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II ..  BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  

 
A 37/2003. OKF Főigazgatói intézkedéssel kiadott Szerelési Szabályzat hatályba lépése óta a 
tűzoltóság rohamos technikai fejlődésen ment át. Ez, valamint az évek során bekövetkezett 
jogszabályi változások, a gyakorlati élet tapasztalatai szükségessé teszik egy új szerelési 
szabályzat kiadását. 
Az átdolgozott szabályzat célja, hogy a bekövetkezett műszaki változásokat figyelembe véve, 
úgy határozza meg a szerelési feladatokat, hogy azok valóban segítséget adjanak a rajoknak a 
gyakorlatok, illetőleg a tűz- és káresetek alkalmával a minél gyorsabb és szakszerűbb 
végrehajtáshoz. Olyan általános alapelveket rögzít, melyek betartása mellett mindenfajta 
szerelési változat megoldható. 
A szabályzat alkalmazása során érvényre kell juttatni a taktikai szabályokat, és a vezényszavak 
helyes kiadásával kell meghatározni az egyes szerelési feladatok végrehajtásának sorrendjét. 
A szabályzat minden elképzelhető szerelési forma rögzítésére, bemutatására - a technikai 
arzenál sokrétűsége és különbözősége miatt - nem terjedhet ki, a könnyebb érthetőség, 
alkalmazhatóság érdekében, fényképekkel és rajzokkal is igyekszik bemutatni a szerelési 
helyzeteket, kombinációkat. 
Ahhoz, hogy a szabályzat előírásait, a készenléti szolgálatot ellátó állomány helyesen, gyorsan 
és szakszerűen tudja alkalmazni, biztosítani kell annak készségszintű elsajátítását. A szerelés 
lehetséges változatai közül a beavatkozások során mindig a legcélravezetőbb és 
legbiztonságosabb változatot — változatokat — kell választani. 

 

I.1. Tűzoltó szerek és felszerelések 

I.1.1. Tűzoltó gépjárművek 

Jellegük szerint lehetnek: 
– könnyű (L) tömeg osztályú  
– közepes (M) tömegosztályú 
– nehéz (S) tömegosztályú 

 

I.1.2. Gépjárműfecskendő 

Alapvetően vízzel oltási feladatokra és ahhoz szükséges oltóanyag, szakfelszerelések és 
tűzoltók szállítására szolgáló gépjármű. 

 

I.1.3. Különleges tűzoltógépjárművek 

Minden olyan tűzoltógépjármű, amelynek felépítménye, vagy felszerelése az általános, 
többcélú igénybevételre kialakított gépjárműfecskendőtől eltér. Különleges kialakítása és 
felszerelése egytípusú tűzoltási, vagy műszaki mentési feladat végrehajtására teszi 
alkalmassá. 
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I.1.4. A tűzoltó gépjárművek funkció szerinti csoportosítása 

Tűzoltásra szolgáló Műszaki mentésre 
szolgáló 

Tűzoltásra és 
mentésre szolgáló 

Egyéb célokra 
szolgáló 

Habbaloltó gjm. 
Porraloltó gjm. 
Repülőtéri tűo.gjm. 
Vízszállító gjm. 
Gázturbinás tűo.gjm. 
Erdőtüzes tűo.gjm. 
Kombinált oltókonténer 
 

Műszaki mentő gjm. 
Gyorsbeavatkozó gjm. 
Tűzoltó daru gjm. 
Könnyűbúvárok 
készenléti gjm.  
Műszaki mentő 
konténer  
Vegyi baleseti mentő 
konténer 

Létrás gjm. 
Emelőkosaras gjm. 
Áramfejlesztő gjm. 
Vízi járművek, 
tűzoltóhajók 
Kombinált 
gépjárműfecskendő 

Katasztrófavédelmi 
Műveleti Szolgálat gjm. 
Mobil rádióközpontok 
Légzőbázis gjm. 
Tömlőszállító gjm. 
Különleges teher gjm. 
Cserefelépítmény 
szállító gjm. 

 

I.1.5. Tűzoltó szakfelszerelések 

I.1.5.1. Szívóoldali felszerelések 

Tűzoltó szakfelszerelések, amelyek a vízszerzési hely és a szivattyú szívócsonkja között 
helyezkednek el. 

– Szívótömlő  
– Lábszelepes szűrő a szívótömlőhöz 
– Szűrőkosár 
– Szívótömlő kötél (szelepkötél, kútkötél)  
– Földalatti tűzcsapkulcs 
– Tüske készlet 
– Állványcső, pótállványcső 
– Gyűjtő (pillangó szelepes) 
– Földfeletti tűzcsapkulcs 
– Mélyszívók 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. kép: szívóoldali felszerelések 
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I.1.5.2. Nyomóoldali felszerelések 

Mindazon felszerelések, mely a szivattyú nyomócsonkja és a sugárvezető között van. 
– Osztó (tűzoltótömlőhöz) 
– Tűzoltó-sugárcsövek 
– Habsugárcsövek 
– Külső habképző anyag bekeverő egység (vízsugárszívattyú) 
– Sugárcső kötél 
– Tömlőtartó kötél 

 

 
2. kép: nyomóoldali felszerelések 

 
 
 
 
 
 

I.1.5.3. Szívó- és nyomóoldalon is használható felszerelések 

– Nyomótömlők /A,B,C,D,E,H/ 
– Egyetemes kapocskulcs 
– Áttéti darabok 
– Tömlőhíd 
– Tömlőfoltbilincs 

 

 
3. kép: szívó- és nyomóoldalon is használható felszerelések 
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I.1.5.4. Mentő mászó eszközök 

– Mentőkötelek 
– Kézi szerelésű tűzoltó létrák: 

- kihúzós létrák 
- dugólétrák 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              4. kép: mentő mászó eszközök 
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II II ..  ÁÁLL TTAALL ÁÁNNOOSS  RRÉÉSSZZ  

II.1.  Általános előírások a szerelési szabályzathoz 

 

A Szerelési Szabályzat a hivatásos, az önkormányzati a létesítményi tűzoltóságok, valamint a 
tűzoltó egyesületek számára alapvető szerelési szabályokat tartalmaz. 
  

II.1.1.  Munkavédelmi előírások 

A szerelési feladatok során az alábbi alapvető munkavédelmi szabályokat kell alkalmazni. 
 

– Gyakorlatok végrehajtásánál, munkavégzésnél, tűzesetnél és műszaki mentéseknél az 
egyéb jogszabályokban, biztonsági szabályzatokban, kezelési utasításokban 
előírtakat alkalmazni kell.  

– A tűzoltóság használatában lévő gépjárműveket, gépeket, felszereléseket, 
amennyiben jogszabály előírja, csak az abban meghatározott vizsgabizonyítvánnyal 
rendelkezők kezelhetik, akiknek a gép működtetésével, kiszolgálásával kapcsolatos 
utasításait a beavatkozó állomány köteles betartani.  

– A beosztottak a gyakorlatok végrehajtásakor a gyakorlatvezető által meghatározott 
egyéni és kollektív 
védőfelszereléseket, de minimum 
sisakot, védőcsizmát, mászóövet 
és munkavédelmi védőkesztyűt 
viseljenek. tömlő fektetése 
egyenes vonalban, csavarodás- 
és törésmentesen, a legrövidebb 
úton, irányváltoztatásnál, nagy 
sugarú ívben történjen. A tömlők 
kapocs pár elemei mindig 
megfelelően össze legyenek 
kapcsolva.  

 
 
             5-6. kép: egyéni védőfelszerelések 
 

A tömlők akkor vannak megfelelően összekapcsolva, ha a kapcsok ellendarabjai 
érezhetően kellő sorossággal ütközésig elfordultak, a bennük elhelyezett 
gumitömítések a használt nyomáson szivárgásmentesen zárnak. Az összekapcsolást 
végző(k) az összekapcsolás megfelelőségéről a kapcsoláskor, majd a vízadáskor 
győződjenek meg. Balesetek elkerülése és a hatékony működés érdekében a hibát ki 
kell javítani. A tömlővezetékek egymást lehetőleg ne keresztezzék. 

– Visszaszerelés előtt a tömlőket nyomás mentesíteni kell. 
– A szerelési gyakorlat előtt mászóöv vizsgát kell tartani, ahol a gyakorlat vezetője 

köteles meggyőződni a zárkapocs lengőnyelv-rugójának épségéről, a mászó öv 
varratának kifogástalan állapotáról, és annak helyes becsatolásáról. 

– A kézi szerelésű tűzoltó létrákon csak abban az esetben szabad közlekedni, ha azokat 
eldőlés, elcsúszás ellen biztosították.  
A létrák eldőlés elleni biztosítása megoldható kikötéssel, illetve személybiztosítással.  
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           7. kép: eldőlés, elcsúszás elleni védelem                            8. kép: személybiztosítás 
 

– A mentőkötéllel történő mentés megkezdése előtt a gyakorlat vezetője, valamint a 
készenlétbe helyezéskor a gyakorlat végrehajtója szemrevételezéssel győződjön meg 
a kötél sértetlenségéről. 

– A mentéseknél a parancsnok vagy az általa megbízott személy ellenőrizze, hogy a 
beosztottak a kötelet szabályosan csévélik-e a zárkapocsba. 

– Önmentés gyakorlása során meg kell oldani a mentendő biztosítását. 
– Magasból és mélyből mentés kötél és mászóöv biztosítással végezhető. 

II.1.2. A szerelési feladatok beosztásai 

– Parancsnok (a továbbiakban: pk.), 
– Első sugárvezető (a továbbiakban: 1-es), 
– Első segédsugárvezető (a továbbiakban: 2-es), 
– Második sugárvezető (a továbbiakban: 3-as), 
– Második segédsugárvezető (a továbbiakban: 4-es), 
– Tűzoltó gépjárművezető, szivattyúkezelő (a továbbiakban: 5-ös). 

II.1.3. Szerelési feladat végrehajtás szabályai 

– A tűzoltóság egységei a szerelési gyakorlatokat gépjárműfecskendőn (a továbbiakban: 
fecskendő), különleges gépjárművön, utánfutón, valamint a műszaki mentő bázisok 
konténerein elhelyezett felszerelésekkel hajtsák végre. 

– A szerelési parancs kiadására a fecskendőn, vagy a fecskendő mögött felsorakoztatott 
állomány előtt kerüljön sor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               9. kép: szerelési parancs kiadása 
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– A szerelési parancs (vezényszó) tartalmazza: 

a) a feladat rövid, pontos meghatározását, 
b) sugárszerelésnél az osztó helyét, a sugarak fajtáját, bevetésének irányát, a 

táplálás és behatolás módját. (Ha azt röviden vagy egyértelműen nem tudja 
meghatározni, a vezényszó:„Az osztó helyét megmutatom!”) 

c) A szerelés „Rajta!” vezényszóval indul. 
 

– A szerelési feladatokat a beosztottak legrövidebb időn belül hajtsák végre, azonban a 
szerelési gyakorlatok a be gyakorlottsági szint függvényében lassan, ütemezve is 
végrehajthatók.  

– Épületen belül zárt térben az osztott sugár kevesebb tömlővel is szerelhető.  
– A szerelés során az osztó a gyűjtő pont. Minden olyan felszerelés, mely nem kerül 

megszerelésre, illetve feleslegessé vált, az osztónál legyen elhelyezve.  
– Magasba szerelés, illetőleg száraz felszálló vezeték táplálása esetén az 5-ös a 

gépjárműtől kigurított első „B” tömlő végére, a 4-es segítségével kapcsoljon osztót 
és kezelje is azt.  

– Épületbe történt behatoláskor a tömlő szerelése általában a fal mellett, emelkedőn 
pedig a magasabb pontról az alacsonyabb felé történjen.  

–  A tűzcsapról történő táplálás szerelése esetén, mind a két ágon el kell végezni a 
táplálás szerelését, 1 tömlőhosszig párhuzamosan, 2 vagy annál hosszabb 
tömlőtávolság esetén pedig, először az egyik ágat, utána - ha már működik a táplálás 
- a másik ágat is meg kell szerelni.  

– A tűzcsap megszerelése előtt a tűzcsapot meg kell nyitni, átöblíteni - amíg tiszta víz 
nem jön belőle – és földalatti tűzcsapnál ugrómagasságot, földfelettinél 
ugrótávolságot kell ellenőrizni.  

– A visszaszerelést a szerelés fordított sorrendjének megfelelően hajtjuk végre.  
–  Szívótömlő szerelése esetén kötést a lábszelepes szűrőkosárnál és az attól számított 

második kapocspárnál kell alkalmazni. Ha a használt szívótömlők száma páratlan, a 
kötést a lábszelepes szűrőnél, majd a szűrőtől számított minden második 
szívótömlőnél végre kell hajtani. A lábszelepes szűrőnél a kötést úgy kell 
alkalmazni, hogy az tartsa a szűrőkosarat és a vele összekapcsolt tömlőt is. 

– A lábszelepes szűrőt eltömődés ellen védeni kell.  
– Annak érdekében, hogy a szerelési feladatok végrehajtásának megkezdésekor a 

beosztottak ne zavarják egymást, a felszereléseket a szerelés sorrendjében – a 
málhatér mindkét oldalát kihasználva - vegyék ki a gépjárműből.  

– A szerelési sorrend összetett szerelések esetén: alapvezeték szerelés, első 
sugárszerelés, táplálásszerelés, második sugárszerelés.  

– Teljes rajtól eltérő rajok esetén a szerelési sorrend: táplálásszerelés, alapvezeték 
szerelés, majd sugárszerelés.  

– A szerelési sorrend a taktikai elvek figyelembe vételével módosítható.  
– A második sugár szerelésére vagy egyéb feladat végrehajtására – kivéve tartályról 

működés esetét - a beosztottak csak akkor indulhatnak el, ha a vízszerzési helyről a 
víz vagy egyéb oltóanyag továbbítását biztosította.  

– Magasban történő szerelésnél a sugárvezetők mentőkötelet vigyenek magukkal.  
– Magasba szereléskor a tömlővezetéket a működés helyén és kapocspáronként – 

amennyiben kikötési pont található – a kapocspár alatt kötéllel tehermentesítés 
céljából ki kell kötni. 
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10. kép: tömlő kikötése 

 
 

 

II II II ..  AALL AAPPSSZZEERREELL ÉÉSSEEKK   

III.1.  Tömlőkötések 

III.1.1.  Tekercstömlő megkötése vállon történő szállításhoz 1 tömlővel  

Beosztás: 1 fő 
 
Végrehajtás: 
A beosztott a tömlőtartó kötelet vegye le a mászóövéről, majd bontsa ki. A kibontott kötél 
zárkapcsos végét dugja át a tekercstömlő közepén (vastag magján), majd az áthúzott kötelet fűzze 
vissza a kötél két szára között. A kötelet emelje meg, majd a tömlőt a vállán keresztül vegye a 
hátára és a kötél zárkapcsos végét csatolja a mászóöv zárkapcsába. Készüljön fel létramászásra. 
 
 
 

 
11-12. kép: tekercstömlő megkötése 
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13-15. kép: tekercsömlő vállon 

 
Visszaszerelés: „Tekercstömlőt szereld vissza! Rajta” 
Végrehajtás: A beosztott fordított sorrendben szerelje vissza a felszerelést. 
 

III.1.2.  Tekercstömlő megkötése vállon történő szállításhoz 2 tömlővel 

Beosztás: 1 fő 
 
Végrehajtás:  
A beosztott a tömlőtartó kötelet vegye le a mászóövéről, majd bontsa ki. A kibontott kötél 
zárkapcsos végét dugja át az első tekercstömlő közepén (vastag magján), majd az áthúzott kötelet 
fűzze vissza a kötél két szára között. A második tömlőnél a harmadik, vagy negyedik tekercsszál 
alatt a tömlőtartó kötél zárkapcsos végét húzza át, majd azt kapcsolja vissza a kötél egyik ágába. 
A tömlőket vegye a vállára úgy, hogy a másodjára megkötött tömlő kerüljön előre. Készüljön fel 
létramászásra. 
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16-19. kép: tekercsömlő vállon 
 

III.1.3.  Kapocs kötés 

Beosztás: 1 fő 
 
Végrehajtás: 
A beosztott a sugárcső-kötél zárkapcsos végét húzza át az osztó alatt, annak kapcsa mellett, kb. 
1 m hosszan, majd fektesse át az osztón úgy, hogy az a kapocspárhoz képest távolabb legyen, 
mint a teherviselő szál. A lengőszálat húzza át a teherviselő szál alatt, és húzza vissza fölül a 
kapocspár tömlő felőli vége mellett. A lengőszálat húzza át a kapocs alatt, majd a teherviselő 
szál mellett bújtassa bele a körülötte képződött hurokba. A lengőszálat a huroknak nekifeszítve 
most ellentétes irányban húzza át a kapocspár tömlő felőli vége mellett, ezután a zárkapcsot 
akassza bele a teherviselő szálba. A teherviselő szál meghúzásával feszítse meg a hurkot. 
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20-25. kép: kapocs kötés 

 
Visszaszerelés: „Kapocskötést szereld vissza! Rajta” 
 
Végrehajtás: A beosztott oldja ki a kötést és szedje fel a kötelet. 
 

III.1.4.  Tömlővezeték megkötése felhúzáshoz  

Beosztás: 1 fő 
 
Végrehajtás:  
A beosztott a sugárcső-kötél ledobott zárkapcsos végét kb. 40 cm hosszúságban vegye duplán, és 
a dupla részen képezzen kettős hurkot! A kettős hurokba bújtassa bele a felhúzandó tömlő végén 
lévő kapcsot! A hurkot a kapocs alatt feszítse meg! A kötél zárkapcsos végén fennmaradó 
felesleget, a huroknak nekifeszítve, csévélje körbe a kapocs alatt! A teherviselő szálat az 
ellentétes irányban tekerve akassza bele a zárkapocsba! Adjon „Kötél kész!” figyelmeztetést a 
tömlő felhúzójának! 
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26-30. kép: tömlővezeték megkötése felhúzáshoz 

Visszaszerelés: A tömlő felhúzója engedje vissza a kötéllel a tömlőt, majd aki megkötötte a 
tömlőt oldja ki a kötést és szedje fel a kötelet. 

III.1.5.  Osztóval szerelt alapvezeték megkötése felhúzáshoz 

Beosztás: 1 fő 
 
Végrehajtás: A beosztott a szerelési feladatot kapocskötéssel kezdje, majd a teherviselő szálat 40 
cm hosszan vegye duplán, és képezzen kettős hurkot úgy, hogy a futószál legyen felül. Az így 
keletkezett hurkot tegye az osztó szabad középső kapcsára, a teherviselő szál meghúzásával 
feszítse meg a hurkot. Adjon „Kötél kész!” figyelmeztetést az alapvezeték felhúzójának! 
 

 
31-32. kép: osztó felhúzás 

 
Visszaszerelés: A tömlő felhúzója engedje vissza a kötéllel a tömlőt és az osztót, majd aki 
megkötötte a tömlőt oldja ki a kötést és szedje fel a kötelet. 
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III.1.6.  Sugár, gyorsbeavatkozó sugár megkötése felhúzáshoz 

Beosztás: 1 fő 
 
Végrehajtás:  
A beosztott a szerelési feladatot kapocskötéssel kezdje, majd a teherviselő szálat kb. 30 cm 
hosszan vegye duplán, és két fél fordulattal (360o-kal) csavarja meg. Az így keletkezett hurkot 
tegye a sugárcső lövőkéje (gyorsbeavatkozó sugárnál az első markolat) alá, a teherviselő szál 
meghúzásával feszítse meg a hurkot. Adjon „Kötél kész!” figyelmeztetést a sugár felhúzójának! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33-38. kép: gyorsbeavatkozó sugár megkötése felhúzáshoz 
 
Visszaszerelés: A tömlő felhúzója engedje vissza a kötéllel a sugárcsövet vagy a 
gyorsbeavatkozó sugarat, majd aki megkötötte a tömlőt oldja ki a kötést és szedje fel a kötelet. 
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III.1.7.  Mélyszívó megkötése  

Beosztás: 1 fő 
 
Végrehajtás:  
A beosztott a szerelési feladatot kapocskötéssel kezdje, majd a teherviselő szárat fogva engedje le 
a mélyszívó működési helyére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39-40. kép: mélyszívó megkötése 
 
(Ha a kötést nem a mélyszívó csonkja, hanem a tömlő felől kezdjük el, akkor a mélyszívó 
csonkjához esik a stabilabb hurok.) 
 
Visszaszerelés: A beosztott húzza vissza a működés helyéről a mélyszívót, majd oldja ki a 
kötést és szedje fel a kötelet. 
 

III.1.8.  Lábszelepes szűrőkosár megkötése 

Beosztás: 2 fő 
 
Végrehatás: A beosztott a szerelési feladatot kapocskötéssel kezdje, majd a teherviselő szálat 
minden második kapocspár előtt bújtassa át a tömlő alatt, és önmagán átfűzve feszítse meg. A 
kútkötél végét oldható kötéssel feszesen rögzítse a gépjárművön. A szelepkötelet akassza be a 
szűrőkosár lábszelepébe, a kötelet terítse ki, majd lazán kösse ki egy fix ponthoz. 
 
Visszaszerelés: A beosztottak oldják ki a kötéseket, a köteleket szereljék vissza a szűrőkosárig, 
majd szedjék fel.  
 

III.1.9.  Oldható kötés  

(bármilyen rendszeresített kötéllel végrehajtható) 
 
Beosztás: 1 fő 
 
Végrehajtás: A szerelést végző személy vegye magához a kötelet. Győződjön meg a kötél 
szabad kibomlásáról. A kötél egyik szabad végét kb. 1m hosszúságban húzzuk át a rögzített 
felületen. 



 16 
A bal kézben tartott hosszabb kötélvégre csináljunk egy hurkot. A jobb kézben tartott 
rövidebb kötélvéget vezessük körbe a hurkon, a hurok alól indulva, majd a jobb kezünket dugjuk 
be a hurkon, a bal kezünkkel fogjuk meg a rövidebb kötélszárat, majd tegyük a jobb kezünkbe a 
kötelet és húzzuk át a hurkon. Bal kézzel szorosan feszítsük meg a hosszabb kötélvéget addig, 
amíg a csomó ki nem alakul. 
 
Visszaszerelés: 
  
Végrehajtás: 
A hosszabb kötélvéget jobb kézzel, a rövidebb kötélvéget bal kézzel fogjuk meg. A bal kézben 
tartott kötélvéget egy erős, határozott mozdulattal megrántjuk, a csomó kioldásához. 
 

III.2.  Védőfelszerelés szerelések 

III.2.1.  Sűrített levegős légzőkészülékek szerelése 

 
Beosztás: 
2 fő (használó, segítő) 

 
Vezényszó: 
Sugárszerelés esetén! „Sugarat szerelj légzőkészülékben! Álarc felvétele a fecskendőnél 
(osztónál, veszélyességi övezet határán, épület bejárata előtt, stb.) Osztó a ….! Irány a ….! 
Táplálás…! Rajta! ” 

 
Végrehajtás: 
A légzőkészüléket használók segítsenek egymásnak felvenni a készüléket. 

 
A feladat végrehajtása előtt a beosztottak készítsék elő a szereléshez szükséges felszereléseiket. 

 
41. kép: légzőkészülék felvétele 

 
A készülék használatba vétele előtt – sorrendben – az alábbiakat kell elvégezni: 

– A légzőkészülék álarcát a beosztott a típusnak megfelelően csatlakoztassa a 
középnyomású tömlőhöz. A tüdő automatának zárt állapotban kell lenni. 

– A készüléket a használója vegye a hátára, az álarcot a hordszalagnál fogva függessze 
a nyakába. 

– A vállhevederek segítségével rögzítse a légzőkészüléket olyan magasságban, hogy a 
háttámla pontosan, kényelmesen feküdjön a hátára. A palack teteje kb. a vállal egy 
magasságban legyen. A beállított hevedert rögzíteni kell. 
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42. kép: légzőkészülék rögzítése 
 

– A derékheveder csatját csatolja össze, és a csúszó csat segítségével megfelelően 
szorosra állítva rögzítse a légzőkészüléket. 

