsnok, a szerparancsnokot a szolgálatparancsnok által megbízott „egyes” beosztást ellátó tőzoltó
helyettesítheti.
6. A készenléti szerek közül párhuzamosítás az alábbi szereknél szükséges:
a) habbal oltó gépjármő,
b) porral oltó gépjármő,
c) egyedi por/hab gépjármő,
d) erdıtüzes gépjármő,
e) K. teher gépjármő.
6.1. A párhuzamosítást úgy kell végrehajtani, hogy a párhuzamba helyezett eszközök folyamatos
riaszthatósága mindenkor biztosított legyen és az legfeljebb 3 eszközre terjedhet ki.
6.2. Párhuzamosításkor a különleges szerállomány riaszthatóságának biztosítása érdekében a megyei
igazgatóság ügyeletére történı jelentéssel egyidejőleg - az egyes szer létszámának kivételével - lehetıség van
a további készenlétben tartott szer(ek) létszámának terhére l-l fı átcsoportosítására.
6.3. Amennyiben a párhuzamosítás lehetısége nem áll fenn, a K tehert vagy az erdıtüzes gépjármővet
létszám nélkül kell készenlétben tartani, riasztása esetén a kezelıt a 12. pontban meghatározottak szerint kell
biztosítani.
6.4. A magasból mentı és a mőszaki mentı szereket 1-1 fıvel kell készenlétben tartani, üzemeltetésük
más jogszabályban, vagy a gyártó által kiadott kezelıi utasításban meghatározott kezelıi létszámmal
történik.
6.5. Két kezelıhelyes magasból mentı és a mőszaki mentıszer segítségnyújtásra történı önálló
risztása esetén csak két kezelıvel vonultatható. A második kezelıt a szervezési kategóriánként meghatározott
szer terhére kell biztosítani.
6.6. Azon tőzoltóságokon, ahol a gépjármő és technikai állománytábla szerint két magasból mentı áll
készenlétben az elsıdleges a két kezelıhelyes magasból mentı, melyet két fıvel kell készenlétben tartani. A
másodlagos magasból mentıt egy fıvel kell készenlétben tartani. Abban az esetben, ha az is két
kezelıhelyes, segítségnyújtásra történı önálló riasztás esetén a szervezési kategóriánként meghatározott szer
terhére második kezelıt kell biztosítani.
6.7. A Regionális Mőszaki Mentı Bázisokon a két konténerszállító gépjármőt három fı kezelıvel kell
készenlétben tartani, egyidejő riasztásuk esetén - parancsnoki döntés szerint - a kezelıi létszám
átcsoportosítható.
7. A riasztható szer szolgálati napon történı végleges lemondása esetén, amennyiben annak pótlására
nincs lehetıség és a napi szolgálat idıtartamából több, mint 12 óra van hátra, az arra beosztott állomány
részére - a hátralévı idıre - szabadidıt lehet biztosítani. Abban az esetben, ha elızı szolgálati napon ismert,
hogy a szer riaszthatósága nem biztosított az érintett állomány részére az adott szolgálati napra szabadidıt
kell kiadni. Az így kiadott szabadidık a jogszabályban meghatározott szolgálatteljesítési idıbe nem
számíthatók be.
8. Az egységeken az elsı gépjármőfecskendı lehetıleg a mőszakilag legjobb állapotú, tőzoltás-taktikailag
legjobb felépítéső és teljes raj szállítására alkalmas gépjármőfecskendı legyen. A többi gépjármőfecskendı
számozása a helyi körülmények - különösen oltóanyag-szükséglet, terepadottságok - figyelembevételével
történjen.

9. A 3., 6., 7., 8. pontokban foglaltaktól eltérni a szakmai felügyeletet gyakorló megyei igazgatóság
igazgatójának, a Fıvárosi Tőzoltó-parancsnokság vonatkozásában a fıigazgatónak az írásos (halasztást nem
tőrı esetekben elızetes szóbeli) engedélyével, illetve a Riasztási és Segítségnyújtási Tervrıl, a hivatásos
önkormányzati és az önkéntes tőzoltóságok mőködési területérıl, valamint a tőzoltóságok vonulásaival
kapcsolatos költségek megtérítésérıl szóló 57/2005. (XI. 30.) BM rendelet 2. számú mellékletének 18.
pontjában meghatározott módon a hosszabb ideig (4 órát meghaladó) tartó igénybevétel esetén lehet.

