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A lőtéren keletkezett tűzeset menete időrendben 

A tűz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem háromemeletes központi 
„K” épületének -2. pinceszintjében található, kb. 150 m2 alapterületű lőterén a fatartókra 
erősített, gumírozott lőszerfogó falnál keletkezett. Az események sorrendjét adjuk közre. 
 

Idő Tevékenység 
21.1250 A FTP Hírközpontjába beérkezett az első jelzés, szerint a BMGE-en, 

a lőtéren hátul kigyulladt a lőszerfogó fal. (cím: Műegyetem Rakpart 
„K” épület).  

21. 1315 A HKP kezelő I. riasztási fokozatot határozott meg. Riasztásra került 
a XI/1-es és XI/2-es gépjárműfecskendő. 

21. 15 A XI/1 szolgálatparancsnoka döntése alapján a két 
gépjárműfecskendő különböző útvonalon kezdi meg a vonulást.  

21.1601 Újabb jelzés a tűzről: a golyófogófal mögött gumiabroncsok vannak, 
melyet kívülről fával borítottak. Az égő helyiség az alagsor alatt egy 
szinttel, a közmű szinten található.  
 

21.22 XI/2 –es helyszínre érkezik, rosszul pontosítja a címet (XI. kerület, Gellért 
rakpart 1.) 

21.23 Alapvezeték és a táplálás szerelés, információt gyűjtés. 
21.24 Osztóig megjelenik a víz, a lőtér előtér ajtaját sugárvédelem („D”) mellett 

felnyitják. (Lent tartózkodik: 5 fő) 
21.25 A XI/24-es a fokozatot II-re emeli, Tűzoltási Csoportot és hőkamerát kér a 

helyszínre.  
21.25 A KUN nyugtázta XI/1-es visszajelzését, a fokozat II-es. 
21:28 A XI/1-es érdeklődik a KUN-tól, hogy nyugtázta-e a II-es fokozat 

elrendelését. 
21.30 Felismerik, hogy a „D” sugár nem elegendő, ezért felkészülnek a „C” 

sugár szerelésére. 
21.32 XI/24-es a kárhelyszínen a tájékoztató személyre revitoxot kapcsolva 

tartózkodott a lőtér bejáratánál, megszólalt a légzőkészülék 
figyelmeztető jelzése, ezért elindultak kifelé és mindenki feljött.  

21.26 A HKP kijelöli a II-es riasztási fokozatra a rajokat és kezdeményezi a 
számítógépes rendszerben a riasztást 

21:28 A HKP tájékoztatja a XI/24-est, hogy nyugtázta a II-es riasztási fokozat 
elrendelését. 

21.29 A HKP kezelője észleli, hogy a tűzőrségek nem kapják meg a riasztást, 
többször próbálkozik a számítógép újraindításával ezért telefonon 
körbehívja az érintett Tűzőrségeket. 

21.30 TCS2/30-as telefonon érdeklődik, hogy a vonulást megkezdheti-e a 
káresethez. 

21.30  A HKP engedélye alapján, de riasztási lap nélkül a TCS-2 megkezdi a 
vonulást 

21.31 KUN ténylegesen végrehajtja a II. kiemelt riasztást telefonon. 
Elsőként a IX/1-est, majd a IX/Doktort riasztja, majd a Roham-2-t. 

21.36 TCS2-es megérkezett 
21.37 A TCS-2/30-as a lépcsőházban találkozik a XI/24-es és XI/26-ossal 
21.37 A XI/24-es légzőt cserél, a XI/26-os és a friss légzővel rendelkező Újbudai 

kolléga visszamegy a -2 szintre a TCS-2/30-assal. 
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21.37 Roham-2 helyszínen. 
21.38 TCS-2/30-as átveszi a tűzoltás irányítását. 
21.38 Roham-2 a bejáratnál feladatra jelentkezik. 
21.39 A -2 szintre megérkezik TCS2/30-as, XI/26-os, XI/1-ről a 2-es, Roham2 5 

fővel. A XI/26-os kevés levegő miatt miután megmutatta a helyszínt, 
visszafordult. 

21.42 TCS-2/30-as Ventilátorral rendelkező fecskendőt, légzőbázist kér a 
helyszínre. 

21.44 HKP riasztja a légzőbázist és a VIII/2-est 
21.47 Irányítási pont pontosítja a káreset megközelítésének lehetőségét. 
21.50 TCS-2/30-as Visszajelzést ad az Irányítási pontnak a lőtérről, illetve a 

talált anyagokról 
 A Roham2 második részlege a meglévő „D” sugarat hosszabbítja meg az 

osztótól egy darab „C” tömlővel, ennek mentén kezdi meg a felderítést, míg 
a Roham2 első részlege 2 db „C” tömlőből megszereli a „C” sugarat.  

