
A hazai tűzoltói beavatkozások riasztási fokozat szerinti megoszlása 
 
Milyen az országban bekövetkező tűz és káresetek alakulása? Milyen az ezzel kapcsolatos 
tűzoltói beavatkozások szerkezete? Milyen a tűzoltóságok hatékonysága? Az elmúlt 15 év 
esetszámainak alakulását vizsgálva a hazai tűzoltói beavatkozások riasztási fokozat szerinti 
megoszlását vizsgáljuk. 
 
Az esetek bekövetkezésének időpontjánál talán fontosabb szempont a tűzoltói 
beavatkozások riasztási fokozat szerinti vizsgálata, mely az 1. ábra mindkét diagramján jól 
nyomon követhető. A statisztikai adatokból az összes esetszámtól függetlenül megállapítható, 
hogy az elmúlt évek mindegyikében a tűzoltóságok az éves eseményeinek  

• legalább 70% alapriasztás mellett (I. vagy I/K riasztási fokozatban) önállóan képesek 
voltak felszámolni.  

• A II. kiemelt fokozat, mely szintén sok tűzoltóságon még önerőből (technika, létszám) 
biztosítható az összes eseményeknek a 10 %-t meghaladja.  

• Azaz nagyságrendileg állítható, hogy az éves vonulási kötelezettség több mint 80 %-t 
a helyi erők és eszközök számolják fel.  

 
Ez köszönhető a javuló diszlokációnak, az új ÖT-ök létrejöttének és természetesen a 
folyamatos műszaki fejlesztéseknek is.  
Nem elhanyagolható a lakosság szerepe sem, hiszen a telefonkészülékek elterjedésével, 
különösen az elmúlt években a mobil telefonok térhódításának köszönhetően a bekövetkezett 
eseményeket a lakosság azonnal jelezni tudja (gyakran előfordul tömeges jelzés), így az 
időben információhoz jutott tűzoltók képesek gyorsan a helyszínre érni és megkezdeni a 
beavatkozást. Ezek alapján előre vetíthető, hogy a területi lefedettség javítását kell a jövőben 
is tovább erősíteni, annak érdekében, hogy a tűzoltóságok minél közelebb legyenek az 
események helyszíneihez, megelőzve ezzel a nagy riasztási fokozatot igénylő esetek 
kialakulását. 
 
A 1. ábra második diagramján jól látszik, hogy az I. és I/K riasztási fokozat mellett a 
legnagyobb számban II. riasztás került elrendelésre, amit a nagyobb tűzoltóságok még mindig 
képesek felszámolni saját erőkkel, de a kiesebbeknek is elegendő a legközelebbi szomszédos 
tűzoltóság által biztosított segítséget igénybe venni. A tűzoltói segítség viszonylagosan gyors 
kiérkezése miatt, a keletkezett kárérték is alacsonyabb.  
 
A III., IV., V. riasztási fokozat viszonylag kis számából látható, hogy a tűzoltóságok erő, 
eszköz állományát és létszámát az alapterhelésre kell beállítani és ott tartani a jövőben is, 
hiszen a kiemelt események felszámolásához elegendő az RST megfelelő működtetése. Ez a 
jelenlegi formában a leginkább költséghatékony, hiszen így nem kell indokolatlan erőket napi 
24 órában készenlétben tartani. 
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