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Köszönetnyilvánítás

Köszönöm a dolgozatomhoz való segítségnyújtást és szakmai beszélgetéseket
konzulensemnek Csorba Attila tű. századosnak és Szaller Vilmosnak (Főkert).
A dolgozat és a kutatásom elősegítését, illetve a kapott adatokat Nagy László tű.
őrnagynak (FTP-TVBFO), Jádi Zsuzsa tű. alezredesnek és Szederkényi Nándornak (KOK).
Köszönöm a rám szánt idejüket a kérdőívben résztvevő szolgálatparancsnokoknak.
Köszönöm a kísérletezés lehetőségét és az alpin-favágás módszerének tökéletes
kidolgozását Hajagos Antalnak és Apáti Jánosnak, illetve a technikák, a két szakma
szintetizálásban további ötleteket adó és aktívan résztvevő tevékenységet Hardy Viktornak,
Rozsnyai Lászlónak (Laci bácsi), Turcsán Zoltánnak, Nagy Gyulának és Matek Janónak.
Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a családom támogatását és türelmét amit a
dolgozatom írása alatt tanúsítottak felém.
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Bevezetés
Már korán megtanulhattam, hogy ha az ember fél valamitől, azt csak a megismerés
győzheti le. Ezért a tériszonyom legyőzése érdekében alpinistának álltam, nehezen
megközelíthető, alaposan körbeépített fák veszélytelenítésével kezdtem foglalkozni. Több
éves

szakmai

tapasztalatom

alapján

megállapíthatom,

hogy

a

veszélytelenítés

leghatékonyabb és legolcsóbb módja a megelőzés, a fák helyes gondozása (és nem
kivágása).
Emellett a természetszeretetem is megmaradt, így szabadidőmben önkéntesként azt
kerestem, hogy hol válhatok hasznára a társadalomnak. Különleges szakmámra tekintettel
két területhez kerültem közel: a veszélyelhárításhoz és a természetvédelemhez.
Érdeklődésem alapján a katasztrófavédelem, a veszélyek megelőzése vonzott inkább.
Felfigyeltem, hogy egy viharosabb időben milyen nagy károk keletkeznek fák által
Budapesten. Ezért, hogy pontos információk birtokába jussak a védekezést illetően,
jelentkeztem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre és most a Bsc képzés végén, a
már régóta foglalkoztató témát választottam a szakdolgozatom címének.

Témaválasztás aktualitása, indoklása
A növények sokkal régebbi lakói a bolygónknak az embernél. Ők felelősek többek
között az ember számára is létfontosságú légkör megfelelő oxigénszintjéért. Az ember
mindig is a természetben élt. Az emberiség a fejlődése során városokat hozott létre a
könnyebb megélhetés érdekében. A városok egyre komfortosabbá válásával a magasabb
épületek, az infrastruktúra fejlődésével ez megváltozott életfeltételeket jelentett a fáknak is.
A fák nyilvánvalóan nem változtatták meg életüket, tulajdonságaikat a körülményeik
megváltozásával. Egy erdőben egy elszáradt ág, korhadt fa termeszétesnek tűnik. Ugyanez
viszont a városainkban például egy óvoda udvarában, már több dolgot is felvet. Másrészről
a fák életritmusa lassabb az emberénél. Az ember képes egy nap alatt egy fa környezetét
teljesen megváltoztatni, míg a fa ehhez a megváltozott körülményekhez csak évtizedek
alatt lenne képes alkalmazkodni.
A biztonságos együttélésben a városok, mint összetett élőhelyek nagy kihívást
jelentenek. Ezen felül városaink a „normál” időjárási viszontagságokra tervezve készültek.
A klímaváltozás következtében kialakult szélsőséges időjárás egyre több esetben okoz
veszélyhelyzeteket. A városokban a magas, olykor elöregedett épületek szűk utcák, zárt
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udvarok, a villanyoszlopok és köztük lévő vezeték-rendszerek veszélyeket is jelentenek a
bennük lakó emberek számára. Ugyanakkor egy esetleges baleset (egy zárt udvarban
megdőlt fa, egy építkezésen az aknába zuhant munkás) megoldásához kivonuló egységek,
szakemberek munkáit nagyon megnehezíthetik ugyanezek a körülmények.
Nemrégiben jelent meg egy új szakma, az alpintechnika. Ami a szabadidősportok
mellett a városokban, a nehezen megközelíthető helyek miatt egyre inkább előtérbe kerül
mozgékonysága, kis hely- és felszerelésigénye miatt. Fiatal szakma lévén még keresi
helyét a város életében, de egyre gyakrabban alkalmazzák magasban történő
munkavégzéshez és mélyből, illetve magasból történő mentésekhez is. Egy ilyen jellegű
technológiánál nagyon fontos a megfelelő szakmai felkészültség. Egy új technológia
megjelenésével jelentkezik az azt használók megfelelő szakmai felkészítése, és technológia
pontos helyének, szerepének a meghatározása a balesetek elkerülése érdekében.

Ezért a fent vázoltak kutatásának érdekében célom volt, hogy
bemutatom az alpintechnika megjelenését és jelenlegi fejlettségét, jogi
szabályozását és képzési rendszerét, elemzem a jelenlegi használatának más
szakmákkal történő alkalmazását,
bemutatom a viharkárokkal kapcsolatban a viharok jellemzőit, a
Magyarországi veszélyeztetettség mértékét,
elemzem és vizsgálom a viharkárok során keletkezett fasérülések okát,
megelőzési lehetőségét, bemutatom ezzel kapcsolatban a megelőző
tevékenység hazai eredményeit,
vizsgálom a viharkárok eredményes felszámolásához szükséges új szakma,
az alpin-favágás igényét, jelenlegi alkalmazását és jövőjét, képzési
jogszabályi hátterét,
bemutatom a műszaki mentés jogi hátterét és eszközrendszerét,
elemzem

a

műszaki

mentések

során

alkalmazott

alpintechnika

elterjedtségét, a jogszabályi háttér egységességét,
részletezem

a

műszaki

mentés

fakidőlésekhez

történő

riasztások

statisztikáit és értelmezem az ebből levonható tanulságokat, keresem az
alpin-favágás igényének mértékét.
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Kutatási módszerek
A célul kitűzött feladatokat a konzulensemmel közösen meghatározott, a célokkal
kohézióban lévő kutatási módszerekkel valósítottam meg, amelyek a következők voltak:
tanulmányoztam az alpintechnikával, fagondozással és a műszaki mentéssel
kapcsolatos szakirodalmat,
elemeztem az alpintechnikával, favágással, fagondozással, műszaki mentéssel
foglalkozó jog hátteret és szabályozást,
tanulmányoztam a tűzoltóságok alpintechnikával, viharkárokkal kapcsolatos
dokumentációit, statisztikáit,
konzultáltam, információt gyűjtöttem interjúk, kérdőívek segítségével a Budapesten
ilyen irányú tevékenységeket végző szervek, cégek megfelelő alegységeivel (alpinklubok, Főkert, FTP, KOK),
az összegyűjtött anyagokat, információkat rendszereztem, szelektáltam és
rendszerszerűen szintetizáltam.
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1. ALPINTECHNIKA
Minden szakma egy emberi, társadalmi igény válaszaként keletkezik. Jelen esetben
előbb jelentkezett az emberi kalandvágy, a természet magasságai és mélységei
meghódításának az igénye. Emellett párhuzamosan fejlődtek a városok: több, magasabb,
különlegesebb épület épült. Tehát a városon belül is kialakult egy olyan környezet, a
nehezen megközelíthető és magasan, vagy szűk mélységben lévő helyek, amik a már
megszokott technológiákkal vagy nagyon körülményesen, vagy egyáltalán nem volt
megközelíthető. Erre a második, társadalmi igényre vált az alpintechnika iparrá és városi
veszélyhelyzetek felszámolásának elengedhetetlen részévé.
Egy szakmának is van „életútja” ami magában foglalja a megszületését és
kiteljesedését, illetve az emberi igény megszűntével, a kihalását is. Ezen a képzeletbeli
életgörbén helyezem el az alpintechnikát. Bemutatom a „megszületését” és vizsgálom a
kiforrottságának a mértékét.

1.1. Története, kialakulása
Az alpintechnika történetéhez nem
igen találni szakirodalmat, viszont, mint
szakma

tanulmányozásához,

nagyon

fontos, hogy el tudjuk helyezni időben,
illetve,

hogy megállapíthassuk,

hogy

milyen mértékben kiforrott szakmáról van
szó. Szakirodalomként mindösszesen a
hegymászással, barlangászattal, „outdoor”
tevékenységekkel

foglalkozó,

ahhoz

eszközöket gyártó cégek saját magukról írt

1. kép: Bőr sisak és derékheveder
Forrás: Rozsnyai László, 2011.

pár sorára hagyatkozhatunk. Emellett különböző természetjáró klubok hasonló sorai a
mérvadóak a jelenlegi szakemberek szóbeli beszámolóik mellett. Ennek a fejezetnek a
taralmát az előbbiekre támaszkodva állítottam össze.
Talán szó magyarázatával érdemes kezdeni. Az alpintechnika, az alpin technikából
áll. Az alpinista1 pedig hegymászót jelent. Ebből következett, hogy mivel a hegymászó
nehezen megközelíthető és magasan lévő helyen tevékenykedik, az iparban a hasonló
1

Idegen szavak és kifejezések szótára, Budapest 1989
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jellegű tevékenységet végzőket is így nevezték el. Így alakult ki az ipari alpinista kifejezés,
aki már nem hobbyból, hanem valamilyen munkavégzés céljából tartózkodik a magasban,
dolgozik kötéllel. Illetve az erre használt technológia pedig az (ipari) alpintechnika.
A hegymászásban az alpintechnika tulajdonképpen kimerítette a kötéllel való
társbiztosítást és a kötélen történő ereszkedést, hiszen a sziklán való fel és lemászás adta a
sport kihívását és élvezetét. De a szabadidősportok egy másik területén is kiemelten
hasznosnak bizonyult a kötél, mégpedig a barlangokban. A barlangokban az ember teljesen
a kötélre van utalva, a csúszós, sima falfelületek és a függőleges aknák, nagyobb
csarnokok egymás feletti elhelyezkedése miatt. Így a kötéltechnikában a ma ismert gépek
elsődleges fejlesztési helyszínét, és a technológiai fejlődés szükségességét a barlang adta.
Így tulajdonképpen ma alpintechnikának a hegymászásban és a barlangászatban
kifejlesztett kötéltechnikák és a különböző gépek használatának rendszerét értjük.
Gyártó cég neve

Székhelye

Alapítva

Kezdetek

Patagonia2

Kalifornia, USA

1970

1957

Petzl3

Franciaország

1975

1943

KONG4

Olaszország

1977

1830

AustriAlpin5

Ausztria

2003

1996

1. ábra: Nagyobb külföldi alpintechnikai eszközöket forgalmazó cégek
Készítette: Telepy Zoltán, ZMNE, Budapest: 2011.

Időben elhelyezve a szakmát fontosabb mérföldköveknek tekinthetjük a sportként
való megjelenését, majd az ezt kiszolgáló ipar megjelenését. Emellett fontos mérföldkő az
egységes és teljes oktatás szervezett formájú megjelenése.
A magyarországi egyesület neve

Alapítva

Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat

~1950

Excelsior Sportegyesület

19666

Komarnicki Gyula Természetjáró és Hegymászó
Sportegyesület

19857

2. ábra: Magyarországon alakult nagyobb alpintechnikával foglalkozó egyesület
Készítette: Telepy Zoltán, ZMNE, Budapest: 2011.

2

http://www.patagonia.com/eu/enHU/patagonia.go?assetid=3351 (letöltés ideje: 2011.03.17.)
http://www.petzl.com/en/about-us (DP CORPORATE 2010_EN.pdf 7. oldala) (letöltés ideje: 2011.03.17.)
4
http://www.kong.it/company.htm (letöltés ideje: 2011.03.17.)
5
http://www.austrialpin.at/ (Company) (letöltés ideje: 2011.03.17.)
6
http://excelsior.hu/tortenet.php (letöltés ideje: 2011.03.17.)
7
http://komarnicki.hu/page.php?19 (letöltés ideje: 2011.03.17.)
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Ahogy az összegyűjtött adatokból (1. ábra, 2. ábra) is jól látszik a legkorábbi adatok
szerint, 1943 körül jelentek meg azok a csoportok, klubok, akik a ma használatos
alpintechnikai

eszközökhöz

hasonlókat

használtak.

Ezen

eszközök

fejlesztése,

egységesítése és gyártása pedig a 70-es évektől indult be. Az oktatás tekintetében főként
klubokról beszélhetünk a sporttevékenység megjelenésével egy időben, illetve a gyártók
által kiadott katalógusok tartalmaztak egy-két képes utalást, hogy mit érdemes és mit nem
érdemes az adott eszközökkel csinálni. Magyarországon szintén a 60-as évek végétől
léteznek hegymászó klubok, barlangász társulatok, de a 90-es évekig, amíg világszerte
elterjedté nem váltak a gyárakban is bevizsgált eszközök, addig minden egyes csapat saját
maga varrta és készítette eszközökkel dolgozott (1. kép). Magyarországon általánosan
elismert, a felnőttoktatásba is integrált OKJ-s képzésként csak 2006-ban kerül, ezt
megelőzően és ezzel párhuzamosan ahány klub, annyi féle vizsga elven működik a képzés.