– Hátranyúlva, a hajtókerékkel nyissa ki teljesen a palack szelepét, majd negyed 
fordulatot zárja vissza. (A segítő személy is végrehajthatja.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. kép: palack megnyitása 
 

– A nyomásmérő órán ellenőrizze a levegő nyomását, mennyiségét. 
– Vegyék magukhoz az előkészített felszereléseket és menjenek a kijelölt helyre. 

 
A szennyezett, füsttel telített terület megközelítése előtt vegyék fel az álarcot és üzemeltessék 
a készüléket az alábbiak szerint: 
 

– A sisakot, védőkesztyűt vegye le. 
– A hővédő kámzsát vegye fel. A kámzsa típusától függően vagy közvetlenül a fejre, 

vagy a légzőkészülék álarcára kell felvenni. 
– Az álarcot a halántékszalagjainál fogja meg és helyezze a fejére úgy, hogy az álarc 

az arcra, a szalagok a fejre simuljanak. 
– Erőteljes belégzéssel kapcsolja be a tüdő automatát. 
– A rögzítő szalagokkal – azokat párosával meghúzva – rögzítse az álarcot a fejére 

úgy, hogy az megfelelően zárjon (légzés közben ki fúvási zaj nem hallatszik). 
– Ellenőrizze az álarcban a túlnyomás működését a készülék használati utasítása 

szerint.  
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– Tegye a sisakot a fejére, az állszíjat állítsa, illetve kapcsolja be. Vegye fel a 

védőkesztyűt. 
– Hajtsák végre a meghatározott szerelési feladatot. 
– A készülék használatának befejezésekor (a szennyezett terület elhagyása után) a 

védőkesztyűt és a sisakot el kell távolítani, majd mély belégzés után a tüdő 
automatát el kell zárni és az álarcot a fejről le kell venni. (Szükség esetén a rögzítő 
szalagok az álarc levétele előtt fellazíthatók.) 

– A légzőkészülék levétele után a palack szelepet (benyomva) el kell zárni, majd a 
tüdő automatát kinyitva a középnyomású részt nyomás mentesíteni kell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  44. kép: álarc felvétele      45. kép: álarcrögzítése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. kép: palacknyomás ellenőrzése 
 

 
       47. kép: teljes védőfelszerelés 

 
 

III.2.2.  „A-B” típusú véd őruha fel és levétele 

Beosztás: 2 fő (1-es a használó, 2-es a segítő) 
 
Vezényszó: „Védőruhák (hő, gáz) felvétele! Rajta!”  

 
Végrehajtás: A védőruha felvétele előtti az 1-es ellenőrizze a védőruhát. 
A használó hintőport és páramentesítőt használva csökkentse a párásodást és a dörzsölődés 
veszélyét. 
(Leülve) az 1-es tegye a lábát a védőruha megfelelő szárába és igazítsa el a ruhát a dereka 
körül. 
Vegye fel a légzőkészüléket. Védőruha típustól függően vegye fel a belső kesztyűt, sisakot.  
(Álljon fel és) bújjon bele a ruházatba. 
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A 2-es igazítsa el a védőruhát a légzőkészüléken és a csuklyát tegye a használó fejére, majd 
teljesen zárja be a védőruhát 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48-53. kép: „A” típusú védőruha felvétele 

 
Védőruha levétele: 
Az 1-es vegye le a külső vagy eldobható csizmavédőt és kesztyűt – ha használta. 
A segítő személy nyissa ki a ruha elejét. 
Emelje le a csuklyát a védőruha viselőjének fejéről. 
A használó a segítő segítségével bújjon ki a ruhából. 
Segítő személy tegye le a ruhát a viselő személy mögé. 
A használó (ülő helyzetben) húzza ki a lábait a csizmából. 
Menjen tiszta területre és vegye le a légzőkészüléket. 

 
Megjegyzés: 
Ha a légzőkészüléket a védőruhán kívülre kell felvenni, akkor a készülék felvétele és 
csatlakoztatása a ruhához a védőruha felvétele után következik. A levételkor ebben az esetben 
is a keretálarc levétele a legutolsó. 
Bőrfelülettel a szennyezett ruha lehetőleg ne érintkezzen. A szennyezett védőruha levétele előtt 
meg kell kezdeni a ruha részleges, utána a teljes mentesítését. 

 A segítő személy a használónál egy fokozattal alacsonyabb besorolású védőruhát köteles viselni. 
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III.3.  Sugárszerelések 

III.3.1.  Tekercstömlő szerelése 

Beosztás: 
2 fő (1-es, 2-es) vagy (3-as, 4-es) 
Előkészítés: 
1 db tekercstömlőt élére állítva, kapocspárral előre kell a szerelés irányába a földre tenni.  
Vezényszó: 
„Tekercstömlő mögött sorakozó!” 
Felállás: 
A vezényszó elhangzása után az 1-es kb. 50 cm távolságra 
úgy álljon a tömlő mögé, hogy a tekercstömlő éle a test 
középvonalába kerüljön. 
A 2-es az 1-esre takarjon fel kb. 80 cm távolságra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            54. kép: tekercstömlő mögötti felállás 

 
Több tömlő esetén a beosztottak a tekercstömlők mögött úgy sorakozzanak, hogy az első 
sorban az 1-esek, a második sorban a 2-esek álljanak. 

 
Vezényszó: 
„Tekercstömlőt szerelj! Irány…….! Ütemezve!” 
Szerelés: 
Egy! A vezényszó elhangzása után az 1-es lépjen ki bal lábbal a tekercstömlő bal oldala mellé. 
Fogja meg a tekercstömlőt jobb kézzel közvetlenül a kapocspár felett és emelje fel. 

 
„Kettő!” -re lendítse hátra a tömlőt és gurítsa ki a megadott irányba. 
A tömlőt válassza szét, az alsó kapcsot adja át a 2-esnek, a felső kapcsot bal kézben fogva a 
tömlő jobb oldalán haladva fektesse ki azt. Kifektetés után a tömlőkapcsot tegye a földre. 
Forduljon meg. Igazítsa ki a tömlőt. 
2-es a „Kettő!” vezényszó elhangzása után az 1-estöl átvett kapcsot az 1-essel egy időben 
helyezze le a földre, majd álljon alapállásba. 
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55-60. kép: tekercstömlő szerelése ütemezve 
 
Visszaszerelés. Vezényszó: 
„Tekercstömlőt szereld vissza! Ütemezve! 

 
Végrehajtás: 
„Egy!” A vezényszó elhangzása után a beosztott lépjen jobb lábbal oldalt, fogja meg bal kéz 
felsőfogással a nyomótömlőt, majd vigye vissza a tömlő végét és azt alul lévő tömlő végétől 
30 cm-re, helyezze le a földre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61-62. kép: tekercstömlő ütemezett visszaszerelése 
Csináljon „hátra arc”-ot, a tömlőn átlépve annak jobb oldalán haladva menjen vissza a 
megfelezett tömlő másik végéhez, majd álljon alapállásba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63-65. kép: tekercstömlő ütemezett visszaszerelése 
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„Kettő!” -re bal lábával lépjen a tömlő végéhez úgy, hogy a sarka a tömlő végétől kb. 60 cm-
re legyen. Jobb lábával fél lépéssel lépjen a bal lába elé, hajtson végre hátraarcot, hajoljon le, 
és jobb kezével emelje fel a megfelezett tömlőt. Bal combján készítsen kemény magot, majd 
azt a kezében tartva tekercselje fel a tömlőt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66-68. kép: tekercstömlő ütemezett visszaszerelése 
 
A feltekercselt tömlőt fektesse lapjára, kézzel igazítsa ki a tekercs egyenetlenségeit, majd 
helyezze el a szerelés indulási alaphelyzetének megfelelően, és álljon alapállásba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. kép: tekercstömlő ütemezett visszaszerelése 
 
 

 

III.3.2.  Sugár szerelése két darab tekercstömlővel (első sugár szerelése) 

 
Beosztás: 
2 fő (1-es, 2-es.) 
 
Vezényszó: 
„Sugarat szerelj! Osztó helye! Rajta!” 
 
Végrehajtás: 
Az 1-es vegyen magához 1 db sugárcsövet 1 db „C” tömlőt, a 2-es 1 db „C” tömlőt, 1 db 
osztót és fusson a megadott irányba. 
A 2-es helyezze el az osztót a meghatározott helyen, tömlőjét gurítsa ki, a felső kapcsot adja 
át az 1-esnek, az alsót kapcsolja az osztó jobb ágára. 
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70-72. kép: 1. sugár szerelése 
 
 
Az 1-es a 2-estől átvett tömlőt fektesse ki a megadott irányba, majd a tömlőkapcsot helyezze a 
földre.  
Gurítsa ki saját tömlőjét, és az alsó kapcsot a kifektetett tömlő kapcsával kapcsolja össze.  
Fektesse ki saját tömlőjét, és a tömlő végére menet közben kapcsolja fel a sugárcsövet. 
Forduljon a támadás irányába. Adjon „Első sugár kész, vizet!” figyelmeztetőt a 2-esnek. 
A 2-es nyissa ki az osztó jobb ágát, fusson az 1-es irányába, és vele ellentétes oldalon, mint 
segéd-sugárvezető foglaljon helyet. Fogja és a szükséges mértékig emelje meg a tömlőt. Az 1-
es, és a 2-es közötti távolság kb. 1,5 m legyen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73-78. kép: 1. sugár szerelése 
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(Jelölések: g – tömlőt kigurít 

f – tömlőt kifektet vagy kihelyez a szituációtól függően 
k – tömlőt összekapcsol) 
 

1-es f

2-es g

1-es k

1-es g

1-es f 1-es k  
 

 
Visszaszerelés. Vezényszó: 
„Osztónál víz állj! Sugarat szereld vissza! Rajta! 

 

 
Végrehajtás: 
Az 1-es zárja el a sugárcsövet, és ha a 2-es elzárta az osztót, akkor a nyomást leengedve vegye 
le a sugárcsövet a tömlő végéről, majd szereljenek vissza. 

III.3.3.  Sugár szerelése három darab tekercstömlővel osztóról 
(második sugár szerelése) 

Beosztás: 
2 fő (3-as, 4-es)  

 
Vezényszó: 
„Második sugarat szerelj! Irány (sugár irányának meghatározása)! Rajta!” 

 
Végrehajtás: 
A 3-as vegyen magához egy darab sugárcsövet 
és egy darab „C” tömlőt, a 4-es két darab „C” 
tömlőt, és vigyék azt az osztóhoz. 
 
 
 
 
 
 

     79. kép: 2. sugár szerelése 
 
A 4-es gurítsa ki az osztótól a megadott irány felé az első tömlőt, az alsó kapcsot kapcsolja fel 
az osztó bal ágára. A felső kapcsot bal kézbe fogva - jobb kezében a második tekercstömlővel 
- fektesse ki, a jobb kezében lévő tömlőt tegye le.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80-81. kép: 2. sugár szerelése 
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A 3-as gurítsa ki a második tömlőt. 
Adja át az alsó kapcsot a 4-esnek. 
A felső kapcsot bal kézzel fogva 
fektesse ki a tömlőt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         82. kép: 1. tömlő kigurítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83-84. kép: 2. tömlő kigurítása 
A 4-es az első két tömlőt kapcsolja össze. 
Vegye fel a tekercstömlőjét, haladjon a 
megadott irányba, és a második tömlő végében 
gurítsa azt ki.  
 
 
 
 
 
 
 
                 85. kép: 3. tömlő kigurítása 
A 4-es a 3-as által kifektetett második tömlő alsó kapcsát vegye át a 3-astól, a harmadik tömlő 
felső kapcsát adja át a 3-asnak. Kapcsolja össze a második és a harmadik tömlő kapcsait.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

86-88. kép: 3. tömlő kifektetése 
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Lépje át a tömlőt. Fusson vissza az osztóhoz, és a 3-as „Második sugár kész, vizet!” 
figyelmeztetőjére nyissa ki azt, majd segéd-sugárvezetőként dolgozzon tovább. 
A 3-as a harmadik tömlőt fektesse ki, tegye fel a sugárcsövet. Foglaljon állást, mint 
sugárvezető.  
Adjon „Második sugár kész, vizet!” figyelmeztetőt a 4-esnek. 
 

 
89. kép: 2. sugár 

 
 (jelölések: g – tömlőt kigurít 

f – tömlőt kifektet vagy kihelyez a szituációtól függően 
k – tömlőt összekapcsol)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visszaszerelés. Vezényszó: 
„Második sugárnál víz állj! Második sugarat szereld vissza! Rajta!” 

 
Végrehajtás: 
A 3-as zárja el a sugárcsövet, és ha a 4-es elzárta az osztót, akkor a nyomást leengedve vegye 
le a sugárcsövet a tömlő végéről, majd szereljenek vissza. 

 
Módozat a második sugár szerelésénél: 
Ha a sugárhoz két darab „C” tömlő elegendő, a szerelést ugyanúgy kell végrehajtani, mint az 
első sugárét. Ilyenkor a harmadik „C” tömlő az osztónál marad. 
Abban az esetben, ha a szerelési parancs kiadásával egy időben az 1-es a parancsnokkal 
felderítésre megy (sugárcsövet ilyenkor is vigyen magával), tehát a szerelésben nem tud részt 
venni, feladatait - az egyéb szerelési feladatai elvégzése után - a 3-asnak kell ellátnia. 
Amikor az 1-es a felderítésből visszaérkezik, ha csak egy sugár működtetésére van szükség, 
átveszi a sugarat a 3-astól. Ha a második sugár szerelésére is szükség van, második 
sugárvezetőként dolgozik, vagyis a 3-as feladatait kell ellátnia. 

 

III.3.4.  Alapvezeték szerelése tekercstömlővel 

– Az alapvezetéket minden esetben „B” tömlővel szereljük. Ha a parancsnok külön 
nem határozza meg a számát, akkor mindig 3 darab tömlőből áll (alapeset).  

4 - e s   k 4 - e s   k 4 - e s   k 

3 - a s   f 3 - a s   f 

4 - e s   g 4 - e s   g 

  

4 - e s   f 

3 - a s   g 3 - a s   k 



 27 
– „Alapvezetéket szerelj! Osztó…!” vezényszóra a szerelés minden esetben 

tekercstömlővel történjen. 
– Alapvezeték szerelésénél mindig vigyen magával a szerelő raj minden tagja 

kapocspárkulcsot. 
 
Beosztás: 
4 fő (2-es, 3-as, 4-es, 5-ös.) 

    
Vezényszó: 
„Alapvezetéket szerelj! Osztó …db tömlő végén (ha a tömlők száma több, vagy kevesebb mint 
három).! Irány….! Rajta!” 

 
Végrehajtás: 
A 3-as, 4-es, 5-ös vegyenek magukhoz 1-1 db „B” tömlőt és kapocspár kulcsot. 
A 2-es vegyen magához egy osztót majd vigye ki a meghatározott helyre. 
Az 5-ös a vezényszó elhangzása után gurítsa ki a szerelés irányába az első tömlőt, az alsó 
kapcsot kapcsolja fel a szivattyú nyomócsonkjára, majd fektesse ki a tömlőjét. 
A 4-es gurítsa ki az 5-ös által kifektetett tömlő végétől tömlőjét. Az alsó kapcsot kapcsolja 
az 5-el közösen. Fektesse ki a tömlőt. 
A 3-as a 4-es által kifektetett tömlő végétől gurítsa ki a harmadik tömlőt, az alsó kapcsot 
kapcsolja a 4-el közösen. A kapcsolás után fektesse ki tömlőjét az osztóig. A felső kapcsot 
kapcsolja a 2-el az osztóra, majd a 2-es adjon „Osztó kész, Vizet!” figyelmeztetőt az 5-ösnek. 

 

III.3.5.  Az alapvezeték szerelésének lehetséges esetei: 

5-ös k
5-ös g

5-ös f 5- 2 k  
 

5-ös k
5-ös g

5-ös f 5- 3 k

3-as g

3-as f 3- 2 k  
 

5-ös k
5-ös g

5-ös f 5- 4 k

4-es g

4-es f 4- 3 k

3-as g

3-as f 3- 2 k  
 
 

5-ös k
5-ös g

5-ös f 5- 4 k

4-es g

4-es f 4- 3 k 4- 3 k

3-as g

3-as f 3-as f

3-as g

3- 2 k  
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5-ös k
5-ös g

5-ös f 5- 4 k

4-es g

4-es f 4- 3 k 4- 3 k 4- 3 k

4-es g

4-es f

3-as g

3-as f

3-as g

3-as f 3- 2 k  
 

 

5-ös k
5-ös g

5-ös f

5-ös g

5-ös f5- 4 k 5- 4 k

4-es g

4-es f 4- 3 k 4- 3 k 4- 3 k

4-es g

4-es f

3-as g

3-as f

3-as g

3-as f 3- 2 k  
 

– Ha hat darab tekercstömlőnél több tömlőből áll az alapvezeték, akkor a további 
tömlőket a 3-as és a 4-es, vagy egy másik raj, - félraj – szerelje meg. 

 

III.3.6.  Osztott sugár szerelése (alapeset) 

Beosztás: 
5 fő (1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös) 

 
Vezényszó: 
„Osztott sugarat szerelj ....-ről. Sugarak iránya……. Rajta.” 

 
Végrehajtás: 
Alapvezeték szerelése: 
A 3-as, 4-es, 5-ös vegyenek magukhoz 1-1 db „B” tömlőt és kapocspárkulcsot. 
A 2-es vegyen magához egy osztót majd vigye ki a meghatározott helyre. 
Az 5-ös a vezényszó elhangzása után gurítsa ki a szerelés irányába az első tömlőt, alsó kapcsát 
kapcsolja fel a szivattyú nyomócsonkjára majd fektesse ki a tömlőt. 
A 4-es gurítsa ki az 5-ös által kifektetett tömlő végétől tömlőjét.  
A 3-as a 4-es által kifektetett tömlő végétől gurítsa ki a harmadik tömlőt, az alsó kapcsot 
kapcsolja a 4-el közösen. A kapcsolás után fektesse ki tömlőjét az osztóig. A felső kapcsot 
kapcsolja a 2-el a 2-es által kivitt osztóra, majd adjon „Osztó kész, Vizet!” figyelmeztetőt az 
5-ösnek. 
 
Első sugár szerelése: 
Az 1-es vegyen magához 1 db sugárcsövet 1 db „C” tömlőt, a 2-es 1 db „C” tömlőt, és fusson 
a már kihelyezett osztóhoz.  
A 2-es az osztótól gurítsa ki a tömlőjét, a felső kapcsot adja át az 1-esnek, az alsót kapcsolja 
az osztó jobb ágára. 
Az 1-es a 2-estől átvett tömlőt fektesse ki a megadott- irányba, majd a tömlőkapcsot helyezze 
a földre. Gurítsa ki saját tömlőjét, és az alsó kapcsot a kifektetett tömlő kapcsával kapcsolja 
össze. Fektesse ki saját tömlőjét, és a tömlő végére kapcsolja fel a sugárcsövet. Forduljon a 
támadás irányába. Adjon „Első sugár kész, vizet!” figyelmeztetőt a 2-esnek. 
A 2-es nyissa ki az osztó jobb ágát, fusson az 1-es irányába, és vele ellentétes oldalon, mint 
segéd-sugárvezető foglaljon helyet. Fogja és a szükséges mértékig emelje meg a tömlőt. Az 1-
es, 2-es közötti távolság kb. 1,5 m legyen. 
 
Második sugárszerelés: 
A 3-as vegyen magához egy darab sugárcsövet és egy darab „C” tömlőt, a 4-es két darab „C” 
tömlőt, és vigyék azt az osztóhoz. 
A 4-es gurítsa ki az osztótól a megadott irány felé az első tömlőt, az alsó kapcsot kapcsolja fel 
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az osztó bal ágára. A felső kapcsot bal kézbe fogva - jobb kezében a második 
tekercstömlővel - fektesse ki a tömlőt, a jobb kezében lévő tömlőt tegye le. 
A 3-as gurítsa ki a második tömlőt. Adja át az alsó kapcsot a 4-esnek. A felső kapcsot bal 
kézzel fogva fektesse ki azt. 
A 4-es az első két tömlőt kapcsolja össze. Vegye fel a tekercstömlőjét, haladjon a megadott 
irányba, és a második tömlő végében gurítsa ki. 

 
A 4-es a 3-as által kifektetett második tömlő kapcsát vegye át a 3-astól, a harmadik tömlő felső 
kapcsát adja át a 3-asnak. Kapcsolja össze a második és a harmadik tömlő kapcsait. 
Lépje át a tömlőt. Fusson vissza az osztóhoz, és a 3-as „Második sugár kész, vizet!” 
figyelmeztetőjére nyissa ki az osztót, majd segéd-sugárvezetőként dolgozzon tovább. 
A 3-as a harmadik tömlőt fektesse ki, tegye fel a sugárcsövet. Foglaljon állást, mint 
sugárvezető. Adjon „Második sugár kész, vizet!” figyelmeztetőt a 4-esnek. 
 
 

5-ös k
5-ös g

5-ös f 5-4-es k

4-es g

4-es f 4-3-as k 3-2-es k

3-as g

3-as f 2-es k 1-es g

2-es f 1-es k 1-es k1-es f

1-es g
4-es k 4-es k 4-es k

4-es g

4-es f

3-as g

3-as f

3-as g

4-es f 3-as k

 
 

 

III.3.7.  Sugarak szerelése magasban, osztó lent 

Vezényszó: 
„Sugarat szerelj magasban  tömlőfelhúzással! Osztó lent! Felhatolás ... Irány…! Rajta!”  

 
Beosztás: 
2 fő (1-es, 2-es, vagy 3-as, 4-es) 

 
 
Végrehajtás: 
Első sugár esetén: 
Az 1-es vegyen magához egy darab 
sugárcsövet 1 db. „C” tömlőt, kapcsoljon a 
mászóövére 1 db sugárcsőkötelet, a 2-es egy 
darab „C” tömlőt, egy osztót és fusson a 
tömlőfelhúzás helyére. Tegyék le a 
felszereléseket a meghatározott helyen a 
földre. 
 
 
 
 
                 90. kép: Sugár szerelése magasba, tömlőfelhúzással 
 
Az 1-es hatoljon fel a tömlőfelhúzás helyére. A sugárcsőkötelet készítse elő, majd azt 
„Vigyázz, kötél!” figyelmeztető után dobja le a földre a 2-esnek.  
A 2-es egymás mellé gurítsa ki és szerelje össze a „C” tömlőket, majd a tömlővezeték 
egyik szabad végét kapcsolja fel az osztó jobb ágára. A ledobott kötél segítségével a III.1.4. 
alapján kösse meg a „C” tömlővezetéket.  
Adjon „Kész!” figyelmeztetőt az 1- esnek. 
Az 1-es húzza fel a tömlővezetéket. A 2-es a felhúzás közben irányítsa a tömlőt.  
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91-94. kép: sugár szerelése magasba, tömlőfelhúzással 
 
Az 1-es a működés helyén tömlőtartókötéllel kösse ki a tömlőt, majd a sugárcsövet kapcsolja a 
tömlőre és kérjen vizet. 
A 2-es nyissa ki az osztó jobb ágát és menjen fel az 1-eshez, majd segéd-sugárvezetőként 
dolgozzon tovább. 
 
Második sugár esetén: 
A 3-as vegyen magához egy darab sugárcsövet 1 db „C” tömlőt, kapcsoljon a mászóövére 1 
db sugárcsőkötelet, a 4-es 2 db „C” tömlőt és fusson a tömlőfelhúzás helyére. Tegyék le a 
felszereléseket a meghatározott helyen a földre. 
A 3-as hatoljon fel a tömlőfelhúzás helyére. A sugárcsőkötél zárkapcsát kapcsolja mászóövére, 
fejtsen le a kötélből a becsült szerelési magasságnak megfelelő hosszúságú kötelet, majd azt 
„Vigyázz, kötél!” figyelmeztető után dobja le a földre a 4-esnek. 
A 4-es egymás mellé gurítsa ki és szerelje össze a „C” tömlőket, majd a tömlővezeték 
egyik szabad végét kapcsolja fel az osztó bal ágára. A ledobott kötél segítségével a III.1.4. 
alapján kösse meg a „C” tömlővezetéket.  
 Adjon „Kész!” figyelmeztetőt a 3-asnak. 
 
