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I. Bevezetés
Korunk egyik legnagyobb környezeti problémája a levegőszennyezés, amelynek az ipari
tevékenység mellett a közlekedésben részt vevő gépjárművek a legfőbb előidézői. A fejlett
országokban a légszennyezés fele és az üvegházhatású szén-dioxid harmada a közúti
közlekedésből származik. A belső égésű motorok gyártói azért, hogy az egyre szigorúbb
hatósági szabályozásokat teljesíteni tudják, fejlesztésekkel próbálják meg a motorokat
környezetbaráttá tenni. A vezető autóipari cégek mérnökei a környezetbarát motoroknak
három alapvető típusát fejlesztették ki:
• tisztán elektromos árammal működtetett akkumulátoros autók,
• hibrid meghajtású járművek,
• üzemanyagcellás járművek.
A tisztán elektromos meghajtású járművek fejlesztése még nem érte el azt a szintet, hogy
gazdaságos legyen a gyártása és értékesítése. A villanyautó versenytársa ma a meghajtás
során többféle energiaforrásból táplálkozó hibrid rendszer.
Tűzoltásvezetőként, kárhelyparancsnokként gyakran kell személyautók tűz- és káreseteinél
irányítanom a beavatkozást. A képzések során mindig részletesen elemezzük a kapcsolódó
ismereteket, s egy ilyen alkalommal merült fel bennem, hogy a hibrid meghajtású járművek
jelentenének-e számunkra a szokásostól eltérő kihívásokat. Ekkor már a Zrínyi Miklós
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ismertekkel, melyek segítségével az átlagosnál nagyobb alapossággal kezdhettem neki a
munkának. Nem sokkal ezt követően találkoztam az ITDK felhívással, majd döntöttem úgy,
hogy pályamunkát készítek a témában.
Az elmúlt években is gyors ütemben terjedt a hibrid technológia, de a közeljövő akár
robbanásszerű változást is hozhat. Egyre több gyártó jelenti be ilyen jellegű járműveinek
tervezett forgalomba kerülését, ráadásul immáron az alsó kategóriákban is. A hibrid Toyota
Yarist 2012-re ígérik, hasonlóan a Peugeot 206-oshoz, tehát az olcsóbb, nagyobb számban
elkelő személygépkocsik között is egyre több lesz a hibrid.

Célkitűzéseim szerint pályamunkámban a hibrid technológia, a beavatkozásoknál lehetséges
veszélyek, az alkalmazható taktikák és eszközök bemutatásán túl az ezek közötti
összefüggésekre is rávilágítok. Akadnak aktualizálható, pontosítható tényezők a jelenlegi
általános szabályzók, illetve a mindennapos „beavatkozási rutin” körében, ahogyan a
képzésben, a szükséges információk folyamatos biztosítása és a szükséges technikai,
egészségvédelmi, bevetés-támogatási feltételek terén is. Célom ezen kérdések megalapozott,
több szempontú, tudományos igényességű, de egyben a gyakorlati megközelítés
szükségszerűségeit is érvényesítő vizsgálata, tárgyalása, illetve összegzése.
2001. február 01-jén szereltem fel a Mezőkovácsházi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság
hivatásos állományába beosztott tűzoltóként. Hosszú évekig töltöttem be ezt a beosztást, míg
2008. április 01-jén megbízást kaptam szolgálatparancsnok-helyettesi feladatok ellátására. Az
évek alatt számos személygépjármű tűznél, közúti balesetnél vettem részt többnyire
beavatkozóként, időnként híradó ügyeletesként, majd két és fél éve irányítóként. A különféle
beosztásokban tanultakat, mint egymásra épülő, de egymást ki is egészítő ismereteket, illetve
a főiskolai tanulmányaim során elsajátított módszereket, tudást pályamunkám készítésekor is
a komplexitás igényével alkalmaztam.
Megállapításaimat is törekedtem olyan részletességgel összefoglalni, hogy mind a résztémák
iránt érdeklődők, mind az összefüggéseket átlátni akarók egyaránt hasznosítani tudják az
általam leírtakat. Ahogyan az egyre gyorsabb ütemben terjedő technológia elgondolkoztatott
annak kapcsán, hogy milyen veszélyeket rejthet egy esetleges tűzesetnél vagy balesetnél,
ugyanúgy vetődhetnek fel hasonló kérdések másokban is. Célom a téma olyan mélységű
elemzése, vizsgálata, illetve a megállapítások olyan összefüggő rögzítése, mely lehetővé teszi
a kérdések megválaszolását, a pályamunka széleskörű megismertetését, gyakorlati és képzési,
továbbképzési alkalmazását is. Ez a momentum vezérelt abban, hogy elkészítsem ezt a
dolgozatot. Hiszem, hogy a szakmai közvélemény érdeklődését felkeltve pályamunkámmal
elősegíthetem azt, hogy a hibrid technológia általános elterjedése, mindennapos jelenléte
idejére felkészülten álljunk a kihívások elé.

II. A járművek tüzeinek oltása és a közlekedési baleseteknél
történő beavatkozás általános szabályai

II.1. Az I/2003. (I.9.) BM. rendelet
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény felhatalmazása alapján a Belügyminiszter kiadta az I/2003. BM. rendeletet a
tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól. A szabályzat a tűzoltás
és a műszaki mentés irányításának, szervezésének, vezetésének, előkészítésének és
végrehajtásának szabályait, valamint a beavatkozásban részt vevő tűzoltók kötelességeit
határozza meg.
A szabályzat felépítése:
Első rész: Tűzoltási szabályzat
I.

fejezet: a tűzoltás vezetése és szervezete

II.

fejezet: a tűzoltás vezetését végzők jogai és kötelességei

III.

fejezet: a tűzoltásban részt vevő személyi állomány kötelességei

IV. fejezet: a tűzoltással kapcsolatos feladatok
V.

a feszültség alatt lévő villamos hálózatok, berendezések tüzeinek oltása
Alkalmazott tűzoltás

VI. fejezet: középmagas és magas épületek tüzeinek oltása
VII. fejezet: tűzoltás veszélyes anyag jelenlétében
VIII. fejezet: a járművek tüzeinek oltása
IX. fejezet: éghető folyadékot tároló tartályok és felfogótereik tüzeinek oltása

X.

fejezet: a gázt szállító járművek, a gázvezetékek, a gáztartályok és a gázpalackok
tüzeinek oltása

XI. fejezet: a sugárveszélyes területen keletkezett tüzek oltása
XII. fejezet: az erdők és a tőzegterületek tüzeinek oltása
XIII. fejezet: az olaj- és gázkúttüzek oltása
Második rész: Műszaki mentési szabályzat
Általános rész
I.

fejezet: a műszaki mentés fogalma és a végrehajtandó feladatok

II.

fejezet: a műszaki mentés szervezete, vezetése

III.

a műszaki mentéssel összefüggő főbb feladatok
Alkalmazott műszaki mentés

IV. fejezet: a közlekedési baleseteknél történő beavatkozás szabályai
V.

fejezet: beavatkozás közművekben, csatornarendszerekben (közműalagutakban)
bekövetkezett baleseteknél

VI. fejezet: beavatkozás az építményekben bekövetkezett károk elhárításánál
VII. fejezet: beavatkozás vegyi anyagok jelenlétében
VIII. fejezet: beavatkozás sugárveszélyes anyagok jelenlétében
Függelékek:
1. számú függelék: a TMMT főbb tartalmi követelményei
2. számú függelék: a tűzoltóság részére tartandó gyakorlatok rendszere, szervezése,
ellenőrzése
3. számú függelék: a tűzoltóság tűzeseti és műszaki mentési jelentőszolgálata, valamint
adatszolgáltatási kötelezettségének rendje
4. számú

függelék:

a

tűzoltóságnál

készenléti

jellegű

szolgálatot

ellátók

szolgálatszervezésének szabályai
5. számú függelék: a tűzoltóságok hosszan tartó igénybevétele esetén alkalmazandó
szabályokról.

II.2. A járművek tüzeinek oltása
A közúti, vasúti és légi járművek tüzeinek oltását a Szabályzat első részének VIII. fejezete
taglalja. A közúti és vasúti járművekre vonatkozó szabályokat különválasztja a légi járművek
szabályaitól. Én most a közúti járművekre vonatkozó szabályokkal foglalkozom, mert a
pályamunkám is erről a közlekedési kategóriáról szól.
A tűzjelzés
A Szabályzat előírja a tűz jelzésének vételekor a Káresetfelvételi lapon szereplő adatokon túl,
kiegészítő adatok rögzítését is:
•

milyen jármű(vek) ég(nek), a jármű vagy a rakománya ég-e,

•

a jármű hajtóanyagára vonatkozó információ,

•

a rakomány éghetősége, veszélyessége, veszélyt jelző tábla adatai, szállításának
módja, tömege és/vagy térfogata,

•

a jármű és a járművezető nemzetisége, okmányok elérhetősége,

•

történt-e baleset, okoz-e közlekedési akadályt,

•

mi volt a haladási iránya.

Vonulás
Vonulás során számítanunk kell a forgalom feltorlódására, ami nehezítheti a kárhelyszínre
érkezést. Ezért a megközelítés útvonalát lehetőleg úgy kell megválasztani, hogy a kárt
szenvedett járművet haladási irányával ellentétes irányból, vagy a legközelebb eső keresztező
útról közelítsék meg. Veszélyes anyagot szállító jármű baleseténél figyelembe kell venni az
időjárási és terepviszonyokat is.
A felderítés
A felderítés során meg kell állapítani, hogy van-e a járművön veszélyt jelző tábla vagy egyéb
jelzés, illetve a kísérő okmányon feltüntetett adatok tartalmaznak-e a szállítmányra,
beavatkozásra vonatkozó információkat, előírásokat. Meg kell állapítani, hogy szükséges-e a

forgalom elterelése, vagy az útszakasz lezárása. Intézkedni kell-e a légvezetékek, hidak,
közúti felüljárók, aluljárók védelméről. Meg kell állapítani a biztonságos megközelítési
távolságot. Meg kell vizsgálni a jármű, a rakomány elmozdulásának lehetőségét és az
időjárási viszonyok befolyásoló hatását.

