
Természeti Katasztrófák 
Csökkentésének Világnapja 

Nemzetközi Tudományos 
Konferencián. 
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Ubi dolor ibi vigiles



Céhes tűzoltás



Diáktűzoltók



Debrecen

Székelyudvarhely

Kunszentmárton

Sárospatak

Nagyszombat

Gyulafehérvár

Eperjes

Nagyenyed
Kalocsa



Gyári tűzoltóságok
• Óbudai Hajógyár 1855.

• Budai Ganz Gyár 1860.



Önkéntes tűzoltó egyesületek

• Arad 1835.

• Buda 1845.

• Székesfehérvár 1863. 

• Sopron 1863.

• Pest 1863.

• Komárom 1864.



Gróf Széchenyi Ödön, a TŰZOLTÓ

• 1860-ban a nagycenki, és a 
fertőszentmiklósi tűz 

• 1862-ben a harmadik 
világkiállításon Londonban 
kormánybiztos

• 1864. Tűzoltás körül tett általános 
tapasztalatok



• 1865- „az általa alapító társaival
egyetemben Pest-Budán tervezett
tűzoltóegyletet életbe léptesse
megengedtessék, helyt adatik”.

• 1868. Tűzoltóegylet alapszabályzata

• 1870. Önkéntes majd fizetett tűzoltóság

• Magyar Országos Tűzoltó Szövetség 

elnöke

• 1871. Nemzeti Színház díszletraktárának
égése

• 1873. Gőzfecskendő próba



1874. Törökországi 
meghívás

1878. Török császári 
ezredes 

1880. Pasa

1883. Japán kormány 
meghívása

1922. Halála



Tűzrendészeti kormányrendelet – 1888.

• minden községet kötelezett tűzoltóság 
felállítására

• a legszükségesebb tűzoltószerek 
beszerzésére

• bevezette a szabványos tűzoltó csavar idomot

• tűzrendészetet hatósági feladatként 
határozta meg

• foglalkozott az építési szabályokkal

• bevezette a tűzoltói szolgálati jelvény 
intézményét

• a szolgálatban levő tűzoltót hatósági 
személynek minősítette

• kötelezővé tette a szakszerű tűzvizsgálatot



Tűzoltóságok a dualizmus korában

• Hivatásos tűzoltóság: 
Szakszerű, díjazott és 
rendszeresen vezényelt, csak a 
városokban

• Önkéntes tűzoltóság: 
Társadalmi jellegű egyesületek, 
minimum 25 fővel, 
alapszabályban meghatározott 
feltételekkel

• Községi – Köteles - tűzoltóság: 
Ahol az előző kettőt nem 
lehetett megalakítani



Városi hivatásos tűzoltóságok



Nemzetközi Tűzoltó Szövetség
• 1900-ban a párizsi világkiállításon alakul meg

• III. kongresszus1904-ben Budapesten











1910. március 27. Ököritó
312 halott 99 sérült



1300 községben pedig semmiféle tűzoltóosztag sem 
létezett!



Az első szárazoltó gépjármű hivatalos átadása
1927. december 27-én



Törvényi rendezés – 1936.

• Minden rendezett tanácsú és törvényhatósági 
jogú várost köteleztek hivatásos tűzoltóság 
felállítására, 

• a többi települést önkéntes vagy köteles 
tűzoltóság fenntartására, 

• a nagy ipari és mezőgazdasági üzemeket 
pedig magántűzoltóság létesítésére. 

• A tűzoltói beosztásokra képesítési 
követelményeket írtak elő, a 
tűzoltótanfolyamokat központi felügyelet alá 
vonták. 

• Létrehozták a járási, városi és a vármegyei 
tűzrendészeti felügyelői rendszert. 

• A biztosítókat tűzrendészeti járulék 
fizetésére kötelezték.





.

„A magyar tűzoltó a II. világháború poklában is hű maradt elődjeihez és

önmagához, s amíg az első világháborúban intézményünk hallgatásra volt

kárhoztatva addig a második világháborúban a Magyar Tűzoltóság teljesen

egyedül viselte a hatósági légoltalmi szervezet vezetésével járó minden terhet és

felelősséget, enyhülést, segítséget, menekvést nyújtva a hulló, robbanó bombák

között, épületek beomlott falai közé nyírkos óvóhelyek sötét zugaiba.

A Magyar Tűzoltó ezekben a szörnyű időkben is ösztönösen megtalálta a

magasztos tűzoltói hivatást, mert ha kellett, saját élete árán is, életet, vagyont

mentett, segített, ápolt, s ha már mást nem tehetett – temetett!”

Dr. Marinovich Endre

Tűzoltóezredes

Székesfővárosi tűzoltóság parancsnokhelyettese



A TŰZOLTÓSÁG A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN

Újjászervezés – 1945-1946.

• Ideiglenes Nemzeti Kormány 10.280/1945. ME számú 
rendelete A tűzoltóság és a tűzrendészet újjászervezéséről.
• Az egységes magyar tűzoltóság felügyeletét és ellenőrzését a 

Belügyminisztérium feladatkörébe utalta. Bevezette az országos 
tűzoltó-főparancsnoki, Budapesten a fővárosi, a vármegyékben a 
vármegyei tűzoltó-parancsnoki tisztséget.