A 3-as húzza fel a tömlővezetéket. A 4-es a felhúzás közben irányítsa a tömlőt. 
A 3-as a működés helyén tömlőtartókötéllel kösse ki a tömlőt, és a sugárcsövet kapcsolja a 
tömlőre, majd kérjen vizet. 
A 4-es nyissa ki az osztó bal ágát és menjen fel a 3-ashoz, majd segéd-sugárvezetőként 
dolgozzon tovább. 
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III.3.8.  Sugár szerelése magasban, osztó fent. 

Beosztás: 
3 fő (1-es, 2-es, 3-as) 

 
Vezényszó: 
„Sugarat szerelj magasban, osztó (tömlő) felhúzással! Felhatolás……! …..-dik szintre,! Rajta!” 

 
Végrehajtás: 
Az 1-es vegyen magához 1 db „C” tömlőt, 1 db 
„C” sugárcsövet és kapcsoljon mászóövére  
1 db sugárcsőkötelet. A 2-es vigyen 1 db „C” 
tömlőt és egy osztót.  
 
 
 
 
 
 
 

       95. kép: sugár szerelése magasba 
Ha a szereléskor az osztót fel lehet vinni: 
Az 1-es és 2-es felszereléseivel együtt menjen az 
osztó meghatározott helyére. 
Az 1-es tekerjen le megfelelő mennyiségű 
kötelet és„Vigyázz, kötél!” vezényszó kiáltását 
követően, engedje le a sugárcső kötelet a 
zárkapocs felöli végével a 3-asnak.  
 
 
 
 
 
 

                  96. kép: tömlő felhúzás 
A 3-as tömlőfelhúzáshoz kösse meg a tömlőt a III.1.4. alapján, majd az 1-es a 2-es segítségével 
húzza fel az alapvezetéket és azt a tömlőtartó kötéllel kösse ki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           97. kép: tömlő megkötése           98. kép: tömlő kikötése 
 
Az alapvezeték felhúzása után az 1-es és a 2-es csatlakoztassa az osztót, és szerelje meg a 
sugarat. 
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Ha a szereléskor az osztót az alapvezetékkel együtt fel kell húzni: 
A vezényszó elhangzása után a 2-es vigye az osztót a felhúzás helye alatti talajszintre, és tegye 
le a földre. 
A 3-as az alapvezeték megszerelése után kapcsolja fel az osztót a „B” tömlő végére a 2-es 
segítségével. 
Az 1-es és 2-es hatoljon fel a felhúzás helyére a sugár szereléséhez szükséges felszerelésével. 
Az 1-es szerelje meg, majd „Vigyázz, kötél!” vezényszó kiáltását követően engedje le a 
sugárcső kötelet a zárkapocs felöli végével a 3-asnak. 
A 3-as felhúzáshoz kösse meg az osztót a III.1.5. alapján, majd adjon „Kész!” figyelmeztetőt 
az 1-esnek. Irányítsa az alapvezeték felhúzását. 
Az 1-es és 2-es húzza fel az alapvezetéket és az osztót a meghatározott helyre.  
A 2-es kösse ki az alapvezetéket az osztóval együtt, majd az 1-essel szerelje meg a sugarat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
99-101. kép: osztó felhúzása és megkötése 

 
 

III.3.9.  Tömlőhosszabbítás 

A tömlővezetéket a sugárcsőnél kell meghosszabbítani. 
 
Vezényszó: 
„Tömlőhosszabbítás az első (második) sugárnál, egy darab tömlővel! Rajta!” 
 
Végrehajtás: 
A 2-es (vagy 4-es) fusson a tömlőutánpótlás helyére, vegyen magához egy darab „C” tömlőt, 
zárja el az osztó jobb (bal) oldali ágát, majd menjen a szerelés helyére. Az osztó elzárása után 
az 1-es (3-as) vegye le a sugárcsövet a tömlőről. 
 
A 2-es (4-es) gurítsa ki a tömlőt, az alsó kapcsot kapcsolja össze az 1-estől (3-astól) átvett 
tömlővel. A felső kapcsot adja át az 1-esnek (3-asnak). 
Az 1-es (3-as) fektesse ki a tömlőt, kapcsolja rá a sugárcsövet, foglaljon állást és adjon „Első 
(második) sugár kész!” figyelmeztetőt. 
A 2-es (vagy 4-es) menjen vissza az osztóhoz, és nyissa ki annak jobb (bal) oldali ágát, majd 
segéd-sugárvezetőként dolgozzon tovább. 
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III.4.  Táplálás szerelések 

III.4.1.  Táplálás-szerelés szívótömlővel (3 fő esetén) 

Beosztás: 
3 fő (3-as, 4-es, 5-ös) 
 
Vezényszó: 
„Táplálást szerelj szívótömlővel! Vízforrásból! Rajta!” 

 
Végrehajtás: 
Az 5-ös vegye magához az egyetemes 
kapocspárkulcsokat, a kút,- és szelepkötelet. 
A köteleket a fecskendő menetirány szerinti 
jobb oldalán arra a helyre tegye, ahová majd 
a lábszelepes szűrőkosár kerül, a kulcsokat 
pedig tegye az elő kapcsolási helyhez. (Ha a 
szűrőkosár nincs előre felhelyezve a 
szívótömlőre, azt is vigye ki.). 
 
 
        102. kép: szakfelszerelések 
 
A 4-es készítse elő és az 5-ös segítségével vegye ki a szívótömlőket a fecskendőből. Adja át (le) 
a tömlőket az 5-ösnek, aki az összekapcsolás helyére viszi azokat.  
A 4-es menjen az első kapcsolási helyre. (A szívótömlő lábszelepes szűrőkosártól legtávolabb 
eső vége.) Vegye fel az egyetemes kapocspárkulcsot, és a 5-ös segítségével kapcsolja össze a 
szívótömlőket a szűrőkosárral, ellentétes végén kezdve.  
Az 5-ös bal kézzel alsó fogással fogja meg a szívótömlőt, jobb kézzel vegye fel az egyetemes 
kapocspárkulcsot, és a 4-es segítségével kapcsolják össze a szívótömlőket úgy, hogy az 5-ös 
háttal haladjon a szűrőkosár felé, a 4-es pedig szemben és ha szükséges a szűrőkosarat is 
kapcsolják fel. 
 
 

 
103. kép: szívótömlők kapcsolása 

 
A szívótömlők összekapcsolása után a 4-es a szűrőkosár bal oldala mellett állva kapcsolja fel a 
szűrőkosárra a szelepkötelet, majd fektesse ki azt. Az 5-ös jobb oldalon állva kösse fel a 
kútkötelet a szűrőkosárra.  
A 4-es emelje meg középen a szívótömlőt úgy, hogy azt az 5-ös - a szűrőkosártól számított - 
minden második kapocspárnál meg tudja kötni a kapocs szűrőkosár felöli oldalára téve a hurkot.  
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        104. kép: kút- és szelepkötél megkötése    105. kép: szívótömlő megkötése 
Az 5-ös a kútkötelet fogva haladjon a szívótömlő szűrőkosárral ellentétes végéhez. Adjon 
„Vízbe!” vezényszót.  
A szívótömlők megszerelése után a 3-as fogja meg a tömlőt a szűrőkosárnál, a 4-es a közepén, 
az 5-ös a szűrőkosárral ellentétes végénél és emeljék a vízbe (kútba). A 3-as vegye át a 
kútkötelet az 5-östől, majd az 5-ös kapcsolja fel a szívótömlőt a szívócsonkra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106-107. kép: szívótömlő csatlakoztatása 
A 3-as kösse ki feszesen a kútkötelet, a 4-es lazán a szelepkötelet. Az 5-ös végezze a 
szivattyúkezelői teendőket. 
 

 
108. kép: szelepkötél megkötése 

 
Visszaszerelés. Vezényszó: 
„Táplálást szereld vissza! Rajta!”  
Végrehajtás: 
A 4-es a szelepkötél meghúzásával víztelenítse a szívótömlőt. A szívótömlővezeték 
vízforrásból kiemelését a 3-as, 4-es, 5-ös együttesen végezze. A visszaszerelés fordított 
sorrendben történjen.  
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III.4.2.  Táplálás szerelése föld alatti tűzcsapról (2 fővel), ha a tűzcsap 1 tömlőnyi 

távolságra található 

Beosztás: 
2 fő (4-es, 5-ös) 

 
Vezényszó: 
„Táplálást szerelj föld alatti tűzcsapról 2 fővel! Rajta!” 

 
Végrehajtás: 
A 4-es vegye magához az állványcsövet, egyetemes kapocspárkulcsot, a föld alatti 
tűzcsapkulcsot (szükség esetén tüske készletett, pótállványcsövet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109. kép: szükséges szakfelszerelések 
 
Fusson a tűzcsaphoz, nyissa ki a fedelét, vegye le a zárókupakot. 
Tegye fel a föld alatti tűzcsapkulcsot és nyissa ki a tűzcsapot a 
(nyitásirány a jelzőtáblán). Ellenőrizzen ugrómagasságot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          110. kép: ugrómagasság ellenőrzése 
Az esetleges szennyeződések kimosódása után zárja el a vizet, tegye fel az elzárt szerelvényű 
állványcsövet a kifolyócsonkra, úgy hogy ütközésig rácsavarja a fogantyúknál fogva. A föld 
alatti tűzcsapkulccsal nyissa ki teljesen a föld alatti tűzcsap szeleporsóját.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

111-112. kép: állványcső 
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Az 5-ös egymás mellett gurítson ki két darab „B” tömlőt a tűzcsap fele. Helyezze fel a 
gyűjtőt a szívócsonkra, a kigurított tömlők alsó kapcsait pedig kapcsolja fel a gyűjtőre. 
Fektesse ki a tömlőket, és a tömlők végeit adja át a 4-esnek. Menjen vissza a fecskendőhöz, 
majd adjon „Gyűjtő kész, vizet!” utasítást, és végezze a szivattyúkezelői feladatokat. 
 
A 4-es a tömlők kapcsait kapcsolja fel az 
állványcsőre, az 5-ös kérésére adjon vizet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         113. kép: tömlő kapcsolása állványcsőre 
 
Az „iker” tartályfeltöltő csonkkal felszerelt fecskendők esetében az 5-ös közvetlenül a 
felöltőcsonk-párra kapcsol. 

 
 

4-es k

4-es k5-ös k

5-ös k

5-ös g

5-ös g

5-ös f

5-ös f  
 
 

III.4.3.  Táplálásszerelése föld feletti tűzcsapról (2 fővel), ha a tűzcsap 1 tömlőnyi 
távolságra található 

Beosztás: 
2 fő (4-es, 5-ös) 
 
Vezényszó: 
„Táplálást szerelj föld feletti tűzcsapról 2 fővel, rajta!”  
 
Végrehajtás: 
A 4-es vegye magához az egyetemes 
kapocspárkulcsot, a föld feletti 
tűzcsapkulcsot. Fusson a tűzcsaphoz 
(nyissa ki a fedelét), vegye le a 
zárókupakot. Nyissa ki a tűzcsapot a 
(nyitásirány a jelzőtáblán). 
Ellenőrizzen ugrótávolságot. Az 
esetleges szennyeződések kimosódása 
után zárja el. 
 
 

       114. kép: szakfelszerelések 115. kép: ugrótávolság ellenőrzése 
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Az 5-ös egymás mellett gurítson ki két darab „B” tömlőt a tűzcsap felé. Helyezze fel a 
gyűjtőt a szívócsonkra, a kigurított tömlők alsó kapcsait kapcsolja fel a gyűjtőre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116. kép: táplálás gyűjt ővel        117. kép: táplálás feltöltő csonkkal 
 

Fektesse ki a tömlőket, és a tömlők végeit adja át a 4-esnek.  
Menjen vissza a fecskendőhöz, majd adjon „Gyűjtő kész, vizet!” utasítást és végezze a 
szivattyúkezelői feladatait. 
A 4-es az átvett tömlők kapcsait kapcsolja fel a tűzcsapra, és az 5-ös kérésére adjon vizet. 

 
Megjegyzés: 
Az „iker” tartályfeltöltő csonkkal felszerelt fecskendők esetében az 5-ös közvetlenül a 
felöltőcsonk-párra kapcsol. 

 

III.4.4.  Táplálás szerelése tűzcsapról 3 fővel 

Beosztás: 
3 fő (3-as, 4-es, 5-ös) 
 
Vezényszó: 
„Táplálást szerelj! ………tűzcsap3 fővel…! Rajta!” 
Végrehajtás: 
A 4-es a tűzcsap fajtájának megfelelő felszerelést vigye ki és szerelje meg a tűzcsapot. 
A 3-as és 5-ös vegyen magához egy-egy darab „B” tömlőt, és gurítsa ki azt a tűzcsap irányába. 
Az 5-ös a kigurított tömlők alsó kapcsait adja át a 3-asnak. 
A 3-as a kigurított tömlőket fektesse a tűzcsap irányába. A tömlők szabad kapcsait a 4-es 
segítségével kapcsolja fel az állványcsőre, illetve a föld feletti tűzcsapra. 
Az 5-ös a gyűjtőt kapcsolja fel a szívócsonkra, a kigurított tömlők kapcsait, pedig a gyűjtőre. 
Adjon „Vizet!” figyelmeztetőt a 4-esnek, majd végezze a szivattyúkezelői feladatokat. 
 

5-ös k 3-4-es k

3-4-es k3-as g

3-as f

3-as f

5-ös k

5-ös g

 
 
Ha a táplálást 40 m-re kell szerelni, akkor az 5-ös és a 3-as a táplálás egyik ágát szerelik meg 
először, majd ha már működik az egyoldalas táplálás, akkor a másik ágat a 4-es a 3-assal 
szereli az alábbiak szerint. 
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Ha, a táplálást 60 m-re kell szerelni, akkor ilyen esetben is először az egyik táplálóvezetéket 
kell megszerelni, hogy a víz minél gyorsabban biztosítható legyen! Ha az első táplálóvezeték 
már működik, a második ágat a 3-as, 4-es szerelje meg. Az 5-ös csak a tömlőt kapcsolja fel a 
gyűjtőre. 

 

5-ös k

5-ös k
5-ös g

5-ös f

4-es g

4-es f

5-3-as k

4-3-as k

3-as g

3-as g

3-as g

3-as g

3-as f

3-as f
3-as f

3-as f

5-3-as k

4-3-as k

3-4-es k

3-4-es k

 
 
A második táplálóvezetéket mindig az a beosztott kapcsolja fel az állványcsőre - nyissa ki a 
szeleporsót -, aki az utolsó „B” tömlőt szerelte meg. Három tekercstömlőnél hosszabb 
táplálóvezeték szerelésekor annak szerelésére célszerű második rajt, vagy félrajt igénybe venni! 
A földfeletti tűzcsap szerelése esetén a második ágat a tűzcsap elzárása után lehet felkapcsolni, 
míg a földalatti tűzcsapnál az elzárás nem szükséges. 

III.4.5.  Táplálás-szerelése mélyszívóval 

Beosztás: 
3 fő (3-as, 4-es, 5-ös) 
Vezényszó: 
„Táplálást szerelj mélyszívóval pl.: 
Kútból! Rajta!” 
Végrehajtás: 
A 3-as vegyen magához 2 db „B”, a 4-es 
1 db „C” tömlőt, 1 db mélyszívót és 1 db 
sugárcső kötelet, az 5-ös 1 db „B” 
tömlőt és osztót.  
 
 
 
 
118. kép: szakfelszerelések 
 
A 4-es vigye ki a „C” tömlőt, a mélyszívót és a sugárcső kötelet az osztóhoz. 
Az 5-ös a fecskendőtől a vízforrás felé gurítsa, majd fektesse ki a „B” tömlőt, azt a 4-essel 
kapcsolja fel az osztóra. A fecskendőnél a tömlő kapcsát helyezze a nyomócsonkra. 
A 4-es gurítsa ki a „C” tömlőt a vízszerzés irányába, az alsó kapcsát kapcsol ja az osztó 
bal ágára. Nyissa ki az osztót, kapcsolja fel a „C” tömlő felső kapcsát a mélyszívó „C” 
csonkjára. 
 
 
 

5-ös k

5-ös k 3-4-es k

3-4-es k

3-as g

3-as g

3-as f

5-ös g

5-ös f

4-es g

4-es f 4-3-as k

5-3-as k

3-as f
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119. kép: „C” tömlő kapcsolása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            120. kép: osztó kinyitása     121. kép: „C” töml ő csatlakoztatása 
 
 
 
A mélyszívót bal kezébe fogva fektesse ki a „C” 
tömlőt. A kút, vagy szelepkötél zárkapcsát kapcsolja a 
mélyszívóra. 
 

 
                   122. kép: kút, vagy szelepkötél kapcsolása 

A 3-as fecskendőtől a vízforrás felé gurítsa, majd 
fektesse ki az első „B” tömlőt, majd gurítsa ki a 
második B tömlőt. Az első tömlőt a második tömlő 
alsó kapcsát az 5-össel kapcsolják össze, majd 
fektesse ki a 2. „B” tömlőt a mélyszívóig. A 4-essel 
kapcsolja fel a „B” tömlőt a mélyszívó    
 
 
 

              123. kép: „B” tömlő kapcsolás mélyszívóra 
 
 
 
Az 5-ös, a 3-as által kifektetett „B” tömlővezeték fecskendőnél lévő 
végét csatlakoztassa a tartályfeltöltő csonkra. 
A 3-as „Kútba!” vezényszavára a 3-as és a 4-es engedje le a 
mélyszívót a kútba.  
 
 
 

          124. kép: mélyszívó leeresztése 
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A 4-es a leeresztés után kösse ki a kötelet. Adjon „Vizet!” figyelmeztetőt. Az 5-ös, a 4-es 
kérésére adjon vizet és végezze a gépkezelői feladatokat. 

5-4-es k

5-ös g

5-ös f

4-es k

4-es g

4-es f

4-3-as k
5-ös k

 

4-es k

3-as g

3-as f
5-3-as k

5-ös k

3-as g

3-as f

 

III.5.  Létraszerelések 

III.5.1.  Négyrészes fém dugólétra szerelése 

Beosztás: 
2 fő: 1-es (3-as), 2-es (4-es) 
 
Vezényszó: 
„Dugólétrát szerelj……….taggal! Irány…! Rajta!” 
 
 
 
Végrehajtás: 
A 2-es az 1-es segítségével emelje le a gépjárműfecskendőről a 
meghatározott számú dugólétra tagokat. (Ha a létra páronként van 
málházva, az 1-es, 2-es vigyen egy-egy pár létrát a szerelés 
helyszínére és az 1-es illessze össze és rögzítse azokat.) 
 
 
 

           125. kép: dugólétra leszedése 
 
Az 1-es és 2-es mindkét kezében a 
főtartóknál fogva vigyen egy-egy 
dugólétratagot - szélesebb végével előre - a 
szerelés helyére. 
Az 1-es bal kezéből a felállítási helyén tegye 
le a létratagot, úgy hogy annak szélesebb 
vége kb. 80 cm távolságra legyen a 
betámasztási hely függőleges vetületétől. A 
létrafokok a földön fekvő létra főtartóján 
felül legyenek. 
Lépjen vissza és jobb kezéből a létrát letéve, 
a földön fekvő első létrataggal illessze azt 
össze.         126. kép: létratagok rögzítése 
Illesztés után a csappantyút helyezze rögzítő állásba. 
A 2-es bal kezéből tegye le a létratagot az 1-es által megszerelt létrához. 
Az 1-es illessze össze a 2-es által hozott harmadik létratagot a másodikkal. A csappantyút 
helyezze rögzítő állásba. Álljon a létra szélesebb végéhez, és lábával biztosítsa azt elcsúszás 
ellen. 
A 2-es jobb kezéből tegye le a létratagot, és a harmadik létrataggal illessze azt össze. A 
csappantyút helyezze rögzítő állásba. Álljon a létra keskenyebb végéhez. A főtartóknál fogva 
emelje meg a dugólétra végét, és a létrafokoknál utánfogásokkal állítsa fel  
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Az 1-es és 2-es lépjen jobb lábbal a létra mellé, az 1-es fogja meg bal kézzel fej fölött, jobb 
kézzel lefelé nyújtott karral, a 2-es jobb kézzel fej fölött, bal kézzel lefelé nyújtott karral a létra 
főtartóját. Tegyék a létra alsó végét a faltól annyiszor kb. 50 cm távolságra, ahány létratagból 
történt a létra szerelése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127-129. kép: dugólétra felállítása 
 
A 2-es az 1-es felhatolásánál a létrát eldőlés ellen, alulról a főtartókat két kézzel 
vállmagasságban megfogva és tartva biztosítsa. 
Az 1-es a létrán való felhatolást követően kösse ki a tömlőtartókötelével a létrát fix rögzítési 
ponthoz, ezután: „A létra ki van kötve!” hangos tájékoztatást adjon. 
 

III.5.2.  Négyrészes fém dugólétrával állványlétra szerelés 

Beosztás: 
2 fő 1-es (3-as), 2-es (4-es) 
 
Vezényszó: 
„Állványlétrát szerelj! Irány…! Rajta!” 
 
Végrehajtás: 
A 2-es az 1-es segítségével emelje le a gépjárműfecskendőről a dugólétra-tagokat. 
Az 1-es, 2-es mindkét kezében a főtartóknál fogva vigyen egy-egy dugólétra tagot - szélesebb 
végével előre - a szerelés helyére. 
Az 1-es bal kezéből tegye le a létratagot úgy, hogy a létratag szélesebb vége kerüljön a falhoz 
(a beavatkozás helyéhez) és a létrafokok a földön fekvő létra főtartóján felül legyenek. Lépjen 
vissza, és jobb kezéből a létrát letéve, a földön fekvő első létrataggal illessze össze. Illeszkedés 
után a csappantyút helyezze rögzítő állásba. 
 
A 2-es bal kezéből tegye le a létratagot az 1-es által megszerelt létrától jobbra úgy, hogy a 
létratag szélesebb vége kerüljön a falhoz. Lépjen vissza, és jobb kezéből a létrát letéve, a 
földön fekvő alsó létrataggal illessze össze. Illesztés után a csappantyút helyezze rögzítő 
állásba. A beosztottak az összeszerelt létratagokat állítsák a főtartók élére úgy, hogy a 
létrafokok a főtartók külső síkján legyenek. 
Az 1-es a létra keskenyebb végét tegye a 2-es által összeszerelt létra keskenyebb végéhez úgy, 
hogy a furatokon a tört pálcát át tudja dugni. 
Az 1-es és 2-es fogja meg kb. középen a létrát és állítsák fel.  
A 2-es az állványlétrát szétcsúszás ellen — az alulról számított ötödik létrafoknál tömlőtartó 
kötéllel biztosítsa.  
Az 1-es vállmagasságban fogja meg oldalt a két főtartót, és biztosítsa eldőlés ellen. 
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III.5.3.  Fém dugólétra mélybe szerelése 

Beosztás: 
2 fő: 1-es (3-as), 2-es (4-es) 
 
Vezényszó: 
„Dugólétrát szerelj mélybe! Irány…! Rajta!” 
 
Végrehajtás: 
Az 1-es a 2-es segítségével emeljék le a gépjárműfecskendőről a 
dugólétra-tagokat. 
Az 1-es vegyen a vállára úgy egy mentőkötelet, hogy az a bal 
vállán keresztbe, és a jobb kar alatt, a zárkapocs a mellkas 
középvonalában legyen.  
 
