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Mi a jelentősége a tapasztalatgyűjtésnek?
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„öt évig nem soroztak katonát a faluból, hat évig nem volt esküvő, tíz évig 

nem rendeztek semmilyen bált sem Szatmárököritón”

Szatmárököritó - 1910



Miről lesz szó?
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Mi a hajtóerő?

Miért gyűjtjük ?

Mit kezdhetünk vele ?

Tűzesetek

Összegzés

Hogyan gyűjtjük ?



A biztonság alapvető 

emberi szükséglet.
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Emberi élet 
védelme

Tűzvédelmi 
szempontból 
biztonságos 

használat

Miért gyűjtjük a tapasztalatokat? I.

Jobb megelőzni a bajt



Miért gyűjtjük a tapasztalatokat? II.
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1996. évi XXXI. 
törvény

4.§ f) „olyan tűzmegelőzési, tűzoltási

beavatkozási tapasztalatok megszerzése,

következtetések levonása, amelyek

alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek

bővítésére és a mentési beavatkozási

feltételek javítására”

Jogszabály előírja.



Hogyan gyűjtjük? (szervezett keretek között)

6

➢Minden tűzesetről (köt. adatgyűjtés, 
statisztikai vizsgálat, szóbeli 
értékelés)

➢Tűzvizsgálat kb. 2% (tvi hatóság 
közigazgatási eljárása)

➢Tanulmány, jelentés (jelentős 
esetekről, belső szabályozó szerint)

Tűzvédelmi szakvélemények
➢Rendőrségnek
➢Bíróságoknak
➢Biztosító társaságoknak

Tűzoltó „civil” szakértő



Tűzeseti tapasztalatok

felhasználási lehetőségei
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Hatósági eljárás

Vonulási költség megtérítése

Jogszabály alkotás

Lakosságtájékoztatás

Kutatás

Képzés



Lakosságtájékoztatás
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Az alapanyag legyen…

➢Könnyen hozzáférhető (nem csak tűzoltó)
➢Kereshető
➢Tematikus
➢Gyorsan használható
➢ Látványos (fénykép, video)
➢Anonimizált (adatvédelem)

Fontos a lakosság 

biztonságtudatosságának 

növelése.

A komunikáció

alapjának ideális

a valós tűzeseti példa. 

ADATBÁZIS ÉPÍTÉS



Képzés
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„BELSŐ”

„KÜLSŐ”

➢Tűzvizsgáló (gyújtóforrás, égésnyom 
specifikus / előégetett)

➢Mentő tűzvédelmi (helyi/megyei)
➢Hatósági
➢Erdőtűz elleni védekezés
➢Tűzoltó képzés (alap, kp, felső)

➢ Lakosságtájékoztatás
➢Célcsoport specifikus
➢Továbbképzések / Konferenciák
➢Oktatási intézmények (alap, kp, felső)
➢Tűzvédelmi oktatás



Pozitív példák
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TŰZTÁVOLSÁGTŰZFAL



Pozitív példák
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TŰZGÁTLÓ MÁZOLÁS TŰZJELZŐ



Hő- és füstelvezetés …
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2009. tűzeset Miskolcon 2007. tűzeset Debrecenben



Ipari rendeltetés
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Hosszú volt a tél, 

elfogyott a tüzelő …
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Kandalló utólag …
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Rejtett fugahézag …
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Összegzés
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Használjuk a tűzesetek tapasztalatait!

Tudatos „gyűjtögetés”

Képzések

Lakosságtájékoztatás

Kutatási célok, szempontok, 
tervek

Együttműködés

Adatbázis építés



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
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