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Bérczi László – Pócsik Attila

HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELŐ TŰZESETEK ELEMZÉSE

Absztrakt

A tűz ősidők óta az embert szolgálja és egyben veszélyezteti is. Hazánkban, mint bárhol a

Világban rendszeresek a tűz következtében bekövetkező sérülések és halálesetek is. Fontos

megfigyelni a sérülések, halálesetek tendenciáit a tűzmegelőzési intézkedések céljából. A

megfigyeléshez statisztikai adatok elemzése szükséges. A cikk szerzőinek célja megvizsgálni

az esetek összefüggéseit, a rendelkezésre álló háttéradatokkal együtt. A levont

következtetések alapján a szerzők összegzik milyen módszerek segíthetik elő a személyi

sérüléssel járó események megelőzését.

Kulcsszavak: személyi sérülés, tűzvédelem, megelőzés, tűzvizsgálat, statisztika, elemzés

ANALYSIS OF FATAL FIRES

Abstract

Fire has been serving but also endangering humans since prehistoric times. In Hungary,

similarly to the rest of the world, fire-related injuries and fatalities occur regularly. In order to

put effective fire prevention measures in place it is important to analyse fatality trends using

statistical data. The authors aim to investigate the main connections between cases and their

backgrounds. The authors then use the findings to summarise the key methods that help

prevent incidents that cause physical injuries.
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1. ALAPADATOK

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a központi, területi és helyi

katasztrófavédelmi szervek adatai alapján évente elkészíti a tűzeseti és műszaki mentési

statisztikát. [1]  Az adatgyűjtés kiterjed a tűzeset következtében halálesetekre is. 2016-os

évben, tűzesetben 115 személy hunyt el. Ha a tűzeset következtében haláleset történt, a

hatáskörrel rendelkező illetékes tűzvédelmi hatóság hivatalból tűzvizsgálati eljárást folytat le,

hasonlóan számos nemzetközi gyakorlathoz. [2] 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.[3]

Valamennyi haláleset tekintetében széleskörű vizsgálat lefolytatására került sor. A

vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a 115 elhunyt személyből 65 személy a tűzeset

következtében vesztette életét, 35 személy szándékos tűzokozás következtében, vagy már a

tűzesetet megelőzően életét vesztette. 15 tűzesetben még vizsgálat folyik az elhalálozás

körülményeiről.

Az elemzés során a sérüléssel járó eseteket is vizsgálni szükséges. A tűzesetben megsérült

személyek számának alakulását az alábbi (1. számú) diagram ábrázolja.

1. diagram Tűzesetben sérültek száma 2011-2016 között

A diagramon látható, hogy 2014 évig a sérültek vonatkozásában csökkenő, majd 2015-ben

növekvő tendencia figyelhető meg. Megállapítható, hogy a 2016 évben a tűzesetben sérültek



3

száma a korábbi évhez képest ismét csökkenést mutat, és 2016-ban a sérültek száma a vizsgált

időszak átlaga (838,fő/év) alatt maradt.

A tűzesetben elhalálozott „kategóriába sorolt” személyek számának alakulása a következő

(2. számú) diagramon figyelhető meg.

2. diagram Tűzesetben elhunytak száma 2011-2016 között

Az elhunyt személyek száma 2014-ig csökkenést majd, azóta azonban növekedést mutat. A

2016 évben a halálesetek száma a vizsgált időszak átlaga (118 fő/év) alatt maradt, de a

további növekedés megelőzése érdekében elengedhetetlen a kiváltó okok elemzése,

vizsgálata.

2. KÖRÜLMÉNYEK VIZSGÁLATA

Megvizsgáltuk a 2016 évben halálesettel járó tűzesetek körülményeit. Egységesen

meghatározott vizsgálati szempontok szerinti adatszolgáltatást végeztünk. Az adatszolgáltatás

a tűzeset helyszínére, a haláleset körülményeire, az elhunyt személy anyagi helyzetére,

életvitelére, cselekvőképességére, életkorára és a tűz keletkezésének körülményeire terjedt ki.