 
 
 
 

130. kép: mentőkötél szakszerű felvétele 
 
Az 1-es és 2-es mindkét kezében a főtartóknál fogva vigyen egy-egy dugólétra-tagot - 
szélesebb végével előre - a szerelés helyére. 
Az 1-es bal kezéből tegye le a létratagot úgy, hogy a létratag szélesebb vége kerüljön a 
beavatkozás helyéhez, és a létrafokok a földön fekvő létra főtartóján felül legyenek. 
Lépjen vissza és jobb kezéből a létrát letéve, a földön fekvő első létrataggal illessze össze. 
Illesztés után a csappantyút helyezze rögzítő állásba. 
A 2-es bal kezéből tegye le a létratagot az 1-es által megszerelt létrához.  
Az 1-es illessze össze a 2-es által hozott harmadik létratagot a másodikkal. A csappantyút 
helyezze rögzítő állásba. Álljon a létra szélesebb végéhez, és lábával biztosítsa azt elcsúszás 
ellen. A 2-es jobb kezéből tegye le a létratagot, és a harmadik létrataggal illessze össze.  
A csappantyút helyezze rögzítő állásba. 

 
 
 
Az összeszerelt létra szélesebb végénél az 
1-es a 2-es segítségével bontsa szét a 
mentőkötelet, fűzze be a zárkapocsba és 
felezze meg. Az 1-es a megfelezett 
mentőkötelet vegye ki a zárkapocsból, a 
felezéstől számítva jobbra és balra kb. 30 
cm-re mindkét kézzel alsó fogással fogja 

meg a kötelet. 

 
         131. kép: mentőkötél szétbontása 

 
 
 
A tenyerek befele és lefelé fordításával képezzen 
hurkokat, és tegye azokat a főtartók végére. 
 
 
 

                                      133-134. kép: mentőkötél hurkolása 
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Az 1-es bal oldalt, a 2-es jobb oldalt szedje össze a kötelet a zárkapcsos végénél.  
Az összeillesztésnél emeljék fel a létrát, és az 1-es meg a 2-es térdével támassza azt alá. 
 
 
A létra mellett haladva kössék meg a létrát. Hurkolják át a 
létratagok két egymáshoz legközelebb eső fokát a csappantyús 
létrafoknál, majd ismételjék meg mindhárom illesztésnél. 
A létra keskenyebb végénél az 1-es jobb, a 2-es bal kéz alsó 
fogással fogja meg a kötelet, és a földön fekvő létra utolsó foka 
alatt a vezetőkötelet duplán fogva húzzák át, majd a kötelet húzzák 
rá a létrakarra, és a létrafokra.  
 
 
 

   135. kép: létra megkötése 
 

 
136-137. kép: létre megkötése 

 

 
138. kép: megkötött létra 

 
A kötélvégeket kezükbe tartva menjenek középre, emeljék fel a létrát a főtartóknál fogva, és 
az 1-es „ Mélybe!” vezényszavára engedjék azt le. 

 
Leeresztés után az 1-es és a 2-es fogja meg a kötelet, és ha szükséges, egy fix ponthoz kösse 
ki a létrát. 
Ha a létra páronként van málházva, az 1-es, 2-es vigyen egy-egy pár létrát a szerelés 
helyszínére és az 1-es illessze össze és rögzítse azokat.  
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III.5.4.  Fém kihúzós létra szerelése 

Beosztás: 
3 fő (1-es, 2-es, 3-as,) 
 
Vezényszó: 
„Kihúzós létrát szerelj! Irány…! Rajta!” 
 
Végrehajtás: 
A gépjárműfecskendő tetejéről 2-es adja le a létrát a fecskendő végén az 1-esnek és a 3-asnak. 
 

 
139. kép: kihúzós létra leadása 

 
 

 
 
 
Az 1-es fogja meg a kihúzós létra támasztó 
köröm felőli végén — az első és második 
fok között — a főtartót, a 2-es földre érkezve 
fogja meg a kihúzós létra másik végén — az 
első és második fok között — a főtartót, és 
vigyék a megadott helyre (vállon is vihetik). 
 
 
 

                  140. kép: kihúzós létra szállítása 
 
 
Tegyék le a kihúzós létrát a kb. 80 cm 
távolságra a betámasztási hely 
függőleges vetületétől úgy, hogy a 
keskenyebb létratag feküdjön a 
földön. 
 
 
 

141. kép: kihúzós létra földre helyezése 
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Az 1-es oldja ki a kötelet. Lábait tegye a főtartók végéhez, és biztosítsa a létrát elcsúszás 
ellen. Fogja meg a főtartókat és segítsen a kihúzós létrát felállítani. 
A kötél kioldása után a 2-es a bal oldali, a 3-as a jobb oldali főtartónál fogva emelje meg, majd 
utánfogásokkal állítsa fel a létrát. 
 

 
142. kép: kihúzós létra felállítása 

 
A létra felállítása után a 2-es lépjen balra a létra mellé, fogja meg a létra főtartóját bal kézzel, 
felső fogással fejmagasságban, jobb kézzel lefelé nyújtott karral, alsó fogással. 
A 3-as lépjen jobbra a létra mellé, fogja meg a főtartót jobb kézzel, felsőfogással 
fejmagasságban, bal kézzel lefelé nyújtott karral, alsó fogással. 

 
143. kép: kihúzós létra tartása 

 
A „Létrát hosszabbítsd!” vezényszóra a 1-es a kötél segítségével hosszabbítsa a létrát. 

 
144. kép: kihúzós létra hosszabbítása 

„Állj!”  vezényszóra szüntesse be a létra hosszabbítását, ügyelve arra, hogy az esési zárak 
felfeküdjenek, majd támasszák be. 
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Az 1-es kösse meg feszesen a kötelet az ötödik fokhoz. 

 

 

 

 
145-151. kép: kihúzós létra megkötése 

 
A 2-es, 3-as emelje ki a létra alját (2 m) a faltól. A 2-es és 3-as az 1-es felhatolásánál a létrát 
eldőlés ellen, megfogva és tartva biztosítsa. 
Az 1-es a létrán való felhatolást követően kösse ki a tömlőtartókötelével a létrát fix rögzítési 
ponthoz, ezután: „A létra ki van kötve!” hangos tájékoztatást adjon. 
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Visszaszerelés. Vezényszó: 
„Kihúzós létrát szereld vissza! Rajta!” 
 
Végrehajtás: 
A visszaszerelés fordított sorrendben történjen.  
 

III.5.5.  Mászóöv vizsga 

 
 
 
Felállás: 
„Mászóöv vizsgához sorakozó!” 
vezényszóra a beosztottak beosztás szerint 
egysoros vonalban sorakozzanak.  
 
 
 

 
Vezényszó: 
„Mászóövet vizsgára!”         152. kép: sorakozó mászóöv vizsgára 
 

 
Végrehajtás: 
A beosztottak kapcsolják ki a zárkapcsot a 
gyűrűből és hajtsanak végre „balra át”-ot. 
Jobb láb zárásával együtt emeljék jobb 
karjukat mellmagasságba úgy, hogy a 
hüvelykujj a mell középvonalában, a tenyér 
lefelé legyen. 
 
 
 
 
           153. kép: sorakozó máászóöv vizsgára 

 
Az ellenőrző köteles meggyőződni a zárkapocs lengőnyelv-rugójának épségéről, a véletlen 
kinyílás elleni biztosító működéséről. a mászó öv varratainak kifogástalan állapotáról, és a 
helyes becsatolásáról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154-156. kép: mászóöv vizsga 
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Az a beosztott, akinek mászóövét a parancsnok megvizsgálta, engedje le a karját, hajtson 
végre „jobbra át”-ot. 

III.5.6.  Létramászás 

A fejezetben leírtakat valamennyi létramászás esetén kötelező 
alkalmazni. A mászás során a létrát eldőlés ellen kötelező 
biztosítani. 

 
Felállás: 
„Létrához!” vezényszóra a kijelölt beosztott álljon a létra elé 
alapállásban, közben kapcsolja ki mászóővének zárkapcsát a 
tartókarikából.  
 
 
 
Vezényszó: 
„Létramászás ütemezve! Egy!” 

 
157. kép: felállás létramászáshoz 

Végrehajtás: 
A beosztott jobb kézzel vállmagasságban, felsőfogással markolja át a létrafokot, tegye a bal 
lábát talpizommal az első létrafokra. Nézzen vízszintesen előre. 
 „Kettő”-re bal kézzel markolja át fejmagasságban a létrafokot, lépjen fel jobb láb talpizommal 
a második létrafokra. 
Mászás közben a karok nyújtva, a lábak a test vonalában, a térdek egymáshoz közel 
mozogjanak. Ellentétes kéz és láb mozogjon együtt. 
A mászást „Állj!” vezényszóig kell folytatni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           158-159. kép: létramászás 
 

 
 
„Állj!” vezényszóra a beosztott zárja a lábát a feljebb lévő 
lábhoz. Jobb kézzel fogja meg a zárkapcsot, és felülről lefelé 
zárkapcsoljon be derékmagasságban a létrafokra. Engedje el a 
létrafokot, és álljon alapállásba. 
 
 
 
 
                 
160. kép: alapállás létrán 
 
 



 49 
 „Létráról!” vezényszóra a beosztott bal kézzel fogja meg vállmagasságban a létrafokot. 
Jobb kézzel zárkapcsoljon ki, majd jobb kézzel is fogja meg a létrafokot vállmagasságban. 
„Mászás! Egy!” vezényszóra kezdje meg a létráról való mászást. A mászás befejezése után 
álljon alapállásba a létra előtt, kapcsolja be a zárkapcsot a tartókarikába. 
„Létráról!” vezényszóra a beosztott foglalja el kiindulási helyét. 
 

III.6.  Sugárszerelések gépjárműfecskendőről 

III.6.1.  Gépjárműfecskendőről magasnyomású gyorsbeavatkozó sugár szerelése 

Beosztás: 
3 fő (1-es, 2-es, 5-ös)  
 
Vezényszó: 
„Gyorsbeavatkozó sugarat szerelj gépjárműfecskendőről! Rajta!”  
 
Végrehajtás: 
Gyorsbeavatkozó sugár szerelése: 
Az 1-es tegye szabaddá a gyorsbeavatkozó 
sugarat. Vegye ki a magasnyomású 
tömlőhöz szerelt sugárcsövet a helyéről, 
az 5-ös közben oldja ki a tömlődobon a 
féket. 
 
 
 
 
 
       161. kép: gyorsbeavatkozó sugár szerelése 
 
Az 1-es a 2-es és az 5-ös segítségével húzza ki a gyorsbeavatkozó tömlőjét a meghatározott 
irányba. 
A 2-es a továbbiakban segéd-sugárvezetőként tevékenykedjen. Az 1-es, 2-es közötti távolság 
kb. 1,5 m legyen.  
Az 5-ös a megfelelő mennyiségű tömlő lehúzása után rögzítse a féket, az 1-es „Első sugár 
kész, vizet!” figyelmeztetőjére adjon vizet, majd végezze a gépkezelői teendőket. 
 

 
162-163. kép: gyorsbeavatkozó sugár szerelése 
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III.6.2.  Gépjárműfecskendő tartályáról sugár szerelése 

Beosztás: 
3 fő (5-ös, 1-es, 2-es.)  
 
Vezényszó: 
„Sugarat szerelj! Irány……! Rajta!” 

 
Végrehajtás: 
Az 1-es készítsen ki 1 db sugárcsövet, 1 db „C” vagy „B” tömlőt, a 2-es 1 db „C” vagy „B” 
tömlőt. 
A 2-es tömlőjét gurítsa ki a meghatározott irányba, a tömlő alsó kapcsát adja át az 5-ösnek, a 
felső kapcsát az 1-esnek. Az 5-ös a tömlő alsó kapcsát áttéti kapocs segítségével kapcsolja fel a 
szivattyú nyomócsonkjára. 
Az 1-es a 2-estől átvett tömlőt fektesse ki a megadott irányba, majd a tömlőkapcsot helyezze a 
földre. Gurítsa ki saját tömlőjét, és az alsó kapcsot a kifektetett tömlő kapcsával kapcsolja 
össze. Fektesse ki saját tömlőjét, és a tömlő végére menet közben kapcsolja fel a sugárcsövet. 
Forduljon a támadás irányába. Adjon „Első sugár kész, vizet!” figyelmeztetőt az 5-nek.  
Az 5-ös nyissa ki a nyomócsonk csapját, majd kezelje a szivattyút. 
A 2-es fusson az 1-es irányába, és vele ellentétes oldalon, mint segéd-sugárvezető foglaljon 
helyet. Fogja és a szükséges mértékig emelje meg a tömlőt. Az 1-es, 2-es közötti távolság kb. 
1,5 m legyen. 
 

5-ös k
1-es f

2-es g

1-es k

1-es g

1-es f 1-es k  
 

III.6.3.  Osztott sugár szerelése gépjárműfecskendőről magasba természetes feljárón át, 
osztó lent 

Beosztás: 
5 fő (1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös) 

 
Vezényszó: 
„Osztott sugár szerelése gépjárműfecskendőről, magasba, tömlőfelhúzással, felhatolás..... 
(természetes feljárón), osztó lent (helye)! Táplálás …………! Rajta!” 

 
Szerelési sorrend: 

– Alapvezeték szerelés  
– Első sugárszerelés szerelése magasba osztó lent, 
– Táplálás szerelés utasítás szerint 
– Második sugár szerelése magasba 

 

III.6.4.  Osztott sugár szerelése gépjárműfecskendőről magasba  
(kihúzós, dugólétrán át), osztó lent 

Beosztás: 
5 fő (1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös) 
Vezényszó: 
„Osztott sugár szerelése gépjárműfecskendőről, magasba, tömlőfelhúzással, (kihúzós, dugó) 
létrán át, osztó lent „B” tömlő végén! Táplálás …………! Rajta!” 
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Végrehajtás: 
Szerelési sorrend: 

– Alapvezeték szerelés  
– Első sugárszerelés szerelése 
– Létraszerelés: (3-as, 4-es kiviszi, 1-es, 2-es, 3-as szereli) 
– Létramászás 
– Első sugár felhúzása 
– Táplálás szerelés utasítás szerint 
– Második sugár szerelése magasba 

 
Létraszerelés eltérő szabályai:  

– A létrákat az alapvezeték megszerelése után a 4-es adja le a gépjárműfecskendőről a 
3-asnak, majd a 3-as, 4-es kiviszi a szerelés helyére.  

– Az 1-es, 2-es, 3-as szereli, a 3-as addig biztosítja a létrát, amíg a 2-es a létramászást 
be nem fejezi. 

– A létrát a 2-es köti ki a tömlőkötelével, majd ha kikötötte a „létra ki van kötve” 
hangos tájékoztatást adja. 

 

III.6.5.  Osztott sugár szerelése gépjárműfecskendőről magasban, (kihúzós, dugó)  
létrán át, osztó fent 

Beosztás: 
5 fő (1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös) 

 
Vezényszó: 
„Osztott sugár szerelése gépjárműfecskendőről, magasban, (kihúzós, dugó) létrán át, osztófent. 
Osztó a ... „B” tömlő végén! Táplálás …………! Rajta!” 

 
Végrehajtás: 
Szerelési sorrend: 

– Alapvezeték szerelés 
– Létraszerelés 
– Létramászás 
– Alapvezeték felhúzása 
– Első sugár szerelése 
– Táplálás szerelés utasítás szerint 
– Második sugár felszereléseinek előkészítése  
– Létramászás 
– Második sugár szerelése 

 
Alapvezeték szerelés eltérő szabályai: 
Az 5-ös az első B tömlő végére az általa kivitt osztót a 4-essel közösen kapcsolja az 
alapvezetékre, majd a középső ágát nyissa ki. 
 
Létraszerelés eltérő szabályai:  

– A létrákat az alapvezeték megszerelése után a 4-es adja le a gépjárműfecskendőről a 
3-asnak, majd a 3-as, 4-es kiviszi a szerelés helyére, közben 1-es, 2-es 
sugárfelszerelését előkészíti a felhatoláshoz. 

– A létrát az 1-es, 2-es, 3-as szereli, a 3-as addig biztosítja a létrát, amíg a 2-es a 
létramászást be nem fejezi,  

– A létrát a 2-es köti ki a tömlőkötelével, majd ha kikötötte a „létra ki van kötve” 
hangos tájékoztatást adja. 
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III.6.6.  Habsugár szerelése gépjárműfecskendőről 

Beosztás:  
3 fő: 1-es (3-as), 2-es, (4-es), 5-ös 
 
Vezényszó:  
„Habsugarat szerelj ....... habbekeverővel, ........ habsugárcsővel. Irány…! Rajta!” 
Végrehajtás: 
Habsugár szerelése: 
Az 1-es vegyen magához 1 db habsugárcsövet és 1 db a habsugárcső csatlakozó elemének 
megfelelő „C” vagy „B” tömlőt, 2-es 1 db a habsugárcső csatlakozó elemének megfelelő „C” 
vagy „B” tömlőt, 5-ös 1 db a habsugárcső csatlakozó elemének megfelelő „C” vagy „B” tömlőt 
és szükség szerint áttétet. 
Az 5-ös az első tömlőt gurítsa ki a megadott irányba. Az alsó kapcsát kapcsolja a fecskendő 
nyomócsonkjára, (ha szükséges előtte csatlakoztassa az áttéti darabot, vagy a külső 
habbekeverőt), és fektesse ki.  
A 2-es a magához vett tömlőjét és gurítsa ki. Az alsó kapcsát kapcsolja az 5-össel közösen, és 
fektesse ki a tömlőt.  
Az 1-es a tömlőjét gurítsa ki a megadott irányba. Az alsó kapcsát kapcsolja a 2-essel közösen, 
majd kapcsolják fel a habsugárcsövet.  
Az 1-es fektesse ki a tömlőt, majd „Habsugár kész, habot!” vezényszavára az 5-ös adjon habot. 
A 2-es segéd sugárvezetőként tevékenykedjen. 
 

 
164. kép: habsugár 

 

III.6.7.  Osztott habsugár szerelése gépjárműfecskendőről  

Beosztás:  
5 fő (1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös) 
 
Szerelési sorrend (a feladatok megegyeznek az osztott sugár szerelés feladataival): 

– Alapvezeték szerelése 
– Első habsugár szerelése 
– Táplálás szerelése 
– Második habsugár szerelése 

 
Vezényszó: 
„Osztott habsugarat szerelj gépjárműfecskendőről ..... habbekeverővel, ..… habsugárcsővel! 
Táplálás…! Irány…! Rajta!” 
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Alapvezeték szerelés eltérő szabályai külső habbekeverés esetén: 

– A szerelés előtt szükség szerint az 1-es a 2-es segítségével vigye a habképző anyagot 
a habbekeverés tervezett helyére. 

– Az 5-ös az első B tömlő végére az általa kivitt habbekeverőt a 4-essel közösen 
kapcsolja az alapvezetékre, majd a állítsa be a bekeverési százalékot 

 

III.6.8.  Gépjárműfecskendő tetején elhelyezett hab-vízágyú szerelése. 

Beosztás:  
5 fő (1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös) 
 
Vezényszó: 
„ Habágyút, vízágyút (monitor) szerelj! Irány....! Táplálás…………… ! Rajta!” 
 
Szerelési sorrend: 

– Hab-, Vízágyú szerelés 
– Táplálás szerelés 

 
Hab-, Vízágyú szerelése: 
A vezényszó elhangzása után az 1-es és a 2-es a gépjármű hátulján elhelyezett létrán keresztül 
felmászik a gépjármű tetejére. A monitort összeszerelik majd utasításra a kezelőszervekkel 
működtetik a megfelelő módon és irányba. 
Az 5-ös bekapcsolja a szivattyút, utasításra beállítja a hab bekeverési százalékot, és figyelemmel 
kíséri a hab-, vízágyú működését. 
 

III.7.  Vízeltávolítás szerelései 

III.7.1.  Mélyszívó szerelése gépjárműfecskendőről vízeltávolításra (sugárműködést 
követően) 

Beosztás:  
2 fő (1-es, 2-es, vagy 3-as,4-es) 
 
Vezényszó: 
„Mélyszívót szerelj (fecskendőről, tűzcsapról) vízeltávolításra! Rajta!” 
 
Végrehajtás: (Alapvezeték, táplálás és egy sugár már megszerelve) 
Az 1-es (3-as) „Osztónál víz állj!” figyelmeztetőjére a 2-es (4-es) menjen vissza a 
gépjárműfecskendőhöz. Vegyen magához egy tekercs „B" tömlőt és egy mélyszívót. Osztóhoz 
érkezve zárja el a jobb (bal) ágat. A felszereléseket vigye az 1-eshez (3-ashoz) (a vízeltávolítás 
helyéhez). A „B" tömlőt gurítsa ki, az alsó kapcsát adja át az 1-esnek (3-asnak), fektesse ki a 
tömlőt a vízelvezetés irányába. Tegye le a kapcsot, és adjon „Elvezetés kész!” figyelmeztetőt az 
1-esnek (3-asnak). Maradjon a tömlő végénél, és kísérje figyelemmel a víz elfolyását. 
Az 1-es (3-as) adjon „Osztónál víz állj!” vezényszót a 2-esnek. Vegye le a sugárcsövet a „C” 
tömlőjéről, kapcsolja fel a „C” és „B” tömlő kapcsait a mélyszívóra. Menjen vissza az osztóhoz. 
A 2-es (4-es) „Elvezetés kész!” figyelmeztetőjére nyissa ki az osztót, majd kísérje figyelemmel 
a mélyszívó működését. 
 
 
 
 
 



 54 
III.7.2.   Vízturbinás mélyszívó szerelése gépjárműfecskendőről vízeltávolításra 

Beosztás:  
3 fő, (3-as, 4-es, 5-ös) 
 
 
 
Vezényszó: 
„Vízturbinás mélyszívót szerelj 
vízeltávolításra! Rajta!” 
 
 
 
 
 
        165. kép: szakfelszerelések 
 
Végrehajtás: 
A 3-as vegye magához a mélyszívót és kútkötelet, a vízszívatás helyén tegye le a 
felszereléseket, majd menjen vissza a fecskendőhöz.  
Az 5-ös kapcsoljon a fecskendő szívó és nyomócsonkjára 1-1 db áttéti darabot. Gurítson ki 2 db 
„C” tömőt a mélyszívó irányába. Alsó kapcsokat kapcsolja a fecskendőre, a felsőket adja át a  
3-asnak. 
A 3-as vegye át az 5-östől a kigurított „C” tömlők felső kapcsait, fektesse ki és csatlakoztassa 
azokat a mélyszívóra. (Ha a távolság nagy, akkor a 3-as csatlakoztasson az átvett tömlőkre még 
egy pár „C” tömlőt.) 
A 4-es vegyen magához 2 db „B” tömlőt, 2 db kapocspárkulcsot és vigye a mélyszívóhoz. 
Kapcsolja össze a tömlőket. A tömlők egyik szabad végét kapcsolja a mélyszívóra, majd 
mindkét tömlőt fektesse a vízelvezetés irányába. Térjen vissza a mélyszívóhoz.  
A mélyszívót a 3-as és a 4-es telepítse meg (ha szükséges a kútkötelek segítségével). 
A 3-as „Szivattyú kész!” jelzésére az 5-ös vizet ad a mélyszívó működéséhez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

166-167. kép: vízturbinás mélyszívó szerelése vízeltávolításhoz 
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III.7.3.  Mobil szivattyú telepítése vízeltávolításra 

Beosztás: 
4 fő (1-es, 2-es, 3-as, 4-es) 

 
Vezényszó: 
„Szivattyút szerelj vízeltávolításra! Beavatkozás helye a …,szivattyú helye…! Rajta!” 

