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2 sz. melléklet.

A tőzszakaszok kialakítására vonatkozó, korábbi magyarországi elıírások és gyakorlat
hiányosságainak igazolása megtörtént tőzesetek következményeinek elemzésével

Az alábbiakban a doktori disszertáció 5.1. – 5.4. pontjaiban összefoglalt tervezési,
kivitelezési, karbantartási hibákat, hiányosságokat megtörtént tőzesetek rövid bemutatásával
igazolom. Mellékelek egy listát a kutatásaim során feldolgozott és kiértékelt tőzesetek egy
részérıl, amelyek eredményeit felhasználtam a disszertáció készítéséhez.
1.1. Budapest, XV. Csertı utca 12-14. lakóépület tőzesete 1972.
A középfolyosós elrendezéső Larsen-Nielsen rendszerő Csertı utca 12-14 sz. alatti
lakóépületben 1972. május 18-án 7 halálos áldozatot követelı tőzeset történt. Az épület
középfolyosóján kétoldalt 40 cm mélységő szekrényeket alakítottak ki, amelyben mérıórák,
elektromos és gépészeti vezetékek voltak. A szekrények lehatárolása a folyosótól puhafa
keretre ragasztott préselt papírlapokból és festett bútorlapokból készültek a teljes
folyosóhossz mindkét oldalán és összefüggı falborítást képeztek. A lakások éghetı anyagú
bejárati ajtói szintén ebbe a burkolatba voltak integrálva. A szekrényeken belüli aknák a
födémek vonalában vízszintes elválasztás nélkül létesültek; a szekrények mögött sok lakó
éghetı anyagokat is tárolt.
A tőzkeletkezés oka a VII. emeleti egyik villanyóra szekrény feltehetıen elektromos hiba
miatti meggyulladása volt, amelyet követıen az épületben mind felfelé, mind lefelé gyors
tőzterjedés következett be. A folyosók felé a lakók nem tudtak menekülni, többen lepedıkbıl,
függönyökbıl összeállított kötelek segítségével ereszkedtek le, többen kiugrottak az ablakon.
A kiérkezı Tőzoltóság gépezetes tolólétrával menekítette a lakások ablakaiból az embereket.
2 fı a helyszínen, 5 fı a kórházban hunyt el. A 4-5 sz. képeken az épület külsı képe és kiégett
folyosója látható.
Az eset tanulsága egyrészt az épületgépészeti aknák megfelelı vízszintes és függıleges
lehatárolása, valamint a középmagas és magas épületek kiürítésénél elengedhetetlen hı- és
füstelvezetés, illetve füstmentes lépcsıházak szerepének fontossága. Az esetet követıen
megjelent szabályozásban a középmagas épületek középfolyosóin megtiltották anyagtárolásra
lehetıséget nyújtó szekrények alkalmazását, megtiltották az éghetı aknaburkolatok létesítését
illetve jelenleg is érvényes követelményeket határoztak meg a gépészeti aknák kialakításával
kapcsolatban.
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1-2 sz. képek. A Csertı utca 12-14 sz. alatti lakóépület a 1972. május 18-i tőzeset után
(forrás: Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság, www.tuzoltosagbp.hu)
1.2. Berlin-Heinersdorf, Treskow utca 33, 2005. április 21.