A beavatkozást megelőző feladatok
Villamos meghajtású járművek esetén végre kell hajtani az elektromos leválasztást, illetőleg
gondoskodni kell szakemberrel a feszültségmentesítésről. A gázüzemű gépjárművek esetében
kiemelt figyelmet kell fordítani a gáztartály és szerelvényei átvizsgálására és a további
veszélyek megszüntetésére. A beavatkozást lehetőleg a gépjármű gáztartállyal ellentétes
oldaláról kell megkezdeni. Indokolt esetben a környezetet zárt területté kell nyilvánítani. A
területzáráshoz a rendőrség, a közútkezelő, illetőleg a közlekedési vállalat szakembereit és
felszereléseit kell elsősorban igénybe venni.
Az életmentés
Az életmentés végrehajtásához a gépjármű-karosszéria megbontására, a biztonsági öv
átvágására, roncsok között a személyek felkutatására, tömeges balesetnél a sérültek mentési
sorrendjének meghatározására úgy kell felkészülni, hogy az az Országos Mentőszolgálat
kiérkezett egysége, az orvos közreműködésével, szaktanácsával a jármű(vek) megközelítése
után, a lehető legrövidebb időn belül végrehajtható legyen. Tömeges balesetnél a sérültek
részére segélyhelyet kell kijelölni.
Figyelembe kell venni, hogy a gépjárműből való mentés során a gépjármű alkatrészei, elemei,
tartozékai (pl. fel nem nyílt légzsák, elpattanó szélvédő, anyagfeszültséges karosszéria
elemek, stb.) további veszélyt jelentenek a mentendő és a mentő személyekre.
A tűz terjedését befolyásoló körülmények

A tűzoltás során figyelembe kell venni:
•

az üzemanyagtartály, szállító edényzet káros felmelegedését, tartalmának esetleges
szétfolyását,

•

a szerkezeten lévő, a tűz terjedését befolyásoló anyagokat,

•

szennyeződéseket (pl. éghető szigetelés, olajlerakódás, stb.),

•

a szállítmányból adódó egyéb veszélyeket,

•

a hő hatására a felrobbanó gumiköpenyt, széthulló kerékabroncsot.

A tűzoltás
A tűzoltásvezető a tűzoltás módjának meghatározásánál – lakott területen kívüli tűzeseteknél
– csak a riasztott eszközökön szállított oltóanyagokat vegye figyelembe. A tűzoltás során
elsősorban a kombinált oltási módokat kell alkalmazni.
Darabárus szállítás esetén – ha az erők és eszközök lehetővé teszik – törekedni kell a még
nem égő anyagok eltávolítására.
Járműszerelvény égése esetén a szerelvényt szét kell bontani, és a nem égő részt biztonságos
távolságra kell vontatni. A zárt áruszállító járművek esetében a szállítótér felnyitásakor fel
kell készülni a szúróláng hatására.
Ha az oltást víz- vagy habsugárral végzik, akkor két sugár szerelése kötelező, de ezek
egyidejű működtetésére a tűzoltásvezető csak elkerülhetetlen esetben adjon parancsot.
Ha az oltás előreláthatólag kézi tűzoltó vagy impulzusoltó készülékkel végrehajtható, akkor a
beavatkozás megkezdésével egyidejűleg a tűzoltásvezetőnek egy készenléti sugár szerelésére
is intézkednie kell. A beavatkozó sugaraknál előnyben kell részesíteni a gyorsbeavatkozó
sugarakat, előreszerelt porsugarat, előre behajtogatott tömlők alkalmazását. Vegyes vagy
gázüzemű gépjárművek esetében gondoskodni kell a gáztartály hűtéséről.

II.3. A közlekedési baleseteknél történő beavatkozás szabályai

A Szabályzat második része a Műszaki Mentési Szabályzat, amely a tűzoltóság műszaki
mentés előkészítésével, szervezésével, vezetésével és végrehajtásával összefüggő főbb
feladatokat határozza meg.
A műszaki mentés természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat,
műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által
előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme
érdekében a tűzoltóság részéről – a rendelkezésre álló, illetőleg az általa igénybe vett
eszközökkel – végzett elsődleges beavatkozói tevékenység.
Az alkalmazott műszaki mentés fejezeteiből csak a IV. fejezetet emelném ki, mert a
pályamunkámhoz ez a rész kapcsolódik szorosan.

A közlekedési baleseteknél történő beavatkozás szabályai
Általános előírások
Közlekedési baleset alatt a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedés forgalmi hálózatában,
útvonalán bekövetkezett olyan eseményt (eseménysort) kell érteni, amely(ek) során emberi
élet, tárgyak, anyagok vannak veszélyben, vagy ennek következtében haláleset, személyi
sérülés történt.
A közlekedési balesetről beérkezett jelzés vételét követően értesíteni kell a rendőrséget, az
Országos Mentőszolgálatot, az esetlegesen közreműködő szervezeteket, és ha az indokolt,
szakértő(k) kirendelésére kell intézkedni. A műszaki mentési munkák végzéséhez – ha az
indokolt – további erők, eszközök kirendelésére kell intézkedni, amennyiben a vonuló egység
létszáma, a rendelkezésre álló technikai eszközök a feladatok végrehajtására nem elegendők.
A felderítés, a beavatkozás során elsődlegesen az életveszély elhárítására, a testi épség és
anyagi javak védelmére, a tűz- és robbanásveszély megakadályozására, valamint a további
balesetek megelőzésére kell törekedni.
Beavatkozás közúti, vasúti jármű balesetnél

A baleset jelzésének vételekor a Tűzoltási Szabályzatban meghatározott adatok rögzítésén túl
az alábbi kiegészítő adatokat kell kérni:
•

milyen típusú jármű(vek) szenvedett (szenvedtek) balesetet,

•

mi a látható jellemzője a hajtóanyagnak, rakománynak (veszélyt jelző tábla,
halmazállapot, szállítási mód, stb.), mit tartalmaznak az okmányok,

•

milyen volt a jármű haladási iránya, valamint a balesetet követően milyen az
elhelyezkedése (felborult, forgalmi akadályt képez),

•

milyenek az időjárási viszonyok,

•

milyen a káresemény megközelítésének a lehetősége.

A felderítés során meg kell állapítani:
•

a személyi mentés végrehajtásának szükségességét, a bajba jutottak számát, a mentés
módját,

•

a látható jelenségek (anyagkifolyás, szétszóródás) alapján a várható következményeket
(pl. tűz- vagy robbanásveszély lehetőségét),

•

a járművön van-e elhelyezve veszélyes anyag jelenlétére utaló tábla vagy bárca, mit
tartalmaznak a fuvarokmányok,

•

milyen intézkedések szükségesek a beavatkozáshoz a további veszélyek elhárításához,

•

szükség van-e – különösen a veszélyes anyagokat szállító járművek esetén – az
anyag(ok)ra vonatkozó további információk beszerzésére.

Intézkedéseket kell tenni a forgalom leállítására, elterelésére, vagy szükség esetén a helyszínt
zárt területté kell nyilvánítani. Vasúti baleset során intézkedni kell a fő-menetirányító
értesítésére és meg kell határozni számára a kért segítséget (feszültségmentesítés, tűzoltó
vonat, vasúti daru, szakember, forgalomirányítás, stb.).
A beavatkozás során végrehajtandó főbb feladatok:

•

különös figyelemmel és körültekintéssel kell eljárni a sérült jármű(vek)ben a roncsok
között lévő személyek felkutatásánál, mentésénél, figyelembe kell venni az orvosi,
illetőleg a mentők véleményét,

•

tömeges balesetnél meg kell határozni a mentés végrehajtásának sorrendjét,
gondoskodni kell a balesetet szenvedettek segítségnyújtási, ellátási helyének
kijelöléséről,

•

meg kell akadályozni az anyagok további kifolyását, szétszóródását,

•

a már kifolyt, kiszóródott anyagok továbbterjedését, csatornába, közműalagútba,
aknába való jutását körülhatárolással, árkolással, letakarással meg kell akadályozni,

•

a felborult járművek felállítását, biztonságba helyezését a szakemberek véleményének
figyelembevételével, illetve közreműködésével kell végrehajtani,

•

a sérült közúti járművek leválasztását el kell végezni,

•

a gázüzemű gépjárművek balesete esetén a gépjármű gáztartályát szemrevételezéssel
meg kell vizsgálni és a gázcsapokat el kell zárni.

III. A hibrid technológia bemutatása

III.1. A hibrid hajtás története
Hibridmeghajtású autónak nevezzük azt a járművet, mely meghajtására nem tisztán gázolaj vagy benzin – üzemű motort alkalmaznak, hanem egy újratölthető villamosenergia-tároló
egység is elősegíti ezt.
A hibridmeghajtás múltja egyidős a gépkocsiéval. 1899-ben a 100 km/h-s sebességet először
villamos hajtású kocsi érte el. A XX. század első éveiben több ezer elektromos és hibrid autó
készült. Akkor még a környezetvédelem nem játszott akkora szerepet, mint manapság, ezért a
technikai fejlesztések elsődleges célja az olcsó sorozatgyártás és az ebből származó profit
volt. Ezt pedig úgy akarták elérni, hogy egyre gyorsabb, megbízhatóbb és kényelmes
járműveket álmodtak a szaporodó úthálózatokra. A versenyt a benzinüzemű robbanómotoros
autók nyerték, amelyek jelenleg is egyeduralkodók a világon.

A világon az első villanymotoros autót 1898-ban Dr. Ferdinand Porsche építette. A kocsi egy
töltéssel 50 km utat volt képes megtenni, csúcssebessége 50 km/h volt és az 1900-as párizsi
világkiállítás szenzációja volt. Elkészült a kocsi utódja, a négykerékmeghajtású LohnerPorsche, viszont 1800 kg tömegű akkumulátora volt. Ennek a hátránynak a kiküszöbölésére a
kocsiba építettek 2 db 2 kW teljesítményű benzinmotort, melyek 1-1 dinamót hajtottak. A
termelt villamos energia vagy közvetlen a villanymotorokat hajtotta, vagy az akkumulátorokat
töltötte. Ezt az első valódi hibridhajtású járművet Porsche „Mixte”-nek nevezte.

Lohner-Porsche
/Forrás: http://www.geographic.hu/index.php?act=nap&id=3027/
A XX. század első évtizedében az USA-ban a General Electric, Németországban a Siemens,
Franciaországban a Paris Electric Car Company gyártott elektromos és hibrid autókat. 1906tól Bécsben taxiként üzemeltek a Mercedes Mixte hibridautók.