 
Végrehajtás: 
Az 1-es és a 2-es vegye le a málházási helyéről a szivattyút és közösen vigyék a működés 
helyére. 
A 3-as és a 4-es vegye magához szükséges mennyiségű szívótömlőt, és vigye a mobil 
szivattyúhoz. 
Az 1-es és a 2-es a szívótömlőket kapcsolják össze, majd az 1-es csatlakoztassa a megszerelt 
szívóvezetéket a szivattyúra. 
A 2-es győződjön meg a szűrőkosár megfelelő helyzetéről (lehetőség szerint az eltávolítandó 
víz legmélyebb pontjára kell helyezni). 
A 3-as és 4-es a fecskendőből vegye ki a szükséges mennyiségű „B” tömlőt. 
A 3-as gurítsa ki az elő tömlőt. Az alsó kapcsot tegye a szivattyúra, a felsőt adja át a 4-esnek. 
A 4-essel kapcsolják össze. 
A 3-as csatlakoztassa a szivattyúra a tömlővezeték szivattyúra helyezett csatlakozó elemét. 
A 4-es fektesse ki a 3-astól átvett tömlőt, gurítsa ki sajátját és fektesse ki a vízeltávolításra 
alkalmas helyig. 
A 4-es „Elvezetés kész!” figyelmeztetőjére az 1-es feltölti a szivattyút vízzel (ezzel légteleníti), 
majd beindítja és üzemelteti azt. 
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III.8.  Mentések 

III.8.1.  Mentőkötél felvétele, használat utáni készenlétbe helyezése 

 
 
 
 
 
Mentőkötél felvétele: 
A beosztott az összeszedett mentőkötelet vegye a vállára úgy, hogy 
az a bal vállán keresztbe és a jobb kar alatt, a zárkapocs a mellkas 
középvonalában legyen.  
 
 
 
 

      168. kép: mentőkötél felvétele 
 
Mentőkötél használat utáni készenlétbe helyezése: 
Használat után a készenlétbe helyezhető mentőkötelet két beosztott (1-es, 2-es vagy a 3-as, 4-es) 
egymással kb. 1 m távolságra, szemben állva szedje össze úgy, hogy a 2-es jobb kéz felsőfogással 
nyúljon bele a kötél hurkolt végébe, tartsa azt, és utánfogásokkal segítse az összeszedést.  
Az 1-es bal kéz alsó fogással fogja meg a kötelet a huroktól kb. 30 cm-re, majd jobb kézzel, bal 
kezétől kb. 40 cm-re dupla kötélszálból, képezzen hurkot, és felülről dugja át azt a 2-es által 
tartott kötélhurkon  
 

 

 
169-172. kép: mentőkötél készenlétbe helyezése 
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Bal kezével engedje el a kötelet, és nyúljon bele az előzőleg átdugott hurokba kézközépig, 
jobb kezével pedig az így kialakult harmadik hurokba.  
 

 
173-174. mentőkötél készenlétbe helyezése 

 
A hurokban tartott jobb kezével fogja meg a lelógó kötélszálat, azt áthúzva a hurkon képezzen 
újabb hurkot. Ezt a mozzanatot bal kézzel ismételje meg, majd folyamatos kézváltásokkal szedje 
össze a kötelet.  
 

 
175-176. kép: mentőkötél készenéltbe helyezése 

 
A kötél összeszedése után az utolsó két hurkot és a csülökkötésű hurkot bal kezével fogja össze, 
és jobb kezével kapcsolja bele a zárkapocsba.  

 

 
177. kép: mentőkötél készenéltbe helyezése 
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III.8.2.  Kötélpróba 

Beosztás: 
4 fő 
 
Felállás: 
„Kötélpróbára sorakozó!” vezényszóra a kijelölt tűzoltók a mentés helyével szemben, a faltól  
2 m-re, egysoros vonalban sorakozzanak. 
 
Végrehajtás: 
„Kötélpróba!”  vezényszóra a kijelöltek lassan, egyszerre függeszkedjenek a kötélre kb. 30 
másodpercig. „Kötélpróbától!”  vezényszóra menjenek kiindulási helyükre. 
A kötélpróba alatt a parancsnok győződjön meg a bekötés szilárdságáról, a kötél teherbíró 
képességéről és állapotáról. 
 
 

III.8.3.  Önmentés 

Beosztás: 
Ablakonként egy fő, és a parancsnok.  
 
Előkészítés: 
„Önmentéshez indulj!” vezényszóra a tűzoltó vegyen a vállára egy darab mentőkötelet úgy, 
hogy az a bal vállon keresztbe és a jobb kar alatt, a zárkapocs a mellkas bal oldalán legyen. 
Menjen az ablakhoz, attól 1 m-re álljon meg, takarjon az ablak középvonalára. 
 
Vezényszó: 
„Önmentést kezd meg! Rajta!” 
 
Végrehajtás: 
„Ütemezve, önmentés! Egy!” vezényszóra a tűzoltó vegye le válláról és bontsa ki a 
mentőkötelet. Szemrevételezéssel ellenőrizze sérülésmentességét. 
Kösse a mentőkötél zárkapcsos végét — a kötelet kétszeresen véve — gerendához, fix ponthoz 
úgy, hogy a csomókötés után a zárkapcsot kapcsolja bele a kötélhurokba. 
A kötelet emelje a feje fölé, hajoljon ki az ablakon és nézzen le. 
„Vigyázz kötél!” kiáltás után dobja le a kötelet, kapcsolja ki a mászóöv zárkapcsát a 
tartókarikából, és álljon alapállásba. 
„Kettő!”  vezényszóra üljön az ablakba úgy, hogy a jobb lába kívül legyen. Tegye kezeit 
tenyérrel — zárt ujjakkal — egymás mellé a kötélre a kötélpróba befejezéséig. 
„Három!”  vezényszóra fogja meg jobb kéz felsőfogással az ablakon kívül lévő kötelet, és 
emelje fel derékmagasságig. 
Jobb kézben a kötéllel fogja meg a zárkapcsot alsó fogással a mozgatható résznél, és húzza be a 
lengőnyelvet. Fogja meg bal kézzel a mentőkötelet, vezesse be a zárkapocsba. 
Alulról fölfelé három teljes fordulattal csavarja a kötelet a zárkapocsba. 
A fordulatokat hangosan számolja! 
Jobb kézzel a mentőkötél külső, szabad és belső, rögzített szálát közvetlenül a zárkapocsnál 
szorítsa össze. 
Tegye a kötelet bal kézzel a jobb vállára. 
Bal kezét nyújtott tenyérrel és zárt ujjakkal tegye a rögzített kötélre.  
 



 59 

 
178-181. kép: Önmentés 

 
„Négy!”  vezényszóra jobb alsó karral támaszkodjon az ablakpárkányra úgy, hogy feje az 
ablakon kívül legyen, és bal kézzel fogja meg a kötél felett az ablakpárkány felső részét a bal 
comb tövénél. Bal lábát tegye kívülre a jobb láb mellé. 
Jobb kézzel tartsa magát, bal kezét csúsztassa végig a kötél felett, fogja meg a rögzített 
kötélszálat, válassza szét a kötelet, és a nem rögzített kötélszálat jobb kézzel vigye feszesen a 
combja mellé és fogja meg erősen. 
Eressze el bal kézzel a rögzített kötélszálat, bal kezét tegye a combjához, lábait terpessze szét. 
Jobb kézzel lassan csúsztassa a kötelet, lábheggyel tolja el magát a faltól és ereszkedjen le.  
 

 
182-183. kép: Leereszkedés 

 
Leereszkedés után jobb kézzel fogja meg a zárkapcsot alsó fogással a mozgatható résznél, és 
húzza be a lengőnyelvet. Bal kéz felsőfogással a zárkapocsról tolja le a kötelet. A zárkapcsot 
kapcsolja a tartókarikába, hajtson végre hátraarcot, és menjen kiindulási helyére. 

III.8.4.   Életmentés hármas hurokkal 

A gyakorlatok beosztása: 
Ablakonként egy fő és a parancsnok 
 
Vezényszó: 
„Életmentés hármas hurokkal! Rajta!” 
 
 
 
 
 

     184. kép: mentőkötél fogása hármas hurokhoz 
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Végrehajtás: 
„Ütemezve! Életmentés hármas hurokkal! Egy!” vezényszóra a mentő vegye le válláról a 
mentőkötelet, és bontsa ki a zárkapcsos végét. Győződjön meg arról, hogy a kötelet végig szét 
lehet-e bontani.  
Jobb kézzel fogja felsőfogással a kötelet, a zárkapocstól kb. 50 cm távolságra. 
               

 
Fogja meg bal kézzel a kötelet. Bal kezét a kötélen csúsztatva nyújtsa ki 
mindkét karját oldalt, vízszintesen. Bal kézből vegye át jobb kezébe a 
kötelet, és a karnyújtást ismételje meg. Bal kézzel ne engedje el a 
kötelet, hüvelykujjával tartsa. Jobb kézzel fogja meg a kétszeres 
kötelet, mérje a mentendőhöz úgy, hogy a bal kéz fejtető 
magasságában, jobb kéz a térdnél legyen.  
 
 
 
 
 

185. kép: magasság lemérése 
 
Bal kézzel engedje el a megfelezett kötelet, és jobb kézzel emelje fel fejmagasságig. Bal kezét 
csúsztassa lefelé a négyszeres kötélen, és azt a vége előtt 30 cm-re markolja át. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      186. kép: hurok megkötése 
 
Emelje bal kezét mellmagasságig, és a kötelet felsőfogással fogja. A 
jobb kézben tartott négyszeres kötelet helyezze a bal karjára úgy, hogy 
a kötélhurkok a karján kívül legyenek. 
 
 
 
 
 
 
 
187. kép: hurok megkötése 

 
Jobb kézzel nyúljon a bal kézfej és a kötél közé. Fogja meg a karján kívül lévő hurkokat, és 
húzza vissza jobb kezét. 
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188-190. kép: hurok megkötése 

 
Kössön csomót a négyszeres kötélre közvetlenül a bal keze fölött. Kötés közben rázással 
egyengesse a kötelet, a bal kézben lévő hurok olyan nagy legyen, hogy a mentendő a fejét át 
tudja dugni rajta.  
 

 
191-193. kép: hurok megkötése 

 
„Kettő!”  vezényszóra a jobb kézben lévő alsó hurkokat húzza fel a mentendő jobb és bal lábára 
combtövig. A felső hurokba bújtassa a mentendő fejét úgy, hogy a kötél a nyakszirten feküdjön.  
 

 
194-195. kép: hurokba bújás 

 
 
A zárkapcsos kötélrészt balról jobbra kösse a mentendő derekára, és a zárkapcsot kapcsolja a 
futószálra.  
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196-199. kép: hármas hurok befejezése 

 
Kapcsolja ki a mászóöv zárkapcsát a tartókarikából. 
 „Három!”  vezényszóra fogja a kötelet a jobb kezébe, markolja át a zárkapcsot alsó fogással a 
mozgatható résznél, húzza be a lengőnyelvet. 
 
Bal kézzel fogja meg a zárkapocs és a mentendő közötti kötelet, vezesse be a zárkapocsba, és 
alulról felfelé három teljes fordulattal csavarja rá. A fordulatokat hangosan számolja, térdeljen 
le a jobb térdére.  
 
Bal kézzel helyezze a zárkapcsot az ablakpárkányhoz, hüvelykujjal szorítsa hozzá, tenyerét 
tegye a párkányon fekvő kötélre. Jobb kézzel vigye a kötelet feszesen a combja mellé, és fogja 
meg erősen. Szólítsa fel a mentendőt, hogy másszon ki az ablakon. 
A mentendő jobb lába kerüljön az ablakon kívülre, jobb alsó karral támaszkodjon az 
ablakpárkányra úgy, hogy a feje az ablakon kívül legyen. Bal kézzel fogja meg a párkány belső 
részét a bal comb tövénél és másszon ki. 
 
„Négy!”  vezényszóra a mentő jobb kezében lassan csúsztassa a kötelet, és eressze le a 
mentendőt. A mentendő a leeresztés alatt lábait terpessze szét, lábheggyel tolja el magát a faltól. 
Leeresztés után vegye le magáról a kötelet, hajtson végre hátraarcot, és menjen kiindulási 
helyére. 
 
A mentő álljon fel, jobb kéz alsó fogással fogja meg a zárkapcsot a mozgatható résznél, húzza be 
a lengőnyelvet, és bal kéz felsőfogással a zárkapocsról tolja le a kötelet. A zárkapcsot kapcsolja a 
tartókarikába, majd húzza fel a mentőkötelet. 
 
 

III.8.5.  Életmentés végtelenített kötéllel 

 
Beosztás: 
Ablakonként egy fő, és a parancsnok. 
 
Vezényszó: 
„Életmentés végtelen kötéllel! Rajta!” 
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Végrehajtás:  
Ütemezve „Életmentés végtelen kötéllel!” 
„Egy!”  vezényszóra a mentő személy 
vegye le a mentőkötelet és bontsa ki a 
zárkapocs végét. Győződjön meg arról, 
hogy a kötelet végig le lehet-e bontani. A 
zárkapcsot eressze le a földre. A kötél kb. 
1 méterre feküdjön a földön.  
 
Vegye duplán a kötelet a mentendő 
személy magasságának megfelelően.  
 
 
              200-201. kép: mentőkötél megkötése 
 
 
 
 
 
Kössön csomót a zárkapocstól kb. 1 méterre.  
 
 
 
 
 
 
 

202. kép: csomó megkötése 
 
Az így keletkezett hurkot elölről fűzze át a 
mentendő személy lába között. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  203-204. kép: hurok megkötése 
 
A mentendő hátul, nyakáig felemelt hurokba bújtassa mind két 
kezét úgy, mintha egy hátizsákot venne fel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            205. kép: mentőkötél feladása 
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A csomót emelje fel a mentendő személy melléig, majd kötél zárkapcsos felét tekerje körül 
mellkasán és elől a hurok széleit mellmagasságban. Zárkapcsolja össze és ezután a futószálat a 
csomó felett fűzze be a zárkapocsba. 
 

 
206-209. kép: mentőkötél feladása 

 
Az önmentés szabályai szerint fogja a kötelet a jobb kezébe, markolja át a zárkapcsot, húzza be 
a lengőnyelvet. Bal kézzel fogja meg a zárkapocs és a mentendő közötti kötelet, vezesse be a 
zárkapocsba és alulról felfelé három teljes fordulattal csavarja rá. A fordulatokat hangosan 
számolja!  
 
„Kettő!”  vezényszóra térdeljen le jobb térdére. Bal kézzel helyezze a zárkapcsot az 
ablakpárkányhoz, hüvelykujjal szorítsa hozzá, tenyerét tegye a párkányon fekvő kötélre. Jobb 
kézzel vigye a kötelet feszesen a combja mellé és fogja meg erősen. Szólítsa fel a mentendőt, 
hogy másszon ki az ablakon.  
 
„Három!”  vezényszóra a mentendő fogja meg a párkány belső részét és másszon ki. A mentő 
jobb kezében lassan csúsztassa a kötelet és eressze le a mentendőt. 
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III.9.  Szerelési feladatok végrehajtásának szintidő meghatározása 

 

végrehajtási szintidők /s/ 
s.sz szerelési feladat megnevezése 

szer. 
szab. kiváló jó megfelelő 

1 Sugár szerelése 2 db tekercstömlővel  40 41-50 51-65 
2 Sugár szerelése 3 db tekercstömlővel  70 71-80 81-90 
3 Osztott sugár szerelés (alapeset-alapvezeték szereléssel)  140 141-150 151-160 
4 Sugárszerelés magasba. Osztó lent.  70 71-80 81-90 
5 Sugárszerelés magasba. Osztó fenn. (osztófelhúzással)  80 81-90 91-100 
6 Táplálás szerelése szívótömlővel  100 101-110 111-120 

7 Táplálás szerelése tűzcsapról 3 fővel  
(2 db „B” tömlő esetén) 

 50 51-55 56-60 

8 Táplálás szerelése tűzcsapról 3 fővel  
(6 db „B” tömlő esetén) 

 130 131-140 141-150 

9 Táplálás szerelése 200-as mélyszívóval  70 71-75 76-80 
10 Négyrészes fém dugólétra szerelése  50 51-60 61-70 
11 Négyrészes fém dugólétra szerelése állványlétraként  50 51-60 61-70 
12 Négyrészes fém dugólétra szerelése mélybe  170 171-180 181-190 
13 Fém kihúzós létra szerelése   80 81-90 91-100 
14 Életmentés hármas hurokkal (leengedés nélkül)  50 51-60 61-70 
15 Életmentés végtelenített kötéllel (leengedés nélkül)  40 41-50 51-60 

16* 
Gépjárműfecskendőről sugár szerelése tekercstömlővel, 
táplálás szívótömlővel (tömlőhosszabbítás nélkül) 

 240 241-260 261-280 

17* 
Gépjárműfecskendőről sugár szerelése tekercstömlővel, 
táplálás tűzcsapról (2 db „B” tömlővel) 

 200 201-220 221-240 

18*
* 

Gépjárműfecskendőről sugár szerelése magasba, 
dugólétrán át, osztó lent, táplálás tűzcsapról (2 db „B”) 

 
240 241-260 261-280 

19*
* 

Gépjárműfecskendőről sugár szerelése magasba, 
dugólétrán át, osztó lent, táplálás szívótömlővel 

 
280 281-300 301-320 

20*
* 

Gépjárműfecskendőről sugár szerelése kihúzós létrán át, 
osztó fenn, táplálás tűzcsapról (2 db „B” tömlővel) 

 
260 261-280 281-300 

21*
* 

Gépjárműfecskendőről sugár szerelése kihúzós létrán át, 
osztó fenn, táplálás szívótömlővel (2 db „B” tömlővel) 

 
300 301-320 321-340 

22 Sűrített levegős légzőkészülék felvétele  50 51-60 61-70 
 
Megjegyzés: 

1. A *-gal jelölt feladatoknál a második sugár megszerelése esetén 70 s-ot hozzá kell 
adni a szintidőkhöz. 

2. A **-gal jelölt feladatoknál a második sugár megszerelése esetén 120 s-ot hozzá kell 
adni a szintidőkhöz. 

3. A légzőkészülékben végrehajtott gyakorlatoknál további 50 s-mal növekszik az adott 
szerelési feladat szintideje. 

4. Az 1.-15-ig sorszámozott szerelési feladatokat a gépjárműfecskendő mögé kihelyezett 
felszerelésekkel kell végrehajtani. 

5. Az 1-2. és a 4-5. feladat megszerelt alapvezetékkel a felcsatolt osztótól indul.  
6. A magasba történő szereléseknél az első emelet magasságát kell alapul venni. A 

”felhúzás” helyének természetes feljáratokon át történő megközelítése — a haladás 
pályáját tekintve — az 50 métert , lehetőség szerint ne haladja meg. 
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7. A 16.-21-ig sorszámozott szerelési feladatokat az állomány a gépjárműfecskendő 

mögött felsorakozva, a vezényszó elhangzása után hajtsa végre. A felszereléseket a 
fecskendőről a vezényszó elhangzása után vegyék le. Kivételt a szívótömlők 
képezhetnek. Ez esetben a 4 db szívótömlőt, szétszerelt állapotban a 
gépjárműfecskendő mögött, a hátsó tengely irányába kell betolni, úgy, hogy azok a 
járműszekrény vonalán ne érjenek túl, függetlenül a szabályzat előírásaitól 

8. A sűrített levegős légzőkészülék felvétele az utastérben elhelyezett és rögzített 
készülékkel történjen. 

9. A megjegyzésben szereplő eltérések csak a szintidő-felmérések esetén 
alkalmazandóak. 

 
A vezényszavak egységes értelmezése érdekében: 

 
1. A ˝…(tűzcsapról, gépjárműfecskendőről, stb.) osztott sugarat szerelj, sugarak iránya…˝ 

vezényszóra végrehajtandó szerelés esetén az alapvezeték 3 db ˝B˝ tömlőből álljon, az 
első sugár 2 db ˝C˝ - a második sugár 3 db ˝C˝ tömlővel kerüljön megszerelésre. 

2. A ˝…sugarat szerelj…˝ vezényszóra csak az első sugarat kell megszerelni, a szerelési 
feladat akkor ér véget, ha a 3-as és a 4-es felszerelésével együtt felállítási helyét az 
osztónál elfoglalta. 

3. Mindkét sugár megszerelésére az ˝…osztott sugarat szerelj…˝vezényszót használjuk, 
vagy az osztónál adjunk ˝…második sugarat szerelj…˝vezényszót az ott felszerelésükkel 
elhelyezkedő beosztottaknak. 

4. Az osztó helyét minden esetben meg kell határozni. Ez lehet például: ˝…a második ˝B˝ 
tömlő végén…˝ ; ˝…a bejáratnál…˝ vagy ˝…az osztó helyét megmutatom…˝ 
vezényszavakkal. 

5. A táplálás szerelésének módját mindenesetben pontosan kell meghatározni, épp úgy, mint 
a felhatolás helyét. 

6. A légzőkészülék használatára a szerelési utasítás egyértelműen hívja fel a figyelmet. 
7. A második részleg légzőkészülékét a táplálásszerelés befejezése után vegye fel. 
8. A szerelési feladat végrehajtása a ˝…rajta!˝ vezényszó elhangzására induljon. 
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II VV..  KK II SSGGÉÉPPEEKK   SSZZEERREELL ÉÉSSEE  

IV.1. Munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások 

IV.1.1. Általános személyi feltételek minden géptípusnál 

− 18. életévét betöltött személy 
− A szükséges munkavédelmi felszereléseket, egyéni védőfelszerelések (zárt 

védőruházat, acélbetétes lábbeli, védősisak, munkavédelmi kesztyű használata 
− Időszakos orvosi vizsgálat 
− Munkavégzésre alkalmas állapot 
− Kisgépkezelői típusvizsga 
− Megfelelő gyakorlat megléte 
− Utasításra történő munkavégzés 

 

IV.1.2. Általános tárgyi feltételek 

− Burkolatok, védőberendezések épsége, működőképessége 
− Biztonsági berendezések megléte, működése, alkalmazása 
− Megfelelő üzemanyag, egyéb folyadék szintje 
− Egyéni védőeszközök használata 
− Magyar nyelvű használati, karbantartási utasítás megléte 
− Munkaeszköz alkalmasságáról szóló érvényes dokumentum megléte. 

 

IV.2. Hidraulikus mentőszerszámok 

IV.2.1. Alkalmazási lehetőségek 

− Közúti baleseteknél műszaki mentésre 
− Épület, építménykárok felszámolásánál 

 

IV.2.2. Biztonsági előírások: 

− Robbanás veszélyes helyen nem szabad használni. 
− Adott roncson csak egy eszközzel dolgozhatunk. 
− Edzett és feszültéség alatt lévő anyagok nem vághatóak. 
− Mentendő személy letakarása. 
− A vágás menti éles felületek figyelembe vétele. 
− Vágott felületek visszacsapódások elleni biztosítása. 
− Az üzemanyag töltés helyétől 5m-re, ha kifolyt, 15 m-re nem szabad munkát végezni. 
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IV.3. Emelő párnák 

IV.3.1. Alkalmazási lehetőségek 

− Tárgyak emelése 
− Tartályok, csővezetékek, csatornaszemek, záporbeömlők, stb. lefedése, szivárgás 

megszüntetése, tömítése 
− A berendezés tölthető sűrített levegővel (palack, kompresszor), és vízzel is 

 

IV.3.2. Biztonsági előírások 

− Figyelni kell a kivetődési szögtartományt 
− Szükség esetén alábakolás 
− Támlapok, támfák használata 
− Maximum 2 párnát tehetünk egymásra 
− Talaj állagának figyelembe vétele 

 

IV.4. Motoros roncsvágó berendezés 

IV.4.1. Alkalmazási lehetőségek 

− Gépjárművek műszaki mentése 
− Fém ajtókeretek, rácsok roncsolásos bontása 
− Utómunkálatok, bontás, darabolás estén 

 

IV.4.2. Kiegészítő munkavédelmi felszerelések 

− Bőrkötény, lábvédő, fültok használata 
 

IV.4.3. Biztonsági előírások 

− Robbanás veszélyes helyen nem lehet használni. 
− Adott roncson csak egy eszközzel dolgozhatunk. 
− Mindig felülről lefelé vágjunk, ezzel elkerülhetjük a korong robbanását, a gép 

kivetődését. 
− Figyeljünk a megfelelő korong megválasztására. 
− A korong irányában nem tartózkodhat senki. 
− Üzemanyag töltés helyétől 5m-re, ha kifolyt, 15 m-re nem szabad munkát végezni. 
− Üzemeléskor a kipufogó vezeték erősen felmelegszik, érintése sérülést okoz. 
− Üzemanyag utántöltése csak leállított, lehűlt motornál lehetséges. 
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IV.5. Motoros láncfűrész 

IV.5.1. Alkalmazási lehetőségek 

− Gallyazás, darabolás 
 

IV.5.2. Kiegészítő munkavédelmi felszerelések 

− Vágásbiztos ruházat és kesztyű 
− Vágásbiztos és rezgéscsillapító kesztyű, 
− Fültok 
− Védősisak 
− Arcvédő 

 

IV.5.3. Biztonsági előírások 

Láncfűrésszel végzett munkák feltételeit, biztonsági távolságait, munkavédelmi előírásait külön 
jogszabály tartalmazza. 
 