•A 271.000/1946 BM. sz. rendelet az Országos Tűzoltó 
Főparancsnokság felállításáról
• a tűzrendészeti munka alapvető célját a megelőző, a mentő és 

felderítő tevékenységben határozta meg. 



• 1948. Magyar tűzoltószer gyártás
újraindítása CSD 350



• Országos Tűzoltó 
Főparancsnok

• Tűzoltó 
osztályparancsnokságok

• Tűzoltó alosztályok

• Tűzoltó őrsök

5.090/1948. (V.13.) kormányrendelettel létrejött 

az állami tűzoltóság, 

Belügyminisztérium

359400/1950. V. BM sz. rendelet megszüntette 

az Országos Tűzoltó Főparancsnokságot, a 

Belügyminisztériumban V. Tűzrendészeti 

Főosztálya vette át feladatait. 

1954. BM Országos Tűzrendészeti Parancsnokság

Állami tűzoltóság



Új Tűzrendészeti Kódex

• 1956. évi 13. számú törvényerejű rendelet a tűzoltóságról és a 
tűzrendészetről. 

• a tűzrendészet három területe 1. megelőző 2. mentő 3. felderítő 

• minden községben önkéntes tűzoltóságot kellett szervezni,

• üzemekben a dolgozókból önkéntes tűzoltóságot kellett szervezni.

• 30/1956. (IX.8.) M.T. számú rendelet a tvr. végrehajtásáról. 

• bevezették a 24/24 órás szolgálati rendet.

• részletesen tárgyalja a tűzrendészeti szabálysértéseket

• Tűzrendészetről szóló 4/1957. (XI.19.) BM rendelet 



1956. Nemzeti Múzeum



• Jelzés: Október 26-án, 9 óra 35

perckor. A klinika több belövést

kapott, az első emeleti csecsemő

kórterem kigyulladt, a tűz átterjedt a

tetőre.

• A tűzoltást nehezítette, hogy a

Hámán Kató út felől folyamatosan

géppuskával lőtték a tűzoltókat, és

egy tankágyú szétlőtte a lépcsőházat

is, ettől az I. emelet és a földszint

közötti lépcsőház leszakadt.

• A beteg gyermekeket a lövöldözés

közben lepedőkben és

ruháskosarakban létrán keresztül

tudták kimenteni. A mentést a

ködsugarak szakaszos

működtetésével biztosították.

• Az életmentés után a klinika tüzét 4

sugárral oltották el, mindeközben

egy szovjet harckocsi biztosította a

mentést és a tűzoltást.



A Kádár-korszak

• A tűzrendészetről szóló 1/1963. (VII. 5.) BM sz. rendelet új alapokra 
helyezte a létesítési megelőzési tűzrendészeti szabályokat. Megtörtént a 
tűzveszélyességi osztályba sorolás (A, B, C, D, E). 

• A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1973. évi 13. számú 
törvényerejű rendelet, és ennek végrehajtására a 14/1973. (VI.2.) MT 
számú rendelet, valamint a 4/1974. (VIII.1.) BM számú rendelet.  
• Az állami tűzoltóság területi szervei tanácsi irányítás alá kerültek. A szakmai irányítás 

és felügyelet a Belügyminisztériumhoz tartozó Tűzoltóság Országos Parancsnoksága 
és a megyei tűzoltó-parancsnokságok feladata maradt.

• 1976-tól bevezették a 24/48 órás szolgálati rendet.

• Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 4/1980.(XI.25.) BM számú 
rendelet



Az 1970-es években nagy volumenű tűzoltógépjármű-
technikai fejlesztés kezdete, „TŰ” család



Jelentős káresetek
• 1968. december 19. Algyő 168-as olajkút kitörése

• 1972. május 18. Csertő utcai paneltűz

• 1979. január 24. Zsana gázkitörés



Rendszerváltástól az ezredfordulóig

• 1991. évi XX. törvény a tűzoltás és műszaki mentés az államtól az 
önkormányzatok hatáskörébe került. A tűzvédelmi hatósági jogkör az 
önkormányzat jegyzőjéhez került. 

• 1993-ban megalakult a Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnokság.

• 1995. július 1-jével átadásra került a helyi önkormányzatok részére a tűzoltóság 
működését és fenntartását szolgáló állami vagyon. 

• Az 1996-ban megjelent Tűzvédelmi törvénnyel és a Polgári védelemről szóló 
törvénnyel két új országos hatáskörű rendvédelmi szerv jött létre: a BM 
Tűzoltóság Országos Parancsnoksága és a Polgári védelem Országos 
Parancsnoksága.



Katasztrófavédelem –2000.
• 1999. évi LXXIV. katasztrófavédelmi törvény összevonta az állami 

tűzoltóságot és a polgári védelem szerveit, létrehozva a 
katasztrófavédelmi szervezetet. 

• 2000. január 1-jével megalakult a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság. A katasztrófavédelem állami feladat lett, amelyet a 
főigazgatóság a megyei szervezetein keresztül lát el.

• 2012.

• A katasztrófavédelmi törvény 2011. évi módosításával létrejött az 
egységes katasztrófavédelmi szervezet. A hivatásos tűzoltóságok 
állami irányítás alá vonásával, 2012. január 1-jével a 
katasztrófavédelem szervezeti rendszere is átalakult Magyarországon. 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


