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MAGYAR LÉGIMENTÖ NONPROFIT KFT. 
HUNGARlAN AIR AMBULANCE NONPROFIT LTD. 

www.airambulance.hu
l:8l • 2058 Budaörs, Pf.: 58. ir • +36 (23) 804-810 Fax • +36 (23) 804-811

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Pf. 3141903
Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, főigazgató

Tisztelt Vezérőrnagy Úr!

Ezúton szeretnénk megköszönni kollégájuk, Nagy László tűzoltó alezredes szakmai segítségét,

melyet Dr. Erőss Attila kollégánknak nyújtott az idei légimentő továbbképzéseken elhangzott

előadásának elkészítésekor.

Az előadás témája a helyszínrendezés volt, amely a légimentők napi munkája során

kulcsfontosságú feladat. Többek között magában foglalja a kárhelyszínen való biztonságos

munka-, hatékony kommunikáció-, illetve a roncsból és roncs alól való kimentés alapelveit is.

Alezredes Úr mind direkt konzultáció, mind háttéranyagok (újságcikkek, fényképek)

rendelkezésére bocsátásával hathatós segítséget nyújtott az előadás elkészültében.

2017.05.15.
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dr. Radnai Márton
orvos igazgató
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