1.2. Alkalmazási területei és korlátai
A látványos és izgalmas sporttevékenység révén elég hamar
széles körben elterjedt az alpintechnika és legfőbb előnye, hogy kis
energiával a legkülönbözőbb, legnehezebben hozzáférhető helyekre is
oda lehetett jutni és ott hosszabb-rövidebb ideig bármiféle
tevékenységet végezni. Erre felfigyelve került alkalmazásra az
építőiparban, a különböző mentőtevékenységeknél és a harcászat
területén is. Így kis helyigénye miatt sokszor képes kiváltani, most a
mentés területére koncentrálva, a daru, a kosaras emelő, a nagy létrák
használatának, illetve állványzat építésének a szükségességét.
Az alpintechnika viszont csak az oda és visszajutás
tudományát jelenti, azaz pusztán egy megközelítési rendszernek8
tekinthetjük, ha van az elérendő célterület felett, vagy a közvetlen
környezetében megfelelő kikötési pont. Az alkalmazás egyik fő
korlátja ez utóbbi feltétel megléte. De kihangsúlyoznám, hogy ez egy a
hasonlattal élve azt jelenti, hogy az alpintechnika leginkább a
matematikához hasonlítható. Ahogy a matematika a tudományok

2. kép: Standépítés
Készítette: Yves
Marchand
Forrás: Petzl 2011
katalógus 9.old.

területén önmagában nem, hanem mint egy alap-segédtudományként a többi tudomány
segíti. Úgy az alpintechnika önmagában csak annyit tesz, hogy az ember odajutott, azt
8

Szederkényi Nándorral, a KOK munkatársával készített interjú – 2011.03.22.
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hogy a célterületen milyen más szakmai ismereteket kell használni azt nem tartalmazza az
alpintechnika. Viszont az adott szakmák sincsenek még felkészülve, hogy ilyen különleges
körülmények között milyen más megoldások, technológiák alkalmazására van szükség.
Ilyenkor a figyelembe veendő főbb szempontok:
életveszély (kötél szakadását megakadályozni, megfelelő kikötési pontok
használata)
elszigeteltség (abból lehet a feladatot megoldani ami kéznél van: megfelelő
tudás, szerszámok lezuhanás elleni védelme)
alkalmazott

felszerelés

(kötelező

Egyéni

Védőeszközök,

eszközök

teherbírása; műanyagok, fém eszközök sérülékenysége)
dinamikus munkahely (mozgékonyság és az erőkifejtés sajátosságai; nem
létezik a két lábbal állás biztonsága, ingázás, kifordulás, elpörgés)
időjárás (megváltozott, sokszor nem állandó hő, szél és fény viszonyok)
környezet (megszokottól eltérő dolgok jelentenek veszélyt, vagy éppen
biztonságot)

1.3. Főbb eszközei
Mivel

az

alpintechnika

leggyakrabban

a

kötéllel

dolgozik,

nyugodtan

kijelenthetjük, hogy az alpintechnika a kötéltechnikából fejlődött ki. Így minden más,
kötéllel dolgozó szakterület is, ugyan kisebb mértékben, de kétség kívül, hatással van az
alpintechnika fejlődésére és használatára. Ez többek között jeleni a hajózásban használt
kötéltechnikát (csomók, csigarendszerek) illetve a nehéz anyagokat mozgató vasiparban
kifejlesztett hevederek.
Az alpintechnika legfőbb alapja maga kötél. Ezalatt értem a kötél anyagát,
átmérőjét, formáját, rugalmasságát és egyéb fizikai tulajdonságait. Mivel emberi erő
mozgatásával valósul meg a használata, az elsődleges paramétere a kötélnek az összsúlya,
illetve a feladatok elvégzéséhez irányadó szükséges és még kezelhető kötélhossz. Ebből
adódik, hogy ma az alpintechnikában elterjedt kötelek műanyagból vannak, átmérőjük 2-15
mm és keresztmetszetük szabályos kör. A jellemzői és felhasználása szempontjából
megkülönböztetünk rugalmasabb dinamikus- (biztosításra használt) és merevebb statikus
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(munkavégzésre

kötelet9.

használt)

Egy

normál

munkakötél

kb.

2

tonna

szakítószilárdsággal rendelkezik, amit egy csomó 1,5 tonnára lecsökkent.
A testhevederzet két combkörből, egy derékkörből, vállhevederzetből és az ezeket
egységesítő rögzítési pontokból, illetve felszereléstartó fülekből áll. Anyaga általában
műanyag.
A zuhanásgátló, ahogy a neve is mutatja az alpinista lezuhanását hivatott
megakadályozni. A zuhanásgátló a biztosítókötélre kerül telepítésre. Együtt kerül
alkalmazásra energiaelnyelő eszközökkel, amik a zuhanó teste ható erőt hivatottak
csökkenteni.
Az ereszkedőgépek segítségével szabályozott távolságokat és szabályozott
sebességgel tehetünk meg a kötélen lefelé. Léteznek önfékező ereszkedőgépek, amik
kialakításukból adódóan, mindkét kéznek szabad mozgást engednek a lezuhanás veszélye
nélkül.
A mászógépek a kötélen való
felfelé

közlekedésben

Nyilvánvalóan

a

segítenek.

kötélen

az

egyik

irányban könnyen, de ellentétes irányban
nem

mozognak.

Általában

fogazott

eszközök, ezért hirtelen nagy rántásnál
sértik a kötelet.
Egyéb a kötélen való biztonságos
közlekedéshez és a feladat-végrehajtáshoz
szükséges felszerelések a karabinerek,
hevederek,

csigák,

segédkötelek,

kötélgyűrűk. Ezek kiválasztásánál ügyelni
kell

anyaguk,

teherbírásuk,

méretük

alapján a várható igénybevételre.
A személyek mentéséhez külön
lettek

kifejlesztve

speciális

mentőháromszögek, mentőhordágyak és
könnyen telepíthető állványok (3Hiba! A

9

3. kép: Mélyből mentés állvány és csigarendszer
alkalmazásával
Készítette: Yves Marchand
Forrás: Petzl 2011 katalógus 7.old.

Az alpintechnika szempontjából a munkakötél az a kötél, ami az alpinista súlyát a feladat-végrehajtása
során tartja. A kötéltechnikában nem beszélhetünk merevségről, ebben az esetben a munkakötél kb.5 cmes, míg a biztosító kötél kb.20-30 cm-es nyúlásáról, állandó „hintázásáról” van szó.
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hivatkozási forrás nem található.. kép).
1.4. Jogi szabályozása, biztonsági előírások
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény után alapvetőnek és a
legfontosabbnak tekinthető a 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai
tevékenység biztonsági szabályzatáról (továbbiakban IATBSz).

Az

IATBSz

munkavégzéshez
feladatokat.

meghatározza

szükséges

Veszélyes

biztonságos

felszereléseket

munkahelyként

és

kiemelt

fontossága van a biztonságának, ezért írásban kell
elrendelni az alkalmazását. Az alapvető biztonsági
előírásai a következők:
személyi feltételek (9.§),
egyéni védőeszközök (EVE) használata
(12.§ (2)),
független kikötési pontok (standpontok)
használata 500 és 750 kg-os teherbírással
(17.§ (1)),
kétköteles technika használata (16.§ (1)),

4. kép: Kétköteles technika
használata ereszkedéshez
Készítette: Yves Marchand
Forrás: Petzl 2011 katalógus 6.old.

kockázatértékelés készítése.
A többi szakmának a biztonsági előírásaival való összeütközés, ellentmondásosság
elkerülése az IATBSz 4.§-a szerint a munkavédelmi törvényből adódóan, mivel az
alpintechnika veszélyes technológia a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat során a
kockázatértékelést kell készíteni és a részeként „figyelembe kell venni:
az alkalmazott felszerelések, egyéni védőeszközök és felhasznált anyagok
kölcsönhatását,
a munkavállalókra ható, a munkavégzésből és a munkakörnyezetből
származó megterheléseket,
a helyi körülményekből adódó hatásokat (pl. feszültség alatt álló
berendezések közelsége, vegyi anyagok hatása).”10

10

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet 4.§ (4)
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Ez az előzetes kockázatértékelés alapján kell a munkáltatónak kell meghatároznia
írásban a munkavégzés során alkalmazandó alpintechnika módszerét 11.
A fentiektől két esetben lehet eltérni a személyi és EVE kivételével. Rendkívüli
munkavégzésnél, ha „az alpintechnika alkalmazására az emberek életét, egészségét, a
vagyonbiztonságot vagy a természeti környezetet közvetlenül fenyegető veszély miatt (pl.
életmentés, katasztrófa-elhárítás) kerül sor”12. Vagy, ha a „kockázatértékelés megállapítása
szerint a két kötél alkalmazása a munkavégzés során fokozott veszélyt jelentene egy kötél
is használható”13.
Ezért a veszélyelhárításban való alkalmazása és gyakorlata teljes mértékben a
munkáltatóra van bízva.
A

beavatkozói

tevékenység

szempontjából,

az

alpintechnikai

mentési

tevékenységre ott kerülhet sor egy részről, ahol kötelező alpintechnikát alkalmazni
jogszabály

szerint

(1.

sz.

melléklet).

létesítményi

tűzoltóságoknál,

színházban

repülőszerkezethez használt repülőruha, testhevederzet kiválasztásánál, elkészítésénél,
illetve a vízügyben és a szállodaiparban dolgozóknak, akik kötéllel ereszkednek a
munkahely megközelítéséhez.
Ezeken a helyeken vannak biztonsági előírások. A biztonsági szabályzatok
logikusan vannak felépítve, hiszen a szakma szabályozása mellé bevették, a különleges,
nehezen megközelíthető helyeken történő munkavégzés szabályozását. Tehát először van a
szakmai szabályozás és e mellett kell figyelembe venni az alpintechnikai biztonsági
szabályzatot. Tehát a két szakma összefésülésre került. Így a szakmai elvárások nem
ellentmondásosak.
Az iparban viszont más helyeken is alkalmaznak alpintechnikát, ahol ilyen jellegű
előírásokra nincs külön jogi előírás, ezért feltételezhető hiányuk és az ott előforduló
balesetek valószínűsége magasabb.

11

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet 4.§ (2)
11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet 1.§ (2)
13
11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet 16.§ (2)
12
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1.5. Képzés
Képzése, az előbbiekből adódóan még nem egységes. Általában két-, vagy három
szintű amit nevezhetünk alap-, és középfokú alpintechnikai képzésnek vagy alap-, haladó-,
és vezető képzésnek.
Az alapfokú alpintechnikai képzés a kötélen
való fel- és le közlekedés elsajátítását teszi lehetővé, az
ehhez szükséges kötél-, csomó, eszköz- és technika
ismeretével. Tartalmaz továbbá elméleti ismereteket és
a társmentési technikák közül a legegyszerűbbet.
A középfokú alpintechnikai képzés főként a
csiga és húzórendszerek ismeretének elsajátítása révén
a mentési technikák begyakorlását jelenti. Emellett
tartalmaz
elméleti

munka/mentésvezetői
anyag

rendszereknél

elsajátításával.
a

képzést
(A

bővebb

háromszintes

munka/mentésvezetői

képzés

jelentkezik önálló harmadik szintként.)
Jelenleg

felnőttképzés

rendszerében,

az

Országos Képzési Jegyzékben önálló szakmaként van
nyilvántartva.

De

ezzel

párhuzamosan,

sokkal

5. kép: Transzparenst szakított le a
szél egy panelház oldaláról a XI.
kerületben
Forrás: www.lánglovagok.hu

olcsóbban és ugyanarra a tevékenységre feljogosító végzettséget adva több alpin-klub14 tart
kötéltechnikai-, alpintechnikai képzéseket, ami az alapirányultság miatt nyilvánvalóan a
szakma más-más területeire teszi a hangsúlyt („Ki miben hisz” alapon.).

1.6. Részösszegzés
Az alpintechnika előnye, hogy kis helyigénnyel, nagy mobilitással rendelkezik (5.
kép). Az iparban és a mentésben alkalmazva csak ritka esetben beszélhetünk róla önálló
szakmaként. Inkább egyfajta közelítési rendszernek tekinthetjük. Alkalmazása során
fokozott körültekintéssel kell eljárni. Az eszközök korlátozott száma nem befolyásolja
kivitelezést, ha az emberi erővel kivitelezhető, mert az eszközök megfelelő kombinálásával
bármilyen feladat végrehajtható, ha van a célterülettel legalább egy magasságban lévő,
megfelelő teherbírású kikötési pont.
14

Itt az „alpin” előszót gyűjtőnévként értem a foglalkozásszerű alpinistákat (ipari alpinista) képző kinevelő
intézményekre. (Pl.: hegymászó egyesület, falmászó klub, boulder klub...)

15

Az alpintechnika alkalmazása során fontos, hogy mindig az alkalmazandó
szakterület adja meg, hogy milyen mértékben és milyen eszközeit felhasználva alkalmaz
alpintechnikát. Másrészt az alpintechnika alkalmazásával egy időben használt szakmai
ismeretek és eszközök újragondolása és bizonyos mértékű szabályozása szükséges, ami
kiemelt feladata a munkáltatónak, illetve tevékenységet vezetőknek.
Az alpintechnika jellemzője, hogy a feladat végrehajtás helyszínén kell a végrehajtó
személynek tartózkodnia, az ottani eszközök egy ember által könnyen kezelhetőnek kell
lennie. Az iparban való alkalmazására pontos leírásokat tartalmaz IATBSz. A nem ipari
célú felhasználás során alkalmazandó alpintechnika esetét a jogszabályi előírás
engedélyezi és munkáltatói hatáskörbe helyezi a módszer pontos szabályozását és annak
irányítását.
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2. FASÉRÜLÉSEK VIHAROKBAN
Ebben a fejezetben a veszély mértékét határozom meg, amit egyrészről a viharok
gyakorisága és fák állapota, illetve a fák hatósugarában lévő értékek adják. A fák állapotát
bővebben értelmezve bemutatom a fák hasznát, a veszély kialakulását megelőző
tevékenység fontosságát, illetve bemutatom a veszélyforrásokat.