Az igazgatóságok a táblázatban szereplő adatokat a tűzeseti adatlapok, és a tűzvizsgálati

eljárás dokumentumai alapján töltötték ki. A tűzesetek körülményeinek vizsgálatára, okainak

összehasonlítására és megelőzésére, a vonatkozó intézkedések kialakítására, munkacsoport

alakult a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. Megállapításra került, hogy

jelenleg a vonatkozó adatlapokon ahol a káresemény fajtája „tűzeset”-nek van megjelölve és a
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káresemény helyszínén haláleset történt, az a statisztikában minden esetben tűzeset

következtében elhunyt személyként van rögzítve, de a valós körülmények szerint a személy

nem minden esetben a tűz következtében vesztette életét (pl.: öngyilkosság, közúti baleset).

Az elhunyt személyek összefüggéseiben nincs egységes értelmezés a statisztikai adatok

rögzítése során, így az eltérő halálesetek együttes kezelése téves statisztikai eredményeket

mutat.

A pontosabb statisztikai eredmények érdekében az alábbi, négyes csoportosítást

alkalmaztuk a halálesetek vizsgálatánál:

1. Tűzesetben elhunyt személy:

Az az elhunyt személy, aki a tűz és/vagy kísérőjelenségei következtében halálozott el, de a

tűz nem szándékos tűzokozásra vezethető vissza. (pl.: gondatlanságból keletkező tűz, műszaki

meghibásodásból keletkező tűz)

2. Szándékos tűzokozás következtében elhunyt személy:

Az az elhunyt személy, aki a tűz és/vagy kísérőjelenségei következtében halálozott el, és a

tűz szándékos tűzokozásra vezethető vissza. (pl.: bűncselekmény, öngyilkosság)

3. Nem a tűzeset következtében elhunyt személy:

Az az elhunyt személy, aki a tűzeset helyszínén hunyt el, de halálának oka nem a tűzre

vagy kísérőjelenségeinek hatására vezethető vissza (pl.: közlekedési baleset, egészségi ok

miatt bekövetkezett halál. stb.).

4. A halál okának vizsgálata még folyamatban van:

A halál okát a helyszínen egyértelműen nem lehetett megállapítani és a kórboncnoki

vélemény még nem áll rendelkezésre.

A 115 haláleset fenti csoportosítás szerinti megoszlása a következő 3. számú diagram

szemlélteti:
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3. diagram Tűzesetek és halálesetek összefüggéseinek megoszlása 2016

Fontos tisztázni, egy tűzesetben hány fő hunyt el. Összesen 104 káreseményben hunyt el a

115 áldozat. A halálos események és az áldozatok számának alakulását az 1. sz. táblázat

szemlélteti.

2016-ban elhalálozással járó tűzeset adatok

káresemény

száma

keresmény/

halott

összes

en
Megjegyzés

97 káresemény: 1 halott 97 fő -

5 káresemény: 2 halott 10 fő

1 bűncselekmény és 4 nem

szándékos tűzokozás közben

keletkezett tűzeset.

2 káresemény: 4 halott 8 fő

1 világháborús robbanótest

hatástalanítása közben, 1

bűncselekmény

1. sz. táblázat áldozatok számának alakulása
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Az elhalálozás körülményei tovább elemzéssel csoportosíthatóak:

1. Tűzesetben elhunyt:

Fűtés 27 fő

Dohányzás 19 fő

Világítás 12 fő

PB palack csere 3 fő

Égetés 2 fő

Sütés, főzés 2 fő

2. Szándékos tűzokozás:

Bűncselekmény 8 fő

Öngyilkosság 10 fő

3. Nem a tűzesetben hunyt el:

Közlekedési baleset 13 fő

Robbanás egyéb (4 tűzszerész) 4 fő

4. Vizsgálat alatt:

Vizsgálat alatt 15 fő

A nem a tűzesetben elhunytak bizonyíthatóan nem tűzesetben elhunytak, így jelen esetben

figyelmen kívül hagyhatóak. Tehát hazánkban jelen adataink alapján 2016-ban 98 fő vesztette

életét tűzesetben. A szándékos cselekményekre a tűzmegelőzési eszközrendszer megítélésünk

szerint nincs ráhatással, a vizsgálat alatti esetek a körülmények tisztázásáig pedig nem

vehetőek figyelembe.
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Megítélésünk szerint tűzvédelmi szempontból csak az 1. pont szerinti eseményeknél

lehetséges a halálozással járó tűzeseteket megelőzni, így további részletes vizsgálatokat

tűzesetben elhunyt 65 személy esetében végeztük.