3-4 sz. képek. Tőzoltás közben… (forrás: www.vedelem.hu, www.brandschutz-zeitschrift.de)
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A tőz a 2. emelet egyik lakásában keletkezett, ahol egy TV készülék gyulladt ki. A tőz mind a
lépcsıház felé, mind a homlokzat éghetı anyagú hıszigetelésén keresztül gyorsan terjedt. A
lépcsıház füsttel telítıdött, az épületben maradt embereket részben ugróponyva, részben
dugólétrák és mentıálarcok segítségével, épületen kívül sikerült lementeni. Egyesek a tetıre
menekültek, ott várták az életmentést. Eközben a lépcsıház alsó részén egy 6 m2 felülető
födémszakasz beomlott. Összesen 87 személyt sikerült kimenteni, ketten életüket vesztették,
három fıt kellett kórházba szállítani, füstmérgezéssel, illetve kihőlés miatt.
A tőzterjedés szempontjából jelentıs körülmény, hogy a lépcsıházi falon cementkötéső
fagyapotlap hıszigetelés, a homlokzaton pedig 80 mm polisztirolhab hıszigetelés készült (a
DIN 1816-1 szerint B1 éghetıséggel, amely a korábbi hazai MSZ 14800 szerinti B1, azaz
nehezen éghetı alcsoporttal gyakorlatilag megegyezett). Ennek köszönhetıen a tőz kb. 20
perc alatt szétterjedt a teljes homlokzaton és az épületen belül is. Ezen kívül nem mőködött a
lépcsıházi hı- és füstelvezetı nyílás nyitószerkezete sem.
A fenti tőzesettel kapcsolatos tanulságok:
• Középmagas és magas épületek homlokzati tőzterjedése a nagy építési magasság, illetve a
homlokzat mellett felszálló hı miatt veszélyesebb, mint többszintes épületeké, indokolt
volt tehát a homlokzati tőzterjedés elleni gátak hazai követelményeinek szigorítása;
• A homlokzati tőzterjedési határértékre vonatkozó vizsgálatokat az Európai Unió
tagországain belül nem harmonizálták. Magyarország, illetve az ÉMI Kht. az egyetlen,
amely a vizsgálatot épületmérető modellel, egymás feletti homlokzati nyílászárók között
végzi. A káreset homlokzati tőzterjedési tanulsága igazolja a hazai vizsgálat
megfelelıségét.
1.3. Debrecen, Fényes udvar 6 sz. épület tőzesete, 2007. február 26
A tőz a földszint 2. lakásában keletkezett, majd szétterjedt a lakást is tartalmazó lépcsıházi
fogat valamennyi szintjén. A lépcsıházba jutó hı és füst a szomszédos lépcsıházakat
összekötı tetıszinti zárt folyosón keresztül átterjedt a szomszédos lépcsıházba is, ahol az
épületszerkezetekkel érintkezve lehőlt, majd a levegınél nehezebb füst a szomszédos
lépcsıházat is teljesen elborította. A tőzoltók 20-30 embert – köztük gyerekeket – létrás
gépjármő segítségével az ablakokon, illetve a lépcsıházon keresztül mentettek ki az épületbıl.
A tőzben az egymás fölötti, körülbelül 40 négyzetméteres lakások teljesen kiégtek, a
lépcsıházhoz tartozó többi lakás is károsodott. A tőzeset vizsgálatát a Budapesti Mőszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke végezte el
(készítették: Szikra Csaba témafelelıs, Király András és Takács Lajos Gábor).
A lakóépületen belül a tőz továbbterjedését befolyásoló, elısegítı tényezık fontossági
sorrendben az alábbiak voltak:
• Az épületgépészeti aknák „könnyen éghetı”, illetve „közepesen éghetı” burkolata.
• A konyhai szagelszívók szellızı vezetékeiben lerakódott „éghetı” anyagú, kiszáradt olajés zsiradék maradékok.
• Az épületgépészeti aknákon belüli szellızık megszakítás nélküli, tőzgátló
zárószerkezeteket nélkülözı kialakítása, illetve a gravitációs mőködést segítı nagy
keresztmetszete.
• A szellızı vezetékek elszívó pontjainak lakók általi „körbeépítése” éghetı anyagú
bútorokkal, anyagokkal.
• A lakásbejárati ajtók gyenge, figyelembe nem vehetı tőzállósága.
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•

A lakások elıtti zárt középfolyosók önálló hı- és füstelvezetésének hiánya, illetve a
lépcsıházi füstelvezetı rendszer mőködésképtelensége.

