
DAY 7

Ea.: Mudra István



Kényszerhelyzeti tervezés  (1)

Tervezés:  (SHALL! , nem mondja ki, milyen repülőtérre vonatkozik!)
• Doc9137 Part 7, képesség a helyzetekkel való megbirkózásra 

• A résztvevők köre (példa):



A Kényszerhelyzeti Terv kezeli:

Kényszerhelyzeti tervezés  (2)

• Fixed emergency operations centre
• Mobile command post
• Szükség szerinti koordináció a Mentést Koordináló Központtal 

(RCC)

Még egyszer: nem disztingvál a repülőtér kategóriák kapcsán…



Gyakorlatok: a képességek állandó fejlesztésére és a 
hatékony beavatkozás szavatolásához…

Kényszerhelyzeti tervezés  (3)

• Két évente teljes nagy-gyakorlat (Full-scale)
• Köztes években: rész-gyakorlatok (table-top), a hibák 

kijavítására, a köztes változások ellenőrzésére
• Külső erők bevonása a koordináció és kooperáció érdekében



Kényszerhelyzeti tervezés  (4)



Mentő és tűzoltó szolgálat
Rescue and Fire Fighting (RFF)

• Életek mentése mérlegelés nélkül és a  körülményektől 
függetlenül 

• Eszközök, szakszemélyzet rendelkezésre állása, felhasználása e 
fenti célnak alárendelve

• A cél és a befektetett kapacitások bizonyos fokú 
szembenállása (nem lehet minden helyzetet tökéletesen kezelni, a 

lehetőségek elfogadható határáig érdemes vállalni, befektetni)

• A mentés esélyei az alábbiaktól (is) függenek:



Mentő és tűzoltó szolgálat  (2)

A biztosítandó beavatkozási szint (kategória):
• A repülőteret használó típus-kategóriának feleljen meg (törzs hossza, átmérője) 
• Kivétel: ha a magasabb kategóriába tartozó lj. üzemelés a legforgalmasabb 3 

hónapban nem haladja meg a 700 mozgást
• Ettől eltérő esetekben: +1 kategóriát kell választani



Mentő és tűzoltó szolgálat  (3)

Oltóanyagok (extinguishing agents):
• Alapvető (principal) és kiegészítő (complementary) oltóanyagokra van szükség 
• Kétféle minimum teljesítmény-szint (performance level) van:  A és B
• A habképzéshez szükséges anyagok mennyiségét a kategóriához kell rendelni

• Lehet kivétel: pl. 1. és 2. tűo. kategóriás repülőtéren a víz 100 %-ban 
helyettesíthető kiegészítő anyaggal (=száraz  kémiai por /szénhidrátok oltására  alk./)

• 3-10. kategóriáknál 30 % helyettesíthető
• Mindennemű változás esetében (pl. nagyobb lj. üzemeléses) az anyagok 

újrakalkulása szükséges

• Az oltóanyag-táblázat:



Mentő és tűzoltó szolgálat  (4)

Beavatkozási idő (response time):
az RFF-hez befutó első riasztási hívástól az első beavatkozó jármű helyszínre érkezése 
közötti idő, amikorra az a szükséges kibocsátási mérték 50 %-os teljesítményével 
megkezdheti a hab-kibocsátást.

• 1. SHALL: 3 percet ne haladja meg valamennyi üzemelő futópályára 

• 2. SHOULD: a beavatkozási idő 2 percre csökkentendő
• 3. SHOULD: 3 percet ne haladja meg a mozgási terület részein 

• OPTIMUM CONDITIONS AND VISIBILITY: nappal, jó látási körülmények között, 
csapadékmentes, felületek a megközelítési útvonalon (jég-, vízmente, stb.)

• Az optimumnál rosszabb esethez (nem  meghatározott!!!, pl. főleg LVP-hez) 
megfelelő eljárások, eszközök, megfelelő útmutatások szükségesek…

• 1. SHALL: Az első beavatkozást követő, folyamatos oltóanyag-ellátást nyújtó  
járművek 4 percen belül  a helyszínen kell legyenek.

• 2.SHOULD: 3 percre csökkentendő!!!



Mentő és tűzoltó szolgálat  (5)
Kényszerhelyzeti utak (emergency access roads):

• A repülőtéri szerviz utak is 
szolgálhatják-e célt, ha megfelelően vannak megépítve.

• Az utaknak el kell bírniuk
a legnagyobb tömegű tűo. járművet;

• Az ilyen utat a futópálya szélétől
90 m-re burkolattal kell ellátni;



Mentő és tűzoltó szolgálat  (6)

Tűzoltó állomások (fire stations):

• Valamennyi tűzoltó járművek állomáson kell elhelyezni, 
• alállomásokat (satellite) kell létesíteni, a beavatkozási idő 

biztosításához
• Az állomások telepítése: a futópályához közvetlen és 

akadálymentes kapcsolata, a lehető legkevesebb fordulóval.







Tűzoltó járművek száma:
(should)

Szakszemélyzet

• SHALL: a speciális feladatra képzettnek kell lenniük

• Élő, a típusoknak megfelelő feladatok, nagynyomású 
üzemanyaggal táplált hajtómű tűz  oltásának gyakoroltatása

• Humán szempontú gyakorlatok, benne team-munka

• Védőfelszerelés, légzőkészülék

Mentő és tűzoltó szolgálat  (7)





LHBP  RFF





Mozgásképtelenné vált légijármű eltávolítása
Disabled aircraft removal

• Doc9137 Part 5

• Tervvel kell (SHOULD) rendelkezni a mozgási területen vagy közelében 
disabled lj-ek eltávolítására

• Személy kijelölése szükséges a terv beindításához

• A repülőteret általában használó lj. jellemzőire tipizált tervre van szükség, 
ezen belül:

– A repülőtéren és közelében rendelkezésre álló eszközök és szakemberek 
jegyzéke, akik riaszthatók;

– Más repülőterektől igénybe vehető eszközök megszerzésének intézkedéseire 
terv;

•