2.1. Viharok gyakorisága
2.1.1. Viharról általában 15
A szélvihar tartós légáramlat, ami az útjába kerülő tárgyakra a szél sebességével
arányos nyomást gyakorol. A szelek a hideg és meleg levegő fajsúlykülönbsége miatt
alakulnak ki. A könnyebb meleg levegő felfelé áramlik, így a helyére a nehezebb hideg
levegő áramlik be. Az áramlás nagysága szerint beszélhetünk a Beaufort-skála szerint
viharos szélről, viharról, erős viharról, heves (igen erős) viharról és orkánról amelyeknek a
hatásait a 3. ábra. számú ábra tartalmazza. Külön érdekes, hogy a skála a szárazföldi
hatásoknál a fákon mérhető változásokat is taglalja. A globális klímaváltozás egyik hatása,
hogy ezek a szélviharok egyre gyakrabban fordulnak elő világszerte, így a várható
hatásokra való felkészülés a társadalom és a szakma közös feladata.

Azonosítás

Megnevezés

Hatás
A szél a fák erősebb ágait is folyamatosan
5. fokozat: 29-38 km/óra
Élénk szél
mozgatja.
A fák nagyobb ágai állandóan erősen
6. fokozat: 39-49 km/óra
Erős szél
mozognak.
7. fokozat: 50-61 km/óra
Igen erős szél
A vékonyabb fatörzsek hajladoznak.
Törzsek hajladoznak, a szél a fákról ágakat
8. fokozat: 62-74 km/óra
Viharos szél
tör le.
A vihar a gyengébb fákat kidönti, a
9. fokozat: 75-88 km/óra
Vihar
vastagabb ágakat letöri.
10. fokozat: 89-102 km/óra
Erős vihar
A vihar gyökerestül forgatja ki a fákat
A szél épületeket, tetőket rombol, fasorokat
11. fokozat: 103-115 km/óra
Heves vihar
ritkít, erdőket tarol le
A szél épületeket, tetőket rombol, súlyos
12-17.fokozat. 116 km/óra felett Orkán
pusztítást végez
16
3. ábra: Beaufort-skála utolsó fokozatai

15

Fejezet alapjául részben szolgált Dr. Varga Imre – Kertész László: A globális klímaváltozással
összefüggő katasztrófavédelmi taktikai módszer kidolgozása, különös tekintettel a Seveso besorolású ipari
létesítményekre in: www.vedelem.hu/letoltes/tanulmany/tan167.pdf (letöltés ideje: 2011.04.03.)
16
Forrás:
http://www.katasztrofak.abbcenter.com/?m=J%F3%2C+ha+tudjuk&al=Beaufort+sz%E9ler%F5ss%E9g
+sk%E1la (letöltés ideje: 2011.04.03.)
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A szélviharok gyakori velejárója a csapadék is. Ez egyrészről plusz súlyt jelent az
adott felületen, így a fákra nehezedő szélnyomás mellett a víz súlya is elősegíti az ágak
letörését, a fa kidőlését. Az eső áztató hatásával pedig meglazít, fellazít, például a talajt
meggyengítve csökkentheti a fák gyökereinek a kapaszkodó képességét, ami a
megdőlésükhöz, a talajból való kifordulásukhoz vezethet. Ugyanígy áztatja fel a talajt egyegy árvíz, vagy belvíz is, ami ugyanezzel a hatással bír a fákra.
2.1.2. Magyarországi viharok
Magyarországon az átlagos szél 7-15 km/h 10 méteres magasságban mérve.
Ugyanez Budapesten 13 km/h, a legszelesebb hónapunk a március 17. Eddig a legerősebb
széllökést 47.7 m/s-ot (171,72 km/h) a Kab-hegyen 2010. december 9-én mértek.18
A szeles (nagyobb, mit 36 km/h) és a viharos (nagyobb, mint 56 km/h) napok
utóbbi évtizedeinek átlagát a 4. ábra mutatja
be. A szeles napok száma 10-17, a viharos
napok száma 3-5 között mozog havonta. Ezt
az átlagot figyelembe véve azt mondhatjuk,
hogy a jövőben is számolnunk kell a viharok
pusztító hatásaival, ezért a várható veszélyek
megelőzése, illetve a megelőző tevékenység
hatékony ellenőrzése, segítése, illetve a
bekövetkezett veszélyhelyzetek elhárítása a
katasztrófavédelem egyik fontos feladata.

4. ábra: A szeles és a viharos napok számának
évi menete
Budapest-Pestszentlőrincen 2009-ben

A szélerősség vizsgálata mellett fontos a szél irányát vizsgálni. Budapesten az
uralkodó szélirány északnyugati, amit a 6. ábra19 is jól szemléltet. Az uralkodó szélirány
miatt Budapest hasonló tájolású utcáiban szélcsatornák jönnek létre (2. sz. melléklet) és a
veszély kialakulása szempontjából itt számíthatunk leginkább egy vihar pusztító hatásával.
A szél további útját befolyásoló épületek által a szél általános irányától eltérő tájolású
utcákban is számíthatunk károkra. Sőt egy-egy zártabb területen a szélerősség fel is
erősödhet, vagy különleges egyedi jelenségeket hozhat létre. Hasonló különleges forgó
légáramlat döntötte ki a Köztársaság-téri fák nagy részét (3. sz. melléklet).

17

Forrás: http://www.windfinder.com/windstats/windstatistic_budapest.htm# (letöltés ideje: 2011-04-10)
Forrás: http://www.met.hu/eghajlat/Magyarorszag/rekordok/orszagos/ (letöltés ideje: 2011-04-06)
19
http://www.met.hu/eghajlat/visszatekinto/elmult_evek/2009/szel/ (letöltés ideje: 2011-04-03)
18

18

5. ábra: Magyarországi csapadékos napok
száma (üres karika) és a csapadék
mennyiségének (teli karika) alakulása évenként
(OMSZ, 2005)

6. ábra: A szélirány relatív gyakorisága
m/s-ban Budapest-Pestszentlőrincen
(OMSZ, 2009)

A fák csak kivételesen nagy szélben dőlnek ki. De mivel a gyökerük kapaszkodó
erejét a talaj szilárdsága adja, ha talaj felpuhul, már egy sokkal kisebb erőhatás elegendő
egy fa földből való kifordulásához. Ezt eredményezheti, egytartós esős időszak, ami 2010
május 17.-én is előfordult.
Ezért fontos a szélerősség statisztika mellett a csapadék alakulását is vizsgálnunk.
A 5. ábra20 jól mutatja, hogy az éves átlagok alapján a csapadék mennysége lassan, de
emelkedik. A csapadékos napok száma pedig csökken, így a jövőben ritkábban és nagyobb
csapadékra számíthatunk, ami által a talaj feláztatásának a valószínűsége is emelkedik.

2.2. Fák a városban
2.2.1. A fa hasznossága 21
A megelőzés nyilvánvaló és legegyszerűbb formája a veszélyforrás megszüntetése.
Végleges megoldást a veszélyforrás és a védendő érték közötti megfelelő biztonsági
távolság adná, ami a jelenlegi városi életünkben fák nélküli környezet jelentene, de számos
értékük miatt nem ez a járható út. Esztétikai értékük mellett számos más, az
életfeltételeinket javító hatásaik vannak.
Oxigéntermelés a fotoszintézis során. Egy ember éves oxigénszükségletét
egy 80 éves, két 70 éves, vagy öt 50 éves fa állítja elő egy év alatt.

20

Szalai Sándor, Konkolyné Bihari Zita, Lakatos Mónika, Szentimrey Tamás: Magyarország
éghajlatának néhány jellemzője 1901-től napjainkig (OMSZ, 2005), Forrás:
http://www.met.hu/eghajlat/Magyarorszag/altalanos_jellemzes/
(_vol1_http_www_eghajlat_doc_Magyarorszag_eghajlatanak_nehany_jellemzoje_1901-tol.pdf) (letöltés
ideje: 2011-04-03)
21
Radó Dezső: Fák a betonrengetegben – A fák szerepe a környezetvédelemben, Budapest 1981 pp. 36-44
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Légnemű

szennyező

anyagok:

széndioxid

megkötése,

illetve

az

oxigéntermelés következtében a levegő hígítása, az egyéb szennyező
anyagok koncentrációjának csökkentése.
Szilárd szennyeződések (por) megkötése. Por megkötése a levélfelületen,
mint egy termeszétesen szűrőként, ami egy lemosó eső után újra üzemképes.
Így a fák a levegőben keletkező por 70% a fák lekötik.
Klímára gyakorolt hatása. Árnyékot ad (elnyeli a sugárzást, hőt), növeli a
levegő páratartalmát és ezek által légmozgást idéz elő.
Zajvédelem.

Egy

növénysáv

legalább,

de

inkább

háromszoros

zajcsökkentést idéz elő egy épített téglafalnál.
Rekreációs, pihentető hatás.
Az épületek esetében a talajban a mechanikai rázkódások és rezgések
csökkentésében nagy szerepe van a gyökérzetnek.
A településtervezés során ezért fontos szerep jut az élhető környezet kialakításánál
a növényzetnek, fáknak is. Telepítésük során fontos a megfelelő elhelyezésük, hogy
környezetükkel összhangban nevelkedhessenek. Kiemelt értékük abban is rejlik, hogy egy
30 éves fa, csak 30 év alatt pótolható.
2.2.2. Fahibák, mint veszélyforrások
A fák veszélyessége abból adódik, hogy letörik róla egy kisebb, vagy nagyobb ág,
vagy kidől az egész fa és ezáltal fizikai sérülést okoz annak amire, vagy akire ráesik,
illetve ezáltal akadályt képez.
A kiváltó okok számosak lehetnek, de két fő komponensét a tartó-erő nagysága és a
fára ható hajlító igénybevétel22 adja. Ebből határozható meg a terhelés mértéke az erőkar
figyelembevételével.
A tartó-erő nagysága a fa fajából, illetve anyagából adódik. E szerint beszélhetünk
puha fáról, vagy kemény fáról. Fajonként kerül meghatározásra a nyomó- és
nyírószilárdság. A tartó-erő függ még a fa állapotától (egészségtelen-, sérült törzs, hiányos
gyökérzet) és koronaszerkezettől (elágazások típusai, szabálytalanul növő ág).
A hajlító igénybevétel a húzó- és nyomó igénybevételek kombinációja. A húzó
igénybevétel alatt értve a fa önsúlyát, ami vegetációs időszakban a levelek súlyával

22

Garab József: Élőfák mechanikai vizsgálata (NymE FMK Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek
Intézet)
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megnövekszik, továbbá a vízáramlás, párologtatás intenzitását, hogy éppen mennyi az
adott ág víztartalomból eredő többletsúlya. Az Erzsébet-téri baleset 2008. május 28.-án,
amikor egy ostorfa (Celtis occidentalis) kidőlt
egy teljesen szélcsendes időjárásnál, ez utóbbi
jelenség

volt,

hogy

a

levegő

alacsony

páratartalma miatt nagymértékű párologtatása
volt a fának, így a víz plusz súlya miatt a fa
egyensúlyvesztésbe

került

és

rádőlt

két

személyre. (6. kép23)
A nyomó igénybevétel külső forrásból
származik. Ez lehet az eső, hó, jég, szél vagy
konkrét fizikai tárgy aktív, vagy passzív

6. kép: Megállóban várakozókra dőlt a fa
Forrás: MTI

nyomása. A csapadékoknál meghatározó a megtelepedési fafelület, a szél esetében a
lombkoronát vitorlafelületként értelmezzük. Fizikai tárgy által kiváltott nyomás lehet
ütközés (pl. autó), terhelés (pl. ráépítés), nyomás (pl. kerítés).
A tartó-erő nyilvánvalóan ott a leggyengébb, ahol sérült a fa és így kisebb a
teherviselése. A tartó-erő gyengülését a fa betegsége (7. ábra) és a fa sérülései okozhatják.

7. ábra: Fabetegségek okai
Készítette: Telepy Zoltán, ZMNE, Budapest: 2011.
23

Forrás: http://www.origo.hu/itthon/20080528-padon-ulo-nokre-dolt-egy-erzsebet-teri-fa.html
ideje: 2011-04-14)

(letöltés
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A fákat érő károsító hatások közül a városban, illetve az ember által okozott károk
közül kiemelném a következők hatásait: autók kéregroncsolása parkolása során, az
építkezések során keletkező kéreg-, ág-, gyökérsérülések, rongálás (repesz, szög, drót,
égősor, ácskapocs...).
A betegségeknek, fasérüléseknek látható
jelei is vannak, amiket a baleset figyelmeztető
jeleként kell értékelnünk. A fahibák a laikusok
számára is könnyen felismerhetőek, de pontos
értékelésükhöz kertészeti szakemberre, illetve
eszközös

vizsgálatokra

van

szükség.