5. számú függelék a Szabályzathoz
A tőzoltóságok hosszan tartó igénybevétele esetén alkalmazandó szabályokról
1. A katasztrófaveszély elhárításában a tőzoltóságok és az alapszabályukban tőzoltási és mőszaki mentési
feladatok ellátását is vállaló önkéntes tőzoltó egyesületek az 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tvt.)
és végrehajtási rendeletei, valamint az 1999. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Ktv.) és végrehajtási
rendeletei elıírásai szerint vesznek részt.
2. A hosszan tartó igénybevételt igénylı feladatok (ár- és belvízvédekezés, rendkívüli idıjárási helyzet,
földrengés stb.) végrehajtására csak a szükséges mértékő tőzoltó erı- és eszközállomány alkalmazható.
3. A tőzoltók a veszélyhelyzetekben történı feladatvégzés során csak a szakterületüknek és
képesítésüknek megfelelı szakfeladatokkal bízhatók meg.
4. A hivatásos és önkéntes tőzoltóságok készítsenek nyilvántartást az alapfeladatok ellátásán túli feladatok
ellátására különbözı szolgálati idırendszerek (24/48, 24/24 stb.) alkalmazása mellett igénybe vehetı tőzoltói
létszámról és eszközállományról. Az elkészített nyilvántartást tartsák naprakészen és kérelem esetén a
megyei igazgatóságok (a Fıvárosi Tőzoltó-parancsnokság az OKF-nek) részére küldjék meg.
5. A tőzoltóság a védekezés során felmerült költségekrıl készítsen - az erre a célra felfektetett,
nyilvántartási számmal ellátott, hitelesített, a parancsnok által jóváhagyott napi, majd az igénybevétel végén
összesítı - kimutatást.
6. A tőzoltóság az útba indítandó egységet - a megyei igazgatóság által közölt információk alapján készítse fel a várható feladatokra.
7. A megyei igazgatóság és a tőzoltóság biztosítson a tőzoltók számára a várható feladatok ellátásához
szükséges mőszaki-technikai eszközöket, védıfelszereléseket, az igénybevételnek megfelelı munka-, illetve
védıruhát. A tőzoltó bevetési védıöltözet a munkálatok során csak veszélyhelyzetben, az elhárítást irányító
parancsnok engedélyével használható.
8. A tőzoltóparancsnok lássa el a tőzoltókat minimum 2 napi hidegélelemmel, valamint - a parancsnok
által meghatározott mértékben - a váratlanul felmerülı költségek fedezésére - utólagos elszámolású
költségkerettel.
9. A segítségnyújtásra riasztott egység parancsnoka lehetıleg a helyszínre érkezést megelızıen köteles a
regisztráció és feladatszabás céljából az induláskor meghatározott telefonszámon, - illetve a Rádióforgalmi
Szabályzat elıírásai szerint - rádiócsatornán bejelentkezni.
10. A megyei igazgatóságon ki kell jelölni egy, a katasztrófaveszély elhárításában közvetlenül részt nem
vevı és intézkedésre jogosult munkatársat, aki a segítségnyújtásra küldött egységek tevékenységét a
riasztástól a helyszínre érkezésig koordinálja, a váltásukat a védelmi bizottság, valamint az OKF kijelölt
tagjával egyeztetve megszervezi, az adatokat nyilvántartja.
11. A megyei igazgatóság - egyeztetve az érintett tőzoltóság parancsnokával - az indulásra tervezett
egységet úgy készítse fel, hogy az esemény helyszínére a lehetı legrövidebb idın belül megérkezzenek.
12. A fogadó megyei igazgatóság készüljön fel a segítségnyújtásra érkezık elhelyezésére, ellátására.
13. Gondoskodni kell az érkezı egységek elszállásolásáról, a munkafeltételek biztosításáról, legkésıbb
két napon belül élelmezésük megszervezésérıl.
14. A tőzoltóság hosszan tartó igénybevétele esetén alkalmazandó részletszabályokat a fıigazgató
határozza meg.
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