
Kovács István 
Pirotechnikai robbanás Balatonfűzfőn 
 
2006. június 14. Balatonfűzfő – gyönyörű napos idő, gyenge szellő a Balaton felett, minden 
nyugodt, a város éli mindennapi megszokott életét... 
13:08 – iszonyatos erejű robbanás rázza meg a tájat, hirtelen senki nem tudja mi is történhetett... 
 
A Balatonfűzfői Tűzoltóság aznapi szolgálatparancsnoka Horváth Sándor tű. tzls. a laktanya 
bejáratánál tartózkodott. Mintha erősen gyomron ütötték volna, a légnyomás megtaszította. Kifutva 
az épületből látták a robbanás hatalmas fehér gomba alakú felhőjét. A helyszín azonosítása után 
III/kiemelt riasztási fokozattal megkezdték a vonulást a robbanás helyszínére, ami kb. 2 kilométerre 
volt, ezzel párhozamosan a mentők és a rendőrség riasztása is megtörtént. 13:13–kor a balatonfűzfői 
tűzoltó egységek kiérkeztek a helyszínre, megkezdték a felderítést. 
 
Az elsődleges adatok alapján kiderült, hogy a Crescom Kft. pirotechnikai készárú raktárában 
keletkezett a robbanás és valószínűleg 4 fő tartózkodott az épületben a detonáció időpontjában. A 
raktár kb. 40*14 m-es alapterületű volt, 50 tonna pirotechnikai termék tárolására alkalmas. A 
raktárat teljesen körbevette egy kb. 5 méter magas, erős földsánc, amely az esetleges robbanás 
következtében megemelkedő légnyomás megvezetésére szolgált. 
 
Vízágyú segítségével a balatonfűzfői tűzoltók azonnal megkezdték az oltást, valamint vízsugár-
védelem mellett a felderítést. A helyszínen tapasztaltak alapján a szolgálatparancsnok a riasztási 
fokozatot 13:14-kor V/kiemeltre emelte. Az elsődleges felderítés során három fő szempontot kellett 
a szolgálatparancsnoknak figyelembe vennie: 
 

− az eltűnt személyek mielőbbi felkutatása; 
− a robbanás következtében széthulló, izzó maradványok okozta másodlagos tüzek 

felkutatása; 
− a beavatkozásban részt vevő állomány biztonsága. 

 
A kiérkezés után a még mindig fel-felrobbanó pirotechnikai anyagok miatt a megközelítés 
rendkívül veszélyes volt. A közvetlen helyszínre érkezve látták, hogy a raktárépület falait a 
robbanás elrepítette, a tartóoszlopok is csak részben maradtak meg. Sajnos a felderítés 
eredményeként hamar bizonyossá vált, hogy a bent tartózkodó személyek közül senki sem élte 
túl a robbanást. A raktárépületet körbefogó kb. 5 méter magas földsáncon átrepülve a felrobbant 
pirotechnikai anyagok a volt raktárépület több száz méteres sugarú környezetében másodlagos 
tüzeket gyújtottak. Mivel ez a terület erdős-ligetes így igen fontos volt a másodlagos tüzek 
gyors eloltása, különös tekintettel arra, hogy több pirotechnikai anyagot tartalmazó raktár volt a 
közelben. A másodlagos tüzek veszélyeztették a kb. 500 m-re lévő lőporraktárt is. A 
veszélyeztetett objektumok védelme és a másodlagos tüzek oltása az RST szerint érkező további 
tűzoltó egységek feladata volt. 

A tényleges beavatkozásban az alábbi egységek vettek részt: 
Riasztott szer létszám Riasztás 

időpontja 
Kiérkezés 
időpontja 

távolság Vonulási idő 

Balaton I 6 fő 13:09 13:13 2 4 perc 
Balaton II 3 fő 13:09 13:13 2 4 perc 
Balaton por 1 fő 13:09 13:13 2 4 perc 
Balaton hab 1 fő 13:09 13:13 2 4 perc 
Veszprém I 6 fő 13:16 13:30 14 14 perc 
Veszrpém II 4 fő 13:16 13:30 14 14 perc 
Veszprém III 4 fő 13:16 13:30 14 14 perc 
Összesen: 25 fő     
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A tűzoltói beavatkozást rendkívül jól kiegészítette, segítette a rendőrség és a mentőszolgálat 
munkája, tevékenysége. Mindkét szervezet a tőle elvárható szakszerűséggel végezte a munkáját. 

A rendőrség nagy erőkkel érkezett a helyszínre, intézkedtek a terület lezárására, a forgalom 
elterelésére. A rendőrség illetékes vezetői, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója 
Dr. Zöld János ezds. mellett Papp József tű. alez. Úr - az akkori tűzoltóparancsnok - és Dr. 
Varjú Lajos polgármester Úr is a helyszínen tartózkodott, akik a saját szakterületükön - szoros 
együttműködésben - irányították a beavatkozást. A megérkező tűzszerész szolgálat elvégezte a 
terület átvizsgálását. A mentőszolgálat 3 gépjárművel és egy mentőhelikopterrel érkezett a 
helyszínre az esetleges túlélők és a beavatkozásban részt vevő állomány szükség szerinti ellátása 
érdekében. Nagy segítséget nyújtott az egyik kereskedelmi televízió a térségben tartózkodó 
helikoptere is, amelynek fedélzetéről légi felderítést végzett Muhari Ferenc alez. a Balatonfűzfő 
HÖT parancsnok-helyettese. A helikopterről a másodlagos tüzek felderítése és az egységek 
irányítása kiválóan elvégezhető volt. 

A gyors és szakszerű tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően a riasztási fokozatot folyamatosan 
lehetett csökkenteni, lehetőség volt az RST szerinti távolabbi egységek visszafordítása is. A 
riasztási fokozat 16:12-re már csak I-es volt, 19:20-kor az utolsó tűzoltó egység is elhagyhatta a 
helyszínt.  

 

 
 
A felrobbant raktár maradványai 

 
A robbanással kapcsolatosan a legfontosabb tapasztalat, hogy milyen fontos a kellő 
körültekintés és a létesítési szabályok betartása. A földsánc rendkívül jól betöltötte feladatát, 
hiszen a robbanás következtében kialakuló lökéshullámot megvezette, megóvta így a közelben 
tartózkodókat és a környező létesítményeket. A földsánc nélkül a kb. 50 tonna tűzijáték 
felrobbanása beláthatatlan következménnyel járt volna…. 

Kovács István tű. alez. 
tűzoltóparancsnok – Balatonfűzfő HÖT 
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