Ezek
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általában a következő fahibákat jelentik:
Aránytalan koronájú, illetve erősen

8. ábra: Erős U-alakú elágazás és
gyenge V-alakú elágazás

dőlő fa.
Különféle kéregelhalások, daganatok.
Gyenge elágazások (8. ábra25).
Repedések: aránytalanságból, vagy
korábbi terhelésből adódóan.
Korhadt, gombás fa.
Kiszáradt fa, koronarészlet, vagy ág.
Gyökérproblémák: teljesen, vagy
részlegesen elpusztult, kiirtott

7. kép: Városligeti fasorban vihaban kidőlt fa
Készítette: Szaller Vilmos, 2006.08.02.

gyökérzet (7. kép).
2.2.3. Épített környezetből eredő veszélyek
Viharkár csökkentése szempontjából a másik fontos vizsgálandó terület a
településtervezés és rendezést érinti, hiszen a védekezés egyik leghatékonyabb módja
veszélyforrás és a védendő érték közötti megfelelő biztonsági távolság betartása.
Ez magában foglalja a fák ültetésének tervezését egyrészről helyigényileg hisz a fa
30-50 év múlva éri felnőtt korát és teljes méretét, amit már az ültetés helyének kijelölésnél

24

25

Jill D. Pokorny: Urban Tree Risk Management: A Community Guide to Program Design and
Implementation (USDA Forest Service State & Private Forestry, Northeastern Area) pp. 46-88
Jill D. Pokorny: Urban Tree Risk Management: A Community Guide to Program Design and
Implementation (USDA Forest Service State & Private Forestry, Northeastern Area) pp. 173.
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figyelembe kell venni. Másrészről, hogy milyen fajta fát ültetünk, hiszen az ártérbe való
fafajok, amik bár gyorsan nőnek és hamar eredmény mutatkozik ezért üdvösek, de emellett
„megszokták, hogy esnek kelnek” ami a városi környezetben, például egy buszmegálló
fölött már kifejezetten ártalmasak
mondható.
A

zárt

udvarban

nevelkedett fáknál fontos az épület
és a fa magassága, hiszen a gyökér
kapaszkodó

képességét

a

növekedése során tapasztaltakhoz
igazítja a fa, így ha hirtelen, kapja
meg a környezeti szélterhelést,
amikor túlnő az épületen, az a nagy
erőkart és az alulfejlett gyökérzetet

8. kép: Házra dőlt a fa - 2010.05.19-án
Készítette: FTP Videó Csoport Sallai Zoltán

tekintve könnyen balesethez vezethet. (8. kép)
Az épületek kialakításánál, tereprendezések alkalmával fontos a vízelvezetés
kérdése. Itt nyilvánvaló szempont, hogy sem a túl sok víz, sem a vízhiány nem tesz jót a
fának és ezáltal idővel a környék biztonságának.
Viszont, ha már van egy nagy egészséges fánk a frissen megvásárolt telkünkön és
aláépítjük a sokmilliós házunkat, általában a gyökerek jelentős megsemmisítésével, az
szintén újabb veszélyforrást teremt. Ez az építési engedélyezést, a beépítés mértékének
egyensúlyát jelenti. Nyilvánvalóan ide tartoznak a biztonsági távolságok is, amit bővebben
a jogi szabályozásnál mutatok be.

2.3. Fasérülés megelőzése
A megelőzés a megfelelő védelem első lépése. Védeni célpontokat lehet, illetve a
veszélyforrásokra lehet befolyást gyakorolni. Ez a mi esetünkben a kiemelt területek
védelmét, illetve a fák rendszeres ellenőrzését jelenti. A felmérés alapján pedig a megelőző
feladatok megfelelően ütemezett végrehajtását jelenti.
Magyarországon ezen a területen a Főkert Zrt. rendelkezik a legnagyobb
tapasztalattal, így az ő munkájuk vonatkozó részeit mutatom be.
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2.3.1. Favizsgálat - nyilvántartás
Egy város vagy település esetében a kiemelten védendő területek közé tartozik az
úthálózat, a nyilvános épületek, nyilvános terek. Amelyeket egy térképen színkódokkal
ábrázolva a következő Amerikai Erdészeti
Szolgálat által készített képet (9. kép) kapjuk.
Így a négy kategóriába osztott területeken
évente, 1-2 évente, 3-5 évente, illetve 5-7
évente javasolnak felülvizsgálatot.
Ezzel

párhuzamosan

a

fák

nyilvántartásba vétele és állapotfelmérése
meghatározó a megelőzés munkálatainak
tervezésében.
A Főkert NZrt. törvényi előírás26
teljesítésére fanyilvántartási rendszert vezet.
A

jelenlegi

elektronikus

fakataszteri

térinformatikai rendszert 2005 óta fejleszti a
Főkert NZrt. (10. kép). A rendszerbe GPS
koordináta

alapján

(geodéziai

felmérés)

9. kép: Grand Rapids településnek a fa
veszélyeztettség térképe

kerülnek be a fák aktuális állapotjellemzőikkel (dendrológiai felmérés). Így a központi
szoftver segítségével a felújítási- pótlási- és fenntartási munkák tervezése is jelentősen
megkönnyebbül.
A műholdas helymeghatározás alapján készített kataszterprogramok sűrű parki
állományban és magas házak között nem megbízhatóak. Viszont az RFID technológia – a
fákba elhelyezet TAG chipek 27 azonosítására használt rádófrekvenciás azonosítás – alkalmazása a digitális geodéziai és dendrológiai felméréssel együtt teljes megbízhatóságot
nyújt. A műanyag, szög alakú TAG-ben elhelyezett chipek hosszú távú megoldást
jelentenek, hiszen legalább 20 évig beolvashatóak.28

26

147./1992. Korm. rendelet, az önkormányzati ingatlanvagyon számbavételéről, és az
1/2002. (BK 8.) „BM-EüM-FVM-GM-ISM-KöM-KöViM-NKÖM-OMSzCsM együttes irányelv az
önkormányzati ingatlanvagyon egységes és egyedi értékeléséhez
27
A műanyag szög alakú TAG egy feltekert műanyag lapka közepén található chip-ből és a körülötte
körbefutó antennából áll.
28
Szaller Vilmos: A FŐKERT NZRt-nél Alkalmazott fakataszter rendszerek, 2010. November 19.-én a
Magyar Faápolók Egyesületének szakmai napján tartott előadása alapján
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Az állapotjellemzők rögzítése a
szemrevételezési lappal (4. sz. melléklet)
készül, de a nyilvántartásba vételkor
közvetlenül
rögzítésre

elektronikusan
a

pontos

elhelyezkedéséről,

kerülnek

adatok

a

környezetéről

fa
és

állapotáról, amiből pontosan kiszámolható
a fa, illetve fasor környezetvédelmi
értéke,

várható

veszélyességi

foka.

élettartama
Ezek

és

10. kép: A Főkert NZrt.-nél alkalmazott fakataszteri
rendszer
alapján
Készítette: Szaller Vilmos, Főkert NZrt., 2010.

egyszerűbben és sokkal tervezhetőbben

határozhatók meg a szükséges gondozási munkák.
Budapesten mintegy 34 ezer fasori és 100 ezer parkfát gondoznak a Főkert NZrt.
munkatársai, állapotukat részben szemrevételezéssel, részben lakossági bejelentések révén
figyelik. A GPS alapú fakataszter lefedettsége a fasorokban, 5 éves munka eredményeként
100%-os (34 414 fa/fahely 657 km hosszan, 149 út/utcában). Az egyedi azonosítóval
ellátott (TAG) parki fáknál, a munkát egy éve kezdték el, így a lefedettség mértéke kb. 4%
(Margitsziget 60%-a, azaz 4 217 fa kész). Viszont, ha kétség merül fel a fa állapotát
illetően, akkor műszeres vizsgálatokat is végeznek, ezek száma évente 500 és 1000 közötti.
A műszeres vizsgálat időigényes dolog, és elsősorban azokon a fákon végzik el, amelyek
már idősebbek.
A favizsgálat során állapíthatók meg többek között a fa hiányosságai, hibái és a
veszélyessége. A vizsgálat során értékelésre kerülnek a veszélyesség mértékét befolyásoló
tényezők a fa habitusa, a talaj, a gyökér, a törzs és az ágak állapota. „Egy fa egészségi
állapota kellő szakértelemmel külső jegyek alapján is nagy biztonsággal megállapítható, de
az élő fában lévő szöveti elváltozások, repedések, rejtett üregek kívülről szemlélve nem
láthatóak.” Ezért a vizsgálat történhet eszköz nélkül szakértői szemrevételezéssel, illetve
eszközös vizsgálattal. Típusait a következő 9. ábra szemléleti. Közülük az egyik
leglátványosabb technológia a magyar fejlesztésű fakopp 3D (10. ábra29).

29

Dívós Péter és Dívós Ferenc: Akusztikus tomográfia élő fák vizsgálatára, FAKOPP Bt., 2004. pp. 21.
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9. ábra: Eszközös favizsgálati módszerek típusai
Készítette: Telepy Zoltán, ZMNE, Budapest: 2011.

2.3.2. Faápolás nehézségei
A fentiekből kiderül, hogy a hosszútávon is leghatékonyabb megelőzés a
fasérülések időbeni észlelése és orvoslása, hiszen egy fa veszélyességét a megfelelő
szakértelemmel
tevékenységgel

és
a

megelőző

minimálisra

lehet

csökkenteni.
A fa anyagi érték, így a törvények
értelmében

van

tulajdonosa,

illetve

kezelője. A tulajdonos a helyrajzi számok
alapján nagyon sokféle lehet egészen a
fővárostól a kerületeken, intézményeken át a
magántulajdonosokig.

A

kezelők

a

10. ábra: Lucfenyő vágási képe és tomográfos
eredménye FAKOPP-pal

tulajdonos által megbízott szervezetek, cégek lehetnek. Mivel a tulajdonosok és kezelők
más szakmai, felszereltségi és gazdasági helyzetben vannak ezért a fák állapota,
gondozottsága, illetve veszélyességük mértéke hasonlóan nagy eltéréseket mutat.
Ha a fagondozás jogi szabályozását nézzük, az sem könnyíti meg tulajdonosok
széleskörű képzését, hiszen kerületenként különböző rendeletek szabályozzák az ezzel
kapcsolatos

engedélyeket,

pótlási

kötelezettségeket.

Budapesten

a

fakivágásról,
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metszésekről és az ezekhez kapcsolódó kötelezettségekről 78 különböző szintű jogszabály
rendelkezik.
A kötelező biztonsági távolságok,
űrszelvények, biztosítása érdekében az utak,
vasutak, villamos vezetékek közeléből a fák
ágait le kell vágni. Ezek méterben megadott
biztonsági távolságok, amit olykor a munkát
elvégzők mértani pontossággal hajtanak végre
a

jogszabályok

értelmében,

viszont

a

hátrahagyott fákban ezáltal nagy kárt okozva
a szakszerűtlenül vágott, kezeletlen sebhelyek
hátrahagyásával (11. ábra30), illetve a fa
egyensúlyának

nagymértékű

megváltoz-

11. ábra: Helytelenül vágott, hátrahagyott
sebhely újabb veszélyforrást jelent

tatásával, ami a későbbiekben balesetet okozhat.
A Főkert NZrt. Budapest parkjait, fasorait kezeli, amelyek forgalmasságuk miatt
kiemelt kockázattal bírnak. Csak szakmailag indokolt esetben, a balesetek megelőzések
érdekében vágják a fákat. Viszont adott esetekben, nem csak a szakmai kérdések játszanak
döntő szerepet. Egy idősebb fa, amelyről kora, betegségei, sérülései folytán fokozottan
veszélyes besorolást kapja a szakmai véleményben és a szakmai döntés azonnali kivágást
és pótlást írna elő, a laikusok fellebbezése miatt a szakmaiság helyett jogi útra terelődik a
vita, így a bírósági határozathozatalig sok idő telik el, miközben a balesetveszély ugyanúgy
fenn áll.
2.3.3. Képzés, szükséges szakmai háttér
Ahhoz, hogy a megelőző tevékenység szakszerű legyen érteni kell egyrészről a
fákhoz, növényekhez, másészt a fa biztonságos eltávolításához, illetve rendelkezni kell az
ehhez szükséges anyagi erőforrásokkal, engedélyekkel. Ez elsősorban a következőket
jelenti a kivitelezés különböző részfeladataiban31:
végállapot meghatározása:
o kertész
Végállapot eléréséhez szükséges eszköz kezelése és technológia kiválasztása:
30

Jill D. Pokorny: Urban Tree Risk Management: A Community Guide to Program Design and
Implementation (USDA Forest Service State & Private Forestry, Northeastern Area) pp. 77.
31
Az angol szakirodalomban ezen szakmák közös metszetét képviselő szakember megnevezése az arborist.
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o motorfűrész-kezelő, lakott területen kívüli / belüli fakitermelő
Megközelítési rendszer biztonságos használata:
o gépkezelő (kosaras emelő szakértő, darukezelő)
o ipari alpinista
Egy fa sorsáról a kertész dönthet csak a kellő
megalapozottsággal, ami a visszavágás mértékét (egy
ág,

koronarészlet

eltávolítása,

vagy

koronacsökkentés, vagy erős visszavágás, esetleg
kivágás), a megmaradó sebhelyek (12. ábra) pontos
elhelyezkedését

(regenerálódás

minél

előbbi

megkezdése miatt), illetve az utógondozás rendjét
jelenti

a

balesetveszély

újbóli

kialakulásának

elkerülése miatt. A munkavégzés során kiemelt
fontosságú visszamaradó sebhelyek. A fa a sebhely
begyógyítása érdekében két párhuzamos folyamatot
indít el. Kallusz képződéssel elkezdi bezárni a sebet,
illetve

a

bezáródásnak

útban

lévő

ágrészletet

visszaszárítja, hagyja elkorhadni. A végső tisztázó

12. ábra: Visszamaradó sebhely
Forrás: Siewnak-Kusche: Faápolás
napjainkban, 174. old.

vágás helyzete és szöge ezért fontos, hogy a fának már csak a gyógyítással kelljen
foglalkoznia a visszaszárítással ne.
A motorfűrész használatánál több szakmai szintet különböztetnek meg a szintek
közötti továbblépés alapfeltétele az egy éves szakmai gyakorlat. A motorfűrész-kezelő
csak a már földön fekvő fát darabolhatja, a lakott területen kívüli fakitermelő már ki is
döntheti a fákat, de értelemszerűen csak lakott területen kívül. A lakott területen belüli
fakitermelő rendelkezik csak megfelelő tapasztalattal, hogy a városokban végezze fák
metszését (EBSZ 4.1.32), ledarabolást, döntését emelődaru, kosaras emelő segítséggel,
vagy – a tananyagba 2009-ben újonnan bekerült –alpintechnikával.
A lakott területen belüli fakitermelői képzésben nagyobb szerepet kap a fák és az
épített környezet (közművek) alaposabb ismerete és az ehhez szükséges engedélyek. Egy
fa kivágását többféleképpen tanítja, az egyszerűbbtől a bonyolultabbakig. Ez jelenti az
egyszerű irányított döntés, kosaras kocsiból történő ledarabolás, vagy alpintechnika
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EBSZ „4.1. Fakitermelést lakott területen 1991. január 1-jétől csak olyan legalább 2 éves szakmai
gyakorlattal rendelkező fakitermelő szakmunkás végezhet, aki hatósági vizsgabizottság előtt eredményes
vizsgát tett a „fakitermelés lakott területen” tanfolyam tananyagából.”
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alkalmazását. A képzés nyilvánvalóan elméleti és gyakorlati részből áll. Jelenleg az
alpintechnika alacsony elterjedtségét figyelembe véve ezen a téren a gyakorlati
tapasztalatok megszerzése komoly nehézségekbe ütközhet.
2.3.4. Jogi háttér: szabályozása, biztonsági előírások
A favágás biztonsági (erdészeti tevékenység) előírásairól a 15/1989. (X. 8.) MÉM
rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról (EBSZ) szól. Erdészeti
tevékenységnek tekinti a fadöntési, gallyazási munkavégzést (EBSZ 1.1.). Fő előírásai
vázlatosan a következők:
Motorfűrészt csak két lábbal stabilan a talajon állva lehet használni (EBSZ 3.4.4.),
a fa koronájában 18-50 év közötti férfiak33 dolgozhatnak, akik az időszakos
alkalmassági orvosi vizsgálaton a magasban végezhető munkára alkalmasnak
bizonyultak (EBSZ 4.2.),
a fa koronájában csak kézi, vagy egykezes motorfűrész használható (EBSZ 4.4.),
vágás közben a vezetőlemez síkjában tilos tartózkodni (EBSZ 3.1.16.),
tilos váll fölötti magasságban motorfűrészt használni (EBSZ 3.1.18.),
döntés esetén a fa kétszeres magasságán belül a munkásokon kívül senki sem
tartózkodhat (EBSZ 3.2.14.).
Nyilván az EBSZ fő jogszabályi előírásai az erdészeti munkákra vannak méretezve,
de a lakott területen belül, illetve a fa koronájában kötélről végzett famunkákat nem tiltja,
de szabályozására csak nagy általánosságokban utal.
A fákkal más irányból foglalkozó környezetvédelmi jogszabályokban általában a
munkák engedélyezésére és pótlási kötelezettségre vannak előírások. Ez komoly
költségnövelő tényező a megelőző tevékenység folyamán, hiszen a pótlás a fakivágási
költség többszöröse is lehet, viszont a fenntartható fejlődés szempontjából elengedhetetlen
fontosságú.

2.4. Részösszegzés
Összegezve megállapítható, hogy Magyarországon gyakran van viharos erejű szél,
ami az ágakról kisebb, nagyobb ágakat tör le. A városokban egy ilyen jellegű baleset

33

A korábbi EBSZ-ban a 75 kg-os súlyhatár is előírás volt.
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emberéleteket veszélyeztet. Emellett megállapítható, hogy nem csak a viharos erejű szelek
jelentenek trigger hatást a fák balesetokozásainál.
A balesetveszély megelőzhető a fák rendszeres, tervezett ápolásával, de a
famennyiség nagysága és a jelenleg erre fordított erőforrások nem eredményeznek teljes
körű biztonságot, ezért a jövőben várhatóak fák által okozott balesetek.
A megelőzés során külön fontossággal bír a szakszerű végrehajtás, amire
példaértékű Budapesten a Főket NZrt. és munkatársainak tevékenysége, de a számos
fatulajdonos és kezelő ide vonatkozó szakértelme, felszereltsége, hatékonysága, a veszély
mértékéről való tényleges ismerete nem kielégítő.
A fakitermelő képzés többszintű felépítése megfelelő szakmai gyakorlatot és a
folyamatos továbbképzést segíti elő, ami elengedhetetlen a városi körülmények közötti
biztonságos munkavégzéshez.
A fentiek miatt kiemelkedően fontos a katasztrófavédelem és az elsődleges
beavatkozók megfelelő felkészítése a várható károk elhárítására.
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3. ALPIN–FAVÁGÁS34
Egy zsúfolt város életében fontos szempont a benne élők biztonsága és kényelme.
Azért, hogy minél nagyobb legyen egy város befogadóképessége az utcák szűkülnek,
magasabb házak épülnek. Emberek százezrei közlekednek, parkolnak az utcákon és
tartózkodnak az épületekben. Egy zsúfolt, kis térben nagy szerepet kap a hely minél jobb
kihasználása. Ezért egymást érik, a házak, utcák, terek, autók, légvezetékek és köztük
kapnak helyet a fák.
Ahhoz, hogy egy ilyen szűk helyen
famunkákat
technikákra,

lehessen

végezni

speciális

eszközökre van szükség.

Erre

szolgálnak a kosaras autók, emelődaruk, hogy kis
helyen elférve, adott esetben a fa kidöntése nélkül
aprítsanak le a föld szintjéig egy veszélyessé vált
fát.
De a modern technika ellenére, vannak
olyan területek egy városban (11. kép), ahová
ezek a viszonylag kisméretű (5-10 méter) gépek
sem férnek be. Ekkor merül fel az alpintechnika
alkalmazásának a lehetősége. Ez viszont további
kérdéseket vet fel a szakmák helyes szintetizálását
illetően, ami érinti a faismeretet, fűrészhasználatot

11. kép: Belvárosi óvoda zárt udvara
Készítette: Telepy Zoltán, 2009.

és kötéltechnikát.

3.1. Története
Az alpin-favágás Magyarországon nem létező szakma. Az IATBSz ide vonatkozó
paragrafusa, hogy a munkáltató oktassa a munkavállalót, adjon végzettséget igazoló papírt
az elvégzendő tevékenységről túl általános. Hiszen ki oktatja a munkáltatót? Külföldön
léteznek ilyen irányú képzések és felszerelések.
Ezeknek egyes adaptációi vannak jelen a Magyarországi piacon. Általában két felől
közelítik a vállalkozók ezt a tevékenységet. Egyrészről az erdészet, kertészet felől, tehát
34

Külföldi szakirodalmakban: arborist, tree surgeon kifejezéseket használnak. Azért használom az alpinfavágás kifejezést, mert szerintem főként ennek a két szakmának a szintéziséből áll az általam bemutatott
szakma (A favágás, mint helyes favágás, ezért beleértendő a fakitermelő és a kertész is.).
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foglalkozás alanya felől. Másrészről a szokatlansága miatt, mint magas, vagy nehezen
megközelíthető kivitelezhető foglalkozás a veszélyforrás kezelése érdekében, a
veszélyelhárítás, katasztrófavédelem felől.
Jelenleg tehát főként kisebb
létszámú vállalkozások foglalkoznak
alpin-favágással.
mód

közelítési
kertészből,

Ezeket

meg-

alapján

vagy

favágóból

alpinistákat
alpinistából,

találunk,

átnyergelt
vagy

tűzoltóból átnyergelt

favágókat, kertészeket. Ezután a
létrejött vállalkozás szakmai értékét
az alapszakma ismeretének mélysége
és az új szakma elsajátításának
mértéke,
tudás

illetve

a

szintetizálásra

megszerzett

13. ábra: Jelentés a veszélyes fákkal foglalkozókat ért
balesetekről az USA-ban
Készítette: A TCIA magazin szerkesztősége 2010. december

fordított

energia, kreativitás határozza meg.

3.2. Képzés, annak hiányából adódó balesetveszélyek
Megállapíthatom, hogy az előző fejezetekben bemutatottak alapján kifejezetten
alpin-favágó képzés nem létezik, hozzá legközelebb a lakott területen belüli fakitermelő
áll, de ennek még hazánkban fejlődnie kell. A legkönnyebben elérhető oktatóanyagnak
talán az internetet és a youtube-on lévő videó anyagok tanulságait lehetne említeni. Az
alpin-favágás következtében történt sérülésekről, balesetekről nincsenek mérvadó
Magyarországi számadatok, hogy vizsgálhassuk a probléma nagyságát.
Az USA-ban, Angliában léteznek ilyen irányú képzések, szakmai találkozók és
műhelymunka. De a viszonylag rendszeres szakmai képzés mellett is gyakran fordulnak
elő balesetek. Az USA-beli Tree Care Industry Magazine havonta közöl a szakmai
anyagokon kívül baleseti statisztikákat (13. ábra35). Ha ezeket a számokat összegezem és
vonatkoztatom az összlakosság arányában Magyarországra azt láthatjuk, hogy elvileg
itthon is legalább kéthavonta történik súlyos baleset, amiből kettő halálos ( 14. ábra). De ez

35

Forrás: Accident briefs in: Tree Care Industry Magazine 2010 decemberi szám 32. oldal www.tcia.org
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a szám lehet magasabb is, mert itthon nincs sem alpin-favágás képzés sem továbbképzés a
megfelelő szakmai fórumokkal.

14. ábra: Lakott területen belüli favágás közbeni balesetek
Készítette: Telepy Zoltán, ZMNE, Budapest: 2011

3.3. Jogi szabályozása
Az IATBSz alapvetően nem tartalmaz ellentmondásokat az alpin-favágásra nézve,
csak a munkáltató feladatkörébe helyezi a szakmai háttér biztosítását. Ezért külön
figyelembe kell venni, hogy egy fa esetében általában nem beszélhetünk sem két független
kikötési pontról, mert az adott fán belül kell megoldani a problémát
Az EBSZ szintén engedélyezi a fa koronájában történő munkavégzést, de
megkötése az egykezes motorfűrészre nem tűnik ésszerűnek (USA-ban, Kanadában a
kétkezes motorfűrész is engedélyezett). Ha figyelembe vesszük hogy egy egykezes
motorfűrészre legfeljebb 35 cm vágóéllel rendelkező vezetőlemezt szerelhetünk fel és egy
átlagos jegenyenyár törzsátmérője 10-15 méteren 35 cm-es akkor indokoltnak tűnik ennél
nagyobb méretű fűrész használata is a koronában.
A képzési rendszerben van az alpin-favágást részben tartalmazó szakma (lakott
területen belüli fakitermelő), de ez irányú képzése és elterjedtsége az idő rövidsége miatt
még nem teljesedhetett ki.
Az előírások nagy szabadsága egy szakma kialakulásánál előnyt jelentenek, viszont
idővel felmerül a tapasztalatok fényében a pontosabb szabályozás igénye. Az EBSZ
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fadöntésre vonatkozó előírásai centiméteres pontosságú előírásokat is tartalmaznak.
Szerintem egy ilyen különösen veszélyes területen az előírások pontosítása elengedhetetlen
fontosságú, ugyanakkor egy túlszabályozott rendszer a hatékony munkavégzést tenné
lehetetlenné.

3.4. A szakmák szintetizálása
A szintetizálás során fontos az óvatos feltérképezése az új szakmának. De mivel
fizikai törvényekről van szó ezért az elvi működés ugyanaz kicsiben, mint nagyban. A
felszerelés fokozatos teszteléséhez és a technológiák pontos megalkotásához pedig sok
egyedi helyzet elemzésére van szükség.
Ehhez szükséges elsősorban kertész, a fakitermelő és az alpintechnika szakma
magas szintű ismerete és rutinja.
Kertész szakmából a legfontosabb ide tartozó ismeret a fafajok tulajdonságainak az
ismerete:
fizikai (súly, keménység, teherbírás, hajlékonyság, szakadási hajlandóság),
biológiai (fahibák felismerése és hatásuk a fa fizikai jellemzőire, metszés
szabályainak az ismerete a további balesetek elkerülése miatt).
Fakitermelő szakmából koronában való munkához és a fa alatt lévő értékek
megmentéséhez

elengedhetetlenül

szükséges

ismeretek:
motorfűrész használatának alapos
gyakorlati

ismerete

(minden

testhelyzetből minden vágástípus
tökéletes, precíz végrehajtása),
dőlés irányát meghatározó hajk-ék
és az azt elindító-segítő döntővágás
milliméteres (15. ábra) pontosságú
kivitelezése,

15. ábra: Fa döntésének elmélete
Forrás: EBSZ: 3. függelék

nem függőleges helyzetű ágak vágással történő irányítása,
a fa szemrevételezése alapján pontos adatbecslés (fa vagy ág súlya, dőlés
iránya és nagysága, távolságok, magasságok, súlyközéppont meghatározása).
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Alpinista szakma fára adaptálása:
fára felmászás és lejutás, ön és társbiztosítás
technikái;
koronában való közlekedés (erszkedési pont
megfelelő magasságba, ágvékre kijutás
technikája

a

kötések

pontosan

kivitelezéséhez);
bontási

munka

megtervezése

háromdimenzióban, majd a munkafázisok
kivitelezése:

oldalágak

levágása,

törzs

ledarabolása (12., 13. kép);
fenti- lenti csigastand helyes kialakítása,

12. kép: Alpin-favágás, irányítot
zuhantatás
Forrás Telepy Zoltán, 2008.

megfelelő kötélvezetések a kötélszakadások
elkerülésére.
A kivitelezéshez, ahogy az alpintechnikában is legalább két szakértő szükséges,
hiszen kettejük együttműködésének lesz eredménye a balesetmentes munka. A fenti és a
lenti nézőpont folyamatos egyeztetése elengedhetetlen a fa méreteinek, súlyának és bontási
technológiájának pontos meghatározásához. A bontási terv kivitelezése szintén
kétszereplős. A fenti megfelelő méreteket, megfelelő irányban vág le, míg a lenti a
megfelelő ütemben ereszti, irányítja a faágakat. A munka összehangolásához egyezményes
vezényszavakra van szükség, mert sem a távolság és a háttérzaj sem a munka jellege nem
tesz lehetővé hosszas párbeszédeket minden mozdulat előtt.