3. A RÉSZLETES VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

A 65 haláleset vonatkozásában az alábbi részletes vizsgálatokat végeztük:

1. Az elhunytak életkora:

A tűzesetben elhunyt személyek életkor szerinti megoszlását az alábbi (4. számú) diagram

szemlélteti. A tűzeset következtében történő elhalálozásánál 75,4 %-ban 50 év feletti

személyek vesztették életüket.

4. diagram 2016 évben a tűzesetben elhunytak száma életkoruk alapján
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2. Egy háztartásban élők:

A tűzesetben elhunytak háztartásban élők vizsgálata szerinti megoszlását az alábbi (5.

számú) diagram szemlélteti. A vizsgálat kimutatta, hogy az esetek 74%-ban az elhalálozott

személyek egyedül élők voltak,

5. diagram 2016 évben tűzesetben elhunytak száma a közös háztartásban élők vizsgálata

szerint
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3. A tűz keletkezéséhez vezető folyamat:

A tűz keletkezésének okainak megoszlását az alábbi (6. számú) diagram szemlélteti. A tűz

keletkezéséhez vezető folyamat vizsgálata során a tüzelő fűtő berendezésektől kiinduló

tűzeset 41%-a, a dohányzás 31%-a, a nyílt lángú világító eszközök miatt keletkezett tüzek

18%- a okozta a tüzet.

6. diagram A tűz keletkezésének okai



10

4. A tűzeset helyszíne szerint:

A tűzesetben elhunytak tűzeset helyszíne szerinti megoszlását az alábbi (7. számú) diagram

szemlélteti. A tűzesetek 62%-a családi házban, 12%-a társasházban következett be.

Megállapítható, hogy általában otthon jellegű épületekben (74%) történtek az elhalálozások.

7. diagram A tűzeset helyszíne szerint
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5. Az elhunytak anyagi helyzete szerint:

A tűzesetben elhunytak anyagi helyzetének megoszlását az alábbi (8. számú) diagram

szemlélteti. Az elhunyt személyek anyagi helyzetét tekintve 46%-ban szegények, 17%-ban,

mélyszegénységben élők, illetve 8%-ban hajléktalanok voltak. Összességében 71%-ban rossz

anyagi körülmények között, szegénységben éltek.

8. diagram 2016 évben a tűzesetben elhunytak anyagi helyzete arányában
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6. Az elhunytak cselekvőképessége szerint:

A tűzesetben elhunytak anyagi cselekvőképességük [4] szerint megoszlását az alábbi (9.

számú) diagram szemlélteti. Az elhunytak 20 %-a cselekvőképtelen vagy mozgásában

korlátozott személy volt.

9. diagram 2016 évben tűzeset következtében elhunyt személyek cselekvőképességük

szerint
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7. Az elhunyt személyek dohányzási szokásai szerint:

Az alábbi (10. számú) diagramon látható, hogy az elhunyt személyek 60 %- a dohányzó

életmódot folytatott.

10. diagram 2016 évben a tűzesetben elhunytak dohányzási szokásaik arányában

4. JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK A HALÁLESETTEL JÁRÓ
TŰZESETEK MEGELŐZÉSÉRE

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat általános részei megfelelően határozzák meg a

használati tűzvédelmi követelményeket. [5] A bekövetkezett események sok esetben rossz

gyakorlatra vezethetőek vissza. [6] A megelőzés a meghatározott célcsoport tájékoztatásában

fejleszthető. [7]
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A célcsoport elérése érdekében szükséges olyan információs csatornák kialakítása, melyen

keresztül eredményes lehet a tűzesetek megelőzése. Az információt lehetőség szerint

személyes kapcsolattartással, vagy a média közvetítésével, de rövid, könnyen megérthető

módon kell közölni. Szükségesnek tartjuk az ismeretterjesztő tevékenységbe azokat a

személyeket, szervezeteket bevonni, akik ezekkel az emberekkel napi kapcsolatban állnak és a

tájékoztatásainkat közvetlenül el tudják juttatni az érintetteknek.