IV.6. Füsteltávolító ventillátor 

IV.6.1. Alkalmazási lehetőségek 

− Füsttel telített helyeken frisslevegő betáplálására, vagy füst elvezetésre használjuk. 
 

IV.6.2. Biztonsági előírások 

− Úgy kell megtelepülni, hogy a menekülési útvonalat nem szabad vele elzárni. 
− Megtelepülésnél ügyelni kell a megfelelő távolságra. 
− Megtelepíteni, majd megtáplálni csak feszültségmentes állapotban szabad. 

 

IV.7. Mobil szivattyúk (átemelő- és zagyszivattyúk) 

IV.7.1. Alkalmazási lehetőségek 

− Belvizes, elárasztott területeken vízszivattyúzásra, vízeltávolításra használható. 
 

IV.7.2. Biztonsági előírások 

− Megtelepülésnél a talajszögre figyelni kell. 
− Robbanás veszélyes helyen nem használható. 
− A szállítandó zagyanyagban lévő szilárd szennyeződések méretét a szívótömlő végén 

lévő szűrőkosár furatméretei határozzák meg. 
− Üzemeléskor a kipufogó vezeték erősen felmelegszik, érintése sérülést okoz. 
− Üzemanyag utántöltése csak leállított, lehűlt motornál lehetséges. 
− Zárt térben üzemeltetni a CO-mérgezés elkerülése érdekében tilos, vagy a 

kipufogógáz elvezetéséről gondoskodni kell. 
− A mobil szivattyú környezetében munkát végzők zajvédelméről gondoskodni kell.  
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IV.8. Áramfejlesztők (10 kVA teljesítményig) 

IV.8.1. Alkalmazási lehetőségek 

− Világítási feladatok 
− Füst elszívó ventillátorok megtáplálása, (Rb kivitelű is) 
− Vízeltávolítás szivattyúinak megtáplálása 
− Veszélyes anyag szállító szivattyúk megtáplálása 
− Hidraulikus mentő alapkészlet elektromos tápegységének kiszolgálása 
− Akkumulátorok töltése, stb. 
− Bevetés irányító járművek háttér kiszolgálása 

 

IV.8.2. Biztonsági előírások, telepítés és használat általános szabályai 

− Ha van földelő szonda, akkor azt mindig használni kell. 
− Épülettől, gépjárművektől minimum 1 m-es biztonsági távolságot kell tartani. 
− Áramfejlesztőt zárt térben üzemeltetni tilos ha nincs a kipufogógáz elvezetésére 

lehetőség. 
− A mobil áramforrásokat vízszintes közeli helyzetben kb. 20o –os maximális 

dőlésszögig használhatjuk. 
− A mobil áramforrásokat kettő, vagy négy fő szállíthatja (tömegük 50 kg-tól 130 kg-ig 

terjed). 
− Fogyasztó megtáplálásánál ügyelni kell a gondos kábelvezetésre (élek, szélek, 

botlásveszély). 
− Indítás előtt meg kell győződni, hogy a főkapcsoló le van-e kapcsolva. 
− Az áramfejlesztők csak terhelés nélkül indíthatók. 
− Ha nincs főkapcsoló, akkor az indítás után az aljzatokon azonnal megjelenik a 

feszültség. 
− Feszültség alá helyezni bármit csak akkor szabad, ha a megtelepítés befejeződött. 
− Hosszabbító használata, szabályai és túláram védelme. 
− Hosszabbító alkalmazása során a terhelhetőségének a figyelembevétele.  
− Háromfázisú áramfejlesztők esetén a fázissorrend változtatás üzem közben tilos. 
− Csak a rendszeresített fogyasztókat használjuk és csak akkor, ha vezetékei és 

csatlakozói épek. 
− Több csatlakozóaljzat esetén a terheléseket arányosan kell elosztani. 
− Az áramfejlesztőt nedves kézzel érinteni tilos. 
− Használat előtt kötelező érintésvédelmi ellenőrzést végezni.  
− Túláram védelmi rendszerét átalakítani tilos. 
− Az áramfejlesztőt üzem közben őrizetlenül hagyni, kezelésével mást megbízni tilos. 
− Az áramfejlesztőn és a hozzá csatlakozó fogyasztón javításokat végezni. 
− Tilos az áramfejlesztőt épület hálózatára kötni. 
− Egyes áramfejlesztő, hosszabbító és fogyasztó típusokon hőkioldó található, amely ha 

működésbe lépett a rendszert át kell vizsgálni. 
− Több fogyasztó csatlakoztatása esetén először mindig az induktív jellegű fogyasztót 

kapcsoljuk az áramfejlesztőre és csak utána az ohmos terhelésűt. 
− Indítás előtt a meghajtómotor, illetve a hajtáslánc ellenőrizendő. 
− Csak a szükséges és megengedett mértékben terheljük az áramfejlesztőt. 
− Tilos csapadék hatásának közvetlenül kitenni. 
− Tilos „A-B” t űzveszélyességi osztályba sorolt épületben használni. 
− Tilos az üzemanyagot járó motornál utántölteni. 
− Tilos üzemanyagot 5 m-es távolságon belül tárolni. 
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IV.9. A csörlők (5 t-ig) munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásai 

IV.9.1. A csörlők alkalmazási lehetőségei 

− Terhek vízszintes irányú mozgatására: közúti, vasúti, légi, vizi járművek vontatása, 
instabil helyzetbe került (dőlés, zuhanás veszély) részek, járművek rögzítése, 
ellentartása. 

− Terhek függőleges, ferdeirányú emelése, süllyesztése, terhek emelése, sérült 
személyek hordágyának függőleges mozgatása, járművek lejtőn felfelé mozgatása, 
mélyépítési baleseteknél zsaluk, személyek biztosítása. 

− Sérült szerkezeti részek eltávolítása, rögzítése, sérült járművek szerkezeti részeinek 
széthúzása, sérült épületszerkezeti részek döntésére, húzatása, kifele dőlő 
épületszerkezeti részek állapotának rögzítése, leszakadással veszélyeztető szerkezeti 
részek felfüggesztése. 

− Húzóerő növelésére: a csörlővel kifejthető erő növelése terelő tárcsa, tárcsák 
közbeiktatásával, több csörlő párhuzamos alkalmazása. 

− Terhek mozgatásánál keletkező energiák irányítására: felakadt fák levételénél, kidőlt 
fa gyökértányérjának csapódása elleni biztosítás. 

− Terhek összetett mozgatására: sérült járművek mozgatása autódaru és csörlő 
egyidejű alkalmazásával. 

 

IV.9.2. Általános biztonsági előírások 

− A csörlő hajlékony vonóelemmel (a tűzoltó járműdarunál acélsodronykötél) teher 
húzására, mozgatására vagy emelésére használt szerkezet. A csörlő kizárólag 
talajhoz tapadó terhek húzására szolgál a névleges húzóerőig. Teheremelés 
csökkentett teherrel lehetséges. Ennek során meg kell akadályozni a teher forgását. 
Tilos vele vontatást és személyszállítást végezni. 

− Ha a kezelő olyan rendellenességet vagy hibát észlel, amely veszélyezteti a csörlő, 
ill. a veszélykörzetben tartózkodó személyek biztonságát, a csörlőzést abba kell 
hagyni. A hibát haladéktalanul köteles a kezelő jelenteni, és az emelőgép naplóba 
beírni. 

− Átalakítást a csörlőn végezni tilos. Javítás, karbantartás csak a kezelési és 
karbantartási utasításban előírt mértékig végezhető. 

− A csörlőt csak a teherbírásának megfelelő igénybevételre szabad használni. 
− Kötelet toldani szigorúan tilos. 
− A csörlőzésnél a teher rögzítésére csak olyan teherkötöző, teherfelvevő eszközt 

szabad alkalmazni, amelyet a teherkötöző (csörlőkezelő) szemrevételezéssel 
megvizsgált, alkalmasnak tartott, azon egyedi nyilvántartási jel van. 

− Teherpróbán kipróbálták és ez megállapítható. 
− Alkalmas a teher emelésére, vontatására. 
− Nem sérült, nem deformált. 
− Olyan környezetben, ahol fennáll tűz-és robbanásveszély (A, B tűzveszélyességi 

osztály, anyagok) belsőégésű csörlőt használni tilos. 
− Olyan környezetben, ahol a csörlőkötél szakadásakor szikraképződés veszélye áll 

fenn, annak megelőzéséről célszerű gondoskodni (pl. habszőnyeg terítéssel). 
− A teher csörlőzése közben fellépő súrlódási erők csökkentésére (egyenetlen talajon) 

célszerű pallókat, lemezt, farönköt, görgőt alkalmazni. 
 
− Lejtőn történő csörlőzésnél vagy olyan kárhelyszínen, ahol fennáll a lehetősége a 
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vonókötél súrlódásának, talajba vágódásának, sarokvédőt, kötélvédő görgőt kell 
telepíteni (pl.: rakparton vízből jármű mentésénél). 

 
Gépjárműre szerelt csörlőknél: 

− A csörlőt a gépjármű motorja (vagy a gépjármű motorja által meghajtott 
áramfejlesztő) hajtja és vonóereje, vontatási sebessége motor teljesítményétől és 
fordulatszámától függ. 

− A csörlőzés megkezdése előtt a gépjárművet megfelelő irányba, helyre kell állítani, 
fékkel rögzíteni és a hátsó tengely elé nagyméretű ékeket helyezni. 

− Figyelem! Ha a kiékelés nem elegendő (pl. lejtőn, csúszós úton), akkor a járművet ki 
kell horgonyozni (szilárd parthoz kötni acélsodrony kötéllel vagy másik járműhöz 
rögzítve). 

− A csörlő kapcsolása előtt a sebességváltó karját „0” állásba kell állítani. 
− Csörlőzéskor a darut letalpalni, a támlábakat kitolni szigorúan TILOS! 
− A csörlő kötelének lecsévélésekor a kötelet több ember húzza a teherig, azt soha ne 

húzzuk a földön. 
− A csörlőkötelet kézi erővel mindig feszesen kell tartani. 
− A kötél le-és felcsévélését mindig terhelt állapotban kell végezni, nehogy a dobon a 

kötél fellazuljon. 
 
Csörlővel történő húzatásnál: 

− Csörlőzésnél csak a gyártómű által meghatározott sodronyköteleket szabad 
alkalmazni. 

− A tehermozgatás megkezdése előtt a mozgás veszélytelenségéről meg kell győződni. 
− A csörlőzés megkezdése előtt minden akadályt (fák, kövek, stb.) el kell távolítani a 

vontatás útvonalából. 
− Ha a teher veszélyesen elbillent, vissza kell engedni. A veszélyes elmozdulás okát 

meg kell szüntetni. 
− Ha a kezelő nem biztos abban, hogy a terhet szabad-e mozgatni, akkor köteles a 

közvetlen vezetőtől utasítást kérni. 
− A csörlőzés megkezdése előtt a munkát végzőknek az irányító jelzésekben meg kell 

állapodniuk. 
− Az irányítótól kapott utasítást a kezelő köteles megtagadni, ha az ellentétes a kezelési 

utasítással, vagy balesetet okozhat. 
− Olyan rendellenesség esetén, amely veszélyezteti a csörlő biztonságát, a csörlőt 

azonnal le kell állítani, a rendellenességet a közvetlen vezetőnek jelenteni kell. 
− A terhet nem szabad a csörlőhöz kapcsolva hagyni és csak akkor szabad 

visszaengedni, ha az anyagi kárt, balesetet nem okoz. 
− A teher stabil mozgatásáról próbamozgatással kell meggyőződni. 
− Csörlős, sodronyköteles közelítés közben, ha a sodronykötelet terelőcsigán vezetik 

át, csak a terelőcsigánál irányt változtató kötél két megfeszülő szakasza által bezárt 
szögön kívül szabad tartózkodni. A két szár közötti szögnek legalább 90 foknak kell 
lennie. 

− Az acélsodronykötelet, amennyiben a teher és a csörlő között megtörne (pl.: éles 
saroknál) sarokvezetővel kell megvezetni. 

− Húzás közben a megfeszített csörlőkötél teljes hosszában, illetékteleneknek mindkét 
oldalon csak a 1,5 –szeres sugárhossznak megfelelő távolságon kívül szabad 
tartózkodni. Mozgásban lévő kötelet átlépni, arra rálépni nem szabad. 

− A csörlőzött terhet csak a mögött haladva szabad kísérni. 
− Az elakadt teher csörlő felőli végét csak a vonókötél fellazítása után szabad 

megközelíteni. Azt megemeléssel, félrehúzással kell szabaddá tenni. 
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A csörlőzés végrehajtásának szabályai: 

− A teher súlyának megbecsülése 
− A jármű rögzítése 
− A csörlő üzembe helyezése 
− Ha szükséges, a csörlő és a terelőtárcsa rögzítési módjának kialakítása (horgony, 

jármű, fa, stb.) 
− Teherkötöző eszköz kiválasztása 
− Az erős kötési pont kiválasztása, a teherkötöző eszköz biztonságos rögzítése 
− A csörlőkötél előfeszítése 
− A biztonsági távolság ellenőrzése, minden személy eltávolítása a munka megkezdése 

előtt 
− A kezelő és irányító (teherkötöző) biztonságos elhelyezkedése 
− Próbamozdítás után utolsó, áttekintő ellenőrzés 
− A csörlőzés egyenletes sebességgel végzett végrehajtása 
− A teher rögzítése (megcsúszás, elgurulás ellen) 
− A csörlő tehermentesítése, karbantartása, megtisztítása, visszaszerelése 

 
Csörlők alkalmazásánál előforduló veszélyforrások: 

− A csörlőkötél elszakadása (a csörlőnél vagy a tehernél lehetséges, ezért szükséges a 
másfélszeres biztonsági sugár alkalmazása). 

− A csörlő rögzítésére szolgáló horgony kiszakadása. 
− A kötözőeszköz lecsúszása, kiszakadása. 
− A vontatott teher el-, felakadása, hirtelen megindulása, megcsúszása. 
− A teher anyagának gyengülése (széttörés, kettéroppanás). 
− A csörlőkötél helytelen feltekeredése a kötéldobra. 
− A csörlőkötél sérülése (kopás, becsípődés, elvékonyodás, stb.) kötélszakadás. 
− Feszültség alatt lévő elektromos vezetékek közelében áramütés veszélye. 
− Meghibásodás esetén a vontatást, emelést meg kell szüntetni, az eseményt jelenteni 

kell. 
− A meghibásodás okának megállapítása után gondoskodni kell annak 

megszüntetéséről, az ismételt üzembe helyezés előtt a hibát ki kell javítani, majd 
szükség szerint gondoskodni kell a csörlő műszaki felülvizsgálatáról és az 
üzembiztonság érdekében a szabványokban előírtak szerinti próbaterhelésekről. 
(Fentieket dokumentálni kell). 

− A csörlő csak a kezelési utasításban meghatározottak szerint üzemeltethető. 
− A sodronykötél szerelése, vezetése csak védőkesztyűben végezhető. 

 

VV..  KK ÜÜLL ÖÖNNLL EEGGEESS  GGÉÉPPJJÁÁRRMMŰŰVVEEKK   SSZZEERREELL ÉÉSSEE  

V.1.1. Általános személyi feltételek minden géptípusnál 

− Érvényes orvosi alkalmasság 
− Munkára alkalmas állapot 
− 18. életévét betöltött személy 
− A szükséges munkavédelmi felszerelések, egyéni védőeszközök használata 
− Adott járműre vonatkozó típusvizsga 
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V.1.2. Általános tárgyi feltételek 

− Érvényes műszaki vizsga és biztonságtechnikai felülvizsgálatok megléte 
− Menetokmányok, emelőgép napló, darukönyv megléte. 
− A szükséges munkavédelmi felszerelések, egyéni védőeszközök megléte 

 

V.2. Gépjárműfecskendők és vízszállítók munkavédelmi és biztonságtechnikai 
előírásai 

A gépjárműfecskendő megfelelő tűzoltószivattyúval, víztartállyal, és más tűzoltáshoz szükséges 
felszereléssel ellátott tűzoltó gépjármű. 
 

V.2.1. Általános biztonsági előírások 

− A gépjármű mindenkor feleljen meg a közúti közlekedés feltételeinek. 
− A motor, futómű és biztonsági berendezések, tűzoltás technikai felszerelések 

üzembiztonságáról meg kell győződni. 
− A habképző anyag minőségét, az előírt időközöknek megfelelően rendszeresen 

ellenőrizni kell. 
− A gépjárműre való le és felszállás, valamint a szertár elhagyására vonatkozó 

szabályokat be kell tartani. 
− Vonuláskor a közúti közlekedés, illetve a megkülönböztető jelzéseit használó 

gépjármű közlekedésére vonatkozó szabályokat be kell tartani. 
− A gépjármű tetején a létrán és a járópadozaton óvatosan kell közlekedni. 
− A gépjármű ajtajának nyitásakor, zárásakor saját és egymás testi épségére figyelni 

kell. 
− A gépjármű alatt munkát végezni megfelelő rögzítés nélkül tilos!  
− A járművet kiékelés, rögzítés nélkül emelni tilos! Nyomás alatt lévő levegőrendszert 

megbontani tilos!  
− Motort indítani, ha a jármű alatt személyek tartózkodnak, tilos!  
− Elektromos vezetékeket megbontani a gépjármű áramtalanítása nélkül tilos!  
− Előrebillentett fülkét visszabillenés ellen biztosítani kell!  
− Jármű alatt tartózkodni tilos! 
− Forgó, vagy mozgó alkatrészeken bármilyen jellegű beállítást, vagy javítást végezni 

tilos! 
− Szervokormány, vagy levegőrendszer bármely alkatrészét megbontani tilos! 
− Központi hibajelzés (hang, fény) elindulni tilos! 
− Lejtős területen a rögzítőfék használata kötelező, fecskendőt ki kell ékelni! 

 

V.2.1.1. Gépjárművel indulás előtt a gépjárművezető köteles meggyőződni 

− A gépjármű fékállapotáról 
− A biztonsági berendezések üzembiztonságáról 
− A világító és megkülönböztető jelzések üzembiztonságáról 
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V.2.1.2. Vonulás szabályai 

− Védősisak használata kötelező! 
− Indulás előtt ajtózárak ellenőrzése (tökéletes záródás)! 
− Mozgó gépjárműre le-fel szállni, illetve azon munkálatokat végezni tilos! 
− Vonulás előtt redőnyök, ajtók biztonságos lezárására figyelni kell! 

 

V.3. Magasból mentő gépjármű munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásai 

V.3.1. Általános biztonsági és munkavédelmi előírások 

A létrakészleten, a mentőkosárban vagy a mentőkasban munkát végző tűzoltók számára a 
magasban végzett munkákra vonatkozó biztonsági szabályzatok előírásai is irányadóak. 
 

V.3.1.1. Telepítés 

− A talajtámaszok nagy terhelése miatt csak a gyártómű előírásai szerint meghatározott 
minőségű és teherbírású talajon szabad végrehajtani. 

− Közúton történő telepítésnél a többi jármű figyelmeztetése és figyelemfelhívása 
érdekében figyelmeztető táblát és terelőkúpokat is ki kell helyezni. A lezárt területnek 
akkorának kell lennie, hogy az biztosítsa a létrás gépjármű munkatartományát. 

− A létrás gépjárművet telepítés előtt kézifékkel és kerékékkel rögzíteni kell. 
Vízszinteshez közeli talajon a kerékékelést két irányból, lejtőn azzal ellentétesen egy 
irányból kell végrehajtani. (az emelőkosaras járműveknél ez nem szükséges). 

− A hátsó kereket, támasztóorsókat csatornafedélre, tűzcsapfedélre, fedett üregekre, 
járdaszegélyre (mindenféle bizonytalan állagú alapra) állítani tilos!  

− A letalpalást csak a rugórögzítő szerkezetek zárása után szabad elvégezni. /az 
emelőkosaras járműveknél ezt nem kell végrehajtani. Ha a talaj állaga indokolja, 
alkalmazni kell a támlabakhoz rendszeresített gyári alátét fákat. Az alátétfelületek 
megválasztásakor mindenképpen figyelembe kell venni a rendelkezésre álló talajnem 
szilárdsági paramétereit. Ezek az értékek a talaj maximális teherbíró képességét 
jellemzik. 

− A magasból mentő gépjárművek megtelepítésénél figyelembe kell venni a környezeti 
akadályokat is (elektromos felső-vezeték, párkányok, technológiai vezetékek, stb.). 

− A telepítésnél,- amennyiben omlásveszély áll fenn-, az építmény romhatárán kívül 
kell a telepítést végrehajtani. Az ideális telepítési távolság az elérendő cél falsíkjától 
4–6 m, amelyet általában ahány m-rel növelünk, annyi m-rel csökken a létracsúcs 
elérhető maximális magassága. 

 

V.3.2. Különleges munkakörülmények 

A különleges munkakörülmények a szokványos, általános szabályoktól eltérő és körültekintő 
munkavégzést igényelnek. Ilyennek kell tekinteni az alábbiakat:  

− Szélben végzett munkák 
− Elektromos felső-vezeték közelében végzett munkák 
− A téli időjárásnál, fagyban végzett tevékenységek 
− A speciális munkavégzések 
− Vészüzem 
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V.3.2.1. Szélben végzett munkák 

− Szeles időben a magasból mentő gépjárművet fokozott óvatossággal, csak a gyártó 
által meghatározott és engedélyezett szélsebességig szabad üzemeltetni. A létrakészlet 
tartóköteleit használni kötelező! (az emelőkosaras járműveknél ezt nem kell 
végrehajtani.) 

− Tekintettel kell lenni az erősebb szélrohamok lehetőségére, a szélsebesség váratlan 
növekedésére, az épületek közötti szélcsatorna-hatásra. Tudni kell azt is, hogy a szél 
ereje nagyságrendekkel eltérő a talajszinten, illetve a kihosszabbított magasságban. Az 
állandó szélirány esetén törekedni kell arra, hogy a szél a létrakészletet hátulról érje. A 
szél erejét a Beoufort skálán m/sec-ban vagy km/h-ban mérhetjük 0–12 értékben. A 
szélsebesség mérésére a Beoufort skála az irányadó, a mérés történhet összehasonlító 
tapasztalati módszerrel, vagy szélsebességmérő műszerrel. Kihosszabbításnál a magas 
épületek tetejét elhagyva a légmozgásoknál örvényhatással is lehet számolni, ami azt 
jelenti, hogy a létrakészletet nem eltolja az épület falától, hanem hozzá löki. 

