
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

(A BM OKF 16/2018 számú BM OKF Főigazgatói Intézkedés figyelembevételével) 

 

Megnevezés:  30 m-es tűzoltó mentőkötél 

Gyártó:   Szegedi János kötélgyártó (4274 Hosszúpályi, Rózsa u. 21.) 

Gyártási szám:  ……………/2021 

Tanúsítvány száma: BM OKF KKI 660/9/2019 

Szabványszám:  MSZ EN 362 

 

Használat előtti és utáni átvizsgálás: 

A tűzoltóköteleket minden használat előtt és után szemrevételezéssel meg kell vizsgálni. 

Sérült kötelet szerelésre alkalmazni, illetve sérült mentőkötelet ereszkedésre vagy 

személymentésre használni tilos! 

 

Féléves ellenőrző vizsgálat: 

A vizsgálat szemrevételezéssel történik. A kötelet teljes hosszában kell pászmánként 

megvizsgálni. Ha pászmaszakadást észlelnek, a kötelet használatból azonnal ki kell 

vonni. 

A zárkapocs vizsgálatánál ellenőrizni kell a mozgó pofa működését. A pofának könnyen 

kell mozognia és benyomás után magától vissza kell állnia alaphelyzetbe.  

A hibás kötelet használatból ki kell vonni, és feltűnően jelölni kell a zárkapocs közelében 

a sérülés helyénél befűzött piros szalaggal. A kötél javításáról vagy selejtezéséről 

intézkedni kell. 

 

Éves terhelési próba (MSZ 9945:1987 6.2.4. pont szerint): 

A terhelési próbát a BM OKF 87/2000. számú Főigazgatói Intézkedés II/17/c pontjának 

megfelelően szemrevételezéssel kell kezdeni. Ellenőrizni kell a gyártási évet. 

A gyártástól számított 10 évnél idősebb kötelet selejtezni kell!  

Csak a megfelelőnek minősített kötelet lehet a szabvány szerinti terhelésnek alávetni. 

 

A terhelés menete: 

− A mérendő kötelet ki kell fektetni és 1 percig 50 N erővel előterhelni.  

− Az előterhelt kötélen meg kell mérni a kötél hosszát (l0), átmérőjét, és ellenőrizni kell 

a kötél kidolgozását. (Fontos tudni, hogy a használati és tárolási körülményektől 

függően, akár 5-10%-ot is veszíthet eredeti hosszából!) 



− Az előterhelést követően a kötelet egyenletesen növelt húzóerővel 1 percig kell 

terhelni 3000 N-al. Ezután meg kell mérni a hosszúságot (l1). 

− A terhelést egyenletesen 50 N-ra csökkentve, a kötél átmérőjét és hosszát ismét meg 

kell mérni (l2). 

− A terhelést megszüntetve ellenőrizni kell a kötelet. Megfelelő, ha a lekötés 

(bandázsolás, fuxolás) nem bomlott fel, a kötélen, zárkapcson sérülés, illetve 

maradandó alakváltozás nem keletkezett.  

 A kötélátmérő megengedett csökkenése max. 1 mm. 

− A mért értékek alapján számítással ellenőrizni kell a rugalmas nyúlást: 

Δl = (l1-l2)/l0 x 100 

Megfelelő, ha értéke 5%, vagy annál nagyobb. 

A terhelés során nem megfelelőnek minősített kötéllel a BM OKF 16/2018. számú 

Főigazgatói Intézkedés III/3/b pont szerint kell eljárni. 

 

Az éves vizsgálatot dokumentálni kell! 

 

Szállítás, tárolás: száraz helyen, közvetlen napsugárzástól védve. 

 

Biztonsági előírások: 

Minden körülmények között be kell tartani a vonatkozó munkavédelmi 

és biztonságtechnikai előírásokat, hatályos jogszabályokat, előírásokat! 

A kötél bármilyen átalakítása, javítása csak a gyártó engedélyével lehetséges! 

 

 

 

 

 

 

 

FORGALMAZÓ 

 



FELÜLVIZSGÁLATI LAP 
 

Ellenőrzés dátuma 
Vizsgálatot végző  

szervezet/cég neve 

Ellenőrzést végző 

személy aláírása 

Alkalmasság 

IGEN / NEM 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 



TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 
 

 