Elsődleges feladat a tájékoztató anyagok és oktató anyagok kidolgozása. Országosan

egységes, kifejezetten a célcsoportnak szóló, oktatási és tájékoztatási anyagokat indokolt

kidolgozni és terjeszteni. Az oktatási anyagokat elsősorban PPT bemutatók és részletes

előadásvázlatok formájában, a tájékoztató anyagokat pedig rövid szöveges, könnyen

megérthető képes szórólapok, kisfilmek, és rádió spotok formájában célszerű terjeszteni.

Az információs csatorna kialakítását, a tűzmegelőzési ismeretek terjesztését és oktatását

közvetlen és közvetett csatornákon is ki kell építeni. Közvetlen módban a célcsoportot

otthonaikban, nyugdíjas klubokban, könyvtárakban, konferenciákon kell felkeresni, részükre

tájékoztató nyomtatványok oszthatók, és személyre szóló tűzmegelőzési tanácsokat

kaphatnak. A közvetett tájékoztatásában résztvevő, szociális munkások, családsegítők,

közbiztonsági referensek, polgárőrök, társasházak közös képviselői, tanyagondnokok és egyéb

közreműködők részére felkészítés megtartása indokolt. Országos és helyi rádiócsatornákon

rádió spotok lejátszásában és interjúkban felvilágosító kampány indítható.

A rászorulók részére hasznos segítség lehetne a - CO érzékelő készülékekhez hasonlóan -

ún. home detektorok és tűzoltó készülékek adományozása. Érdemes megvizsgálni annak a

lehetőségét, hogy a cigarettásdobozokon egy figyelemfelhívó tájékoztatás milyen hatással

lenne a tűzesetek alakulására.

A statisztikai adatgyűjtést és a vonatkozó adatlapok pontosítása fontos feladat az

egyértelmű következtetések és mérések érdekében.
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5. ÖSSZEGZÉS

A tűzesetekhez vezető folyamatok okait kielemezve megállapítottuk, hogy a tüzelő-,

fűtőberendezés, dohányzás, nyílt lángú világító eszközök használata, valamint a PB

gázpalackok helytelen használata okozta a halálhoz vezető tűzesetek túlnyomó többségét. A

megvizsgált adatok alapján levont következtetések birtokában megállapítható, hogy az

elhalálozások körülményeire jellemző, hogy a tűz, általában otthon jellegű épületekben, vagy

otthon jellegűen használt egyéb építményekben (pl. nyaralók, melléképületek, lakókocsi,

sátor) keletkezett. A tűzesetben elhalálozott személyek jelentős része magányosan, egyedül

élt, időskorú volt vagy szellemi, testi fogyatékkal rendelkezett. Anyagi helyzetüket tekintve

szegényeknek mondhatóak és több esetben is szociális gondozást, illetve ellátást igényeltek. A

célcsoportra jellemző, hogy nehéz anyagi körülményeik és a kilátástalan helyzetük miatt,

puszta létfenntartásra irányul minden igyekezetük, emiatt nem a biztonságot tartják

elsődlegesen szem előtt. Ezek az emberek általában a társadalom szélén, az emberektől

elszigetelten élnek, ezért hozzájuk nehezebben jutnak el olyan információk, melyek a

tűzesetek megelőzésére, annak fontosságára hívja fel a figyelmet. Nem kellően hatékony a

célcsoport vonatkozásában az interneten és különböző médiumokban alkalmazott

tűzmegelőzésre irányuló tevékenység. Az ismeretek terjesztésére leghatékonyabban a helyi és

az országos rádiócsatornák alkalmazhatóak. A célcsoport eléréséhez a személyes kontaktus

elengedhetetlenül szükséges, közvetlen vagy közvetett módon oktatással, tájékoztatással.
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