3.5. Részösszegzés
Magyarországon még nem létezik alpin-favágás önálló szakmaként, viszont van rá
igény a nagymértékű városi beépítettség miatt. Ezért itthon nem létezik sem oktató sem
továbbképző intézménye.
Az ide vonatkozó jogszabályok (EBSZ, IATBSz) nem tiltják, de nem is
tartalmaznak pontos előírásokat a kivitelezéshez, ami balesetveszély jogszabályi
megelőzését és a felelősségek pontos megállapítását nem teszi lehetővé. De ennek pontos
értékeléséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő adat.
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Az alpin-favágásról elmondható, hogy a
megfelelő szakképzettségekkel és gyakorlattal
biztonságosan metszethetők, vághatók vissza,
vagy vághatók ki fák szűk helyeken.
hosszútávon

is

biztonságos

végrehajtáshoz

szükséges

a

kertész,

A

feladatlakott

területen belüli fakitermelő és az ipari alpinista
szakma megfelelő mélységű ismerete, gyakorlata
és ezek szintetizálása.

13. kép: Alpin-favágás, ledarabolás
Forrás: Telepy Zoltán, 2008.
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4. ALPINTECHNIKA ÉS FAVÁGÁS A TŰZOLTÓSÁGOKNÁL 36
Az utóbbi évtized „káreseti statisztikái egyértelműen a műszaki mentések
növekedését mutatják a tűzesetekkel szemben (17. ábra). Többek között a szélsőséges
időjárási jelenségek okozta károk (16. ábra), ... és a lakosság veszélyeztetettségének a
növekedése megkövetelik, hogy a tűzoltóság és a katasztrófavédelemmel, kárelhárítással
foglalkozó szervek tűzoltási-műszaki mentési tevékenysége gyors, szakszerű és
eredményes legyen.”37 A műszaki mentések nagyobb száma miatt már eddig is számos
fejlesztés, korszerűsítés történt a műszaki mentés szabályozásában, elméletében és
eszközeiben.

17. ábra: Beavatkozások 2009-es megoszlása
Budapesten
Készítette: Telepy Zoltán, ZMNE Budapest:
2011.
Forrás: FTP-TVBFO, ERIR

16. ábra: Budapesten a tűzoltók fakidőléshez
történt vonulásainak számai 2003-2008
Készítette: Csorba Attila tű. szds., Budapest.:
2008.

A műszaki mentések korszerűsítése érdekében a tűzoltóság tekintetében az 1990ben a BM TOP által kiadott Szerelési Szabályzatot az eszközök technikai fejlődése, a
jogszabályi változások és a gyakorlati élet tapasztalatai miatt a BM OKF 2003-ban
megújította. Az akkori szabályzatba nem került be az alpintechnika alkalmazása. Viszont
az azóta eltelt idő alatt már több területen eredményesen került alkalmazásra. A Fővárosi
Tűzoltóparancsnokságon belül a kiemelt esetszámra tekintettel külön szakegységet
(rohamszolgálatot: Roham 1, Roham 2) az alpintechnikát igénylő veszélyhelyzetek
felszámolására hozták létre.
A szélsőséges időjárások az utóbbi években egyre gyakoribbá és rendszeressé
váltak. A statisztikában jól látható módon ilyenkor a vonulások száma megtízszereződik. A
riasztások ilyenkor főként a fasérülések, fakidőlések miatt sokszorozódnak meg. Ezáltal a
tűzoltóság hirtelen, néhány napra nagy igénybevételnek van kitéve (18. ábra).
36
37

A fejezet grafikonjai a 6. sz. mellékletében nagyobb méretben is tanulmányozhatók.
Kuti Rajmund: Műszaki mentések I.-II., ZMNE egyetemi jegyzet, Budapest 2007., pp. 4.
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18. ábra: Vonulások tűzoltáshoz, műszaki mentéshez 2009. július hónapban Budapesten
Készítette: Telepy Zoltán, ZMNE Budapest: 2011.
Forrás: FTP-TVBFO, ERIR

Bár a 1/2003. (I. 9.) BM rendelet mellékletének, a Tűzoltási és Műszaki Mentési
Szabályzatnak (továbbiakban: TMMSZ) 5. függeléke értelmében a hosszan tartó
igénybevételt igénylő feladatok (pl.: rendkívüli időjárási helyzet) végrehajtására csak a
szükséges mértékű tűzoltó erő- és eszközállomány alkalmazható38, illetve, hogy a tűzoltók
a veszélyhelyzetekben történő feladatvégzés során csak a szakterületüknek és
képesítésüknek megfelelő szakfeladatokkal bízhatók meg 39. Az átlagos terheltségtől, ilyen
mértékű eltérésnél (19. ábra) igény
merülhet fel a várható eseményre
való külön felkészülésre. Felmerül a
kárelhárítás eszközeinek, módszerének az alaposabb vizsgálata, hogy a
szakmai felkészültség megfelelő-e,
illetve a városi körülmények között
megsérült

fáknál

az

előbbi

fejezezetben bemutatott módon, az
alpintechnika
könnyítheti-e

alkalmazása
a

beavatkozók

munkáját.

38
39

meg-

19. ábra: Rendkívüli időjárás következtében Érd
működési területen történt 1052 káreset megoszlása
2010. 05. 15-tól 2010. 06. 06-ig (23 nap) terjedő
időszakban
Készítette: Telepy Zoltán, ZMNE Budapest: 2011.

TMMSZ 5. függelékének 2. pontja
TMMSZ 5. függelékének 3. pontja
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4.1. Műszaki mentés40
A műszaki mentést az „1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a
műszaki mentésről és a tűzoltóságról” tartalmazza. A 1996. évi XXXI. törvény alapján a
műszaki mentés41 minden olyan elsődleges beavatkozói tevékenység, ami nem tűzoltás és a
tűzoltóság végzi a rendelkezésére álló eszközökkel. Ez magában foglalja a veszélyes
anyagok szabadba jutásánál, nukleáris baleset során, közlekedési baleseteknél, közművek
meghibásodásával

kapcsolatos

baleseteknél,

épületkároknál,

természetes

vizekben,

csatornákban, kutakban bekövetkezett baleseteknél,
magasban, mélyben bekövetkezett baleseteknél és
természeti csapásoknál az élet és vagyonmentést.
Az elsődleges beavatkozás a közvetlen
veszélyhelyzet megszüntetéséig tart, vagy nagyobb
mértékű kár esetén addig, amíg a mentés irányítását
egy magasabb védelmi szervezet át nem veszi.
A 1996. évi XXXI. törvény hatálya kiterjed
a Magyar Köztársaság területén tartózkodó minden
magánszemélyre,

jogi

személyre

és

ezek

szervezeteire, ha nemzetközi szerződés máshogy
nem rendelkezik. A törvény hatálya nem terjed ki a
bányák

föld

alatti

részeire. 42

A

2.§

pedig

14. kép: Magasból mentés kosaras
autóval
Készítette: FTP Videó Csoport Murai
László

tartalmazza, hogy a műszaki mentés azon önkormányzatok kötelező közszolgáltatási
feladata, amelyek készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati vagy önkéntes
tűzoltósággal rendelkeznek, illetve hogy ez a szolgáltatás általában térítésmentes.
Ezért a hatékony feladat-végrehajtás érdekében a tűzoltók a „műszaki mentés
érdekében a személyes szabadságra, a magánlakás sérthetetlenségére és a tulajdonra

40

Az alfejezet alapjául szolgált: Kuti Rajmund: Műszaki mentések I.-II., ZMNE egyetemi jegyzet,
Budapest 2007., pp. 5-13.
41
1996. évi XXXI. törvény (4.§ g.): 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 rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel - végzett elsődleges
beavatkozói tevékenység”
42
1996. évi XXXI. törvény (1.§)
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vonatkozó alkotmányos jogokat ... olyan mértékben korlátozhatják, amely arányban áll az
élet, a testi épség és anyagi javak védelmével.” 43
Az életmentés tekintetében, pedig a veszélyeztetett személy mentését - annak
akarata ellenére is - végre kell hajtani. 44
Egy balesethez, kárhelyszínhez való kiérkezéskor, vagy egy „zsúfoltabb”
időszakban, amikor kiemelten sok segélyhívás érkezik be a tűzoltóságokhoz fontos, hogy a
feladatokat megfelelőképp tudjuk rangsorolni. A műszaki mentések során a végrehajtandó
feladatokat Kuti Rajmund a következőképpen rangsorolja:
életmentés,
közvetlen

és

közvetett

élet

és

balesetveszély elhárítása,
állatok, tárgyak és anyagi javak
mentése értékük, pótolhatóságuk, az
állatjóléti
funkcionális

szempontokra

vagy

fontosságukra

tekintettel,
az esemény által okozott további
környezeti károk mérséklése,
közlekedési

forgalom

helyre-

állításának elősegítése.45

15. kép: Vihar utáni kármentesítés daru segítségével
Készítette: FTP Videó Csoport Murai László

4.1.1. műszaki mentés eszközei, járművei
A műszaki mentésekhez többféle a gépjárműfecskendőkön kívül többféle
különleges gépjármű is rendelkezésre áll a tűzoltóságoknál. Ide tartoznak a műszaki
mentő gépjárművek, tűzoltó daruk, magasból mentők, konténerhordozó járművek, a vízből
mentés eszközei és speciális járművek. Az alpintechnikai jellegű, illetve fakidőléssel
kapcsolatos káresemények felszámolásánál ezek közül a magasból mentők és tűzoltó daruk
a legérintettebbek. A tűzoltó daruk 35-70 tonnás teherbírással, kb. 7 méteres kitalpalási
szélességgel és akár 40 méteres emelési magassággal segíthetik a káresemény
felszámolását (15. kép). A magasból mentők 30-42 méteres magasságig nyújtanak

43

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 3.§
1/2003. (I. 9.) BM rendelet mellékletének, a Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzat 92. pontja
45
Kuti Rajmund: Műszaki mentések I.-II., ZMNE egyetemi jegyzet, Budapest 2007., pp. 7.
44
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hatékony segítséget (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. kép), de 12,5 m/s (45
km/h) szélsebesség felett használatuk nem megengedett a balesetveszély miatt.46
A műszaki mentéshez használt eszközök rendeltetésük alapján az emelő- és
húzófelszerelések, a vágó és bontóeszközök, az elektromos berendezések, az alá- és
kitámasztó felszerelések, a kéziszerszámok, illetve a védőeszközök. Az emelő- és
húzófelszerelések közé tartozó eszközök közül a magasba emelő felszereléseket, a
gépjárműre szerelt darut, a különböző csörlőket, létrákat (dugó-, és kihúzható létra), illetve
az ember és állatmentéshez szükséges felszereléseket. A vágóberendezések közül pedig a
motorfűrészeket emelném ki, hiszen az alpintechnikai jellegű, illetve fakidőléssel
kapcsolatos káresemények felszámolásához ezek a rendszeresített eszközök használhatók
fel hatékonyan.47

4.2. Alpintechnika a műszaki mentések során
A tűzoltóságon belül a speciális
mentésekre szakosodott egységek is
vannak. Létezik rohamcsónakkal ellátott
búvárszolgálat, mentőkutyás szolgálat,
tűzoltóhajóval felszerelt szolgálat és
rohamszolgálat,
alpintechnikai
Magyarországon

ami

a

tűzoltóság

szakegysége.
két

Egész

alpintechnikai

szakegység létezik. Pesti székhellyel a
Roham 1, aminek a működési területe
Pest, illetve budai székhellyel a Roham

16. kép: Mélyből mentés a Margit-hídon
Készítette: FTP Videó Csoport Sallai Zoltán

2, aminek a működési területe Buda.48
Az alpintechnika alkalmazásairól a tűzoltóságoknál nincsen központi statisztika. A
beavatkozások során a kárhelyparancsnok által kötelezően kitöltendő Tűzeseti / Műszaki
Mentési Jelentés (TMMJ) alapján készülnek statisztikák (5. sz. melléklet). Egyrészről a
rengeteg fölösleges adminisztráció elkerülése érdekében ez egy tömör, nagyságrendi
46

Kuti Rajmund: Műszaki mentőjárművek, mentőeszközök, ZMNE egyetemi jegyzet, Budapest 2007.
Zemplén István: Műszaki mentés, gépei, eszközei, BM KOK, Budapest: 2001.
48
Az ezzel kapcsolatos adatok a 2011. márciusi adatokat tartalmazzák. Várhatóan 2011. májusától a Roham
1 és 2 összevonásából Pesten egy Különleges Mentési Csoportot hoznak létre.
47
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jelentés a tűzoltói tevékenységről, a beavatkozás során felhasznált erőforrásokról, illetve a
beavatkozás körülményeiről a veszély keletkezésétől a bevonulás megkezdéséig. Ezért az
ez alapján készített központi statisztika további értelmezésre szorul. Másrészről ez a
formanyomtatvány az elmúlt 20 évben nem változott. Ezért részleteiben nem jelennek meg
az új kihívások adatrögzítéseinek lehetősége, többek között az alpintechnika sem. Az
alapadatokból következtethetünk bizonyos tendenciákra, de ahhoz, hogy pontos számokat
kapjunk az érintett tűzoltóságok saját statisztikáiból, külön jelentéseit is fel kell
használnunk, de ezek részletessége különböző mértékű.
Ezért, hogy az alpintechnika jelenlegi alkalmazási területeit, annak gyakoriságát, az
ezzel kapcsolatos további adatokat megismerjem több tűzőséggel készítettem interjút. A
mintavételezés több helyről történt, hogy a nagyságrendileg modellezhető legyen az egész
ország. Ennek érdekében adatokat kaptam a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzvizsgálati
és Beavatkozáselemzési Főosztályától (6. sz. melléklet), és interjút készítettem a Roham 2,
Közép-Buda, Érd, Győr egy-egy szolgálatparancsnokával (szakegység, budapesti kerület,
nem fővárosi kisebb és nagyobb város).