 

V.3.2.2. Elektromos felső-vezeték közelében végzett munkák 

− Elektromos kis- és nagyfeszültségű vezetékek által képzett akadályok esetén a 
légvezetékeket tilos és életveszélyes megközelíteni, érinteni. Minden légvezetéket 
feszültség alattinak kell tekinteni mindaddig, amíg ennek ellenkezőjéről egyértelmű és 
hiteles információ nincs. A kisfeszültségű elektromos légvezetékek 
feszültségmentesítését a Tűzoltási Szabályzatban előírtak szerint lehet elvégezni. Ha a 
feszültségmentesítés nem, vagy nem biztonságosan végezhető el, akkor a gépet 
célszerű földelni. A gyártómű által javasolt megközelítési távolság általában 6 m. Az 
MSZ 1585-81. számú szabványban az Erősáramú Üzemi Szabályzatban a 
megközelítési távolságot a feszültség mértékének megfelelő értékben határozzák meg. 
A magasból mentő gépjárművel történő munkavégzésnél ezek csak irányadóak, mert 
egyéb okok miatt (szélnyomás, téves kezelés) ezt növelni indokolt. Ha a létrakészlet 
száraz időben elektromos légvezetékekkel érintkezve feszültség alá kerül, a 
mentőkosár kezelője – fémrészek érintése nélkül – kísérelje meg azt eltávolítani a 
vezetékről. Alsó kezelés esetén csak a műanyag kezelőgombok érinthetőek. 

  

V.3.2.3. Téli időjárás 

− Télen, alacsony hőmérsékleten, mielőtt használnák a járművet, célszerű a támasztó 
talpak működtetése, ezzel felmelegítve a hidraulika olajat. Az üzemi hőmérsékletű 
olaj alacsony külső hőmérsékleten is biztosítja a szükséges feltételeket a flexibilis 
tömlőben. 

− Mielőtt kitámasztanánk és stabilizálnánk a létrás gépjárművet, távolítsunk el minden 
jeget a földfelszínről, ahová a támasztó talpakat telepíteni kívánjuk. A tűzoltó technika 
tömlőrendszerét a működtetés után azonnal le kell üríteni. 

− Téli üzemnél fokozott figyelmet kell fordítani a hidraulika tartály víztelenítésére, mert 
az olajban felgyülemlő víz megfagyva az olajszűröket jégkristályként eltömítheti. 

− Üzem közben a létrás gépjárműre hulló havat, a szerkezeti részekre fagyó jeget 
folyamatosan el kell távolítani. Nagyon erős jegesedés esetén a létratagok időnkénti 
mozgatásával törhetjük fel a képződő jégréteget. 

− Téli időjárásban fokozottabb figyelmet kell fordítani a kezelők hideg elleni védelmére. 
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V.3.2.4. Speciális munkavégzés 

− A speciális munkavégzésre külön biztonsági előírások vonatkoznak. Ilyen 
munkavégzések közé soroljuk a mentő hordággyal végzett személymentést és 
mozgatást, a speciális oltó, áramfejlesztő, füsteltávolító berendezések üzemeltetését, a 
mentőkosárból üzemeltetett vagy kisgépekkel végzett munkákat. 

 

V.3.3. Veszélyforrások 

A magasból mentő gépjármű üzemeltetése során több olyan veszélyforrás is előfordulhat, amely 
veszélyezteti az üzemeltető kezelőket, illetve a magasból mentő gépjárművet.  

− A káresetnél személyek, tárgyak lezuhanása 
− A káresetnél bekövetkező váratlan esemény 
− Anyag, szerkezeti hibák 
− Nem rendeltetésszerű használat 
− Emberi hibák 
− Túlterhelés 
− Felborulás  
− Ütközések  
− Áramütések  
− Hidraulikus üzemmódból bekövetkező veszélyek 

 

V.4. Daruk 

V.4.1. Általános biztonsági és munkavédelmi előírások: 

A daruk helyhez kötött vagy mozgó, szakaszos működésű emelőgépek, amelyek a terhet a térben 
mozgatják, azt kiindulási helyéről érkezési helyére szállítják.  
A tűzoltóság darui főként műszaki mentéseknél terhek emelésére, mozgatására, és a beépített 
csörlővel a terhek húzására, csörlőzésére használhatók. 
 
Ezek a járműdaruk már a legkorszerűbb alváz kialakítással rendelkeznek, a beépített meghajtó 
motorok megfelelnek a szigorú környezetvédelmi követelményeknek. 
A futómű és hajtáslánc kialakításukra jellemző, hogy egyaránt ki tudják elégíteni a közúti 
forgalom, illetve a nehéz terepen történő közlekedés által támasztott követelményeket az alábbi 
konstrukciós kialakításoknak köszönhetően: 
- több tengelyén lévő kerekek alkalmasak külön kormányzásra; 
- a tengelyfelfüggesztések hidropneumatikus eljárással bármely munkapozícióba 
szintezhetőek; 
- a hajtáslánc lehetővé teszi három, esetenként mind a négy tengely meghajtását; 
- fékrendszerét kiegészítették tartósfék berendezéssel (retarder); 
- kormányműve rendelkezik vészműködési lehetőséggel; 
- a hidrodinamikus automata sebességváltó berendezés a megszokottnál több 
sebességfokozattal és manuális üzemmóddal is rendelkezik. 
 
A gépjárművek felépítménye kifejezetten tűzoltóság által végzett műszaki mentési feladatok 
céljára lett kialakítva.  
 
Az alap emelési műveleteken túl speciális mentési feladatok elvégzésére is fel lett készítve: 
- gépjárművek emelve vontatása emelővillával az első tengely megemelésével; 
- mentővontatás darugém és emelőcsörlő segítségével; 
- gyors megtelepítés és visszatelepítés lehetősége a felépítmény speciális kialakítása miatt. 
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V.4.2. Személyi, tárgyi feltételek: 

V.4.2.1. Emelőgép kezelő 

Aki az emelőgépet jogosult működtetni és ezzel a feladattal megbízták. 
Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki 
- 18. életévét betöltött, vagy szakmunkás, 
- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos orvosi vizsgálat 
alapján alkalmas, 
- rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel és a helyváltoztatásra is 
képes emelőgép esetében - ha azt maga vezeti - az ahhoz szükséges vezetői engedéllyel. 
 

V.4.2.2. Teherkötöző, irányító 

Aki a teher felerősítésére jogosult, és erre a feladatra megbízták (a továbbiakban: kötöző). A 
teher felfüggesztését, felerősítését az emelőgép teherfelvevő szerkezetére, illetőleg az emelőgép 
kezelő irányítását önállóan az a személy végezheti, aki 
- 18. életévét betöltötte, 
- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi 
vizsgálat alapján alkalmas, és 
- a munkájához szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket oktatás keretében, igazolható 
módon elsajátította. 
 

V.4.2.3. Emelőgép ügyintéző 

Az a személy, akit az emelőgép üzemben tartója, bérelt gép esetén az emelőgép üzemeltetője 
ezzel a feladattal írásban megbízott, és rendelkezik a szükséges képesítéssel. 
 

V.4.3. Munkavédelmi oktatás 

 
Az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni: 
- a munkába állása előtt, 
- legalább hat hónapos távollét után. 
 Ismétlődő, illetőleg rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell részesíteni: 
- az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót évente legalább egy alkalommal, 
- az emelőgép kezelőt, a más - általa korábban még nem kezelt - emelőgéptípus kezelése előtt. 
A munkavédelmi oktatásokhoz az üzemeltető munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező 
személlyel tematikát készíttet, amelynek ki kell terjednie a munkahelyek, munkaeszközök, a 
technológia kockázataira, annak elhárítására, a vonatkozó jogszabályok betartására. 
Igazolható módon meg kell győződni a munkavédelmi ismeretek elsajátításáról. 
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V.4.4. Veszélyforrások 

 
- a káresetnél személyek, tárgyak lezuhanása, 
- a káresetnél bekövetkező váratlan esemény, 
- anyag, szerkezeti hibák, 
- nem rendeltetésszerű használat, 
- emberi hibák, 
- túlterhelés,  
- felborulás,  
- ütközések,  
- kötélszakadás, 
- áramütések,  
- hidraulikus üzemmódból bekövetkező veszélyek.  
 
Nem emelhet meg az emelőgéppel olyan terhet: 
· amelyen személy tartózkodik, kivéve: ha személy emelésére is alkalmas; 
· amely tömegközéppontja emelés közben veszélyes mértékben eltolódik; 
· amely nem tartja meg a saját tömegét; 
· amely leerősített; 
· amely lefagyott; 
· amelyen más rögzítetlen tárgyak is vannak; 
· amelyhez más tárgyakat nekitámasztottak; 
· amely a teherfelvevő eszközt rongálja, illetve 
amely tömege meghaladja az emelőgép, illetőleg a teherfelvevő eszköz teherbírását. 
 

V.4.5. Különleges körülmények között végzett emelési műveletek 

Több daruval végzett együttes emelés 
Emelt teherrel való haladás 
Közterületek környezetében végzett emelés 
A nagy- és kisfeszültségű föld feletti szabadvezeték közelében végzett emelés 
Szélsőséges környezeti hatások 
 

V.4.6. A daruk telepítésekor figyelembe veendő szempontok 

A daru forgástengelyének (királytengely) és a teher függőleges súlyvonalának a távolsága 
Az emelendő tehernek, az emelő segédberendezéseknek és köteleknek, a horogszekrény és tartó 
köteleinek össztömege 
A gép legszélső elemeinek és a meglévő épületek távolsága 
A daru letalpalási síkja és az emelőhorog belső görbülete közötti távolság 
A letalpalás alatt a talaj állapota 
A letalpalás és a meglévő épületek talajfelszín alatti részének távolsága 
A letalpalás és a meglévő rézsű korona élének a távolsága 
Mozgás közben a teher kilengésének mértéke 
Elektromos felsővezeték és a daru legmagasabb pontjának távolsága 
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V.5. Habbaloltó járművek általános munkavédelmi és biztonságtechnikai 

előírásai 

V.5.1. Alkalmazás lehetőségei 

A habbal oltó gépjármű olyan különleges oltó gépjármű, amely nagy mennyiségű habképző 
anyagot és adott célú szakfelszereléseket használ fel speciális tüzek oltásánál. 
 

V.5.2. Általános biztonsági előírások 

V.5.2.1. Telepítés 

− Szélirány és tűzterjedés irányának figyelembevétele 
− Megtáplálási lehetőség biztosítása 
− Az oltás megkezdése előtt a terület biztosítása 

 

V.5.2.2. Különleges munkakörülmények 

− Esős, nedves idő 
− Csúszós talajviszonyok 
− Szeles, viharos idő (villám veszély) 
− Extrém magas vagy alacsony hőmérséklet 
− Erősen szennyeződött környezet 
− Vegyi anyagok jelenléte 

 

V.5.2.3. Veszélyforrások 

− A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása 
− A nem megfelelő védőeszközök alkalmazása 
− Áramütés veszélye 
− Teherhordó részek sérülése 
− Habképző anyag testfelülettel való érintkezése 
− Égési sérülések 
− Füstmérgezés 
− Illetéktelen személyek jelenléte 
− Nem várt körülmények bekövetkezése 

 

V.6. A porraloltó gépjárművek munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásai 

V.6.1. Alkalmazás lehetőségei 

Elsősorban speciális beavatkozások során, olyan tüzek oltására, amely tüzeket vízzel vagy a 
rendszeresített oltóanyaggal nem tudunk eloltani. Ezeknél a por fizikai és kémiai oltóhatásait 
használjuk ki.  
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V.6.2. Általános biztonsági előírások 

V.6.2.1. Telepítés 

− Szélirány és tűzterjedés irányának figyelembevétele 
− Megfelelő szilárdságú és állapotú helyre telepítsük a porraloltó gépjárművet 
− Az oltás megkezdése előtt a területet biztosítani kell 
− Az esetleges visszavonulás lehetőségét biztosítani kell 

 

V.6.2.2. Különleges munkakörülmények 

− Esős, nedves idő 
− Csúszós talajviszonyok 
− Szeles, viharos idő (villám veszély) 
− Extrém magas vagy alacsony hőmérséklet 
− Erősen szennyeződött környezet 
− Vegyi anyagok jelenléte 
− Nehezen megközelíthető helyszín 

 

V.6.2.3. Veszélyforrások 

− A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása 
− A nem megfelelő védőeszközök alkalmazása 
− Áramütés veszélye 
− Teherhordó részek sérülése 
− Porpisztoly nyitásának elmulasztásából adódó ütésveszély 
− Por okozta sérülések 
− Égési sérülések 
− Füstmérgezés 
− Illetéktelen személyek jelenléte 
− Nem várt körülmények bekövetkezése 

 

V.7. Műszaki mentő gépjárművek munkavédelmi és biztonságtechnikai 
előírásai 

V.7.1. Alkalmazás lehetőségei 

A műszaki mentő gépjárművek és a gyorsbeavatkozók az ipar területén keletkezett 
eseményeknél, az építmény baleseteknél, valamint a közlekedési baleseteknél kerülnek 
alkalmazásra. 
 

V.7.2. Általános biztonsági előírások 

A málházott kisgépeknek és berendezéseknek megfelelően. 
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V.8. Cserefelépítmény munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásai 

V.8.1. Alkalmazás lehetőségei 

Olyan speciális gépjármű, amely adott célra kialakított konténert képes az erre alkalmas járműre 
felvenni, illetve arról lehelyezni. 
 

V.8.2. Általános előírás 

– Minden mozgatás előtt ellenőrizni kell, hogy senki sem tartózkodik a a hidraulikus 
konténer emelőszerkezet mozgástartományában. 

– Figyelmeztető hangjelzés működéséről mozgatáskor meg kell győződni. 
– Elindulás előtt ellenőrizni kell a konténer reteszelt állapotát. 
– Ellenőrizzük hogy, a konténerajtó biztosan be van zárva.  
– A konténer felvételét és lehelyezését csak vízszintes és megfelelő szilárdságú terepen 

végezzük. 
– A konténer mozgatása közben észlelt veszély esetén a folyamatot le kell állítani. 
 

VVII ..  VVíízzii   jj áárr mműűvveekk  

VI.1. Tűzoltóhajó 

VI.1.1. Alkalmazásának lehetőségei 

Tűzoltás: 
– Égő vízpart menti épületek, szabadterületek, vízi járművek és úszóművek oltása 

  
Életmentés: 

– Személyek mentése vízből 
– Úszólétesítményekről vízbe esett személyek mentése 
– Műtárgyakról (Pl. Hidak, rakodó terület, vízparti utak) vízbe esetek mentése 

 
Műszaki mentés: 

– Vízi balesetek 
– Vízi járművek, uszályok, balesetei 
– Közútról vízbe esett járművek, tárgyak keresése, közreműködés a kiemelésben 
– Közreműködés társszervekkel (Pl.: búvárok helyszínre szállítása, árvíz esetén személy 

és tárgy mentése) 
– Korszerű radarjával lehetőség van vízbe eset tárgyak, személyek keresésére 

 
Korlátozások: 

– Árvízi bevetés során kerülni kel a sekély vízben való használatot, minimum 1, 2 méter 
mélység szükséges 

– Árvíz során nagyon alacsony sebességgel közlekedni, nagy hullám képződést kerülni 
 

VI.1.2. Személyi feltételek 

− Érvényes orvosi alkalmasság 
− Munkavégzésre alkalmas állapot 
− 18. életévét betöltött személy 
− A szükséges munkavédelmi felszereléseket, egyéni védőeszközök használata 
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− Adott vízi járműre vonatkozó kezelői jogosultságok 

 

VI.1.3. Tárgyi feltételek (külön jogszabály alapján előírása alapján) 

− Érvényes műszaki vizsga és biztonságtechnikai felülvizsgálatok megléte 
− Menetokmányok 
− Egyéni védőeszközök 

 

VI.1.4. Biztonsági előírások 

− Zajló jég illetve összefüggő jégpáncél esetén nem bevethető 
− Védőruha viselése tűzoltás esetén 
− Daru működése közben a Kapitány utasítása szerinti védőtávolság betartás 
− Lehajtható orrfal működése közben a Kapitány utasítása szerinti védőtávolság 

betartás 
− 1, 2 méternél kisebb vízmélység esten nem bevethető  

 

VI.2. Rohamcsónak 

– Olyan különles vízi jármú, ami Parancsnokságonként változó típusú, méretű és 
anyagú felfújható, gumicsónak vagy merevfalu, motoros hajtású kishajó. 

VI.2.1. Alkalmazásának lehetőségei 

– Személymentésre, mentő búvárok munkájának segítésére használják 
– Személyek és kisebb méretű tárgyak mentése 
– A szükséges kiegészítőkkel (hordozható szivattyú), a nádas- és horgász stég-tüzek 

oltása 
– Személyek és tárgyak keresése 
– Búvárok helyszínre szállítása 

VI.2.2. Személyi feltételek 

– Érvényes orvosi alkalmasság 
– Munkára alkalmas állapot 
– 18. életévét betöltött személy 
– A szükséges munkavédelmi felszereléseket, egyéni védőfelszerelések használata 
– Adott vízi járműre vonatkozó kezelői jogosultságok 
– Kézhajtásnál: nincs képzettségi követelményű 

 
Tárgyi feltételek: 

– Érvényes műszaki vizsga és biztonságtechnikai felülvizsgálatok megléte 
– Menetokmányok 
– Egyéni védőeszközök 

 
Biztonsági előírások: 

– Mentőmellény viselése kötelező mindenkinek, aki a csónakban tartózkodik. 
– Bukó slussz viselése a csónak vezetőjének.(vészleállító, amely a motort leállítja a 

gázmarkolat elengedése kor. 
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VVII II ..  KK ööttöött tt   ppáállyyááss  jj áárr mműűvveekk  eemmeellééssee  

VII.1.  Villamos emelése hidraulikus emelővel 

VII.1.1. Tárgyi feltételek (szükséges felszerelések): 

2 db hidraulikus olajemelő, menetes biztosítógyűrűvel, a hozzá rendszeresített emelőszárral. 
2 db négyszögletes acélhasáb központi furattal, amely az emelőre helyezendő. 
Ékes kosárban 2-2 db faék, lapos fém és fa hézagoló lemezek 
2 db tuskókosár 
2 db életmentő deszka 
2 db alátétlemez 
 

VII.1.2. Biztonsági feltételek: 

Az emelés megkezdése előtt a parancsnok intézkedjen a jármű teljes kiürítésére, az áramszedő 
lehúzására, a szerelvény szükség és lehetőség szerinti szétkapcsolására, a kocsi befékezésére és a 
forgózsámoly takarólemezének szükség szerinti eltávolítására. Ezeket a műveleteket alapesetben 
a jármű vezetője végezze el. 
Ha a mentésvezető továbbképzés keretében részt vett a közlekedési vállalat dolgozói által 
felügyelt emelési gyakorlaton, a biztonsági intézkedéseket önállóan is végrehajthatja. 

VII.1.3. Szerelvény feszültség-mentesítése 

A feszültség-mentesítés típusfüggő, de két fő műszaki megoldása létezik. Az első esetben a 
vezetőfülkében található kötél lehúzásával és rögzítésével hajtható végre az áramszedő lehúzása. 
A második esetben a jármű mennyezetén kialakított nyílásba illesztett kulcs forgatásával hajtható 
végre. 

VII.1.4. Szerelvény befékezése 

A vezetőfülkében a műszerfalon található menetvezérlő és irányváltó kapcsolókat „O” állásba 
kell állítani. 

VII.1.5. A villamos emelése 

Beosztás: 
 4 fő (1-es, 2-es, 3-as, 4-es) 
Vezényszó: 
 „Villamosemelés hidraulikus emelővel! Irány...! Rajta! 
Végrehajtás: 
 Az 1-es és a 2-es illetve a 3-as és a 4-es vegyenek ki egy-egy villamosemelő készletet a 
gépjármű-fecskendőből, és vigyék ki a villamos menetirány szerinti jobb, illetve bal oldalához az 
emelés helyére. 
 Az 1-es és a 3-as vegye magához az emelőt, az acélhasábot, az alátét lemezt és a 
tuskókosarat, a 2-es és a 4-es az ékkosarat és az életmentő deszkát. 
 Az 1-es és a 3-as telepítse az emelőket – a tuskók és az acélhasáb szükség szerinti 
igénybevételével – az emelési pontokhoz. 
 A 2-es és a 4-es két oldalról ékelje ki az emelési ponttól legtávolabb eső kerekeket, majd a 
hézagoló lemezek segítségével rögzítse a megemelni kívánt tengelyt az alvázhoz. Adjanak 
„Ékelés kész!” figyelmeztetőt az 1-esnek, illetve a 3-asnak. 
 Az 1-es és a 3-as működtessék az emelőt mindaddig, míg a dugattyú a tuskót az emelési 
ponthoz szorítja. Adjanak „Jobb oldal kész!”, „Bal oldal kész!” jelzést a parancsnoknak. 
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 A parancsnok „Emeld!” vezényszavára az 1-es és a 3-as működtesse az emelőt úgy, 
hogy a villamos felemelése egyenletesen, billegés mentesen történjen. 
 A tengely kellő mértékű megemelése után a 2-es és a 4-es az életmentő deszkákat tolják a 
felemelt villamos kerék és a sínkorona teteje közé. Adjanak „Jobboldal biztosítva!”, „Baloldal 
biztosítva!” figyelmeztetést. 
 Az 1-es és a 3-as biztosítsák az emelő dugattyúját. 
 
Visszaszerelés. Vezényszó: 
 „Villamos emelőket szereld vissza! Rajta!” 
 
Végrehajtás: 
 A visszaszerelés fordított sorrendben történjen. 

VII.2.  Metrószerelvény emelése hidraulikus emelővel 

VII.2.1. Tárgyi feltételek (szükséges felszerelések): 

2 db hidraulikus olajemelő, menetes biztosítógyűrűvel, a hozzá rendszeresített emelőszárral. 
2 db négyszögletes acélhasáb központi furattal, amely az emelőre helyezendő. 
Ékes kosárban 2-2 db faék, lapos fém és fa hézagoló lemezek 
2 db tuskókosár 
2 db életmentő deszka 
2 db alátétlemez 
1 db dugólétratag 
 
Az állomáson elhelyezett Metró tulajdonú felszerelések: 
2 db gerenda az életmentő árok áthidalására. 
2 db prizma a tengely emeléséhez. 
 

VII.2.2. Biztonsági feltételek: 

 Az emelés megkezdése előtt a parancsnok intézkedjen a jármű és a peron teljes 
kiürítésére, a szerelvény és a pályaszakasz áramtalanítására, a szerelvény szükség és lehetőség 
szerinti szétkapcsolására és széthúzására, a kocsik befékezésére. Ezeket a műveleteket csak a 
közlekedési vállalat dolgozói hajthatják végre. 
 

VII.2.3. A metró kocsi emelése 

Beosztás: 
 4 fő (1-es, 2-es, 3-as, 4-es) 
 
Vezényszó: 
 „Metró kocsi emelés hidraulikus emelővel, ... forgóváznál! Rajta! 
 
Végrehajtás: 

1-es és a 2-es, illetve a 3-as és a 4-es vegyen magához egy-egy emelőkészletet, amit a 
peronügyeleten kiegészít az egy-egy alátét gerendával, és egy-egy prizmával. A 4-es vegyen 
magához 1 dugólétra tagot is. 

A ládákat a metrókocsiban annál az ajtónál tegyék le középre, amelynél az emelési feladat 
szükséges. 

A felszerelések előkészítése után a parancsnok adjon „Metró kocsi emelésre felkészülni! 
Rajta!” vezényszót. 
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A 4-es a létrát az ajtó közepén támassza le a pályatestre. 
A 2-es vegye magához a 4 db kerékéket és hatoljon le a létrán. Az emeléssel ellentétes 

forgóváz mind a négy kerekét kívülről ékelje ki. 
 Az 1-es a belső tengely irányába a kocsi padlójára rakja le az emelőt és emelőszárat, a 
négyszögletes hasábot, a prizmát és a gerendát. A 3-as ugyanezt az ellenkező oldalra helyezze el. 
 Az 1-es menjen le a pályatestre, és a felszerelést rakja le a belső tengelyhez a behatolási 
pont mellé, és a 4-es segítségével menjen be a tengelyhez. A 3-as ugyanígy járjon el a külső 
tengely behatolási pontjánál. 
 A 4-es segítsen a felszerelések leadogatásában, majd menjen le, és a 3-as-nak adja be a 
felszereléseit. 
 A visszaérő 2-es az 1-esnek adja be a felszereléseit. 