Mercedes Mixte
/Forrás: http://www.motoringpicturelibray.com/preview-image.asp?fleID-6294/
Az 1910-es évektől számos új hibrid modell látott napvilágot. Bécsben hibridbusz, Európa
nagyvárosaiban hibrid teherautó, az USA-ban hibrid furgon.
A század első két évtizedében a hibrid autók fejlődése mellett a robbanómotoros járművek is
fejlődtek. Kezelésük egyszerűsödött, üzembiztonságuk nőtt, fogyasztásuk csökkent. Ez oda
vezetett, hogy az 1920-as évektől még a mai napig is benzin- és dízelmotorok hajtják a
gépkocsik túlnyomó többségét. Az 1920-1965 közötti „alvó” periódusban, a villamos- és
hibridhajtású járművek tömeggyártása szünetelt. Az 1960-as évekig gyakorlatilag nem
gyártottak hibridautókat. 1966-ban a légszennyezés csökkentésének érdekében az Egyesült
Államok Kongresszusa a villamos autók használatát kezdeményezte. Újabb lökést kaptak a
fejlesztések az 1970-es években kezdődő olajválságtól. 1976-ban az Egyesült Államok
Kongresszusa beiktatott egy törvényt az elektromos és hibrid járművek kutatásáról,
fejlesztéséről. Az olajembargó nem csak az Egyesült Államokat érintette. Németországban a
Volkswagen egy hibrid taxival rukkolt elő, Japánban a Toyota és a Mazda is kifejlesztett egyegy hibrid autót.
1997 a hibrid autó gyártás nagy mérföldköve. Ekkor mutatta be a Toyota a Priust, amely a
világ első sorozatgyártású hibrid autója.

Toyota Prius 1997
/Forrás: www.time.com/time/specials/2007/article/

Ezt követően más gyártók is felismerték a hibridautókban rejlő piaci lehetőségeket.
Folyamatosan jelentek meg hibrid autókat gyártó vállalatok, és egyre több jelenti be, hogy a
közeljövőben gyártani fog hibrid autókat.
Magyarországon kapható hibrid modellek:
-

BMW X6 Active Hybrid,

-

Cadillac Escalade Hybrid,

-

Chevrolet Tahoe Hybrid,

-

Ford Escape Hybrid,

-

Honda Civic Hybrid,

-

Honda CR-Z,

-

Honda Insight,

-

Lexux GS 450h,

-

Lexus LS 600h,

-

Lexus RX 400h,

-

Lexus RX 450h,

-

Mercedes Benz S400 Hybrid,

-

Mercury Mariner Hybrid,

-

Nissan Altima Hybrid,

-

Porsche Cayanne Hybrid,

-

Smart Fortwo,

-

Toyota Auris Hybrid,

-

Toyota Camry Hybrid,

-

Toyota Highlander Hybrid,

-

Toyota Prius.

III.2. A hibrid technológia
A hibridek az akkumulátorral hajtott villamos és a belsőégésű motorral hajtott hagyományos
autók ötvözeteként jellemezhetők. Kétféle meghajtással működnek, ezek egyike többnyire
benzinmotor, a másik pedig villanymotor. Benzin helyett dízel, vagy egyéb alternatív
üzemanyaggal működő motor is hajthatja a hibrideket.

Hibridhajtások csoportosítása szerkezeti kialakításuk szerint:
-

párhuzamos hibridrendszer,

-

soros hibridrendszer.

Hibridhajtások csoportosítása a villanymotor teljesítménye szerint:
-

mikrohibrid,

-

mildhibrid,

-

médiumhibrid,

-

fullhibrid.

Párhuzamos hibridrendszer:
A párhuzamos hibridrendszer lényege, hogy mind a belsőégésű motor, mind a villanymotor
mechanikus kapcsolatban van a hajtott kerékkel. A járművet mindkét rendszer külön-külön is
és együttesen is hajthatja. A villamos hajtás általában a városi forgalomnak megfelelően van
kialakítva, míg a belsőégésű motort a távolsági közlekedésben, autópályán használják.

Párhuzamos hibrid
/Forrás: www.ewd.hu/

Az energia tárolására egy nagy akkumulátortelep szolgál. Az áramfogyasztó berendezéseket
(pl. légkondicionáló, szervókormány) a villanymotor hajtja, így ezek a berendezések
nincsenek kiszolgáltatva a belső égésű motor változó fordulatszámának.
A párhuzamos hibrideket villanymotor hajtja meg amikor hátrafelé kis sebességgel mennek,
mivel ez kevesebb energiát fogyaszt. A sebesség növekedéssel beindul a belső égésű motor,
és a két motor együtt, egymással párhuzamosan hajtja a járművet. A villanymotor és az
akkumulátor segítségével, tiszta elektromos meghajtással kb. 3-5 km-t tud megtenni az autó
40 km/h sebességgel. Ezen túl a belső égésű motorra van szükség, akár, hogy feltöltse az
akkumulátort, akár, hogy növelje a sebességet vagy a forgatónyomatékot.
A párhuzamos hibrid egyik fő előnye a hagyományos hajtáslánc széleskörű felhasználása.
Ennek pozitív hatása van a helykihasználásban. A párhuzamos hajtástechnológia
személyautókban való fejlesztése és kivitelezése alacsonyabb költséggel jár soros
koncepcióval összehasonlítva.

Soros hibridrendszer:
A soros hibridrendszereknél a belső égésű motor nem az autót, csak a generátort hajtja, amely
elektromos áramot termel a kerekeket meghajtó villanymotor számára. Fékezéskor a jármű
mozgásenergiáját a villanymotor az akkumulátor töltésére használja fel.

Soros hibrid
/Forrás: www.ewd.hu/

A soros hajtásrendszerben a belső égésű motor nem hajtja meg közvetlenül a kerekeket,
hanem csak a generátort. A generátorban keletkező áram hajtja meg a villanymotort és tölti fel
az akkumulátort. Nagy teljesítményigény esetén a villanymotor a generátorból közvetlenül is
és az akkumulátorból is használ fel áramot. A belső égésű motor és a hajtott kerekek
függetlensége lehetővé teszi, hogy a belső égésű motor állandó fordulaton az átlagos
teljesítményszükségletet elégítse ki. Az erőltetett motorüzem és a dinamikus folyamatok
elmaradása károsanyag-kibocsátás szempontjából kedvező. A villanymotor fokozatmenetes
erőátvitele a vezetési kényelemérzetet növeli, ugyanakkor azonban a belső égésű motor
járműsebességtől független állandó fordulatszámának zajszintje szokatlan és zavaró lehet.
Mikrohibrid:
A mikrohibrid rendszer lényege: egy speciális szíjmeghajtású villamos gép, amely egyrészt
ellátja a jármű elektromos hálózatát feszültséggel, másrészt indítómotorként üzemel. Üres
járatban a start-stop funkció automatikusan leállítja a belső égésű motort, utána pedig a
másodperc törtrésze alatt finoman, simán újraindítja. Ezzel is növeli az üzemanyagfelhasználása hatékonyságát és 5-10% üzemanyagot takarít meg. A hibridrendszer feszültsége
14-42 V.

Mildhibrid:
A mikrohibridhez képest a mildhibridek villamos teljesítménye nagyobb, de nem képes a
villanymotor önmagában a jármű meghajtására, csak a belső égésű motor működését segíti.
Ennek következtében jobban gyorsul a jármű és csendesebb a motor. Az akkumulátor a
fékezési energia tárolására is képes.

Mild hibrid
/Forrás: www.ewd.hu/
Megálláskor, fékezéskor leáll a belső égésű motor, de gyorsan és tisztán újraindul. Az
elektromos berendezések akkor is működnek, ha a belső égésű motor áll. A villanymotor még
az üzemanyag befecskendezése előtt felpörgeti a motort az üzemi fordulatszámra. Emelkedőn,
vagy előzéskor a villanymotor segít a belső égésű motornak.
Elérhető fogyasztáscsökkenés 10-15%. A mildhibrid feszültsége 42-144 V.
Médiumhibrid:
Szerkezetileg azonos a mildhibrid rendszerrel, de a villanymotor teljesítménye és az
akkumulátor kapacitása nagyobb. A mikrohibrid és a mildhibrid kisfeszültségű hibrid, a
médiumhibrid azonban már középfeszültségű. A rendszer feszültsége 144-200 V.
A villanymotor erős rövid idejű hajtás rásegítésére és hosszantartó teljesítmény kiegészítésre
képes. Elérhető fogyasztáscsökkenés 15-20%.
Fullhibrid:

A fullhibrid típusú járművek villamos teljesítménye a legnagyobb, 200-650 V. Ezek a típusok
már tisztán villamos hajtással is képesek bizonyos távolságok megtételére anélkül, hogy a
belső égésű motor járna. Amikor a motor terhelése alacsony, akkor a jármű helyzeti energiáját
az autó eltárolja az akkumulátorban későbbi felhasználásra. Ha sok energia szükséges, a
villanymotor és a belső égésű motor együtt biztosítja a szükséges mennyiségű erőt. A
fedélzeti számítógép szabályozza, hogy mikor hogyan viselkedjen a villanymotor. A
számítógép folyamatosan figyeli az akkumulátor töltöttségi fokát, ugyanis az soha nem lehet
40% alatti, vagy 60% feletti. Ha ezen értéktartományokon belül marad az akkumulátor
töltöttsége, akkor az élettartama elérheti a jármű élettartamát is. Egy fullhibrid tüzelőanyagmegtakarítása elérheti a 30%-ot.

III.3. A hibrid meghajtás főbb szerkezeti elemei
Belső égésű motor
Belső égésű motorként mind a korszerű benzinmotorok, mind a gazdaságos közvetlen
befecskendezésű dízelmotorok szóba jöhetnek. A jármű motorja kisebb és egyszerűbb lehet,
hiszen nem feltétlenül kell gazdaságosan működnie a teljes üzemi tartományban.
Elmaradhatnak azok a szerkezetek, amelyeket a hagyományos motorokba az üzem
hatásfokának javítása érdekében építenek be.
Villanymotorok
A villanymotorok általános előnye, hogy nyomatékuk alacsony fordulatszámon nagy. Azonos
teljesítményű belső égésű motort és villanymotort összehasonlítva kiderül, hogy a
villanymotornak azonos fordulatszámon háromszor nagyobb a forgatónyomatéka. Ez a jármű
gyorsításakor kedvező.
A villamos gép – amely a belső égésű motor indítására, áramtermelésre, járműhajtásra,
fékenergia-visszatáplálásra és a motorüzem egyenletességének szabályozására egyaránt
szolgálhat – a hajtóműlánc legkülönbözőbb részein helyezkedhet el. Csatlakozhat
hagyományos módon ékszíjjal a belső égésű motor főtengelyéhez, lehet egybe építve a

tengelykapcsolóval, csatlakozhat peremesen a sebességváltóhoz, vagy a sebességváltóval
integrált megoldás, hajthatja a féltengelyeket külön-külön is.
Villamos hálózat
A gépjármű villamos rendszere energiatermelők és –fogyasztók hálózata. Egy hibrid jármű
villamos rendszere az alábbi követelményeknek kell, hogy megfeleljen:
- tárolja a hajtáslánc többletenergiáját,
- szükség szerint szolgáltassa vissza a tárolt többletenergiát,
- biztonságosan ellássa a villamos terheléseket/fogyasztókat.
A hibrid járművek jellegzetesen váltakozó áramú villamos gépei (motor, generátor) és az
egyenáramú energiatárolók (akkumulátorok) ellentmondásai átalakítókkal (inverterekkel)
hidalhatók át. Az AC/DC átalakítók a generátor által termelt váltakozó feszültséget az
akkumulátor töltésére alkalmas egyenfeszültséggé alakítják és vissza, az akkumulátor által
tárolt egyenfeszültségből a váltakozó árammal működő hajtómotor részére váltakozó
feszültséget állítanak elő.

