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TÛZOLTÓ LAKTANYA
tervezési program

A feladat a megadott helyszín és 30 km-es körzetének oltási, mentési, ellenõrzési, oktatási és továbbképzési 
munkáját látja el. A laktanyában állandó szolgálat és készültség van. Riasztás esetén a tûzoltóknak a lehetõ 
legrövidebb idõn belül a készenléti helyiségbõl a szerkocsihoz kell jutni, és biztosítani kell a kocsik gyors és 
akadálymentes kivonulását. Visszatérés után a kocsikat letisztítják, lemossák, szükség szerint javítják, feltöltik, 
pótolják az elhasznált anyagokat. A használt tömlõket mossák, tisztítják és szárítják. Az egység vezetõje jelentést 
tesz a feladat végrehajtásáról, a legénység tisztálkodik, átöltözik.
A tûzoltó laktanya biztosítja a tûzoltó állomány szállását, pihenését, étkezését, oktatását, felkészítését, rendszeres 
gyakorlatát, sportolását. Dolgozói létszám: 54 fõ (férfi).

1. Mûszaki (üzemi helyiségek)
1.1. Szertár: 432 m2

8 db szerkocsi / 4,5 * 12,0 m, belmagasság: 4.20 m. A szertár elõtt minimum 9 m, az udvari részen 
minimum 12 m széles burkolt felület tervezendõ.

1.2. Raktár (2db) 48 m2

A szertárhoz kapcsolódik. 2 *24 m2
1.3. Tömlõ mosó-kihúzó 24 m2

1.4. Mosó: 54 m2

1 db 4,5 * 12.0 m-es hely, belmagasság: 4.20 m
1.5. Javítóállás: 108 m2

2 db 4.5 * 12.0 m-es hely, belmagasság: 4.20 m
1.6. Mûhely: 72 m2

3 db javítóálláshoz kapcsolódó és egyenként 24 m2-es motor, elektromos rendszer vagy elektromos 
eszköz, rádió, mechanika, gumi javítása, karbantartása.

1.7. Raktár: 36 m2

1 db, a javítóálláshoz kapcsolódik.
1.8. Öltözõ, WC, zuhanyzó: 15 m2

6 fõre, C- típusú öltözõ.
1.9. Akkumulátor töltõ és tároló: 12 m2

1.10. Üzemanyagtároló: 24 m2

1.11. Nyomásfokozó: 12 m2

1.12. Elektromos kapcsoló: 12 m2

1.13. Hõközpont: 24 m2



2. Irányítási, legénységi és egyéb helyiségek
2.1. Ügyeletes szoba: 12 m2

2.2. Akkumulátor helyiség: 12 m2

Ügyeletes szoba mellé.

2.3. Parancsnoki szoba: 18 m2

2.4. Tárgyaló: 18 m2

2.5. Oktató tanterem: 48 m2

2.6. Étkezõ: 48 m2

2.7. Melegítõkonyha, mosogató: 24 m2

2.8. Készenléti helyiség: 24 m2

Szertár mellett.
2.9. Felszerelési raktár: 36 m2

Készenléti helyiség.
2.10. Legénységi szobák: 160 m2

8 db 4 személyes 20 m2-es helyiség
2.11. Ruha, ágynemû raktár: 24 m2

2.12. Mosdó, zuhanyzó: 20 m2

6 mosdó, 4 zuhany
2.13. Férfi WC: 12 m2

2.14. Edzõterem: 48 m2

2.15. Szertár: 12 m2

3. Torony
Az épülethez kapcsolódik a tömlõszárító, gyakorló, mászótorony lépcsõvel (hágcsóval), tömlõfelhúzó-
szerkezettel. A torony belsõ szabad területe kb. 10 m2, magassága 25 m. A torony kerüljön a tömlõ 
mosó- kihúzó fedett területe mellé.