Megállapítottuk, hogy az épületszerkezetek és az épületgépészeti rendszerek kedvezıtlen
kialakítása rendkívüli mértékben elısegítette a tőz terjedését. Fentiek mellett olyan utólagos
átalakításokkal is találkoztunk, amelyek a jelenleg érvényes tőzvédelmi jogszabályokba
ütköznek:
• A lakásbejárati ajtókat minısítés nélküli, nem tőzgátló kivitelő szerkezetekre cserélték.
• A gépészeti aknák nem megfelelı tőzállóságú burkolatát sok helyen az eredetileg
alkalmazottakkal megegyezı, kedvezıtlen tőzállóságú szerkezetekkel helyettesítették az
idıközben változott és magasabb tőzvédelmi követelményt elıíró jogszabályok ellenére.
• A lakásokhoz tartozó egyes folyosószakaszokat a lakók biztonsági rácsokkal választották
le. Ezek a lezárások akadályozzák a tőzoltókat a mentésben és a tőzoltásban, továbbá
lehetıséget teremtenek a lépcsıházhoz közvetlenül kapcsolódó közlekedı terekben éghetı
anyagok tárolására, így a kiürítési útvonalakat veszélyeztetik.
• Az épület földszintjén a lépcsıházi elıtérben a falat teljes magasságában PVC
falburkolattal burkolták. A falburkolat égése közben klórgázt termelve veszélyezteti a
kiürítést és a mentést.
A vizsgálat során számos további, kedvezıtlen létesítési és használati körülményt tártunk fel,
amelyek a panelos technológiával létesült épületek tőzvédelmi megfelelısége szempontjából
lényegesek, és amelyek országszerte általánosak az ilyen épületekben:
• A pinceszinti zárt középfolyosó tőzgátló elıterek nélkül kapcsolódik az általános emeleti
szinteket kiszolgáló lépcsıházakhoz. Különösen kedvezıtlen, hogy a középfolyosóról
nyíló, éghetı anyagokat tartalmazó lakossági tárolók tőzállóság nélküli rácsos fémajtókkal
kapcsolódnak a középfolyosóhoz.
• A pinceszint kialakítása, és a lépcsıházakat a tetıszinten párosával összekötı zárt
folyosók tőzterjedést gátló szakaszolatlansága miatt a Debrecen, Fényesudvar 5, 6, 7, 8.
szám alatti 4 db lépcsıházi fogatot magába foglaló épülettömb egyetlen, mintegy
9.500 m2 területő tőzszakaszt alkot, ami az adott, kedvezıtlen tőzterjedési sajátosságokkal
együtt oltástaktikailag rendkívül kedvezıtlen. A középfolyosós kialakítású Larsen-Nielsen
rendszerő középmagas lakóépületeknél a tőzszakasz-terület még ennél is nagyobb lehet.
• A szemétledobó aknája – szakaszolatlanságánál fogva – különösen alkalmas tőzterjedésre,
ráadásul gyakran kerül bele rosszul eloltott cigarettacsikk, mint gyújtóforrás, ami a
szemétgyőjtı konténerbe jutva meggyújthatja a körülötte lévı éghetı anyagokat.
• A teherhordó homlokzati szendvicspanelek hıszigetelése „éghetı” polisztirolhab. Az
„éghetı” anyagú hıszigetelés azonban a külsı és a belsı kéreg kapcsolatánál szerkezeti –
tőzállósági problémát okoz; tőz esetén ugyanis a hıszigetelés vonalában lévı ablak
károsodásával a tőz átterjedhet a hıszigetelésre, amelynek során károsodhat a belsı,
teherhordó kérget a külsı, burkoló kéreggel összekapcsoló fém szerelvény, ami miatt a
külsı kéreg leeshet, veszélyeztetve a menekülést, mentést, illetve a tőzoltást végzıket.
• A szomszédos lakásokhoz tartozó elektromos dugaljakat általában egy tengelyre főzve
helyezték el a vasbeton panelekben úgy, hogy nincs közöttük beton kéreg. A korábbi és a
jelenlegi szabályozás szerint a lakáselválasztó falak tőzgátló kivitelőek, azonban így a
dugaljak vonalában a falak nem megfelelı tőzállóságúak.
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5 sz. kép. A déli homlokzat összképe tőzoltás közben
(fotó: Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság)

6 sz. kép. A Fényesudvar 6. sz. alatti
lépcsıház földszint 2 sz. lakás konyhája a
tőzhellyel és a szagelszívó akna éghetı
burkolatával, amely elsıként gyulladt meg
(fotó: Debreceni Hivatásos Önkormányzati
Tőzoltóparancsnokság)

7 sz. kép. A Fényesudvar 6. sz. alatti
lépcsıház VI. emelet 26 sz. lakás bejárati
ajtaja (jobbra)
(fotó: Debreceni Hivatásos Önkormányzati
Tőzoltóparancsnokság)