Toyota Inverter
/Forrás: www.injektor.hu/
A villamos berendezéseket összekötő nagyfeszültségű kábelek a jármű padlólemeze alatt
futnak és narancssárga színűek.

Toyota Auris Hybrid narancssárga színű kábelezése
/saját fotó/
A

nagyfeszültségű

rendszer

komponenseire

matricákat

ragasztanak,

nagyfeszültségre figyelmeztetnek.

Figyelmeztetés nagyfeszültségű rendszerre
/Forrás: 2008 GMC Yukon: Emergency Response Guide/

amelyek

a

Természetesen van olyan gyártó is, amelyik eltér a narancssárga szín használatától, bár ez az
eltérés megtévesztő lehet. A General Motors a Saturn típusú autóikba élénk kék színű
kábeleket és csatlakozókat alkalmaz.

A 2007-es Saturn VUE Hybrid nagyfeszültségű kábelei
/Forrás: Saturn VUE Green Line Hybrid: Emergency Response Guide, 2007/

Energiatároló
A hibrid rendszer fajtájától, a megkövetelt hatósugártól, a beépített villanymotor
teljesítményétől függ az, hogy milyen energiatároló a legmegfelelőbb. Fontos, hogy a
lehetőleg kicsi és könnyű energiatároló legyen képes a gyorsan változó töltési és kisütési
folyamatokat elviselni. A hibrid járművekben a Nikkel-Metál-hibrid akkumulátort
alkalmazzák legsűrűbben, mert a benne alkalmazott anyagokkal nagy teljesítménysűrűség
érhető el és a részben töltött állapotban történő használatának nincsenek negatív hatásai az
akkumulátor élettartamára.

Toyota Prius NiMH akkumulátor
/Forrás: Karsa Róbert tűo. szds: Hibrid technológia és mentési taktika/

A nagyfeszültségű akkumulátor a jármű csomagtartójában, vagy a hátsó üléssor alatt
helyezkedik el.
Az akkumulátor elektrolitja nátrium-hidroxid és kálium-hidroxid keveréke. Az elektrolit az
akkumulátor celláiban van elhelyezve.
Nátrium-hidroxid: szagtalan folyadék, amely nem éghető, és a levegőből a széndioxidot
abszorbeálja. Bőrre kerülve mély sebet és bőrgyulladást okoz. A szemet súlyosan károsítja.
Belégzés esetén súlyosan károsítja a felső légutakat. Vízzel nem reagál, de a könnyűfémeket
oldja, miközben hidrogén képződik. Bomlástermékei – nátrium-oxid, nátrium-peroxid –
szintén maró hatásúak és veszélyesek a szemre, bőrre és a légzőrendszerre.
Kálium-hidroxid: színtelen, szagtalan, szilárd anyag, abszorbeálja a nedvességet és a
széndioxidot a levegőből. Már rövid idejű érintkezés is égési sérülést okoz a szemen. Ismételt
érintkezésre már kötőhártya gyulladást eredményez. A bőrre kerülve súlyos égési sérüléseket,
vagy barna hegesedést okoz. Az elhaló részek simává és zselatinszerűvé válnak. Belégzés
esetén légzési nehézséget, alacsony vérnyomást, álmosságot okoz. Kiválthat köhögést,
fájdalmat az orrban, szájban, nyakban és égési sérüléseket okoz a nyálkahártyában. Lenyelés
esetén hányást, hasmenést és ájulást okoz.

IV. Újdonságok a hibrid autóknál történő beavatkozásoknál
Korunk egyik legnagyobb környezeti problémája a levegőszennyezés, amelynek az ipari
tevékenység mellett a közlekedésben részt vevő gépjárművek, az autók a legfőbb előidézői. A
környezetvédelem és az olajkészletek merülése arra késztette a mérnököket, hogy kidolgozzák
a környezetkímélő járműhajtást. A legjobb megoldást a villamos hajtású gépkocsik
jelentenék, de az akkumulátortechnika mai szintjén azonban még ez elképzelhetetlen. A
probléma átmeneti megoldásához ígéretes alternatívát jelent a hibrid hajtás. Ez a megoldás
mára olyannyira kiforrottá vált, hogy a hibrid járművek kínálata egyre bővül és az eladott
példányszámuk évről évre növekszik. Így egyre nagyobb az esélye annak, hogy közúton
történő beavatkozás során a mentést végzők találkoznak velük. A hibrid járművek
nagyfeszültségű elektromotorjai és akkumulátorai speciális figyelmet és beavatkozási
stratégiát kívánnak a mentést végzők részéről.

IV.1. A hibrid jármű sajátosságai
A hibrid jármű a 12 V-os elektromos rendszeren kívül rendelkezik egy nagyfeszültségű
rendszerrel is, amely típustól függően 144 V és 650 V között mozog. A nagyfeszültségű
rendszer – melynek része a villanymotor, a magasfeszültségű tároló akkumulátor, illetve a
magasfeszültség kábelezése – jelenléte speciális figyelmet és beavatkozást kíván a
beavatkozóktól műszaki mentésnél és tűzesetnél.
A jármű azonosítása
A káreset helyszínén felderítés közben a legfontosabb, hogy a felderítést végzők felismerjék a
hibrid járműveket. Ezt a leggyorsabban és legegyszerűbben a külső és belső azonosító
elemekkel hajthatók végre.
Külső jegyek a karosszéria elemek több pontján találhatók. A küszöbökön, a csomagtér ajtón,
szélvédőkbe gravírozva, a karosszéria több pontján is fellelhetőek a Hybrid, Hybrid Synergy
Drive feliratú elemek.

Toyota Auris azonosító jel
/saját fotó/
Az utastérben a műszerfalon Power gomb, töltés-feszültségmérő műszer található.
A motortérben a motorborító fedelén Hybrid felirat látható. A nagyfeszültségű rendszer
jellegzetes narancssárga vezetékei és kábelvégei is az azonosítást szolgálják.

Toyota Auris Hybrid motortér
/saját fotó/

Alvó hatás

Normál belső égésű motorral ellátott járműveknél a helyszínen általában hallható a járó motor
és érezhető a kipufogó gáz. A hibrid autók belső égésű motorja azonban álló helyzetben
kikapcsol, a beavatkozó azt hiheti, hogy az autó kikapcsolt állapotban van.
Amennyiben a beavatkozó, vagy mentendő személy véletlenül a gázpedálra lép, az autó
elindul és sérüléseket okozhat. Az alvó hatásból adódó sérülések elkerülhetők a kerekek
kiékelésével, vagy a nagyfeszültségű rendszer kiiktatásával.
Nagyfeszültségű rendszer áramtalanítása
A nagyfeszültségű rendszer legnagyobb veszélyforrása az akkumulátora. A nagyfeszültségű
akkumulátor személygépjárművek esetén a csomagtartóban elrejtve, terepjáróknál a hátsó
ülések alatt található. Az akkumulátor áramtalanító karral van ellátva. A kar eltávolítását
követően a műszerfal elsötétül, de a nagyfeszültségű rendszer még öt percig áram alatt marad.

Toyota és Lexus áramtalanító karok
/Forrás: Nagy László tű. alez.: A hibrid hajtású járművek áramtalanítása/
Az akkumulátor kiszerelése vagy áramtalanítása egyes modelleknél problémákat okozhat. Az
akkumulátorok kapcsolói főleg a Honda típusoknál a csomagtér alján, a pótkerék alatt
találhatók a lemezburkolat alatt.

IV.2. Tűzoltás

A hibrid autók terjedése miatt egyre nagyobb a lehetősége, hogy hibrid autón kell
beavatkozást végezni. Amennyiben egy hibrid autó ég, az oltását egy hagyományos járműhez
hasonlóan kell kezelni. Egy jellegzetes járműtűzben általában a motortér, és/vagy az utastér
ég.

Autótűz, Medgyesbodzás
/saját fotó/
Felderítés során az esetleg épen maradt külső és belső jelek alapján a felderítést végzők
azonosítsák a hibrid autót. Ha a jelzésből nem világos, hogy hibrid meghajtású autó ég, de a
felderítés során ez kiderül, akkor a nagyfeszültségű akkumulátor jelenléte, illetve a sérülése
esetén kialakuló veszélyek miatt sűrített levegős légzőkészülék felvételét kell elrendelnie a
tűzoltásvezetőnek. Az alvó hatás balesetveszélye miatt utasítást kell adni a kerekek
kiékelésére, kitámasztására vagy a jármű kikötésére a biztonságos munkavégzés érdekében. A
tűzoltással egy időben utasítást kell adni az áramtalanításra is. Ha a tűz elérte a
nagyfeszültségű akkumulátort, akkor a tűzoltásvezetőnek el kell döntenie, hogy támadó vagy
védekező tűzoltást választ.
Támadó tűzoltás esetén figyelembe kell venni az 1/2003. BM. Rendelet V. fejezetének 127. és
134. pontja közötti részt, ami a feszültség alatt lévő villamos hálózatok, berendezések
tüzeinek oltását szabályozza. A rendelet ezen pontjai előírják, hogy 50-1000 V közötti
feszültségű

berendezés

esetén

életveszély

elhárításának,

a tűz továbbterjedésének

megakadályozása érdekében a tűz kötött sugár esetén 10 méter, porlasztott sugár esetén 5
méter szabadon belátható távolságról oltható. A nagyfeszültségű akkumulátor sérülése esetén
számolni kell azzal, hogy az elektrolit hőre és/vagy vízre reagál. A nátrium-hidroxid nem
éghető, de égésterméke, a nátrium-oxid fokozza más anyagok égését. A biztonsági
adatlapjából kiderül, hogy vízköddel oltható. A kálium-hidroxid viszont reagál a vízzel, de a
biztonsági adatlapja alapján tűzoltó habbal, vagy vízköddel, vízpermettel oltható.
Égésterméke veszélyes kálium-oxidot tartalmaz. Ezen szempontok alapján arra a
következtetésre jutottam, hogy támadó tűzoltás során porlasztott vízsugárral, vagy habbal
oltható a tűz. Tűzoltás során, illetve az utómunkálatok közben védőruházat és légzésvédelem
kötelező.
Védekező tűzoltás esetén az oltást végzőknek biztonságos távolságba kell húzódniuk és
engedni, hogy a nagyfeszültségű akkumulátor kiégjen. Szórt sugárral hűteni kell a környezetet
és biztosítani a füst irányát. Ebben az esetben a környéket legalább 50 méteres körben ki kell
üríteni, a területet pedig le kell zárni a mérgező füst miatt. Amennyiben lehetséges, a
védekező tűzoltás alkalmazását csak lakott területen kívül javaslom, mert lakott területen
nehezebb a területet lezárni, kiüríteni és a füst nehezebben irányítható. Ha a nagyfeszültségű
akkumulátor elektrolitja kifolyik, a tűzoltásvezetőnek az elektrolit veszélyes anyag-tartalma
miatt riasztania kell Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportot (VFCS), Vegyi Balesetelhárító
Konténert, valamint a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

