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Tisztelettel köszöntöm a Nemzetközi Tűzvizsgálati Konferencia résztvevőit! 

 

 

Az emberiség történetét végigkíséri a tűz. Őseink bizonyára féltek tőle, hiszen érintése 

fájdalmat okozott, megjelenése többnyire pusztulással járt, később viszont segített az 

életminőségük javításában. Ehhez viszont meg kellett ismerni a tűz természetét. 

Talán ez volt az első kémiai folyamat, amelynek létrehozása, és fenntartása tudatos cselekedet 

volt. 

A tűz hasznos volta mellett nagy károkat is okozott. A civilizáció, a városiasodás, iparosodás 

fejlődésével nőtt a tűzveszély lehetősége, a károk nagysága. A tűz keletkezési körülmények, 

az okok vizsgálata egyre fontosabbá vált. Az emberek felismerték, hogy ha a tüzek 

keletkezési okát megtalálják, akkor megelőző intézkedéseket hozhatnak az életük és a 

vagyonuk megőrzése érdekében. Ez lehetett a tűzvizsgálat „őse”. A tűzvizsgálat során nyert 

tapasztalatokat felhasználták az építészet, az ipari technológiák műszaki feltételeinek 

meghatározásához. A szabályok a tűzmegelőzés létesítési, és használati szabályainak 

kialakításához vezettek. 

A tűzmegelőzés szabályainak kialakulása mellett a tűzoltás szabályozásához is hozzájárult a 

tűzvizsgálat. A tűz természetének megismerését fel lehetett, fel lehet használni a tűzoltói 

beavatkozások szabályainak megalkotásához is. 

 

A XIX. században a magyar tűzoltás tudományos alapjainak létrehozásában résztvevő 

Markusovszky Béla határozta meg elsőként a tűzvizsgálat fogalmát: „Felderítő vagy kutató 

tevékenységet, mely a veszély elmúltával, a tűz keletkezési okait iparkodik megállapítani, s az 
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e végett folyamatba tett eljárás eredményéhez képest a jövőre nézve praeventive intézkedik, az 

elkövetett kihágásokat üldözteti, a constatált bűnös cselekményeket pedig megtoroltatja.” 

Ebből a korból származik a magyar állami tűzoltóság megszervezőjének Széchenyi Ödönnek 

a felismerése is melyben a tűzmegelőzés, tűzoltás, tűzvizsgálat szakmai egységét 

hangsúlyozta. Azaz a tűzvizsgálat a másik két szakterület irányában kontrolként működik, 

megállapításaival segítve azok hatékony működését. 

 

Az elmúlt több, mint száz év alatt a tűzvizsgálat céljai nem változtak. A tűzvédelmi 

törvényünk a tűzvizsgálat célját hasonlóan határozza meg: a tűzvizsgálat a tűz keletkezési 

idejének, helyének és okának felderítésére irányuló hatósági tevékenység, amelynek célja 

olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések 

levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és a mentési beavatkozási 

feltételek javítására. Ezzel a megfogalmazással a tűzmegelőzés-tűzoltás-tűzvizsgálat 

egységét, egymásra épülését kívánjuk megvalósítani. 

A tűzvizsgálat megállapításait a szakma mellett a rendőrség is hasznosítja. Megállapításainkat 

szakértői véleményként veszik figyelembe. Ezért fontos, hogy kellően bizonyítottak legyenek 

megállapításaink, és azok a bíróság előtt is megállják helyüket. Mindezek mellett a lakosság 

felvilágosításában, a piacfelügyeleti munkában is hasznosítjuk a tűzvizsgálataink 

eredményeit.  

 

A tűzvizsgálat céljainak eléréséhez szükséges, hogy az eljárást tapasztalt, felkészült 

tűzvizsgálók, megfelelő tárgyi eszközök, felszerelésekkel végezzék. 

Célunk Magyarországon a tűzvizsgálat színvonalát tovább emelni, amelyhez saját 

tapasztalatainkat kiegészítve szeretnénk megismerni más országok tapasztalatát, bevált 

gyakorlatát. Ehhez kérem külföldi kollégáink segítségét, tapasztalataik ismertetését. 

 

Meggyőződésem, hogy az EU országaiban a tűzvizsgálatot fejleszteni kell, és fórumot kell 

biztosítani a közös munkához, hozzájárulva a tűzoltás és a tűzmegelőzés fejlesztéséhez is. 

Ennek érdekében kezdeményezem a magyarországi konferencia végén egy közös 

szándéknyilatkozat megfogalmazását, melynek célja egy önálló munkacsoport létrehozása a 

tűzvizsgálati tevékenység színvonalának emelésére, a tapasztalatok egymás közötti 

megosztására. 

 

Bízom benne, hogy a jövőben több alkalom is lesz, ahol a tűzvizsgálat szakemberei 

találkozhatnak és átadhatják egymásnak tapasztalataikat.  

 

Kívánom, hogy nemzetközi konferenciánk jó hangulatban teljen és hasznos tapasztalatokkal 

szolgáljon a résztvevőknek. 

 

 


