
Gyakorlatterv begyakorló gyakorlathoz  
 
Győr Megyei Jogú Város Tűzoltósága 

 

Jóváhagyom:                                                    Felterjesztem: 2006. április 5. 
 
 
     

 Hullámos László tű. ezds. Tanácsos Kuti Rajmund tű. szds. 
 parancsnok  szolgálatparancsnok 
 
 
A gyakorlat helye: Magyar Honvédség 12. Légvédelmi Rakétadandár  

9029 Győr Likócs 
 
A gyakorlat ideje: 2006.04.07.  
  0900  

 
A gyakorlat formája: Begyakorló gyakorlat 
 
A tervet készítette: Kuti Rajmund szds. szolg. pk. 
 
A gyakorlat célja:  

A meghatározott irányelvek szerint megismertetni az állománnyal a veszélyes anyag 
szállítás közben történt baleset felszámolásának lépéseit. 

Gyakoroltatni a témában meghatározott, tervben szereplő taktikái lépéseket, szerelési 
fajtákat. 

Felkészíteni az állományt a területünkön lévő hasonló típusú balesetek felszámolására. 
 

A szükséges erők és eszközök:  
 

Ssz. Szer neve Szer típusa Létszám Riasztás Kiérkezés km 
1. Győr 2 Mercedes 1+3 fő 0900 0905 5 
2. Győr Bázis V MAN 1+1 fő 0900 0905 5 
3. Győr Műszaki CSD-744 2 fő 0900 0905 5 
4. Győr Pálya Mitsu L200 1 fő 0900 0905 5 
5. Győr Daru Faun 2 fő 0900 0905 5 

 
Szemléltetés:  
Eredeti helyszín.         

 
Feltevések:  

 
1. A 19. sz. főúton a honvédségi gyakorlótér mellett egy tehergépjármű balesetet szenved, 

az árokba hajt és felborul. A jármű nem gyulladt ki, a gk. vezető kimászott belőle és 
elfutott. A honvédségi erők észlelik a balesetet, majd értesítik a tűzoltóságot. A jármű 
hátsó részén szám nélküli veszélyt jelző táblát látnak.  

2. A jármű ponyvája felhasadt, a platóról egy folyadékot tartalmazó raklapra rögzített 
tartály és zsákos anyagok leestek. A zsákos anyag felhasadt, a port a szél a katonai 
járművek felé vitte. 
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3. A parancsnok teljes védőöltözet használatát rendelte el és a járműveket kitérítette 
szélirányból. 

4. A helyszínre érkező tűzoltókat a gk. vezető tájékoztatta, a veszélyes anyag azonosítása 
megtörtént, elkezdték a mentést. 

 
A gyakorlatvezető tapasztalatai: (szerelési, tűzvédelmi hiányosságok, változások) 

 
 

A gyakorlatot ellenőrző tapasztalatai:  
 
2006. április 7. 
Melléklet:  
 
 
   
 Gyakorlatvezető 
 
Begyakorló gyakorlat munkabiztonsági fejezet 
 

 
A létesítmény, a helyszín előzetes és folyamatos munkavédelmi ellenőrzése. 
 

A létesítmény neve: MH 12. Légvédelmi Rakétadandár Likócs 
A létesítmény címe: 9029 Győr, Likócs 
A létesítmény telefonszáma: 96/316-909 
 

A helyszínt a gyakorlat előkészítése során leellenőriztem, munkavédelmi szempontból 
alkalmasnak tartottam a gyakorlat megtartására. 

 

A gyakorlaton résztvevő tűzoltói állomány utolsó munkavédelmi oktatásának időpontja: 
 

A negyed éves oktatás időpontja: 2006-04-03 
A gyakorlat előtti oktatás időpontja: 2005-04-05 
 

A biztonságos mozgás, közlekedés rendje. 
 

Az állomány mozgása a laktanya területén kialakított közlekedési utakon, természetes fel 
és lejárókon történik. A gyakorlat előkészítés során az útvonalak állapota megfelelő, 
személy és gépjármű közlekedésre alkalmas volt. 
 

Az alkalmazott imitációk fajtái, és azok elhelyezkedése. 
 

A gyakorlat során imitáció alkalmazására nem kerül sor. 
 

Az egyéni munkavédelmi eszközök biztosításának rendje. 
 

Az alkalmazott védőeszközök 
Fajtája Típusa Db. 

Tűzoltó bevetési ruha Bristol 9 
Tűzoltó csizma Haix 9 
Sisak  Schubert Auer F-200 9 
Mászóöv BSTM 93 4 
Védőkesztyű Glovita 9 
Légzőkészülék Dräger 6 
Teljes gázvédő ruha Auer, Isotemp 1+1 
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A résztvevő állomány, valamint a tevékenységen kívül esők védelme érdekében a nemzeti 
szabvány által előírt biztonsági távolságok. 

 

A gyakorlat előkészítése során, a helyi szakember által közölt biztonsági távolságok 
betartására oktatás során felhívtam az állomány figyelmét. 
 

A gyakorlaton résztvevő állomány és a szemlélők egészségügyi biztosítása. 
 

A gyakorlat jellege nem indokolja egészségügyi készenlét tartását. 
 

 
Személyi sérülés illetve váratlan baleset, veszélyhelyzet esetén a mentés módja. 

 

Kisebb baleseteket a csoportban kiképzett elsősegélynyújtók ellátnak, illetve telefonon 
biztosított a mentők értesítése. 
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13. sz. melléklet: A sérült jármű kiemelése az árokból 

 
 

14. sz. melléklet: A mentés során keletkezett tűz oltása 
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15. sz. mellélet: A járművek mentesítése 

 

 
16. sz. melléklet: személyek mentesítése a mentesítősátorban 
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