Miskolci Regionális Vegyi Balesetelhárító Konténer
/Forrás: http://miskolc.langlovagok.hu/
Megkeresésemkor a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Veszélyhelyzet
Kezelési Osztály osztályvezetője elmondta, hogy ilyen esetben nem kötelező kivonulniuk a
helyszínre, mert a kiömlő anyag nem tartozik az ADR szabályai alá, mert az elektrolit a jármű
haladását szolgálja. Azonban az eset különlegessége és a szokványostól eltérő volta miatt
kivonulnának a helyszínre.
Az osztályvezető azt is elmondta, hogy a felitatott anyagot és a sérült akkumulátort el lehet
szállíttatni az erre szakosodott vállalkozásokkal, amelyekkel folyamatosan tartják a
kapcsolatot. A békéscsabai Toyota kereskedés műhely-vezetője ott jártamkor elmondta, hogy
ők is átveszik és tárolják a sérült akkumulátort, de a műhelyből ugyanazok a vállalkozások
szállítják el, amelyeket a Katasztrófavédelmi Igazgatóság osztályvezetője is említett. Ezek a
vállalkozások

csak

megfelelő

engedélyek

birtokában

tárolhatják,

szállíthatják

az

akkumulátorokat.
Ha a tűzoltás közben életmentésre is szükség van, akkor a támadó tűzoltást kell választani.
Szórt sugárral biztonságos távolságból kell a tüzet támadni, a műszaki mentést végző rajt
pedig a szükséges mentőeszközökkel készenlétbe kell állítani. Mind a tűzoltó, mind a műszaki
mentést végző rajnak kötelező légzésvédelmi berendezést használni. A mentendő személy
védelmére érdemes egy mentőálarcot készenlétben tartani, és ha a helyszínen tartózkodó
mentőorvos szükségesnek látja, és a mentendő személy sérülése lehetővé teszi, akkor
helyezzük fel a sérültre.
Felkerestem a mezőkovácsházi mentőállomás ügyeletes mentőorvosát és konzultáltam vele
erről az esetleges szituációról. Elmondása alapján a mentőgépjárművekben semmiféle ilyen
típusú védőfelszerelés nincs, csak orvosi szempontok alapján vannak felszerelve
védőeszközökkel. Semmilyen kéz, arc, fej és légzésvédelmi eszközük nincs. Felvetettem azt,
hogy felvennének-e a légzésvédelmi eszközt, ha biztosítana a tűzoltóság helyszínen
tartózkodó egysége számukra. A válasza nemleges volt. Veszélyes környezetben csak
mentőeszközökkel segítenék a tűzoltóság egységeit, és ha a sérült kiemelésre és biztonságos
helyre került, akkor látnák el.
A tűz oltására használható tűzoltó készüléket is, de csak az ABC osztályú készülékek. A D
osztályú tűzoltó készülék oltóanyaga réz fémrészecskéket tartalmaz, amelyek reakcióba
lépnek a nagyfeszültségű akkumulátor elektrolitjával és hidrogén keletkezik, ami robbanáshoz

vezet. Amennyiben vizet használ a beavatkozó egység a nagyfeszültségű telep oltásához,
akkor számítani kell a termikus bomlás miatti hidrogén képződésére. A magas hőmérséklet a
vizet alkotórészeire bontja és durranógáz (hidrogén-oxigén gáz elegy) képződik.
2H2O + hő = 2H2 + O2
A nagyfeszültségű telep tüzénél mérgező gázok keletkezhetnek, úgymint: nikkel, kobalt,
alumínium, magnézium oxidjai, azért a teljes beavatkozás során légzőkészüléket kell viselni.
A mérgező gázok és a hidrogén feldúsulása megelőzhető az ajtók kinyitásával történő
szellőztetéssel.
IV.3. Műszaki mentés
Balesetet szenvedett hibrid járműveknél felderítés során a műszaki mentés vezetőjének
utasítást kell adnia a jármű kerekeinek kiékelésére és/vagy a jármű alátámasztására, a 12 V-os
illetve a nagyfeszültségű villamos rendszer áramtalanítására. A nagyfeszültségű akkumulátor
áramtalanító karjának eltávolítása után a rendszer még öt percig feszültség alatt marad. Ezen
idő alatt a rendszer narancssárga vezetékeit és csatlakozót megbontani vagy átvágni tilos. A
motortérben való munkavégzés esetén ügyelni kell arra, hogy fém eszközök, szerszámok ne
érjenek a nagyfeszültségű rendszer elemeihez, mert áramütést szenvedhetünk. Ha az
utastérhez hozzá lehet férni, akkor meg kell próbálni az indítókulcsot kivenni és legalább 6
méter távolságba elvinni. Át kell adni a helyszínen lévő rendőrnek, aki az Országos
Rendőrfőkapitány által kiadott Közlekedési balesetek szabályzatának IV. fejezetének 25/k.
pontja alapján köteles őriznie. Az indító kulcs folyamatosan kommunikál a jármű fedélzeti
számítógépével. Hatósugáron belül a kulcs nyitja vagy zárja az ajtókat, illetve indítja vagy
kikapcsolja az elektromos hajtást.
A mentés során hagyományos mentési technikák használhatók: szélvédő kivétele,
kormányoszlop elhúzása, légzsák mentesítő felhelyezése, ajtók eltávolítása.

Légzsák mentesítő gyakorlat a mezőkovácsházi tűzoltóságon
/saját fotó/
A feszítő-vágó berendezés használatát nehezíti a hibrid autók fejlett passzív biztonsági
eszközei közül a tetőszerkezet, a B oszlop és az ajtók merevítése. A nagyszilárdságú acélból
készült „A”-„B” oszlop, küszöb és tetőmerevítés jelentősen nehezíti ezen részek vágását.
Ezek a merevítések akár 1350 N/mm2 szakítószilárdságú acélból is készülhetnek.
Az 500 és 630 bár üzemi nyomású vágóberendezések nem használhatóak ezeknek az
alkatrészeknek a vágásához, nagy teljesítményű vágóberendezésekre van szüksége a
beavatkozóknak.
A mentésszervezőnek a riasztási fokozat megállapításakor, vagy a felderítést követően
riasztania kell olyan Műszaki Mentő járművet, amin található megfelelő teljesítményű
vágóberendezés. A feszítő-vágó berendezés használatának a nagyfeszültségű rendszer
kábelezése is határt szab. Minden vágás előtt meg kell győződni, hogy nem lesz
nagyfeszültségű kábel átvágva vagy megsértve, mert narancssárga kábel átvágásakor a kezelőt
halálos áramütés érheti. A kormányoszlop elhúzása közben is ügyelni kell a motortérben lévő
nagyfeszültségű vezetékek, csatlakozók és berendezések elkerülésére. A tető eltávolítása előtt
meg kell vizsgálni, hogy a függönylégzsákok működésbe léptek-e. Ha nem, akkor a tető
eltávolítását nagy körültekintéssel kell végezni a légzsákpatronok miatt. A tetőt az oszlopaival
együtt kell eltávolítani. Elöl, a műszerfalhoz minél közelebb történjen az oszlop átvágása,
hátul pedig a csomagtér ajtónál. Ezzel elkerülhető a függönylégzsák esetleges nem kívánatos
működésbe lépése.
Emelőpárna használata során is szem előtt kell tartani a nagyfeszültségű rendszer jelenlétét. A
gépjármű padlólemeze alatt futnak a narancssárga kábelek. Ezeket a kábelek ne legyenek
összenyomva az emelés során, mert sérülhet a szigetelés és a szabadon maradt
nagyfeszültségű
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karosszériarészek szétfeszítésére is. Ebben az esetben is meg kell győződni, hogy a
nagyfeszültségű rendszerhez nem érnek hozzá az emelőpárna szerkezeti elemei. Az
emelőpárna csatlakozói, vezérlőegységei fémből készülnek.

Nagy erejű ütközés esetén sérülhet a nagyfeszültségű akkumulátor fém burkolata és a gél
állagú elektrolit a szabadba kerülhet. Felderítés során a mentésvezető győződjön meg arról,
hogy az akkumulátor sérült-e. Az elektrolit kálium-hidroxid és nátrium-hidroxid keveréke,
erős lúg (pH 13,5). Az elektrolit gőze ártalmas az egészségre, már rövid időtartamú behatás
bekövetkeztében is légzési nehézséget, légzéskimaradást, köhögést, a nyálkahártyában égési
sérülést okoz. Hosszabb behatást követően tüdő-ödémát, emésztési zavarokat, a szájban
gyulladást és fekélyt okoz. Az akkumulátor sérülése esetén a beavatkozók részére
légzésvédelmi eszköz viselését kell elrendelni, és a helyszín 50 méteres körzetét ki kell
üríteni, le kell zárni. A mentők helyszínen lévő egységeit tájékoztatni kell az elektrolit
veszélyeiről. Az egészségre ártalmas környezetben a mentősök nem dolgoznak, ezért a sérült
személy ellátása is nagy valószínűséggel a tűzoltóság egységeire marad. A sérült
kiszabadítása, kiemelése után, biztonságos helyen a mentősök már átveszik a sérült további
ellátását. A szabadba került elektrolit a környezetre is ártalmas, mert megemeli a környezet
pH értékét toxikus szintre. Az elektrolit veszélye miatt Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportot
(VFCS), Vegyi Mentesítő Bázist és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is a
helyszínre kell riasztani. A kiömlött elektrolitot semlegesíteni kell, az elszállításáról pedig a
Katasztrófavédelem szakembereivel egyeztetve gondoskodni szükséges.
Tűzoltás és műszaki mentés közben a beavatkozókra a nagyfeszültségű rendszer alkatrészei,
vezetékei mellett az akkumulátor elektrolitja is veszélyt jelent. Az elektrolit maró hatású lúg
(pH 13,5), amely roncsolja az emberi szövetet. Gőze károsítja a szemet, légzőszervet, égési
sérüléseket okoz a bőrön.
A külső levegőtől független sűrített-levegős légzésvédelmi készülék védi a légzőszerveket és
a szemet. A test védelmét megfelelően ellátják a tűzoltóságokon használatos védőruhák
(Bristol, Vektor, Fireman IV). Védőképességük nagy, ellenállnak a savaknak, lúgoknak,
vízhatlanok és lángállók. Hibrid autók tüzeinél és baleseteinél megfelelő védelmet
biztosítanak a viselőik számára.
A kéz védelmére a maró hatás ellen latex vagy nitril kesztyű biztosít védelmet. Ezek a
kesztyűk nem rendszeresítettek a tűzoltóságokon, de a tűzoltóságoknál alkalmazott egyéb
védőfelszerelések közé sorolhatók. Nem kerülnek személyi kiosztásra, elhelyezésük a
fecskendőkön történik.