A tőzesettel kapcsolatos teljes tanulmány elérhetı az alábbi helyeken:
http://www.vedelem.hu/index.php?pageid=hirek_reszletek&hirazon=88
http://www.langlovagok.hu/szakdolgozatok/2007/debrecen_szakvelemeny_0703.pdf
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1.4. Budapest, XV. Páskom park 35 sz. alatti lakóépület tőzesete, 2007. június 7.
A Budapest, Páskom park 35 sz. alatti lakóépület a Debrecen, Fényes udvar 6 sz. alatti
épülettel azonos típusú. Jellemzı különbség, hogy míg a debreceni épület erkélyek nélkül
valósult meg, a budapesti épület minden lakásához erkély tartozik. A tőz keletkezésének helye
a debrecenivel azonos alaprajzú lakás, a különbség annyi, hogy a lakás a debreceni tükörképe
és a lépcsıházi fogaton belüli elhelyezkedése is eltérı. Jelentıs különbség még, hogy míg
Debrecenben a földszinten keletkezett a tőz, itt a VI. emeleten; a két tőzkeletkezési hely - a
konyha – azonban megegyezik.

8 sz. kép. A Budapest, XV. Páskom park 35 sz. alatti épület homlokzati részlete; a legalsó
károsodott lakás a tőzkeletkezési hely a VI. emeleten (fotó: Takács Lajos Gábor)
A Páskom park 35 sz. alatti épület VI. emeleti lakását a tőzesetet megelızıen felújították. Az
aknát 10 cm vtg. Ytong gázbeton szerkezettel burkolták el, a tőzhelyet a tőzkeletkezés
helyeként megjelölt lakásban a felújítás keretén belül konyha hosszoldaláról áthelyezték a
lakáselválasztó végfalhoz. Itt szembesültek azzal a problémával, hogy a konyhai szagelszívó
mellékcsatornás győjtıkürtıjének csatlakozását az eredeti elhelyezkedéshez alakították ki; a
tőzhely módosított elhelyezése miatt ezért nem a mellékcsatornába, hanem a fıágba kötötték a
szagelszívót. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a konyhában kitört tőz itt is a szagelszívón
belül igen gyorsan átterjedt a VI. emelet fölötti szintekre. A VII. emeleten a károk
mérsékeltek voltak, a VIII. emeleti lakás azonban csaknem teljesen kiégett. A tőz keletkezési
helyként megjelölt VI. emeleti lakás ez esetben teljes egészében kiégett és sajnos a tulajdonos
az erkélyre menekülése ellenére is életét vesztette.
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9 sz. kép. A VI. emeleti lakás konyhájának
belsı képe, az áthelyezett tőzhellyel
(tőzkeletkezési hely). Megfigyelhetı a
gépészeti akna jó tőzállóságú Ytong
falszerkezete és az eredeti szageszívó
csatlakozás
(fotó: Takács Lajos Gábor)

10 sz. kép. A VIII. emeleti lakás
konyhájának belsı képe. Itt jól
megfigyelhetı, hogy a tőzhely eredeti
helyén található és az akna – nagyészt
megsemmisült - favázas farostlemez
burkolata is még eredeti
(fotó: Takács Lajos Gábor)

A lakások gépészeti aknái a debreceni épületével teljesen megegyezı kialakításúak voltak. A
tőzkeletkezési helyként beazonosított konyha területébıl 2 db alumínium anyagú, 20/28 cm
keresztmetszető mellékcsatornás győjtıkürtıt választottak le favázas faforgácslap
elhatárolással. A tőzhelyek itt is közvetlenül az éghetı akna burkolat mellett találhatók.
A debreceni esettel megegyezıen a lépcsıházi ikerfogatokat összekötı tetıszinti folyosón itt
is átterjedt a tőz során keletkezett hı és füst a szomszédos lépcsıházba. A lépcsıház legfelsı
pontján elhelyezett gravitációs hı- és füstelvezetı nyílás itt sem mőködött, sıt a mőködtetı
szerelvény a tetıszinti összekötı folyosót szabálytalanul lezáró lépcsıházi rács túloldalán
volt, ami miatt a 10. emeletrıl a hı- és füstelvezetı nem is volt mőködtethetı (a földszinten
elhelyezett mozgatókar hozzáférhetı volt).
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11 sz. kép. A tetıszintre vezetı
lépcsıházat lezáró rács, mögötte a hı- és
füstelvezetı mőködtetı szerkezete
(fotó: Takács Lajos Gábor)

12 sz. kép. A lépcsıház legfelsı szintje,
balra a gravitációs hı- és füstelvezetı
nyílással és annak üzemképtelen
mőködtetı mechanizmusával
(fotó: Takács Lajos Gábor)

1.5. