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A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA 
 

 
 A rendszerváltozás óta eltelt évekre visszatekintve megállapítható, hogy a 

kialakult körülmények miatt a tűzoltóság és a kárfelszámolással foglalkozó szervezetek 

munkája lényegesen összetettebbé és felelősségteljesebbé vált. A veszélyes és bonyolult 

ipari technológiák, a növekvő értékkoncentráció, a lakosság veszélyeztetettségének a 

növekedése megköveteli, hogy a beépített tűzvédelmi és oltóberendezések hatékonyak, 

tűzoltóság tűzoltási-műszaki mentési tevékenysége pedig gyors, szakszerű és 

eredményes legyen. 

Több oltóanyagról is megállapítást nyert annak környezetkárosító hatása, ezért 

az UNWEO1 - ENSZ Környezetvédelmi Világszervezet - irányelveit követve, az 

alternatív tűzvédelmi technológiáknak, technikai berendezéseknek világszerte ki kell 

váltani a környezetkárosító, többek közt a halonnal oltó rendszereket. Az Európai Uniós 

(továbbiakban: EU) tagságunkkal hazánkban is egyre jobban előtérbe kerültek a 

környezetvédelmi, környezetbiztonsági szempontok, ezért a szigorításnak 

köszönhetően, környezetbarát tűzoltóanyagok – köztük a víz – felhasználása ismét 

előtérbe került. Magyarországon a tűzoltóság, a bevetések során megközelítőleg 90%-

ban ivóvizet használ tűzoltásra.  

A víz speciális felhasználását teszik lehetővé a viszonylag új fejlesztésű 

vízköddel oltó berendezések, melyek alkalmazása hazánkban még nem igazán terjedt el, 

pedig hatékonyságuk, gazdaságosságuk és a hagyományos tűzoltó technikához képest 

minimális oltóvíz felhasználásuk figyelemre méltó. A tűzoltóságoknál rendszeresített 

mobil vízköddel oltók nem megfelelő kihasználásához meglátásom szerint az is 

hozzájárul, hogy a berendezésekről viszonylag kevés magyar nyelvű szakirodalom áll 

rendelkezésünkre és nincsenek megfelelő oktatóanyagok sem. Problémát jelent a 

vegyimentesítési feladatok végrehajtása is, melyre megoldást jelenthet a mobil vízköddel 

oltók alkalmazása. 

Értekezésem megírásával rá szeretnék világítani a téma aktualitására, 

fontosságára, hozzá szeretnék járulni ehhez az új, gazdaságosabb, biztonságosabb, és 

mérhetően környezetbarát tűzoltási mód elterjedéséhez, elfogadtatásához. 

  

 

                                                 
1 United Nations World Environmental Organization 



 

                                                                       

 

KUTATÁSI CÉLOK 
 

• Bebizonyítani, hogy a mobil vízköddel oltó eszközök és berendezések 

standard alkalmazása és különleges célokra történő felhasználása, 

valamint a környezeti károk megelőzése és csökkentése tudományos 

vizsgálatok eredményeire alapozva biztosítható. 

• Felkutatni, azonosítani és elemezni a vízköddel oltó berendezésekkel 

kapcsolatos szakspecifikus leírásokat, szabályzókat, normatívákat, és 

egyéb ismeretanyagokat, melyek alapján egyértelművé válnak a 

rendszerekkel és az eljárásokkal szemben támasztott követelmények. 

• A komplex biztonságból kiindulva, a szakterülethez kötődő teljes körű 

igények ismeretében, folyamat-rendszer és hálózatos szemléletre 

alapozva, a gyakorlati tapasztalatokat és az elméleti eredményeket 

felhasználva, célirányosan kísérleteket lefolytatni, és tudományosan 

vizsgálni a rendelkezésre álló mobil vízköddel oltó eszközök és 

berendezések standard és speciális alkalmazhatóságának lehetőségeit, a 

konkrét oltási, mentesítési, kár-megelőzési és felszámolási képességét, 

hatékonyságát. 

• Hatásvizsgálatokra alapozva, a kísérletek eredményeit figyelembe véve 

ajánlást tenni a mobil vízköddel oltó eszközök és  berendezések 

illesztésére a meglévő és tervezett intézményi és tevékenységi 

rendszerekhez. 

• Hiánypótlásként javaslatot tenni 37/2003. számú BM OKF Intézkedés 

mellékletével kiadott „Szerelési Szabályzat” kiegészítésére és 

módosítására a mobil vízköddel oltó eszközzel és berendezéssel történő 

mentesítés lépéseinek kidolgozásával. 

 

KUTATÁSI MÓDSZEREK 
 

• Általános módszerként, a vonatkozó szakirodalmi háttér felkutatása és 

azonosítása után rendszerező, összehasonlító, értékelő elemzést hajtok 

végre, amely a következtetéseim alapját képezi. 

• Specifikus módszerként, a rendelkezésre álló mobil vízköddel oltó 

berendezésekkel, a vonatkozó külföldi tapasztalatok ismeretében 



 

                                                                       

 

célirányos kísérleteket folytatok, az eredményeket komplex módon 

értékelem. 

• Sajátos megoldásként, általam tervezett kísérletek eredményeire 

alapozva igazolom feltevéseimet. 

 

AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLAT TÖMÖR LEÍRÁSA FEJEZETENKÉNT 
 
Az I. fejezetben a legrégebben használt tűzoltóanyagból, a vízből előállítható 

vízködnek általános jellemzőit, fizikai, kémiai tulajdonságait mutattam be, vizsgáltam 

felhasználhatóságát tűzoltásra.  

Áttekintettem a vízködképzés feltételeit. Részletesen elemeztem a vízköd-

aeroszol oltóhatásait, rámutattam az egyes vízköddel oltó berendezések által előállított 

vízpermet komplex oltásmechanizmusára.  

Külön foglalkoztam az egyes fúvókatípusok által képzett vízködsugár 

jellemzőivel, részletesen bemutattam a sugártípusokat. 

A II. fejezetben bemutattam - az általam felkutatott és összegyűjtött - a vízköddel 

oltó berendezésekkel kapcsolatos jogszabályi és szabványi követelményeket. Feltártam a 

hazai szabályozás hiányosságait. 

Összegyűjtöttem, rendszereztem, majd ismertettem a vízköddel oltó berendezések 

általános jellemzőit, az általam elérhető rendszeresített típusok bemutatásán keresztül. 

Áttekintettem a különféle vízköddel oltó berendezések alkalmazási lehetőségeit. 

A III. fejezetben vizsgáltam a robbanómotoros mobil vízköddel oltó 

berendezések tűzoltási képességeit. Általam tervezett tűzoltási kísérletek kerültek 

végrehajtásra, a kivitelezést a Győr MJV Hivatásos tűzoltósága kiképzett tűzoltói, 

meghatározott létszámmal végezték, állandó felügyeletemmel. 

Az (új) eredményeket rögzítettem, összehasonlítottam, elemeztem. 

A IV. fejezetben áttekintettem a vegyimentesítés lehetőségeit a tűzoltóságnál és 

feltártam a korlátait. Elemeztem a mentesítőhely kialakításának követelményeit, 

megállapítottam, hogy a rendszeresített eszközkészlet hiányos, javaslatot tettem a 

szükséges felszerelések pótlására. Vizsgáltam a tűzoltó állomány vegyimentesítési 

kiképzését, rávilágítottam a problémákra, javaslatot tettem a kiképzés javítására. 

Vizsgáltam a mobil vízköddel oltó eszközöket mentesítési szempontok alapján. 

Az összehasonlító vizsgálat eredményei alapján a rendelkezésemre álló eszközök közül 



 

                                                                       

 

kiválasztottam a legalkalmasabbat, majd komplex kárfelszámolási-mentesítési gyakorlat 

során bizonyítottam a vízköddel oltó berendezés alkalmasságát vegyimentesítésre. 

 

 ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 
 

A jelenlegi helyzetre tekintve észrevehető, hogy az új évezred új 

követelményeket és ezzel együtt új kihívásokat hozott, amelyek megvalósításában 

komoly feladat hárul a tűzoltóeszközök fejlesztésében, az oltóanyagok kutatásában és 

ezek felhasználásában, alkalmazásában érdekelt szakemberekre.  

Az értekezésemben rávilágítottam arra a tényre, hogy a vízköddel oltó 

eszközöket és magát a technológiát hazánkban nem a fontosságuknak megfelelő 

mértékben alkalmazzák. 

Megállapítottam, hogy a vízköddel oltó berendezések kutatása és fejlesztése, 

további lehetőségeket rejt, melyeket fel kell tárni. 

A disszertációban az összehasonlítás módszerével bemutattam a vízzel oltás 

fejlődését, a vízköd előállításához és az alkalmazáshoz elengedhetetlen hátteret, a 

technikai eszközöket, kiemelve fejlődés szükségességét. 

Bizonyítottam azt, hogy a vízköddel oltó berendezések alkalmazása új távlatokat 

nyitott a tűzoltás történetében. 

 Tűzoltási kísérleteket és gyakorlatokat folytattam robbanómotoros mobil 

vízköddel oltó berendezésekkel, bizonyítva rendkívüli hatékonyságukat. 

Vizsgáltam a világ biztonságában végbemenő változásokat, megállapítottam, 

hogy a víz, ami önmaga is biztonsági tényező, az élet és vagyonbiztonság 

szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír, ezért környezet -és biztonságtudatos 

felhasználása tűzoltási célokra egyre fokozottabb körültekintést igényel. Arra a 

következtetésre jutottam, hogy a vízköddel oltó berendezések alkalmazása során 

mérhetően kevesebb oltóvíz elegendő a hatékony tűzoltáshoz, ezáltal a környezeti kár 

okozása is kisebb mértékű lesz. 

Felhívtam a figyelmet a veszélyes anyag jelenlétében történő tűzoltói 

beavatkozások során tapasztalható mentesítési hiányosságokra, kísérleteket folytattam a 

vízköddel oltó berendezések mentesítési feladatokra való alkalmasságával. 

Kiválasztottam a mentesítésre alkalmas berendezést, gyakorlatban bizonyítottam 

felhasználásának előnyeit, kidolgoztam az alkalmazás lépéseit. 



 

                                                                       

 

Mindezek mellett az új mentesítési képesség kialakítása, tökéletesítése, 

elterjedése és széles körű alkalmazása a tűzoltóságokon nagyban függ a fejlesztésre 

fordítható költségvetési hányad mértékétől. 

 
ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 
1. Saját tűzoltási kísérleteim eredményeinek felhasználásával bizonyítottam a mobil 

vízköddel oltó berendezések hatékonyságát és javaslatot tettem gyakorlati 

alkalmazásukra. 

2. Saját tervezésű, egyedi gyártású habbekeverő szivattyú funkcionális illesztésével 

alkalmassá tettem a győri tűzoltóságon rendszeresített mobil vízköddel oltó 

berendezést habbaloltásra. 

3. Megállapítottam és kiválasztottam többféle rendszeresített mobil vízköddel oltó 

eszköz közül, majd kísérlet és gyakorlat során bebizonyítottam, hogy az 

értekezésem 3. sz. táblázatában bemutatott paraméterekkel rendelkező mobil 

vízköddel oltó berendezés alkalmas mentesítési feladatok ellátására. 

4. Kidolgoztam egy vegyimentesítési eljárást a meghatározott paraméterű  mobil 

vízköddel oltó berendezés felhasználásával, javaslatot tettem a 37/2003. számú BM 

OKF Intézkedés mellékletével kiadott Szerelési Szabályzat módosítására, az általam 

kidolgozott vegyimentesítési eljárás ismeretanyagának és módszertanának 

beillesztésére. 

5. Megállapítottam, hogy a vegyimentesítési eljárás ismeret és módszertana hiányzik a 

tűzoltó és katasztrófavédelmi képzési rendszerből, ezért hiánypótlásként Javaslatot 

tettem a dolgozatom 4.1.2. alfejezetében bemutatott új típusú vegyimentesítési 

eljárás beépítésére az alap és középfokú tűzoltóképzésbe, illetve a ZMNE tűzoltó 

szakirányú BSc és katasztrófavédelem szakirányú MSc képzésein történő oktatásba 

és más szakterületeken történő adaptálásra. 

 AJÁNLÁSOK 

 
A Ph.D. értekezésemben megfogalmazott tények alapján javaslom: 

 
1. A tűzoltóság számára mentesítési feladatok végrehajtására rendszeresíteni az 

értekezésemben bemutatott vízköddel oltó berendezést. 



 

                                                                       

 

2. Javaslom a 37/2003. számú BM OKF intézkedés mellékletével kiadott 

Szerelési Szabályzat kiegészítését, a 2.5. pontba beilleszteni az általam 

kidolgozott lépéseket, 

3. Javaslom a tűzoltók mentesítési feladatokra történő kiképzésére figyelembe 

venni az értekezésemben megfogalmazottakat. 

4. A jelenlegi Önkormányzati Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, a 

Honvédelmi Minisztérium és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat illetve a későbbi jogutód és illetékes szervek felelős vezetőinek 

figyelmébe ajánlom, a dolgozatomban bemutatott berendezést, a különféle 

pandémiás veszélyhelyzetek (például sertés- vagy madárinfluenza) 

levonulása utáni fertőtlenítési feladatokra. 

 

A DOKTORJELÖLT TÉMÁVAL KAPCSOLATOS PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE 
 
Idegen nyelvű kiadványban megjelent cikkek: 

1. Rajmund Kuti – László Földi: Possible use of mobile water fog generators 

for decontamination tasks, AARMS 8. kötet 1. szám (közlésre elfogadva) 

 

Lektorált folyóiratban megjelent cikkek: 

2. Kuti Rajmund – Földi László: Mentesítés mobil vízköddel oltó 

berendezéssel, Védelem (ISSN: 1218-2958) 2007/2. 46-48. p. 

3. Kuti Rajmund: Terrorcselekmények kárfelszámolási lehetőségeinek 

vizsgálata tűzoltói aspektusból, Védelem (ISSN: 1218-2958) 2007/3. 34-35. 

p. 

4. Kuti Rajmund: Terrorcselekmény következményeit felszámoló gyakorlat 

tapasztalatai, Védelem (ISSN: 1218-2958) 2007/4. 34-35. p. 

5. Kuti Rajmund: Intézkedési program belvíz-védekezési munkálatokhoz, 

2007. http://www.vedelm.hu/tanulmanyok   
6. Kuti Rajmund: Mentesítési feladatok új dimenziói, Bolyai Szemle 2007/1. 

7. Kuti Rajmund – Zólyomi Géza: Intézkedési algoritmus veszélyes anyag 

balesetek felszámolásához, Védelem (ISSN: 1218-2958) 2008/4. 14-15. p. 



 

                                                                       

 

8. Kuti Rajmund – Földi László: A beépített vízköddel oltó rendszerek újabb 

alkalmazási lehetőségeinek feltárása, Hadmérnök Online III. évfolyam, 2. 

szám 2008, 60-66.p.    

9. Kuti Rajmund: Milyen mentesítő anyagokat használjunk veszélyes anyag 

beavatkozások után, 2008, http://www.vedelem.hu/tanulmanyok  

10. Kuti Rajmund: A tűzoltóképzés sajátosságai Ausztriában, Védelem (ISSN: 

1218-2958) 2008/6. 30-31. p. 

 

Tudományos pályázatok: 

1. Kuti Rajmund: Gyakorlati Tanácsok Tűzoltási Műszaki Mentési Tervek 

készítéséhez, Tudományos Pályázat, BM OKF, Budapest, 2003. 

2. Kuti Rajmund: A vízköddel oltás gyakorlati lehetőségeinek elemzése, 

különös tekintettel a mobil vízköddel oltó berendezésekre, BM OKF Dr. 

Balogh Imre Emlékpályázat I. hely, Budapest, 2005. 

3. Kuti Rajmund: A műszaki mentések tervezési problémái, az eszközök 

fejlődésének és a kárfelszámolási gyakorlat vizsgálatának tükrében OTDK 

dolgozat III. hely, ZMNE Budapest, 2006. 

4. Kuti Rajmund: A vízköddel oltás taktikai lehetőségei, modern mobil 

oltóberendezések alkalmazhatóságának vizsgálata, OTDK dolgozat I. hely, 

ZMNE Budapest, 2006. 

 

Jegyzetek: 

1. Kuti Rajmund: Habképző anyagok tulajdonságai, Jegyzet, Győr MJV 

Tűzoltósága 2004. 

2. Kuti Rajmund: Műszaki Mentések I-II., Egyetemi Jegyzet, ZMNE Budapest, 

2007. 

3. Kuti Rajmund: Műszaki mentőjárművek, mentőeszközök, Egyetemi Jegyzet 

ZMNE Budapest, 2007. 

 

A DOKTORJELÖLT SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZA 
Személyes adatok: 
 Név, cím: Kuti Rajmund tű. őrnagy          9171 Győrújfalu, Akácos u. 3. 

 Született: Szőny, 1969. január 01. 

           Családi állapot: nős, Kopócsi Piroska, gyermek, Rajmund 2003 
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PhD hallgató Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori 

Iskola,  

2006 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Budapest Katasztrófavédelem 

szak, oklevél minősítése: kitüntetéses   

2001 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Pécs 

Tűzvédelem szakirány, oklevél minősítése: kitüntetéses 

1997 – BM TKI különféle szaktanfolyamok 

1987 Jókai Mór Gimnázium és Szakközépiskola Komárom 

Szakmai tapasztalat, munkahely 
Győr Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága (2002-től),  

Komárom Város Hivatásos Tűzoltósága (1997-2002) 

Beosztások:  1997 – 2001: beosztott tűzoltó, majd különféle beosztások, 

2001 – 2003: szolgálatparancsnok helyettes,  

2003 – 2007: szolgálatparancsnok, 

2007 – tűzmegelőzési főelőadó, 

2008–ban 5 hónapra vezényelve, Védelmi Bizottság Győr 

2009–től tűzmegelőzési kiemelt főelőadó.             

Szakmai tudományos tevékenység 
BM OKF Tudományos Tanács Pályázata különdíj (2003) 

BM OKF Dr. Balogh Imre Tűzoltó Szakmai Emlékpályázat I. helyezés (2005) 

ZMNE ITD Konferencia II. helyezés (2005), ZMNE ITD Konferencia I. 

helyezés (2006) 

ZMNE Országos TD Konferencia I. és III. helyezés (2006) 

Több minisztériumi tudományos pályázaton különféle helyezések. 

Meghívott előadó: ZMNE Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet, NYME MÉK 

Környezettudományi Intézet,  
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