21:50 A Roham2 2-es beosztású tűzoltója visszamegy a még az osztónál 
tartózkodó 3-as, 4-es tűzoltóhoz, jelzi, hogy a „C” sugárnál is 
tömlőhosszabbításra van szükség. Ezért 2 darab „C” tömlővel a 2-es, 3-as, 
4-es tűzoltó bemegy a lőtérre, ahol 1 db tömlővel sugárcsőnél az 1-es és a 2-
es hosszabbít (melyet a 3-as vitt be), majd a 3-as és a 4-es, valamint az 1-es 
és a 2-es párban tovább felderítenek. 

21:50 TCS2/30-as információt kér a kárhelyszín elrendezéséről, berendezéseiről. 
A Rohamparancsnok és a Csoport2/30-as hőkamerával ezidőtájt 
megközelíti a tűzeset helyét. 

21:53 A IX/24 jelenti, hogy a váltással a lőtérbe leért. (A IX/24-es 1-es és 2-es 
beosztású tűzoltó egészen a lőtérig megy, felveszi a kapcsolatot a TCS2/30-
assal, a 3-as 4-es beosztású tűzoltó az osztó környékén útvonal biztosításra 
hátra megy. 

21:55 Megtalálják a tűzet, „a tűz kb. 3m2-es területen van, a tüzet megtaláltuk”.  
21:56 A Roham2 első részlege további tömlőhosszabbításra tart igényt, melyet 

elvégeznek.  
Kb. 21:57 SzM és DCs ellenőrizte a levegő mennyiséget (90 és 150 bar), kevésnek 

találták, jelezték és elindultak visszafelé. 
Kb. 21:58 Megszólalt az első légzőkészülék hangos figyelmeztetője. A TCS2/30-as 

mindenki részére elrendeli a teljes visszavonulást.  
21:59 TCS2/30 –as mentésre kért revitox-szal tűzoltókat. 
22:00 A XI/2-es és a VIII/2 felkészül a mentésre. 
21:59: A Roham2 személyzete megkezdte a visszavonulást. 
21:59 A két kolléga a kijárat helyett a sugárcsőhöz ér. Egyszer már rossz irányba 

indultak el. 
22:00 A IX/24-es és az 1-es beosztású tűzoltó a lőtér bejárata és a lőállások előtti 

területen helyes irányba tudja irányítani a két kollégát. 
22:02 Egyiküket felviszik a felszínre.  
22:04 A lőtéren lévő tűzoltók szinte egyhelyben körözvén a tömlők mentén 

keresik a kijáratot. Lent van még: TCS2/30-as, Roham2 pk, 1-es, 2-es, XI/1-
esről 2-es. 

22:07 A fokozatot III-asra minősítik. 
22:08 DCs felkerül az egyetem aulájába. 
22:08 HKP nyugtázza III-as fokozatot, riasztja III/1-est.  
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22:09 HKP riasztja III/Mentőszert. 
22:12 HKP riasztja TCS3-at. 
22:16 HKP riasztja V/1-t. 
22:08 A TCS2/32-es utasítást ad: mindenki revitox-szal menjen le menteni, maga 

is leindul. 
22:11 A VIII/2-es, IX/1-es teljes létszámával a XI/2-es 1-es 2-es beosztású 

tűzoltójával részt vesz a kutatásban és mentésben. 
22:12 A VIII/2-es beosztott megsérül, mentésre szorul.  
22:13 EA kimerül, orvosi ápolásban részesül, menteni nem kell.  
22:14 A tűzoltás-vezető eszméletét veszti, mentésre szorul. 
22:22 III/1-es elindul a -2. szintre életmentésre. 
22:28 TCS2/32-es V-ös riasztási fokozatot rendel el  
22:30 III/1-es a lőtér bejáratánál megtalálja az első elhunytat. 
22:30 KUN50-es helyszínre érkezett 
22:38 KUN 50-es irányítást átvette 
22:40 KUN10-es helyszínre érkezik 

22:40-22:59  Két újabb tűzoltót hoznak a felszínre, a mentők ápolják őket. 
22:40 A tűzoltás irányítását újra szervezik, létszámellenőrzés, áteresztő pont 

létesítése. 
23:04 Létszámellenőrzés eredménye: „Mindenki megvan, gyertek fel” 

23:04-től  A tűzoltás megszervezése, végrehajtása. 
 
 