Az 1-es és a 3-as a gerendát helyezze el a tengely alatt megfelelően elosztva az életmentő árok 
két oldalán. Helyezze rá az emelőt, arra a négyszögletes hasábot, majd ennek furatába illessze 
bele a prizmát. Az emelőt a működtető elem kézi mozgatásával addig emelje, míg a prizma 
megfelelően a tengely alá fekszik. Adjanak visszajelzést a parancsnok felé: „Belső (Külső) 
tengely emelésre kész!”. A 2-es 4-es kívül készüljön fel az életmentő deszka behelyezésére. 

A parancsnok adjon ki „Metrókocsi emelését kezdd meg, rajta!” vezényszót. 
Az 1-es és 3-as azonos ütemben működtesse az emelőszárat, mindaddig, míg a kívül 

elhelyezkedő 2-es illetve 4-es nem jelzi részére az emelési magasság elérését „Belső (Külső) 
életmentő deszka bent.” közléssel. Az 1-es és a 3-as biztosítsák az emelő dugattyúját. 
 
Visszaeresztés. Vezényszó: „Visszaengedésre felkészülni, rajta!” 
 
Végrehajtás: A visszaszerelés fordított sorrendben történjen. 

VII.3.  HÉV szerelvény emelése hidraulikus emelővel 

VII.3.1. Tárgyi feltételek (szükséges felszerelések): 

2 db 20 tonna teheremelő képességű hidraulikus olajemelő, menetes biztosítógyűrűvel, a hozzá 
rendszeresített emelőszárral. 
2 db négyszögletes acélhasáb központi furattal, amely az emelőre helyezendő. 
2-2 db faék ékes kosárban, lapos fém és fa hézagoló lemezek 
2 db tuskókosár 
2 db életmentő deszka 
2 db alátétlemez 

VII.3.2. Biztonsági feltételek: 

Az emelés megkezdése előtt a parancsnok intézkedjen a jármű teljes kiürítésére, a szerelvény és a 
pályaszakasz feszültség mentesítésére, a szerelvény szükség és lehetőség szerinti 
szétkapcsolására és széthúzására, a kocsik befékezésére. Ezeket a műveleteket a közlekedési 
vállalat dolgozói hajthatják végre. 
 Ha a mentésvezető továbbképzés keretében részt vett a közlekedési vállalat dolgozói által 
felügyelt emelési gyakorlaton, a biztonsági intézkedéseket önállóan is végrehajthatja. 
 
A BKV részéről igénybe vehető szakemberek:  

- Járművezető 
- BKV helyszínelő 
- Vonalműszak 
- Felsővezeték szakszolgálat 
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VII.3.3. Szerelvény feszültség mentesítése: 

A szerelvények áramellátását két fő részre lehet bontani: 
- Működtető áramkör (1000V) 
- Vezérlő áramkör (110V) 

A vezérlő áramot az áramszedővel rendelkező kocsi padlózata alatti akkumulátorok szolgáltatják 
és működtetik a főkapcsolót. A főkapcsoló az áramszedővel ellátott kocsi padozata alatt van, 
melyet a vezetőállásból kapcsolunk.  
A jármű akkor tekinthető feszültség mentesítettnek, ha mind a két elektromos kör le van 
kapcsolva. 
A feszültség mentesítést a vezetőfülkéből – kapcsolók segítségévek - a pultról lehet el végezni: 

- Elektromos főkapcsoló 
- Áramszedő-kapcsoló (áramszedő lehúzása) 
- Vezérlőáram-kapcsoló 

VII.3.4. Felsővezeték feszültségmentesítése: 

A felsővezeték sérüléssel vagy szakadással járó baleseteknél a rendszer automatikusan 
feszültségmentesíti a vezetéket. Ezen túl kétfajta vezeték feszültség mentesítés lehetséges: 
 

- Vonalrész szakaszolása, melyet a központi diszpécser végez el a járművezető kérésére. 
- Helyi szakaszolás, melyet a Felsővezeték szakaszolgálat végez el a helyszínen, a 

tartóoszlopokon lévő szakaszoló kapcsolók segítségével. 
 
A felsővezetéket mindaddig feszültség alattinak kell tekinteni, amíg a BKV szakembere ennek az 
ellenkezőjét nem állítja! 

VII.3.5. Rögzítés: befékezés, kerekek kiékelése 

A szerelvények fékrendszere pneumatikus. A rögzítőfékek rugóerő-tároló rendszerűek, tehát 
levegővesztés esetén befognak. A rögzítőfék kapcsolása szintén a fülkéből történik. A befékezés 
után, emelés előtt a kerekeket ki kell ékelni. Az ékelést az emelt kocsi másik zsámolyán kell 
elvégezni. 

VII.3.6. Kiürítés, az ajtók nyitása kívülről és belülről. 

A szerelvényt ki kell üríteni az ajtókon keresztül. 
Az ajtók minden típusnál elektro-pneumatikus vezérlésű és pneumatikus működtetésű. Ebből 
adódóan levegő vesztés esetén az ajtók kézierővel nyithatók. Amennyiben az ajtó zárakban van 
levegő nyomás (5 bar) akkor bentről vésznyitóval kell kinyitni. Bent az ajtók felett vésznyitó 
fogantyú található, mely elfordításával légteleníti a nyitó-záró rendszert. 
Kívülről csak a normál üzemi nyitásra van lehetőség a szerelvény elején levő külső kapcsolóval. 
Amennyiben a személyek kimentése a kocsikból csak az ablakok betörésével lehetséges, úgy 
fokozott gondossággal járjunk el, mert a szétrepülő szilánkok sérüléseket okozhatnak. 

VII.3.7. Kocsik szétkapcsolása 

Szétkapcsolni csak a kézi kapcsolóművel ellátott szerelvényeket lehet a kapcsolókötél 
fogantyújának a meghúzásával. Az elektromos kapcsolat a kocsik távolodásakor automatikusan 
leválik. A szétkapcsolás művelete a HÉV dolgozóinak a feladata, de a műveletsort szükség esetén 
a tűzoltóság is elvégezheti.  
 
Mindössze 275 mm hely, van a talpfák és a HÉV kocsik zsámolya, elektromos 
kapcsolószekrénye és az akkumulátortartó szekrények alja között, ezért a gázolt személy 
kiemelésekor, a letolás vagy leállás helyett a sérült oldalirányú kifordítása, mentése a célszerű.   
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A szerelvények elejénél a kocsik alján található egy „kivető gerenda”, mely egy „V” alakban 
meghajlított fémprofil. Szerepe az, hogy a pályára, sínkoronára került tárgyakat vagy 
személyeket ne engedje a kerekek alá besodródni, hanem letolja maga elől. 

VII.3.8. Kiékelés, hézagolás: 

Emelés szempontjából a típusok között nincsen különbség. 
Mind három típusnál a zsámolyokra, rögzítés nélkül van ráültetve a kocsiszekrény. A felépítmény 
alján egy övlemez fut körbe, mely nagy teherbírású zártprofilból készült. Az emeléseknél e profil 
alá kell telepíteni az emelőket. Az övlemezre alulról „körmöket” erősítettek, melyek emelésnél 
magukkal húzzák a forgózsámolyokat is. Az összes emelési pont e körmök mellett van. A köröm 
és a zsámoly között kb. 40-50 mm hézag van, ezért emelés megkezdése előtt ki kell hézagolni ezt 
a távolságot két fémalátét közötti faékkel.  

 
A nyílt pálya 90%-a zúzott bazalt ágyazatra van fektetve, mely bizonytalanabb alátámasztást ad 
az emelő számára. Az emelő alatti alátétdeszka emeléskor benyomódik az ágyazatba ezért az 
emelő és az emelési pont közötti távolságot minél pontosabban ki kell hézagolni emelőtuskókból. 
Ha az első emelés sikertelen, úgy vissza kell engedni az emelőt és a besüppedés miatt keletkezett 
hézagot tovább kell pótolni tuskók segítségével  

VII.3.9. Alagúti szakaszon történő mentés szabályai 

Ahol a szerelvények alagúti szakaszban közlekednek, be kell tartani az alagúti gyalogos 
közlekedésre és munkavégzésre vonatkozó szabályokat, melyeket az állomási végrehajtási 
utasítás tartalmaz.  
Az alagúti szakaszon élet- és műszaki mentési feladat céljából csak a forgalmi szolgálattevő 
engedélyével szabad bemenni. Az alagúti szakaszba bemenni csak jól működő fehérfényű kézi 
lámpával és fényvisszaverő anyaggal ellátott ruházatban (védőruha, sisak), egyszerre legalább két 
főnek szabad. Az alagúti szakaszban egy személy egyedül nem tartózkodhat, feladatot nem 
hajthat végre! Az alagúti szakaszba bemenő személyek közül legalább 1 főnek a BKV műszaki 
személyzetétől kell lennie. Az alagúti térvilágításnak a beavatkozás (benttartózkodás) teljes 
időtartama alatt világítania kell. Amennyiben az nem működik, az alagúti szakaszba bemenni 
tilos, a bentlévőknek az alagúti szakaszt azonnal el kell hagyni. A térvilágítás kapcsolója az utas 
peron végénél, a falon található. A térvilágítás be-, és kikapcsolását, az alagúti szakaszba 
bemenő, kísérő BKV dolgozó végzi. 

VII.3.10. A HÉV emelése. 

Beosztás: 4 fő (1-es, 2-es, 3-as, 4-es) 
 
Vezényszó: „HÉV emelés hidraulikus emelővel! Irány...! Rajta! 
 
Végrehajtás: Az 1-es és a 2-es illetve a 3-as és a 4-es vegyenek ki egy-egy emelő készletet a 
gépjármű-fecskendőből, és vigyék ki a HÉV menetirány szerinti jobb, illetve bal oldalához az 
emelés helyére. 
 Az 1-es és a 3-as vegye magához az emelőt, az acélhasábot, az alátét lemezt és a 
tuskókosarat, a 2-es és a 4-es az ékkosarat és az életmentő deszkát. 
 Az 1-es és a 3-as telepítse az emelőket – a tuskók és az acélhasáb szükség szerinti 
igénybevételével – az emelési pontokhoz. 
 A 2-es és a 4-es két oldalról ékelje ki az emelési ponttól legtávolabb eső kerekeket, majd a 
hézagoló lemezek segítségével rögzítse a megemelni kívánt tengelyt az alvázhoz. Adjanak 
„Ékelés kész!” figyelmeztetőt az 1-esnek, illetve a 3-asnak. 
 Az 1-es és a 3-as működtessék az emelőt mindaddig, míg a dugattyú a tuskót az emelési 
ponthoz szorítja. Adjanak „Jobb oldal kész!”, „Bal oldal kész!” jelzést a parancsnoknak. 
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 A parancsnok „Emeld!” vezényszavára az 1-es és a 3-as működtesse az emelőt úgy, 
hogy a HÉV felemelése egyenletesen, billegés mentesen történjen. 
 A tengely kellő mértékű megemelése után a 2-es és a 4-es az életmentő deszkákat tolják a 
felemelt kerék és a sínkorona teteje közé. Adjanak „Jobboldal biztosítva!”, „Baloldal biztosítva!” 
figyelmeztetést. 
 Az 1-es és a 3-as biztosítsák az emelő dugattyúját. 
 
Visszaszerelés. Vezényszó: 
 „Emelőket szereld vissza! Rajta!” 
 
Végrehajtás: 
 A visszaszerelés fordított sorrendben történjen. 
 

VII.4.  Fogaskerekű vasút emelése 

A Fogaskerekű Vasút szerelvényei az 1435 mm nyomtávú vágányok között végigmenő 
fogasrúdon közlekednek Bp. Városmajor – Széchenyi-hegy végállomások között. A vasút üzemi 
feszültsége 1500 V egyenáram. A vonat két kocsiból áll: motorkocsiból, amelynek súlya 27 
tonna, valamint a vele automata kompakt csatolással kapcsolt vezérpótkocsiból, amely 16 tonna. 
Járműemelést csak a Tűzoltóság végezhet a BKV Vonalműszaki Szakszolgálatával. 
Emelés szükséges az alábbi esetekben: 
- Kisiklás 
- Vonatgázolás 

VII.4.1. Tárgyi feltételek: 

2 db 20 tonna teheremelő képességű hidraulikus olajemelő, menetes biztosítógyűrűvel, a hozzá 
rendszeresített emelőszárral. 
2 db négyszögletes acélhasáb központi furattal, amely az emelőre helyezendő. 
2-2 db faék ékes kosárban, lapos fém és fa hézagoló lemezek 
2 db tuskókosár 
2 db életmentő deszka 
2 db alátétlemez 
1 db drótkötél 
 

VII.4.2. Biztonsági előírások: 

Az emelés megkezdése előtt a parancsnok intézkedjen a jármű teljes kiürítésére, a szerelvény és a 
pályaszakasz feszültség mentesítésére, a szerelvény szükség és lehetőség szerinti 
szétkapcsolására és széthúzására, a kocsik befékezésére. Ezeket a műveleteket a közlekedési 
vállalat dolgozói hajthatják végre. 
 Ha a mentésvezető továbbképzés keretében részt vett a közlekedési vállalat dolgozói által 
felügyelt emelési gyakorlaton, a biztonsági intézkedéseket önállóan is végrehajthatja. 
 

VII.4.3. Feszültség mentesítés: 

Áramszedő le kell húzni, majd a felsővezetéket az erre kijelölt szakszolgálatnak feszültség 
mentesítenie és leföldelnie kell. 
A feszültség mentesítendő részt ki kell kapcsolni, majd a visszakapcsolás meg kell akadályozni 
letiltással. A művelet után a feszültségmentességet ellenőrizni kell. 
A feszültség mentesített részt körül kell határolni. 
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VII.4.4. Rögzítés, kiürítés: 

A vonatvezető a vonatot befékezi a rögzítő fékkel, az áramszedőt lehúzza, és a vonaton 
tartózkodó utasokat kiszállítja a vonatból, majd értesíti a diszpécser szolgálatot. 
A jármű lejtő irányú megfutamodását meg kell akadályozni a futótengelyen átvezetett 
acélsodrony-kötéllel vagy lánccal oly módon, hogy azt ki kell kötni a sínszálhoz vagy a 
fogasrúdhoz. 
 

VII.4.5. Kiékelés, hézagolás: 

Az olajemelőket a jármű két oldalán, a forgóváz keret alsó síkja alá kell helyezni. Ügyelni kell 
arra a tényre, hogy a forgóváz súlypontja nem esik egybe a geometriai középponttal. Az emelési 
pontok a jármű két oldalán meg vannak jelölve, az emelőket ide kell telepíteni. Az emelőfej és az 
emelési pont közé kihézagolásra alátétet kell használni. 
 

VII.4.6. A Fogaskerekű emelése. 

 
Beosztás: 
 4 fő (1-es, 2-es, 3-as, 4-es) 
 
Vezényszó: 
 „Fogaskerekű emelés hidraulikus emelővel! Irány...! Rajta! 
 
Végrehajtás: 
 Az 1-es és a 2-es illetve a 3-as és a 4-es vegyenek ki egy-egy emelő készletet a gépjármű-
fecskendőből, és vigyék ki a Fogaskerekű menetirány szerinti jobb, illetve bal oldalához az 
emelés helyére. 
 Az 1-es és a 3-as vegye magához az emelőt, az acélhasábot, az alátét lemezt és a 
tuskókosarat, a 2-es és a 4-es a drótkötelet, az ékkosarat és az életmentő deszkát. 
 Az 1-es és a 3-as telepítse az emelőket – a tuskók és az acélhasáb szükség szerinti 
igénybevételével – az emelési pontokhoz. 
 A 2-es és a 4-es a futótengelyen vezesse át a drótkötelet, majd kösse ki a sínszálhoz vagy 
a fogasrúdhoz. Két oldalról ékelje ki az emelési ponttól legtávolabb eső kerekeket, majd a 
hézagoló lemezek segítségével rögzítse a megemelni kívánt tengelyt az alvázhoz. Adjanak 
„Ékelés kész!” figyelmeztetőt az 1-esnek, illetve a 3-asnak. 
 Az 1-es és a 3-as működtessék az emelőt mindaddig, míg a dugattyú a tuskót az emelési 
ponthoz szorítja. Adjanak „Jobb oldal kész!”, „Bal oldal kész!” jelzést a parancsnoknak. 
 A parancsnok „Emeld!” vezényszavára az 1-es és a 3-as működtesse az emelőt úgy, hogy 
a szerelvény felemelése egyenletesen, billegés mentesen történjen. 
 A tengely kellő mértékű megemelése után a 2-es és a 4-es az életmentő deszkákat tolják a 
felemelt kerék és a sínkorona teteje közé. Adjanak „Jobboldal biztosítva!”, „Baloldal biztosítva!” 
figyelmeztetést. 
 Az 1-es és a 3-as biztosítsák az emelő dugattyúját. 
 
Visszaszerelés. Vezényszó: 
 „Emelőket szereld vissza! Rajta!” 
 
Végrehajtás: 
 A visszaszerelés fordított sorrendben történjen. 
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VII.5.  Trolibusz emelése 

A trolibusz áramszedőkkel a kiépített felsővezetékhez csatlakozik, ezért kötöttpályás jármű. 
A járművek típustól függetlenül kettős elektromos rendszerrel vannak felszerelve, 
- Gyengeáramú rendszer: a jármű akkumulátorairól üzemelő egyenáramú 24 V-os hálózat. 
- Erősáramú rendszer: a felsővezetékről táplált 600 V egyenáramú rendszer. 
 

VII.5.1. Tárgyi feltételek 

Villamos-emelő készlet: 
2 db 20 tonna teheremelő képességű hidraulikus olajemelő, menetes biztosítógyűrűvel, a hozzá 
rendszeresített emelőszárral. 
2 db négyszögletes acélhasáb központi furattal, amely az emelőre helyezendő. 
2-2 db faék ékes kosárban, lapos fém és fa hézagoló lemezek 
2 db tuskókosár 
2 db életmentő deszka 
2 db alátétlemez 
2 db kerékék 
 

VII.5.2. Biztonsági előírások: 

- Az emelés megkezdése előtt a parancsnok intézkedjen a jármű teljes kiürítésére, a jármű 
befékezésére és feszültség mentesítésére, szükség esetén a felső vezeték feszültségmentesítésére. 
Ezeket a műveleteket a közlekedési vállalat dolgozói hajthatják végre. Ha a mentésvezető 
továbbképzés keretében részt vett a közlekedési vállalat dolgozói által felügyelt emelési 
gyakorlaton, a biztonsági intézkedéseket önállóan is végrehajthatja. 
- Emelést csak a járművön jelölt emelési pontoknál lehet végrehajtani. 
- Trolibusz alatt munkát végezni csak az emelők biztosítása után lehet, megkezdeni. 
Légrugós futómű emelésekor, ha 
· egy ütemben emelünk (az emelő teljes hasznos emelési magasságának kihasználásakor) a 
kerék csak 2-3 cm –re emelkedik el a földtől. 
· két ütemben történő emeléskor első ütemben a karosszériát emeljük (ezzel lehetőségünk 
lesz a második emelő kb. 10 cm-es tuskókkal kihézagolva emelni), második ütemben kezdünk a 
futómű emelésébe, ebben az esetben a gumiabroncs már hozzávetőleg 15 cm-re távolodik el a 
talajtól. 
 

VII.5.3. Feszültségmentesítés: 

A felső vezetékről a trolibuszt le kell választani, az áramszedőket a felsővezetékről hagyományos 
rúddal le kell húzni. Az áram-szedő behúzásához szükséges rúd minden esetben a jármű hátsó 
szélvédőjéhez közel van elhelyezve. Amennyiben a műszaki mentés végrehajtásához szükséges a 
felső vezeték feszültség mentesítése, akkor ezt csak a közlekedési vállalat tudja végrehajtani. 
Felső vezeték szakadása esetén, ha rövidzárlat keletkezik, a rendszer önmagától áramtalanít. 
Feszültség-mentesített a vezeték akkor tekinthető, ha erről a közlekedési vállalat írásban 
nyilatkozott. 
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VII.5.4. Rögzítés, kiékelés: 

 Emelés csak megfelelő szilárdságú talajon, megfelelően rögzített, kiékelt járművön kezdhető. Az 
ékelést mindig az emelt kerékkel átlósan ellentétes keréknél kell elvégezni a rendszeresített 
ékekkel. (pl. bal hátsó emeléséhez a jobb első kerék ékelése indokolt) 
 

VII.5.5. Kiürítés, az ajtók nyitása kívülről és belülről. 

Lezárt járművet minden típusnál, normál üzemben az első lökhárító mögött elhelyezett ajtó-nyitó 
gombokkal kell kívülről kinyitni az első ajtót. 
A „harmonika” megoldású ajtók vésznyitásakor kívülről a harmonikaajtó szárny középső részét 
kell megnyomni majd oldalra kell az ajtót kihúzni. Nyitás után az ajtót meg kell támasztani, vagy 
ki kell kötni egyébként, bezáródik. 
Belülről a trolibuszok ajtóit az ajtó feletti vésznyitóval kell kinyitni. Az ajtók feletti dobozon, 
vagy dobozban lévő vésznyitó szelepet kell használni és az adott ajtó kinyílik és úgy is marad. 
Ennek a nyitási módnak is feltétele a rendszerlevegő megfelelő nyomása. 
Az utas ajtókkal szemközti ablakok is vészkijáratként vannak kialakítva. Ha itt kell menteni, 
akkor az ablakon körbefutó gumit kell kihúzni és az üvegtábla kiesik. 
Ha van tetőszellőző akkor az vészkijáratként is használható. Csak akkor lehet használni ha a felső 
vezeték biztosan áramtalanítva van, vagy a jármű oldalára dőlt, mivel a kerekein álló jármű 
tetején egy felnőtt felegyenesedve a felső vezetékhez hozzáérhet. 

VII.5.6. Trolibusz emelése egy ütemben 

Beosztás: 
 4 fő (1-es, 2-es, 3-as, 4-es) 
Vezényszó: 
 „Trolibusz emelés hidraulikus emelővel a jobb (bal) oldalon az első (hátsó) tengelynél! 
Irány...! Rajta! 
Végrehajtás: 
 A 3-as és a 4-es vegyenek ki egy emelő készletet a gépjármű-fecskendőből, és vigyék ki a 
jármű menetirány szerinti jobb, illetve bal oldalához az emelés helyére. 
 Az 3-as és a 4-es vegye magához az emelőt, az acélhasábot, az alátét lemezt és a 
tuskókosarat, az 1-es és a 2-es az ékkosarat és az életmentő deszkát. 
 A 3-as és a 4-es telepítse az emelőt – a tuskók és az acélhasáb szükség szerinti 
igénybevételével – az emelési pontokhoz. 
 Az 1-es és a 2-es két oldalról ékelje ki az emelési ponttól legtávolabb eső kerekeket, majd 
adjanak „Ékelés kész!” figyelmeztetőt az 3-asnak.  
 A 3-as működtesse az emelőt mindaddig, míg a dugattyút, vagy a tuskót az emelési 
ponthoz szorítja. Adjanak „Jobb (bal) oldal kész!” jelzést a parancsnoknak. Emelés közben a 4-es 
folyamatosan igazítja a biztosító gyűrűt. 
 A parancsnok „Emeld!” vezényszavára a 3-as működtesse az emelőt úgy, hogy a jármű 
felemelése egyenletesen történjen. 
 A tengely kellő mértékű megemelése után a 4-es a biztosító gyűrűvel biztosítja az emelőt. 
Ha kész a biztosítás adjon „Jobb (bal) oldal biztosítva!” figyelmeztetést. 
 A 3-as biztosítsa az emelő dugattyúját. 
Visszaszerelés. Vezényszó: 
 „Emelőt szereld vissza! Rajta!” 
Végrehajtás: 
 A visszaszerelés fordított sorrendben történjen. 
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VII.5.7. Trolibusz emelése két ütemben  

Ebben az esetben először az 1-es, 2-es emeli meg a járművet, majd ezután a 3-as 4-es. Két 
villamos emelő készlet szükséges. 
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