állatmentés

33%

öngyilkosjelölt (híd, szikla,
épület)

23%

tető/tűzfal veszélytelenítés

11%

favágás

11%

kútból mentés

10%

hídról ereszkedés a
pillérnek ütközött hajóra

10%

személymentés

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

20. ábra: A Roham 2 műszaki mentéseinek százalékos megoszlása (éves)
Forrás: 2011.02.22-i interjú (7. sz. melléklet)
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A Roham 2 és fővárostól messzebb lévő Győr MJV Tűzoltóságának van a
vonulásaikhoz alpintechnikai eszközök rendszeresítve 49. Az esetükben havonta 3-5
alkalommal volt szükséges alpintechnika használata a kárfelszámoláshoz 50. Ezek eloszlása
azt mutatja mind a Roham 2 (20. ábra), mind a Győri51 tapasztalatok fényében, hogy
leginkább 3+1 feladat a leggyakoribb:
magasból mentés (17. kép),
mélyből mentés (16. kép),
alpin-favágás,
lakásba bejutás (18 .kép).
Ezen feladatok ellátásához szükséges szakmai
tudásra külső tanfolyamokon, a tűzoltóságon belüli
továbbképzések során, illetve gyakorlatok (akár
külföldön) alkalmával tettek szert.
Az

alpintechnika

alkalmazhatóságáról

a

kérdőívben többféle válasz született. Egyértelmű
előnyének
esetekben

tartják,
a

hogy

magasból

kiválthatja
mentő

szert

bizonyos

17. kép: Magasból mentés
alpintechnikával
Készítette: Pinkóczi Tamás, 2011.

(olcsóbb,

gyorsabb), és biztosításra alkalmasabb a mentőköteles és mászóöves technikánál.
A szűk utcák, zárt udvarok kérdéskörére, részben jó megoldás lenne kisebb
magasból mentő alkalmazása, de Budapestnek vannak olyan szűk helyei ahová ezek sem
férnek be, ekkor pedig kizárólag az alpintechnika nyújt korszerű biztonságos megoldást,
vagy kisebb gépjárművek alkalmazása.
4.2.1. Képzés, felszereltség
Az alpintechnika képzése a tűzoltóságok körében országosan nem egységes. A
Katasztrófavédelmi

Oktatási

Központban

(KOK)

az

Alapfokú

Tűzoltóképző

Tanfolyamnak nem része. Központilag szervezett, illetve támogatott továbbképzés során
történik alpintechnikai képzés. Ezeket

a továbbképzéseket, vagy a tűzoltóság

állományában lévő alpintechnika oktató, vagy külső cég saját oktatója tartja és ad
végbizonyítványt róla. Ha ehhez még figyelembe vesszük az első fejezetben bemutatott
49

7. sz. melléklet 2./c
7. sz. melléklet 1./b
51
7. sz. melléklet 2./a
50
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nem egységes alpintechnikai képzési rendszert akkor egyértelmű, hogy a beosztott
állomány által alkalmazott technológiák, eszközök sem azonosak.
Ez a továbbképzés meglétét, megszervezését (sokszor a tűzoltó önerőből történő
finanszírozásával) tekintve egy jó reakció a megváltozott társadalmi igényekre. A műszaki
mentés ilyen jellegű tevékenységének, eszközeinek pontos definiáláshoz kiváló alapozás.
Jelenleg

a

hivatásos

tűzoltóságok

önkormányzati

tűzoltóságok,

ezért

a

rendelkezésükre álló pénzügyi keret esetében meghatározó a fenntartó önkormányzat
anyagi helyzete. Ebből adódóan a felszereltség mértéke sem lesz azonos. De ez nem
tekinthető minden esetben hátránynak, hiszen fontos, hogy oda koncentrálódjon az erő és
eszköz, ahol ténylegesen szükség van rá. Az önkormányzatok fő, egymástól akár
nagymértékben eltérő bevételeinek alapja az ellátandó lakosok száma, és területükön
működő cégek, üzemek adói. Ezért lényegében egyenes arányosságban van a rendelkezésre
álló pénzügyi keret és a veszélyeztetettség mértéke. Ilyen szempontból kifejezetten
optimális a tűzoltóságok költség és eszköz ellátása.
4.2.2. Jogi szabályozás, előírások
Jogi szabályozásban nincs nagyságrendi eltérés
az alpintechnika fejezetben ismertetektől. Az 1/2003.
(I. 9.) BM rendelet is csak megerősíti, hogy a műszaki
mentés során elsődleges fontosságú az életmentés, amit
akár anyagi kár okozásával is el kell végezni52, de
állatok, tárgyak és anyagok mentésénél emberélet és
testi épség nem veszélyeztethető53.
Létezik olyan káreset ami nem felszámolható a
tűzoltóság eszközeivel, ekkor más szerv, magán cég
eszközeit, szaktudását lehet igényelni, ha a helyzet
sürgőssége úgy kívánja. De ha a káreset nem
veszélyeztet

közvetlenül

emberéletet

akkor

a

tűzoltóság részéről elegendő, ha a területet lezárja
(kordonszalaggal

52
53

körbekeríti)

a

kár

végleges

18. kép: Lakásba bejutás
alpintechnikával
Készítette: FTP Videó Csoport Paul
Tamás

1/2003. (I. 9.) BM rendelet mellékletének, a Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzat 89. pontja.
1/2003. (I. 9.) BM rendelet mellékletének, a Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzat 114. pontja.
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orvoslásáig, amit tulajdonos hatásköre elvégez(tet)ni.
Jelenleg egyedül a Paksi Atomerőmű Tűzoltóságnak van alpintechnikai
tevékenységet szabályozó biztonsági előírása, amit a 2000.-ben kiadott „Paksi Atomerőmű
Tűzoltóság Kötéltechnikai Mentési Belső Munkavédelmi Biztonsági Szabályzata”
tartalmaz. Saját belső képzéssel is rendelkeznek, aminek része a háromszintű
alpintechnikai képzés, illetve felkészülés magas épületekből tömeges kiürítések végzésére
és irányítására.54 Ezt a kiadvány csak létesítményi tűzoltóság számára elérhető, más
hozzáférők elől titkosítva van.
Alpintechnikai Szabályzatra történő javaslatról a kutatásaim során csak a Pécsi
HÖT parancsnokának felkérésére Szederkényi Nándor (jelenleg: KOK) által elkészített
szabályzat munkapéldányát találtam, de ez sem került még bevezetésre.
A kérdőívre adott válaszok is alátámasztják (7. sz. melléklet 2/e kérdés), hogy a
2003-as Szerelési Szabályzat és a fenti jogszabályokon kívül más nem szabályozza az
alpintechnikai tevékenységet, pusztán a szokásjog.

4.3. Favágások és alpin-favágás a műszaki mentések során
Viharban megsérült fákhoz általában elsődleges beavatkozóként a tűzoltókat hívják
ki a műszaki mentés keretén belül, vagy valamelyik kertészeti cég munkatársait (pl.:
Főkert), vagy magáncégeket, vállalkozókat kérnek fel a tulajdonosok a kár felszámolására.
A tűzoltóság a viharban megsérült fák
esetében az életveszélyt megszünteti,
a forgalmi akadályt elhárítja, az
infrastruktúrában

keletkezett

kár

helyreállítását lehetővé teszi ingyenes
szolgáltatás keretében.
Egy viharosabb időszakban a
fakidőlésekhez

történő

riasztások

száma,

normál

időjárási

a

riasztásokhoz képest több mint a
tízszeresére megnövekedik (21. ábra).

54

21. ábra: Műszaki mentések megoszlása 2009-ben
Budapesten
Készítette: Telepy Zoltán, ZMNE Budapest: 2011.
Forrás: FTP-TVBFO, ERIR

Gyurkó Gábor: Alpintechnika alkalmazása mentési tevékenységre az Atomerőmű Tűzoltóságnál, cikk
2005. július 4., Forrás: http://www.langlovagok.hu/tuzvonal/208_alpintechnika-alkalmazasa-mentesitevekenysegre-az-atomeromu-tuzoltosagnal (letöltés ideje: 2011.02.08)
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A fakidőlést ebben az esetben gyűjtőfogalomként kell kezelnünk. Ez kerül
bejelölésre a TMMJ-en (5. sz. melléklet), ha a riasztás lógó-, leesett kisebb vagy nagyobb
faág, kidőlt már a talajon fekvő, vagy fennakadt fa miatt történik. Ez viszont az
alkalmazott kárfelszámolási technológia miatt nem közömbös. Négy esetet érdemes
szétválasztani az elemzés szempontjából (Azt az esetet nem számolva, hogy a „kidőlt fa”
egy kis gally volt, amit egy-két embernek csak félre kellett tennie.):
Egyszerű helyzetek: Motorfűrész-kezelői vizsgával rendelkezők is meg tudják
oldani, a gépjárműfecskendőn rendszeresített eszközök segítségével. (alacsonyan
lógó ág; már leesett ág; már kidőlt fa)
Bonyolult helyzetek, gépi segítség nélkül: Lakott területen belüli fakitermelői
végzettséggel rendelkezők képesek megoldani, a fecskendőn rendszeresített
eszközök segítségével. (Az egyszerűbb esetekben a fennakadt fa ledarabolása, a
félig kidőlt fa kidöntése, illetve létráról ágak levágása.)
Bonyolult helyzetek, gépi segítséggel: csak magasból mentővel, vagy daru
segítségével megoldható helyzetek.
Kivételekre: (az a bonyolult helyzet, ami gépi segítséget igényelne, de a gépjármű
nem tudja megközelíteni) alpin-favágással megoldható helyzet.
A tűzoltók az alapkiképzésük során motorfűrész-kezelői képzésben részesülnek 4
óra elmélettel és kétszer 6 óra gyakorlattal. Külső tanfolyamokon van továbbképzési
lehetőség, de a lakott területen belüli fakitermelői végzetséggel rendelkezők száma
becslések szerint elenyésző55. Ebből láthatjuk, hogy a szakmai felkészültség jelenlegi foka
a kihívás mértékével nincsen arányban. A hatékony kárfelszámolások sokszor a civil
életben nagyobb favágási tapasztalattal rendelkező tűzoltók munkájának a gyümölcse.
Ha a káreset nem minősíthető műszaki mentésnek, mert nem megoldható a jelenlegi
eszköz és tudásszinttel, akkor a tűzoltóság lezárja a területet és a tulajdonos speciális cégek
felfogadásával köteles a veszélyhelyzetet megszüntetni.
A jelenlegi statisztikából a fenti négy kategória nem mutatható ki egyértelműen,
hiszen a „fakidőlés” címszó mindegyiket takarja. Ha pontosítani akarjuk a jelenlegi adatok
alapján, akkor vagy valószínűség számítással, vagy a bevetett eszközök arányaiból
következtethetünk a „kidőlt fa” bonyolultságára.

55

Szederkényi Nándor, Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
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Valószínűségét tekintve a városon belül viharban megsérült fák esetében 100
káresetből minimum egy kizárólag alpin-favágással megoldható veszélyhelyzet, ha ezt a
2009-es júliusi vihart nézzük, akkor naponta biztosan volt legalább 2 darab ilyen káreset.
Ha a bevetett eszközöket vizsgáljuk (22. ábra, júliusban dugólétra: 461-szor,
mentőkötél: 226-szor, kihúzós létra: 70-szer) látható, hogy a 734 „kidőlt fa” esetében, csak
678-szor kellett motorfűrészt használni, azaz 56 eset már az előbb említett négy kategóriát
sem éri el. Mivel nem tudjuk, hogy a többi eszköz között logikai ÉS, vagy VAGY van
ezért, csak annyit jelenthetünk ki, hogy a motorfűrész-kezelői végzettség, maximum az
esetek felében volt elegendő szakértelmi szint a feladat végrehajtásához.
Műszaki mentések során bevetett eszközök fajtánként (db)
Budapest 2009.
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22. ábra
Készítette: Telepy Zoltán, ZMNE Budapest: 2011.
Forrás: FTP-TVBFO, ERIR

A kérdőívek útján kapott adatok szerint a viharkárok során 5-10%-ban, illetve éves
szinten 10-120 esetben került bevetésre alpintechnika fasérüléseknél. Ez a szám erősen
függ a terület jellegétől, illetve az állomány felkészültségétől.
A fa koronájában való munkához, illetve az alpin-favágáshoz elengedhetetlenül
szükséges egykezes, gallyazó fűrészek már több tűzoltóság rendelkezésére is állnak a
központi eszközbeszerzésnek köszönhetően.

4.4. Viharok során a túlterheltség mértéke
A kérdőívek útján vizsgáltam azt a kérdést, hogy a tűzoltóságok ilyen mértékű
terheltsége miatt sérül-e a tűzvédelem ezekben az időszakokban. A túlterheltség ténye,
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hogy a napi vonulás-szám a sokszorosára (10-30-szoros) növekszik, egyértelmű.
Eközben a tűzvédelem nem sérül:
Tűzvédelem egyenértékű a TMMSZ szerint a műszaki mentéssel a megfelelő
rangsorolás mellett. Ezért 2 perces riasztási idő, húsz perces helyszínre érkezési
idő betartható.
A

bevetésirányítási

központ

a

szabadon

hagyott

terület

védelméről

gépjárműfecskendő átcsoportosításával gondoskodik.
Mivel kár esetén hatósági bizonyítvány csak tűzoltóság adhat, a „vaklármák”
esetében ki kell vonulni, de ez csak a helyszínen derül ki.
A veszélyhelyzet jellege miatt esőben, szélben – mivel kedvezőtlenebbek a tűz
kialakulásának körülményei – kevesebb a tűzeset.
A túlterheltség miatt a gyorsabb technológiák (pl.: alpintechnika) segítséget
nyújthatnak, illetve időszakos veszély eseten a beavatkozók számának növelése. A
bevezetőben Kuti Rajmund felvetése, hogy más katasztrófavédelmi szervek segítő
közreműködése jelenthetne erre megoldást, kifejezetten jó irány, de jelenleg a
tűzoltóságokon kívül elenyésző a beavatkozásban való részvételük.

