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Miniszteri utasítás

A M agyar N épköztársaság 
belügym iniszterének

és
honvédelm i m iniszterének 

2/1977. (BK 10.) BM— HM szánni

e g y ü t t e s  u t a s í t á s a
az állami, az önkéntes és a vállalati 

tűzoltóságok, valamint a Magyar Néphadsereg 
tűzvédelmi szervezetei közötti együttműködésről

A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról 
szóló 4 1974. (VIII. 1.) BM számú rendelet 141. § 
(2) bekezdése és a 36 1975. HM számú utasítás 
23. §-a alapján, az állami, az önkéntes és a vál- 
lati tűzoltóságok, valam int a M agyar Néphadse
reg tűzvédelmi (tűzoltó) szervezetei együttm ű
ködése érdekében kiadjuk az alábbi

u t a s í t á s t :

I.

TŰZMEGELŐZÉS 

Építmények létesítése

1. Az állami tűzoltóság jár el szakhatóságként 
a Magyar Néphadsereg (a továbbiakban: nép

hadsereg) olyan nem katonai objektum  jellegű 
lakó-, művelődési-, egészségügyi- és jóléti (szo
ciális) épületeinek létesítési ügyeiben, amelyek 
engedélyezése az építésügyi hatóságok hatáskö
rébe tartozik.

2. Az állami tűzoltóság — a néphadsereg ille
tékes tűzvédelmi hatósága vélem ényének figye
lem bevételével — szakhatóságként já r  el; a vá
ros (község) területén önállóan, vagy polgári lé
tesítm ényben elhelyezett katonai rendeltetésű 
(pl. igazgatási, anyagtárolási célokat szolgáló stb.) 
épületek, épületrészek létesítési, továbbá a zárt 
katonai objektum okkal kapcsolatos terü letfe l
használási engedélyezési ügyekben.

3. A néphadseregnek a zárt katonai objektu
mok létesítési ügyeiben eljáró tűzvédelmi ható
ságai az állami tűzoltóság szerveitől szakvéle
m ényt kérhetnek.

Tűzvédelmi ellenőrzés

4. A belső megelőző tűzvédelmi szakellen
őrzés végrehajtásához a néphadsereg kato
nai objektum on kívül elhelyezett helyőrségi 
klubjai és egyes kommunális létesítm ényei (óvo
dák. bölcsődék), valam int a HM Területi Gazdál
kodási Főosztály felügyelete alá tartozó erdő
gazdasági vállalatok és üzemek vezetői — éven
ként egy alkalommal — az állami tűzoltóság il
letékes első fokú tűzvédelmi hatóságának közre
m űködését kérhetik.
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A csapatok, szervek és intézetek (a továbbiak
ban: alakulatok) parancsnokai a zárt katonai ob
jektum ok megelőző tűzvédelmi szakellenőrzésé
hez csak kivételesen igényelhetik az állami tűz
oltóság közreműködését. Ebben az esetben az el
lenőrzés időpontját 15 nappal korábban, írás
ban be kell jelenteni az illetékes állami tűzoltó
parancsnokságnak.

5. Az állami tűzoltóparancsnokság az ellenőr
zésben való részvételről — 48 órával megelőzően
— értesíti az alakulat parancsnokát.

6. Az állami tűzoltóság ellenőrzéssel megbízott 
képviselője részt vesz az alakulat által létreho
zott bizottság tevékenységében. A tűzmegelőzés 
helyzetéről — az általános tűzvédelm i rendelke
zések, előírások alapján — szakvélem ényt ad. 
M egállapításait és az esetleges tűzmegelőzési 
hiányosságok m egszüntetésének m ódjára vonat
kozó javaslatait a bizottság jegyzőkönyvbe fog
lalja.

II.
TŰZOLTÁSI FELADATOK, TŰZVIZSGÁLAT

Riasztás

7. Az állami tűzoltóság a néphadsereg alakula
tainál keletkezett tűz esetén, a veszélyeztetett 
katonai objektum  jellegétől függően, legalább II. 
számú, illetve kiem elt riasztást köteles végrehaj
tani.

8. A néphadsereg alakulatainak szervezetszerű 
tűzoltó alegységei, a tűz eloltásánál együttm ű
ködnek az állami tűzoltósággal, és szükség ese
tén — a katonai objektum  átm eneti oltalmazásá
ra te tt egyidejű parancsnoki intézkedés m ellett
— segítséget nyújtanak a polgári javakat veszé
lyeztető tüzek oltásában is.

A tűzoltás vezetése, mentés

9. A katonai objektum ba kivonult állami, ön
kéntes és vállalati tűzoltóalegységek kárhelyre 
irányítását az egységügyeletes tiszt végzi.

10. Az állami tűzoltóság helyszínre érkezése
kor a honvédségi tűzoltásvezető, a helyzetjelen
tés és a kárhely közös felderítése után, a tűzol
tás vezetését az állami tűzoltóság arra jogosult 
szolgálati személyének adja át. A honvédségi 
tűzoltásvezető ezt követően továbbra is a tűzol
tás helyszínén tartózkodik, és segítséget nyújt a 
tűzoltásvezetőnek.

11. A katonai objektum ban az állami, az ön
kéntes és a vállalati tűzoltóság közreműködésé
vel végzett tűzoltás során is az em berélet m en
tése után lehetőség szerint sorrendben:

a) a csapatzászló,
b) a katonai okmányok,
c) a nagyértékű és robbanásveszélyes harci

technikai eszközök,
d) a fegyverek, a lőszer, a robbanó- és más 

anyagok

m entését kell végrehajtani.

Honvédségi erők kirendelése 
tűzkárok elhárítására

12. A tűzkárok elhárításához, illetőleg a kár
eset következm ényeinek csökkentése érdekében 
a honvédségi erők igénylésére, kirendelésére, kü
lön rendelkezések az irányadók.

Tűzvizsgálat

13. A néphadseregnél bekövetkezett tűzeset 
okának kivizsgálását az állami tűzoltóság végzi, 
ha a tűz nem zárt katonai objektum ban levő lé
tesítm ényben keletkezett.

14. Az állami tűzoltóság a tűz okának kivizs
gálásában szakvélem ényezőként:

a) m inden esetben részt vesz, ha a tűz oltásá
ban közreműködött, feltéve, ha az közterületen 
üzemelő katonai járm űben, katonai vasúti szál
lítás közben keletkezett,

b) felkérésre m űködik közre, ha a tűz zárt ka
tonai objektum ban keletkezett.

15. Az állami tűzoltóságnak a néphadseregnél 
bekövetkezett tűzeset vizsgálatához kirendelt 
képviselője a szakvélem ényét írásban (a tűzvizs- 
gálati jegyzőkönyvben, vagy külön nyilatkozat
ban) adja meg.

16. A tűzvizsgálat lefolytatásához a katonai 
szervezet parancsnoka (vezetője) biztosítja a 
helyszín őrzését és a vizsgálathoz szükséges sze
mélyi, tárgyi, technikai feltételeket.

III.
KÖZÖS GYAKORLATOK, OKMÁNYOK 

Helyismeret, közös gyakorlatok szervezése

17. Az állami tűzoltóság készenléti szolgálatot 
ellátó egységei és a néphadsereg alakulatai köte
lesek felkészülni a katonai objektum okban esetleg 
keletkező tűz közös oltására. A közös tűzoltási 
tevékenység eredm ényessége érdekében:

a) az alakulat parancsnoka biztosítja az 
együttm űködésre kijelölt állami tűzoltóegységek 
objektum ba való belépését és annak a tűzoltás
szempontjából szükséges m egismerését;
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b) az állami tűzoltóság készenléti szolgálatot 
ellátó egységének parancsnoka köteles az objek
tumban helyism eretet szerezni, és tájékozódni a 
várható feladatok végrehajtásának lehetőségei
ről; beosztottjaival együtt megismerni az oltó
víz és tartalék  oltóvíz (tűzcsapok, víztárolók és 
más vízforrások) helyét, vízhozamát (vízkészle
tét) és a kifolyási nyomást.

18. A habbal oltási tervvel rendelkező alakulatok 
és az állami tűzoltóság legalább kétévenként (el
ső alkalommal 1978-ban), más alakulatok ese
tenként közös tűzoltási gyakorlatot szerveznek 
valam ennyi — együttm űködési tervben érin tett 
— állami és más tűzoltóegység, illetve az alaku
lat szervezetszerű vagy ügyeletes tűzoltóegysége 
bevonásával.

Az együttműködés szervezése

19. A néphadsereg tűzvédelmi szervezetei és az 
állami tűzoltóság parancsnokságai együttm űkö
désük helyi feladatait közösen alakítják ki. Kö
telesek „Együttm űködési te rv”-et (1. melléklet) 
és ezenkívül a nagymenyiségű tűzveszélyes fo
lyadék tárolását végző központi üzem anyagrak
tárak. repülőegységek és vállalatok helyhez kö
tött föld feletti (félig föld alatti) állóhengeres ta r
tályaira a habbal oltási terv  végrehajtásához „Ri
asztási terv”-et (2. melléklet) is készíteni. A habbal 
o l t á s i   tervet a „Tűzoltási Szabályzat Különös 
Rész I., A tűzveszélyes folyadéktüzek oltásának 
szabályai”, továbbá a „Tűzoltási Tervek készíté
séről” szóló rendelkezés szerint kell elkészíteni.

20. A területileg illetékes állami tűzoltóság

a) részt vesz az „Együttm űködési terv” és a 
„Habbal oltási te rv ” kidolgozásában és gyakor- 
latban történő megvalósításában,

b) felveszi a „Riasztási és Segítségnyújtási 
Terv”-be a néphadseregnek az illetékességi te 
rületén elhelyezett objektum ait,

c) felelős az együttműködés kapcsán tudom á
sára ju to tt katonai adatok, állam- és szolgálati 
titkok védelméért.

21. A néphadsereg érdekkörében

a) a helyőrségparancsnok, a honvédségi válla
lat igazgatója és más önálló elhelyezésű szerv ve
zetője a területileg illetékes állami tűzoltópa
rancsnoknál kezdeményezi az együttműködés 
létrehozását,

b) a helyőrségi tűzvédelmi tisztek, a honvéd
ségi vállalatok és más szervek tűzvédelm i szer
vezetének erre illetékes személyei részt vesznek

a tervek elkészítésében és a helyőrségben elhe
lyezett csapatokat (laktanyaparancsnokokat), in
tézeteket, szerveket és vállalatokat ellátják az 
együttm űködési terv  kivonatával,

c) a Budapest helyőrségben elhelyezett ala
kulatok és más szervek együttm űködésüket az 
állami tűzoltóság kerületi parancsnokságaival 
objektum onként (laktanya parancsnokságonként) 
szervezik meg,

d) a „Habbal oltási te rv” elkészítését a 19. pont
ban m eghatározott alakulatok kezdeményezik,

e) valam ennyi katonai objektum  parancsnoka 
köteles az együttm űködést a katonai titokvédel
mi előírások (rezsimintézkedések) m egtartásával 
megszervezni és felelős a katonai adatok, állam- 
és szolgálati titkok védelm éért.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. Ez az utasítás a közzététele napján lép ha
tályba, szövegét a Honvédségi Közlönyben is 
közzé kell tenni.

23. A néphadsereg tűzvédelm i szervezetei és a 
területileg illetékes állami tűzoltóságok 1978. jú 
nius 30-ig dolgozzák ki az együttm űködési ok
m ányaikat, s azokat kétévenként pontosítsák.

Benkei András s. k„ Czinege Lajos s. k,,
belügym iniszter vezérezredes

honvédelm i m iniszter

1. szám ú m ellék let 
MINTA!

AZ ÁLLAMI TŰZOLTÓSÁG 
..............................városi-járási PARANCSNOKA

és a
........................................  HONVÉD HELYŐRSÉG

PARANCSNOKÁNAK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERVE

197..................................... hó . . .   nap

A 2/1977. (BK 10.) BM—HM számú együttes 
utasítás alapján a helyőrségben az együttm űkö
dés feladatai a következők:

1. Az együttm űködési terv  érvényes a M agyar 
Néphadsereg itt felsorolt objektum aira és önálló 
elhelyezésű létesítm ényeire. Tűz esetén ezekhez 
az állami tűzoltóság a következő riasztásokat 
ha jtja  végre.
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Az alakulat (katonai objektum) A riasztás

megnevezése címe £
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„Esze Tam ás" lak
tanya (lak tanyapk . 
a heő. parancsnoka)

Lenin út 2. I I I . 5
1 db

lé tra 
szer

„Petőfi Sándor” lak
tanya (laktanya pk. 
a MN 1906 parancs
noka)

Rákóczi u. 
46. I I I . 5

Helyőrségi Klub
Felsza
badulás 
ú tja  57..

I I . 3

2. Az MN 1906 alakulat szervezetszerű tűzol
tóalegysége 1 db TATRA ASC—32 tűzoltógép
kocsival segítséget nyú jt a helyőrségben keletke
zett tüzek oltásában. Riasztása az egységügyele
tes ú tján  a 110-es távbeszélőállomás hívásával 
történik.

3. „Habbal oltási terv" készítésére kötelezett 
alakulat a helyőrségben nincs.

4. A tűzvizsgálatban részt vesz

a) az „Esze Tamás” és a „Petőfi Sándor” lak
tanya tűzeseteinél felkérésre, esetenként

b) a Helyőrségi Klub tűzeseteinél minden eset
ben
az állami tűzoltóság képviselője.

5. Az állami tűzoltóság készenléti egységei

a) az „Esze Tam ás” laktanyában 1978. III. ne
gyedévben

b) a „Petőfi Sándor” laktanyában 1978. IV. ne
gyedévben
2—2 rajjal helyismeretszerzés céljából begya- 
korló gyakorlatot és tűzoltási bem utatót ta rta 
nak.

A gyakorlatokon részt vesznek a honvédség 
ügyeletes tűzoltóalegységei is.

A gyakorlatok a következő években megis
métlésre kerülnek. Időpontjaik külön kerülnek 
meghatározásra.

6. A megelőző tűzvédelmi ellenőrzésben részt 
vesz

a) az „Esze Tamás” és a „Petőfi Sándor” lak
tanyában esetenként, külön meghívás alapján,

b) a Helyőrségi K lubban kétévenként — kü
lön bejelentett időpontban —
az állami tűzoltóság képviselője.

Ez a terv kétévenként pontosításra kerül.

városi-járási helyőrségparancsnok
tűzoltó parancsnok

K ap já k :
1. p ld -t: H elyőrségparancsnok
2. p ld -t: városi-járási tűzoltóparancsnok 
K ivonatban: a „Petőfi Sándor” lak tanya parancsnoka

és a Helyőrségi K lub vezetője.

2. szám ú m ellék let 
MINTA!

M N .................................... alakulat
......................................... helyőrség

RIASZTÁSI TERV
a ............................ú t (utca, tér) . . . .  szám alatti

létesítm ény (objektum) habbal oltási tervének 
végrehajt ásához

Fsz. Egység megnevezése
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V
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1 MN ........... alakulat
(saját tűo. gk.)

2 Állam i tűzoltóság

3 Állami tűzoltóság

4 Állami tűzoltóság

5 Állami tűzoltóság

6 Állami tűzoltóság

7 Tartalék
Állami tűzoltóság

A habbal oltáshoz szükséges habképző anyag
megnevezése: EVEGÉN—U
m en n y iség e :............... liter
tárolási helye: M N ............... alakulat tűzoltó

szertár

Melléklet: 1 db habbal oltási terv  (taktikai vázlat) 

K é s z ü lt : ...........é v .............................. hó . . . .  nap

az állam i tűzoltóság az alakulat részéről
részéről vvf. (mb. tüzv. ti., tűo-pk)
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