V. Elmélettől a valóságig, avagy beavatkozások a gyakorlatban
V.1. 1/2003. (I.9.) BM. rendelet
A tűzoltóság részére érkező tűzesetre, égésre, égés gyanújára, tűzveszélyre vonatkozó
bármilyen formájú közlés tűzjelzésnek minősül, amit írásban kell rögzíteni. A káresetfelvételi
lapon találhatók azok az eseménnyel kapcsolatos információk, melyek a helyszínre vonuló
raj(ok) parancsnokának (tűzoltásvezetőnek, kárhelyparancsnoknak), valamint valamennyi
vonuló tűzoltónak tájékoztatást adnak a helyszínről, az eseményekről, a riasztott tűzoltó
járművekről, ezáltal támpontot is az elhárítás módjának esetleges lehetőségéről. Az 1/2003.
BM. rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló
jogszabály (továbbiakban TMMSZ) VIII. fejezetének 194. pontja és az Alkalmazott műszaki
mentés 394. pontja további információk rögzítését írják elő.
A közúti és vasúti járművek tüzeinél az általánosan előírtakon túl a következő adatokat kell
kérni:
-

milyen jármű(vek) ég(nek), a jármű vagy a rakománya ég-e,

-

a jármű hajtóanyagára vonatkozó információ (gázolaj, gáz, benzin, elektromos,
egyéb),

-

a rakomány éghetősége, veszélyessége,, veszélyt jelző tábla adatai (veszélyt jelző,
anyagazonosító szám), szállításának módja, tömege és/vagy térfogata,

-

a jármű és a járművezető nemzetisége, okmányok elérhetősége,

-

történt-e baleset, okoz-e közlekedési akadályt,

-

mi volt a haladási iránya.

A baleset jelzésének vételekor az alábbi kiegészítő adatokat kell kérni:
-

milyen típusú jármű(vek) szenvedett (szenvedtek) balesetet,

-

mi a látható jellemzője a hajtóanyagnak, rakománynak (veszélyt jelző tábla,
halmazállapot, szállítási mód), mit tartalmaznak az okmányok,

-

milyen volt a jármű haladási iránya, valamint a balesetet követően milyen az
elhelyezkedése (felborult, forgalmi akadályt képez),

-

milyenek az időjárási viszonyok,

-

milyen a káresemény megközelítésének a lehetősége.

Tapasztalataim alapján a járművek tüzeinél a bejelentők általában a 105-öt hívják először.
Ebben az esetben a kiegészítő adatok vétele megtörténik, hiszen a mobiltelefonról történő 105
hívása a megyeszékhelyi tűzoltóság ügyeletére fut be. A 112 segélyhívó esetében ez már nem
mondható el. A 112 segélyhívó a megyei rendőrkapitányság ügyeletére fut be. Felkerestem a
mezőkovácsházi rendőrkapitányságot, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy semmilyen
káresetfelvételi lapjuk nincs. Az ügyeletes egy füzetbe írja le az eseményeket. Közúti
balesetek esetében viszont a tűzoltóság már nem kap meg semmi, számára fontos információt
az esetek többségében. Ma már szinte minden embernek van mobiltelefonja. Egy közúti
baleset során legtöbbször a mentőket értesítik először, és utána a rendőrséget. A kiérkező
rendőr és/vagy mentős először megpróbálja megoldani az esetet, és ha ez nem megy, akkor
értesítik a tűzoltóságot. Sajnos rengeteg ilyen esettel találkoztam már. A rendőrkapitányságon
elmondták a helyi szokásaikat, miszerint a járőr kiér a helyszínre, megnézi a baleset
helyszínét és a mentősök segítségével megpróbálják kiszabadítani, kiemelni a sérültet.
Amennyiben ez nem sikerül, akkor kérnek műszaki mentést. Tanulmányoztam a 62/2007.
(XII.23.) IRM rendeletet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról és az Országos

Rendőrfőkapitány 1998-ban kiadott A közlekedési balesetek és közlekedés körében elkövetett
bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályzatát. Mindkét dokumentum csak a
helyszínen történő rendőri eljárásokat, feladatokat taglalja, a jelzés vételét és a társszervek
értesítését viszont nem. Ezzel szemben a TMMSZ mind a járművek tüzeinél, mind a műszaki
mentésnél elrendeli a társszervek értesítését. Felkerestem a Mentőszolgálatot is. Beavatkozói
szinten a mezőkovácsházi mentőállomást kerestem fel, irányítói szinten pedig a békéscsabai
mentőállomást. A mentőszolgálatnál különvált a beavatkozás és az irányítás. Az irányításnak
egy-egy központja van a megyéken, a mentőállomásokon nem maradt telefonügyelet.
Amennyiben minden mentőautó esetnél van, úgy „az utolsó zárja az ajtót”. Minden jelzés az
irányítókhoz érkezik, a káresetek visszajelzéseitől kezdve a bejelentésekig. Egy kérdezési
protokoll alapján veszik a jelzéseket és rangsorolják őket. Ez a protokoll tartalmaz balesetekre
vonatkozó részt is, de olyan információkat nem rögzítenek, amelyek segítenék a tűzoltóságot
a TMMSZ által előírt adatok rögzítésében. Abban az esetben, ha a bejelentő beszámol
járműbe történő beszorulásról, vagy tartányautó jelenlétéről, úgy értesítik a tűzoltóságot.
Az egyre fejlődő autógyártás újabbnál újabb biztonsági felszereléseket vonultat fel. Már egy
olcsóbb kategóriájú személygépjárműbe is építenek olyan aktív és passzív biztonsági
eszközöket, amelyek védik ugyan az utasokat, de baleset esetén veszélyeztetik a mentést
végzőket és nehezíti a mentést. Sem a rendőrség, sem a mentőszolgálat nem rendelkezik olyan
védőeszközzel, amely biztonságossá teszi a beavatkozásukat, ezzel szemben a tűzoltóság igen.
Sajnos nincs olyan statisztika, amely megmutatná azt, hogy hány közúti baleset elhárításánál
nem vett részt a tűzoltóság. A társszervek csak akkor kérnek műszaki mentést, ha nagyon
muszáj. Véleményem szerint ez rossz szokás. Inkább túlbiztosított legyen egy helyszín,
minthogy meghaljon valaki, vagy egy mentést végző megsérüljön. A tűzoltóság nem csak a
sérült kimentésében vehet részt egy balesetnél. Eltávolíthatja az akkumulátort a járműből,
felhelyezhet légzsák mentesítőt, amivel biztonságosan lehet a sérültet ellátni az autóban.
Segíthet a sérültet magasból, vagy mélyből elszállítani, forgalmat irányítani. Az újabb
járműhajtások pedig még több veszélyt rejtenek. Hibrid hajtás, üzemanyagcella, gázautó.
Mind-mind olyan technológia, amely fokozottan veszélyezteti a mentést végzőket. Ezeknek a
problémáknak a megoldása véleményem szerint égető probléma. Megoldást jelenthetne egy
olyan kikérdezési protokoll mindhárom általam említett szervezetnél, ami segíti a
kommunikációt. Ez a jelzést vevő szerv működési feladatai szerinti kérdéseket tisztázná
elsőként a bejelentővel, majd a másik két társszerv szükséges beavatkozását megalapozó

adatgyűjtést is végre lehetne hajtani. Tehát nem sérül az eddigi eljárásrend, de kiegészül a
másik két beavatkozó szervezet magas szintű tevékenységének hatékony támogatásával is. Ez
nem jelentené azt, hogy mindenhová automatikusan riasztani kell a társszerveket, de
biztosítaná, hogy ahol szükséges a riasztás, ott az késedelem nélkül meg is történjen. Az
együttműködési szerződéseket pedig újra kellene gondolni és szorosabbá tenni az
együttműködést, vagy akár egy közös jogszabályt lehetne alkotni, amely rendezi ezeket a
felvetéseket. Ez lehetne például egy közös miniszteri rendelet vagy utasítás is.
V.2. Beavatkozási protokoll
A TMMSZ szabályozza a beavatkozásokat gépjárművek tüzeinél és baleseteinél. A
jogszabályt 2003-ban adták ki és ezért már frissítésre, módosításra szorul, a műszaki
fejlődéssel sok esetben nem tudja tartani a versenyt. A jogszabály alkotók említést tesznek
villamos hajtású és gázüzemű autókról, de nincs külön rész az alternatív hajtású járművek
részére.
Az autótechnika fejlődése további hajtás-fajtákat fejlesztett ki és vezetett be. Bioetanol, hibrid
hajtás, üzemanyagcella, biodízel, biogáz, hidrogénhajtás. Minden újítás újabb és újabb
kihívások elé állítja a beavatkozókat. Speciális beavatkozási stratégiákat, eszközöket kell
elsajátítani, alkalmazni. Ezt a fejlődést ez a jogszabály nem követi, de még kiegészítő
rendelkezések sem készültek.
A pályamunkám az új technológiák közül a hibrid hajtással foglalkozik. Ehhez a
technológiához sem készült semmilyen beavatkozási terv vagy iránymutatás. A Budapesti
Tűzoltóparancsnokságról és a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságról kaptam
olyan anyagot, amely valamilyen elmozdulást mutat pozitív irányba, de sajnos ezeket az
anyagokat nem oktatják országos szinten, nem készült egy általánosan elfogadott
iránymutatás és leírás a technológiáról, a veszélyeiről, a műszaki mentés és tűzoltás során
használható eszközökről, taktikákról.
Véleményem szerint szükség lenne olyan beavatkozási protokollok kidolgozására, amelyek
segítik a tűzoltásvezetők, mentésszervezők elméleti és gyakorlati felkészülését. Ezen
beavatkozási protokollok elkészítésénél szem előtt kellene tartani, hogy melyek azok a
tűzoltási és műszaki mentési feladatok, amelyek speciális taktikát, beavatkozást igényelnek.
Országos szinten kiadásra kerülhetne egy általános, minden térségre jellemző tűzoltási és

műszaki mentési protokoll (iskolák, kórházak, vasúti balesetek, középmagas-magasépületek,
nagy tömeget befogadó épületek, hibrid autók), valamint minden tűzoltóság saját működési
területére jellemző, az általánostól eltérő eseteire vonatkozó beavatkozási terv. Én, a
mezőkovácsházi Tűzoltóság működési területén többek között az alábbi, általánostól eltérő
tűzoltási és műszaki mentési feladatokra dolgoznék ki beavatkozási protokollokat:
terményszárítók, terménytárolók, ammóniatárolás, istállók, műemlékvédelem, műanyagfeldolgozás.
Pályamunkámban kidolgoztam egy lehetséges beavatkozási protokollt a hibrid járművek
tűzoltási és műszaki mentési feladataira.

Beavatkozási protokoll hibrid autók tüzeinél

1. Felderítés eredménye: hibrid autó?
igen: 2-es pont
Légzőkészülék viselését elrendelni

nem: protokoll vége, beavatkozás az 1/2003.
BM. rendelet alapján

2. A tűz eloltható tűzoltó készülékkel?
igen:
csak
ABC
tűzoltó
készülék nem: 3-as pont
használható, az oltást követően 3-as, majd 8as pont

3. Gépjármű kiékelése vagy alátámasztása vagy kikötése, a 12 V-os és
nagyfeszültségű rendszer áramtalanítása
4. A tűz elérte a csomagtérben lévő, vagy hátsó üléssor alatti

nagyfeszültségű akkumulátort?
igen: 5-ös pont + a területet 50 méteres nem: protokoll vége, beavatkozás az 1/2003.
körben
lezárni,
hidrogén
feldúsulást BM. rendelet alapján
megakadályozni az ajtó kinyitásával,
szikraképződés elkerülése

5. A tűz lakott területen kívül van?
igen: választás
tűzoltás között

támadó

vagy védekező nem: csak támadó tűzoltás (7-es pont)

6. Védekező tűzoltás
Biztonságos távolságból irányítani a füstöt, hűteni a környezetet.
A nagyfeszültségű akkumulátor kiégése után biztonságban végezhető az
oltás.
7. Támadó tűzoltás
5 méteres távolságból habbal, vagy vízköddel történhet az oltás.
8. A nagyfeszültségű akkumulátor elektrolitja kifolyt?
igen: Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport, nem: protokoll vége
Vegyi Mentesítő Bázis és Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság riasztása

9. Életmentés szükséges?
igen: 3-as, 7-es és 10-es pont

nem: protokoll vége

10.Tűzoltás megkezdésével egy időben egy rajt készenlétbe helyezni a
műszaki mentés felszereléseivel
Beavatkozási protokoll hibrid autók baleseteinél

1. Felderítés eredménye: hibrid autó?
igen: 2-es pont, Műszaki Mentőszer riasztása

nem: protokoll vége, beavatkozás az 1/2003.
BM. rendelet alapján

2. A jármű vízben van?
igen: száraz helyre vontatni, majd 3-as pont

4.

nem: 3-as pont

3. Kerekek kiékelése, vagy jármű alátámasztása, kikötése.
A 12 V-os és a nagyfeszültségű rendszer áramtalanítása.

Áramtalanítás után a rendszer még 5 percig feszültség alatt marad!!!
5.
Indítókulcs kivétele és minimum 6 méterre eltávolítása.
6.
Nagyfeszültségű rendszer narancssárga színű kábelezésének
állandó szem előtt tartása mellett beavatkozás a műszaki mentés
7.

eszközeivel
A nagyfeszültségű akkumulátor sérült?

igen:
légzőkészülék
és
lúg
elleni nem: protokoll vége
védőkesztyű használata!!!
Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport, Vegyi
Mentesítő
Bázis
és
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság riasztása

8. Szükséges a jármű tetejének eltávolítása?
igen: az oszlopokat a műszerfalnál és a nem: protokoll vége.
csomagtartó ajtajánál elvágni az oldallégzsák
patronjai miatt.

V.3. Vegyi mentesítés
A hibrid autók nagyfeszültségű akkumulátorainak sérülése esetén a bennük tárolt elektrolit a
szabadba jut. A kifolyt anyag veszélyes, károsítja az emberi szövetet, súlyos sérüléseket okoz
és a környezetet is rendkívül módon károsítja. Az anyag semlegesítésének érdekében riasztani
kell a káreset helyszínére Regionális Vegyi Balesetelhárító Konténert. Ez a különleges
műszaki mentő jármű segítségünkre lehet a további anyagfolyás megakadályozásában, a
kiömlött

anyag

felitatásában.

Tartalmaz

védőruhákat,

folyadék

lekötő

anyagokat,

légzésvédelmi eszközöket, emelőpárna készleteket, kármentő edényeket.
A Vegyi Balesetelhárító Konténer segítségével el tudjuk hárítani az elektrolit káros hatásait,
de a felitatott anyagot vagy a felhasznált kármentő edényt

nem szállítja el.

Alulfinanszírozottság miatt nem vállalják a tárolást, elszállítást. A Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Veszélyhelyzet Kezelési Osztály vezetője elmondta,
hogy több vállalkozással is kapcsolatban állnak, amelyek veszélyes anyag elszállításával,
tárolásával, megsemmisítésével foglalkoznak. Én egy békéscsabai székhelyű vállalkozást
kerestem fel. Elmondták, hogy mind savas, mind lúgos akkumulátorok szállítását, tárolását,
megsemmisítését, felitató anyagok, kármentő edények biztosítását vállalják nyitvatartási
idejük alatt, fizetés fejében. A savas akkumulátorokért ők fizetnek, de a lúgos akkumulátor
szállításáért 390 forintot számolnak fel kilométerenként, a tárolásért 60 forintot
kilógrammonként.

Akkumulátortároló a Fecó-Ferr-Fém Bt. telephelyén
/saját fotó/

V.4. Eszközök fejlesztése és továbbképzés
A személygépjárművek folyamatosan fejlődnek. Erősebb motorok jelennek meg, amelyekkel
jobb a gyorsulás és nagyobb végsebesség érhető el. Az új anyagok megjelenésével
könnyebbek lettek a karosszériák, korszerűbbek a futóművek. A járművekben utazó
személyek biztonságát szolgáló berendezések is folyamatosan fejlődnek.
Az aktív biztonság az ütközés elkerülését, a passzív biztonság a már bekövetkezett ütközés
miatti sérülések kivédését, illetve súlyosságuk csökkentését szolgálja.
Aktív biztonsági eszközök: fékerőszabályozó, szervokormány, tökéletesebb világító- és
fényjelző berendezések, blokkolásgátló (ABS), kipörgésgátló (ASR), menetdinamikai
szabályzórendszer (ESP).
Passzív biztonsági eszközök: energiaelnyelő karosszéria elemek, tetőszerkezet merevítése,
biztonsági ülések, biztonsági szélvédőüveg, elmozduló kormányoszlop, légzsákok.
A biztonsági eszközök mellett a személygépjárművek hajtásrendszerei is fejlődtek. A benzin
és gázolaj mellett megjelentek alternatív tüzelőanyagok, hajtások is. Hibrid hajtás, hidrogén
motor, tüzelőanyag-cella, gázüzem, bioüzemanyagok.
Ezek az újdonságok új kihívásokat jelentenek a beavatkozók számára. Új eszközöket, új
ismereteket, taktikákat igényelnek. Az Egyesült Államokban, Angliában, Németországban az

autógyártó cégek, ha egy új típust jelentetnek meg a piacon, akkor kiadnak egy
Veszélyhelyzeti Beavatkozási Útmutatót (Emergency Response Guide) a tűzoltóságok,
rendőrségek, mentők számára. Ezek a dokumentumok tartalmaznak minden fontos
információt a járműről: azonosítási pontokat, a meghajtás alkatrészeit, elhelyezkedésüket, az
akkumulátorok helyét, áramtalanításukat, biztonsági rendszereket, beavatkozási útmutatót. A
leírásokat fényképekkel, ábrákkal egészítik ki. Ilyen dokumentumok kiadását hazánkban is be
kellene vezettetni. A gyártókat kötelezni kellene arra, hogy magyar nyelven is adják ki ezeket
az útmutatókat és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon keresztül juttassák el
minden beavatkozást végző szervezethez, elősegítve munkájukat.
A tűzoltóságok eszközeinek fejlesztését is a technikai fejlődéshez kell igazítani.
Nagyteljesítményű feszítő-vágó szerszámok, pedálvágók, járműékek, mentőállványok,
légzsák mentesítők, szélvédővágók beszerzésének és pályázati lehetőségének megteremtését
kell biztosítani.
A Lukas cég forgalmaz olyan mentőkészüléket, amely a villamos hajtású és hibrid
járműveken végzendő munkákhoz lett kifejlesztve. Alkalmazható mindenféle áramvezető
szerkezeti elemeken is. A készülék 1500 V egyenáramig, vagy 1000 V váltóáramig
elektromos áramütések ellen szigetelve van. A hidraulika tömlők áramot nem vezető anyagból
készültek, a csatlakozók műanyag kupakokkal vannak szigetelve.

Lukas szigetelt feszítő-vágó berendezés
/Forrás: www.lukas.com/
A veszélyes anyagok szállításakor bekövetkezett balesetek felszámolásában részt vevő
szakemberek számára az UN-szám ismerete elengedhetetlen a megfelelő döntések
meghozatalához, Erre nyilvántartások, katalógusok, szakirodalmak állnak rendelkezésre, az
előre kidolgozott intézkedési javaslatokkal. A katalógusok és lexikonok olvasása, az egyes
információk kigyűjtése időigényes feladat. Ezt a folyamatot egyszerűsíti le a mobiltelefonos
UN-szám program. Adatbázisa közel 2300 anyag adatát tartalmazza, melyből 1200 anyagnak
a teljes fizikai-kémiai adatlapját is részletezi. Megközelítőleg 8 másodperc alatt kaphatunk
információt az anyag veszélyeiről, illetve a biztonságos beavatkozása szabályairól. A program
használata egyszerű és egy ingyenes regisztrációt követően korlátlanul használható. A
tűzoltásvezető a nála lévő szolgálati mobiltelefont használva a kárhelyen gyors információt
kap a veszélyt jelentő anyagról, a szükséges intézkedésről.
A gépjármű fecskendő közel 100 millió forintos beszerzési árához viszonyítva egy
hordozható számítógép ára elenyésző. Minden fecskendőre rendszeresíteni lehetne egy ilyen
számítógépet. A fecskendőkben tárolt iratok digitális változatát tárolhatjuk egy laptopon.
Térképeket, Riasztási-és Segítségnyújtási Terveket, tűzcsapjegyzékeket, beavatkozási
terveket, veszélyes anyagok adatlapjait nyithatjuk meg segítségével. Egyszerre több
alkalmazást is futtathatunk, vagy dokumentumokat nyithatunk meg. Futtatható lenne ezeken a
laptopokon egy olyan szoftver is, amellyel átfogó és gyors információ kapható minden
járműmodellről.