4.5. Részösszegzés
A műszaki mentések során az alpintechnikára szükség van. A szűk épített
környezet, vagy a nagyon óvatos, precíz mozgatás, életmentés miatt nagy szerepe van
jelenleg is mélyből/magasból mentéseknél. A kérdőívek alapján azt állapítottam meg, hogy
elterjedtsége még nem érte el az elégséges szintjét, hiszen több helyen lenne rá szükség,
mint ahány helyen eddig rendszeresítve van. A műszaki mentéshez használt nagyméretű
gépi emelőket több esetben is eredményesen, gyorsan ki tudja váltani. Jelenlegi
szabályozása és az egységek felszereltsége nem azonos, így területileg más helyen
ugyanazt a problémát másképp oldják meg a káresethez kivonuló egységek. Az
alpintechnikával kapcsolatos tapasztalat-cserék, gyakorlatok hazai fellendülésére lenne
szükség.
A műszaki mentések során két új területen is megjelent az alpintechnika igénye.
A zárt lakásokba való bejutáshoz gyakran a mentők a tűzoltóság segítségét kérik.
Ez egy rácsokkal teli panelház esetében lassú bejutást jelent az összes rács felfeszítésével.
Ilyenkor gyorsabb, hatékonyabb megoldás az alpintechnika alkalmazásával kívülről az
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ablakon át bejutni a lakásba és a zárakat a lakásban található (pót)kulcs segítségével
kinyitni. Ez a másodlagos kár jelentős csökkenését is jelenti.
A szélsőséges időjárási körülmények miatt, viharos időben nagyszámú fakidőléshez
is hatékony segítség az alpintechnika. A főváros területén egy viharos időszakban a
riasztások száma fakidőlésekhez 600 és 1000 közötti. Ezeknek az eseteknek a részletes
elemzéséhez több alapadatra lenne szükség, amit a jelenlegi dolgozat keretei nem tesznek
lehetővé, de a tendenciákból kiolvasható, hogy a nagy számok törvénye alapján, városi
környezetben sok esetben hasznos eszköze a kárenyhítésnek az alpintechnika. A
fakidőléseknél történő kárenyhítésnél nehézséget jelent, hogy a tűzoltó alapkiképzésen
csak motorfűrész-használatot sajátítanak el a tűzoltók, ami lakott területen belüli döntéshez
nem jogosít fel. Ennek a képzettségnek a megszerzése külön tanfolyamok indítását és
elvégzését jelenti. Ez az alapképzettség szükséges az alpin-favágáshoz is. A műszaki
mentések során használandó alpin-favágás alkalmazását nehezíti, hogy Magyarországon
még nem létezik ilyen szakma, nincs kidolgozott, oktatható metodikája, bár a jogszabályok
engedélyezik használatát.
Jelenlegi dolgozatomban csak a tűzoltóságot vizsgáltam, de ahogy ennek a
fejezetnek a bevezetőjében idéztem Kuti Rajmundtól, felmerül a kérdés más szervek
szerepére egy ilyen kiemelten sok káreseményt jelentő időszakban.
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ÖSSZEGZÉS

A dolgozatom tárgyául – ismereteim szerint eddig a katasztrófavédelem
szempontjából még nem vizsgált – alpintechnika alkalmazási lehetőségeit, illetve a nagy
viharok során megsérült fák jelentette veszélyhelyzetek témáját választottam. Célul tűztem
ki, hogy az alpintechnika, mint önálló szakma bemutatása után keressem az
alkalmazásának mértékét és további alkalmazhatóságának lehetőségeit. Célom volt, hogy a
viharok kapcsán történő fasérülések bemutatása és elemzése során az alpintechnika egy új
területen – fasérülések megelőzése – való alkalmazási lehetőségét is bemutassam, illetve
további alkalmazásának lehetőségeit kutassam az elsődleges beavatkozások terén.
Az alpintechnika bemutatásával igazoltam, hogy már egy régóta meglévő
szakmáról, megközelítési rendszerről van szó, ami kiemeltem hasznos nehezen
megközelíthető és magasan lévő helyeken, illetve városi környezetben való
feladatmegoldásra.
Az alpintechnika jelenlegi alkalmazási területeit elemezve megállapítottam,
hogy más szakmákkal való egyedi összehangolásra van szükség, az adott
szakma, ilyen speciális jellegű alkalmazása esetén.
A magyarországi viharok bemutatásával rávilágítottam, hogy egyre
gyakrabban és rendszeresen előforduló veszélyforrások az erős szelek és az
általuk okozott fakárok.
Viharok során a fák sérüléseit elemezve megállapítottam, hogy a megelőzés
elsődleges fontosságú és nagy szakértelmet igényelő tevékenység, amire kiváló
példa a Főkert munkája a budapesti fasorok esetében.
Az alpin-favágás bemutatásával bizonyítottam, hogy az alpintechnika
kombinálása a favágással egy lehetséges alternatíva a lakott területen belüli
megelőzés és veszélyelhárítás terén.
A műszaki mentés rendszerének bemutatásával igazoltam az alpintechnika
hasznosíthatóságát az elsődleges beavatkozások tekintetében.
A műszaki mentések elemzése során rávilágítottam az alpintechnika egyéb
felhasználási lehetőségeire, a beavatkozói állomány hasznos továbbképzési és
együttműködési irányaira.
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Dolgozat hasznosíthatósága
Katasztrófavédelem irányítását, valamint az operatív feladatokat végző
katasztrófavédelmi szakemberek körében,
viharkár elhárítás területén dolgozó, veszélyes favágással összefüggő
iparágakban dolgozó szakemberek számára,
műszaki mentésben, erdészetben, faápolásban dolgozók képzésében,
továbbképzésében,
jogszabály-előkészítők és alkotók körében.

Javaslat a további kutatási irányokra
Már a szakdolgozatírás kezdetekor is tisztában voltam vele, hogy a téma több
dolgozatnyi kutatási anyaggal szolgál, így további kutatásra az alábbi területeket ajánlom:
védőeszközök fejlődése, fejlesztése,
dolgozók felkészítési, továbbképzési rendszerének a vizsgálata,
fővárosi rohamszolgálat (KMCS) munkájának részletes bemutatása,
elemzése,
konkrét vihareset, viharkárok további elemzése,
viharok keletkezésének, gyakoriságának, városbeli hatásainak további
vizsgálata,
a fakárok megelőzésének tekintetében a fa tulajdonosok és nyilvántartási,
fagondozási rendszerük (önkormányzatok, ELMŰ, társasház, magánház...)
bemutatása, elemzése
alpin-favágás / fabontás pontos fizikája,
alpinisták / veszélyes fákkal foglalkozók baleseti statisztikái,
a beavatkozói tevékenység kutatását kibővíteni a viharkárok felszámolása
terén a tűzoltóságon kívül a másodlagos beavatkozók körére,
egyéb statisztikák vizsgálata az elsődleges beavatkozásoknál a TMMJ
további elemzésével:
o fa veszélytelenítések, alpintechnikát igénylő beavatkozások,
o viharban bevetett szerek száma (emelőkosaras, daru),
o időjárási körülmények vizsgálata,
o kár összege a vihar után.
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1. sz. melléklet

Alpinechnika szó előfordulásai jogszabályokban
Készítette: Telepy Zoltán
Készült: 2011. február 8.

1. 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági
szabályzatáról
az alpintechnikai munkavégzés szabályozásáról
2. 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési
tevékenységének szabályairól
501. pontban az 501.8-as
Az atomerőművek főfoglalkozású létesítményi tűzoltóinak képesítési
követelményei a vonatkozó jogszabályban foglaltakon túlmenően az
alpintechnikai vizsga is.
3. 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről
1. számú mellékletben a 13. pont
Ipari alpintechnika technológiája és eszközeinek biztonsága
Munkabiztonsági szakértői szakterületnek minősül
4. 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről
3. számú mellékletben az Igazságügyi szakértői szakterületek és az
azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a munkabiztonsági területen
Ipari alpintechnika technológiája és eszközeinek biztonsága
szakterületen csak egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon vagy
munkavédelmi szakember lehet igazságügyi szakértő.
5. 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági
Szabályzat kiadásáról
4.3.16. pontjában a Takarítás részben
Amennyiben a helyiségből nem lehet az üvegfelületet megtisztítani,
akkor a munkát végző személyt munkaövvel kell ellátni, amelyet a
helyiség belsejében oly módon kell rögzíteni, hogy az esetleg kizuhanó
személy súlyát a rögzítés biztosan viselni tudja és így becsatolt
munkaövvel léphet ki a párkányra.
Ha az előbbiek szerint az ablak, illetve nyílászáró külső felülete nem
tisztítható, akkor csak alpintechnikai módszerrel vagy e célra készített
berendezésből végezhető el a tisztítás.
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6. 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
1.35. pontja az Általános szabályok résznek
A kötéllel való leeresztésnél és az ülőkével történő lebocsátásnál az ipari
alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályairól szóló 11/2003. (IX.
12.) FMM rendeletet kell figyelembe venni.
7. 35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat
kiadásáról
3.9.7. pont a Jelmez, kellék, bútor fejezetben
A repülőszerkezethez használt repülőruha, testhevederzet
kiválasztásánál, elkészítésénél az Ipari Alpintechnikai Biztonsági
Szabályzat előírásait figyelembe kell venni. Azokat szakértővel
ellenőriztetni kell.
8. 25/2010. (V. 14.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
A 2. mellékletben, a
o „Az 1. melléklet 23. sorszáma alatt kiadott kaszkadőr (a
tevékenységi kör megjelölésével) szakképesítési és
vizsgakövetelményei” alatt
o a „IV. szakmai követelmények” fejezetben a következő szakmák
követelménymoduljában szerepel:
biztonságtechnika (Tulajdonságprofil; Szakmai kompetenciák; szakmai
ismeret)
gyalogos kaszkadőr (Tulajdonságprofil; Szakmai kompetenciák;
szakmai ismeret)
9. 8001/2005. (MK 44.) GKM-KvVM-IHM-TNM együttes tájékoztató az építészetiműszaki tervezői és műszaki szakértői jogosultsági vizsga követelményrendszeréről
a biztonsági szabályzatok felsorolásánál
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2. sz. melléklet

A rendkívüli időjárási események hatása a városi fákra
Az utóbbi évek vihar- és árvízkárai Budapesten
Szaller Vilmos
FŐKERT NZRT – 2010
Az előadásból válogatott diák
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3. sz. melléklet

A rendkívüli időjárási események hatása a városi fákra
Az utóbbi évek vihar- és árvízkárai Budapesten
Szaller Vilmos
FŐKERT NZRT – 2010
Az előadásból válogatott diák
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5. sz. melléklet
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6. sz. melléklet

Tűzoltóságok beavatkozásainak statisztikái
Az összeállítást készítette: Telepy Zoltán, 2011.
Rövidítések:
FTP-TVBFO: Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, Tűzvizsgálati és Beavatkozáselemzési
Főosztály
ERIR:
Erő-, Eszköz Riasztási Rendszer
TANyA:
Tűzkárstatisztikai Adatszolgáltató Nyilvántartó Alapprogram
Ábrák:
1. ábra: Budapesten a tűzoltók fakidőléshez történt vonulásainak számai 2003-2008
2. ábra: Beavatkozások 2009-es megoszlása Budapesten
3. ábra: Beavatkozások 2009. júliusi megoszlása Budapesten
4. ábra: Műszaki mentések megoszlása 2009-ben Budapesten
5. ábra: Műszaki mentések során bevetett eszközök fajtánként 2009-ben Budapesten
6. ábra: Rendkívüli időjárás következtében Érd működési területen történt 1052
káreset megoszlása 2010. 05. 15-tól 2010. 06. 06-ig (23 nap) terjedő időszakban
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1. ábra: Budapesten a tűzoltók fakidőléshez történt vonulásainak számai 2003-2008
Készítette: Csorba Attila, 2008.
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Beavatkozások megoszlása Budapest 2009.
1400

1158

1200

1000

800

600
496
391
358

400

293
210

266

256

254

228

213

188

200
178

160

171

190

jún.

júl.

229

216

227

209

183

175

145

127

0
jan.

márc.

febr.

ápr.

máj.

tűzeset

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

műszaki mentés

2. ábra: Beavatkozások 2009-es megoszlása Budapesten
Készítette: Telepy Zoltán, ZMNE Budapest: 2011.
Forrás: FTP-TVBFO, ERIR
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3. ábra: Beavatkozások 2009. júliusi megoszlása Budapesten
Készítette: Telepy Zoltán, ZMNE Budapest: 2011.
Forrás: FTP-TVBFO, ERIR

67

Műszaki mentések megoszlása
Budapest 2009.
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4. ábra: Műszaki mentések megoszlása 2009-ben Budapesten
Készítette: Telepy Zoltán, ZMNE Budapest: 2011.
Forrás: FTP-TVBFO, ERIR

Műszaki mentések során bevetett eszközök fajtánként (db)
Budapest 2009.
800
678

700

600

Kihúzós létra
Dugólétra
Motoros fűrész
Világító eszköz
Szivattyú
Mentőkötél

500

400

300

200
129

126
100

57

53
17

11

jan.

febr.

29

31

30

28

3

0
márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

5. ábra: Műszaki mentések során bevetett eszközök fajtánként 2009-ben Budapesten
Készítette: Telepy Zoltán, ZMNE Budapest: 2011.
Forrás: FTP-TVBFO, TANyA

Fakidőlés mínusz motorfűrész-használat: júliusban 56 db.
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Érd működési területén rendkívüli időjárás
következtében 2010.05.15. és 2010.06.06. között a
káresetek megoszlása
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6. ábra: Rendkívüli időjárás következtében Érd működési területen történt 1052
káreset megoszlása 2010. 05. 15-tól 2010. 06. 06-ig (23 nap) terjedő időszakban
Készítette: Telepy Zoltán, ZMNE Budapest: 2011.
Forrás: Zolta Tibor szolgálatparancsnok Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokának írt
rendkívüli időjárás következtében történt káreseteket elemző jelentésekből

69

7. sz. melléklet

Tűzoltóságokkal készített kérdőívek összesítése
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