A

program

segítségével

a

balesetei

helyzetekben

gyorsabban,

biztonságosabban lehetne a beszorult sérülteket a járművekből kiszabadítani. Adatbázisa
jelenleg személy-, kisteherautókat, furgonokat és kamionokat tartalmaz.
A Crash Recovery System a mentőegységek számára lett kifejlesztve és rendszeres internetes
frissítéssel rendelkezik.

/Forrás: nardotech.hu/

A laptop segítségével csatlakozni tudunk a világhálóhoz is. Ezt a praktikus tulajdonságát
kihasználva a beavatkozó egység több információhoz juthat, mint az EDR rádió, vagy a
mobiltelefon segítségével. Azonnali kapcsolat jöhet létre a káreset és a Megyei Ügyelet, vagy
az Országos Főügyelet között. Bármilyen szükséges adat, dokumentum, videó vagy
hanganyag azonnal küldhető és fogadható.
Az eszközök beszerzése mellett fontos a továbbképzés is. A beavatkozókat az új eszközök
használatára, alkalmazásaik lehetőségeire, munkavédelmi szabályaira kell oktatni. A
tűzoltásvezetőket, mentésszervezőket az új technológiákkal, veszélyeikkel, beavatkozási
taktikájukkal kell megismertetni. A továbbképzéseket mindig aktualizálni kell a
járműtechnika fejlődésének változásaihoz.

VI. Befejezés
A pályamunkám bevezetőjében kitűzött célokat szem előtt tartva olyan anyagot állítottam
össze, mely megvizsgálja a hibrid technológia veszélyeit a beavatkozók szemszögéből, s
emellett a kapcsolódó műszaki, technikai, technológiai ismereteket is ezen szempont szerint
összegzi, rögzíti.
Bemutattam a hatályban lévő jogszabály általános előírásait a járművek tüzeinek esetén,
illetve az alkalmazott műszaki mentés közlekedési baleseteknél történő beavatkozási
szabályait. Bemutatásra került a hibrid technológia. A hajtás története 100 éves múltra tekint
vissza, voltak csúcskorszakok és alvó periódusok. A XXI. században fellendült a hibrid hajtás
fejlődése. Egyre több autógyártó cég ismeri fel a technológiában rejlő lehetőségeket.
Mérföldkövet jelentett a Toyota Prius 1997-es megjelenése, majd ezt követően egyre többféle
megoldással jelentek meg ilyen járművek. Ennek megfelelően röviden, de a szükséges
részletességgel ismertettem a hajtások fajtáit, csoportosításukat, szerkezeti elemeiket.

A pályamunkám további részeiben gyakorlati és elméleti szemszögből vizsgáltam a hibrid
technológiát tűzoltó szemmel. Ismertettem a hibrid jármű sajátosságait, újdonságait
beavatkozói és vezetői szinten. Megállapítható volt, hogy a tűzoltás és a műszaki mentés
során a hagyományos autóknál alkalmazandó taktikákat ki kell bővíteni a technológia
sajátosságaihoz illeszkedően. Már a felderítést végzőknek számítaniuk kell a hibrid járművek
jelenlétére, azaz már ekkor jelentkezik az eltérő eljárásrend szükségessége. A gyakorlati
fejezet után megvizsgáltam, hogy a jogi szabályozások alkalmazhatóak-e az ilyen autóknál
történő beavatkozásoknál, továbbá áttekintettem a jelzések vételének akadályait, azok
lehetséges leküzdését. Kidolgoztam egy lehetséges beavatkozási segédletet a hibrid
meghajtású járművek tűzoltási és műszaki mentési feladataira. Bemutattam olyan eszközöket,
alkalmazásokat, amelyekkel biztonságossá tehető a beavatkozás, és gyorsabb, rugalmasabb
lehetne az információ áramlása.
Magyarországon a hibrid autók elterjedését kedvezmények bevezetésével segítik elő.
Regisztrációs adó-kedvezményen kívül már egyre több város biztosít ingyenes parkolási
lehetőséget. Az autógyártók is elérhetőbbé teszik a technológiát. A felsőkategóriás autókból
már átkerült a hajtás a közép- és alsó kategóriás járművekbe is. A Peugeot a 308-as modellt
látta el ilyen hajtással, a Suzuki a Swift modelljén alkalmazta ezt a korszerű technológiát, a
Toyota pedig kiadta az Auris-t, és bejelentette, hogy 2011. áprilisában bemutatja a hibrid
Yaris-t, mely 2012-től már nagy számban futhat a magyar utakon is.
Dolgozatomban felvonultattam olyan taktikákat, szabályokat, információkat, amelyek
megkönnyíthetik és biztonságosabbá tehetik a beavatkozásokat ezen járművek eseteinél.
Legfontosabb megállapításaim átfogó megoldást kínálnak azokra a feladatokra, melyek a
rendelkezésünkre álló rövid felkészülési időben szükségesek lennének.
A jelzések vételekor megoldást jelentene egy olyan kikérdezési protokoll a rendőrség,
mentők, tűzoltóság, mint együttműködő szervezeteknél, ami segíti a kommunikációt. Ez a
jelzést vevő szerv működési feladatai szerinti kérdéseket tisztázná elsőként a bejelentővel,
majd a másik két társszerv szükséges beavatkozását megalapozó adatgyűjtést is végre lehetne
hajtani. Tehát nem sérülne az eddigi eljárásrend, de kiegészülne a másik két beavatkozó
szervezet magas szintű tevékenységének hatékony támogatásával is.
Pályamunkámban kidolgoztam egy lehetséges beavatkozási protokollt a hibrid járművek
tűzoltási, és egy másikat a műszaki mentési feladataira. Véleményem szerint a bonyolultabb,
összetettebb beavatkozásokhoz (beleértve ebbe akár a különféle katasztrófák esetén

alkalmazandó tevékenység-modulokat is) hasonló protokollokat készítve jelentősen
segíthetőek a beavatkozások vezetői a gyors és eredményes döntéshozatalban.
Egyes országokban az autógyártó cégek, ha egy új típust jelentetnek meg a piacon, akkor
kiadnak egy Veszélyhelyzeti Beavatkozási Útmutatót (Emergency Response Guide) a
tűzoltóságok, rendőrségek, mentők számára. Ezek a dokumentumok tartalmaznak minden
fontos
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egészítik

ki.

Ilyen

dokumentumok kiadását hazánkban is be kellene vezettetni. A gyártókat kötelezni kellene
arra, hogy magyar nyelven is adják ki ezeket az útmutatókat és az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon keresztül juttassák el minden beavatkozást végző
szervezethez, elősegítve munkájukat.
A tűzoltóságok eszközeinek fejlesztését is a technikai fejlődéshez kell igazítani.
Nagyteljesítményű feszítő-vágó szerszámok, pedálvágók, járműékek, mentőállványok,
légzsák mentesítők, szélvédővágók beszerzésének és pályázati lehetőségének megteremtését
kell biztosítani, érvényesítve a hibrid járművek elterjedése miatti speciális elvárásokat is.
Jelenleg is akad olyan cég, mely forgalmaz a villamos hajtású és hibrid járműveken végzendő
munkákhoz kifejlesztett mentőeszközöket. Ezek alkalmazhatóak mindenféle áramvezető
szerkezeti elemeken is, hisz a készülék 1500 V egyenáramig, vagy 1000 V váltóáramig
elektromos áramütések ellen szigetelt. A hidraulika tömlők áramot nem vezető anyagból
készültek, a csatlakozók műanyag kupakokkal vannak szigetelve.
Szükséges lenne minden fecskendőre rendszeresíteni egy hordozható számítógépet. A
fecskendőkben tárolt iratok digitális változatát is tárolhatjuk egy laptopon, csakúgy ahogyan
térképeket, Riasztási-és Segítségnyújtási Terveket, tűzcsapjegyzékeket, beavatkozási terveket,
veszélyes anyagok adatlapjait, melyeket akár interaktívan is összekapcsolhatunk. Egyszerre
több alkalmazást is futtathatunk, vagy dokumentumokat nyithatunk meg egymást kiegészítő
adatbázisokkal. Futtatható lenne ezeken a laptopokon egy olyan szoftver is, amellyel átfogó és
gyors információ kapható minden járműmodellről. A program segítségével a baleseti
helyzetekben gyorsabban, biztonságosabban lehetne a beszorult sérülteket a járművekből
kiszabadítani, a vágások vagy alátámasztások helyeit meghatározni. A jelenleg is létező ilyen
szoftver adatbázisa személy-, kisteherautókat, furgonokat és kamionokat tartalmaz. Az
internetes kapcsolat segítségével azonnali adatáramlás jöhet létre a tűz- vagy káreset és a

Megyei Ügyelet, vagy az Országos Főügyelet között. Bármilyen szükséges adat,
dokumentum, videó vagy hanganyag azonnal küldhető és fogadható. Web kamerák
telepítésével a helyszíni beavatkozást máshol tartózkodó szakértők bevonásával is segíteni
lehet, illetve egy kezdeti beavatkozással párhuzamosan már megszervezhető, előkészíthető a
magasabb szintű, például katasztrófa idején szükséges további irányítás.
Az eszközök beszerzése mellett fontos a továbbképzés is. A beavatkozókat az újonnan
forgalomba kerülő járműtípusok jellemzőire, az új eszközök használatára, alkalmazásaik
lehetőségeire, továbbá a kapcsolódó munkavédelmi szabályokra is folyamatosan oktatni kell.
A tűzoltásvezetőket, a kárhelyparancsnokokat az új technológiákkal, veszélyeikkel, speciális
beavatkozási taktikájukkal is meg kell ismertetni, melyet ugyancsak egységesen is meg lehet
tenni a beavatkozási laptopból elérhető OKF adatbázison, oktatási anyagokon keresztül. Így a
továbbképzéseket folytonosan aktualizálni lehet a szakmai ismeretek, illetve pályamunkám
esetén a járműtechnika fejlődésének változásaihoz.
Pályamunkám megírásának befejezését követően jutottam arra a megállapításra, hogy a téma
további, még részletesebb feldolgozásra is alkalmas lenne, illetve ez még inkább hozzájárulna
a beavatkozások elméleti megalapozásához. Tervezem tanulmányaim magasabb szintű
folytatását, a hibrid technológia tűzoltó-taktikai vonatkozásainak ehhez kapcsolódó
részletesebb, mélyrehatóbb vizsgálatát, elemzését.
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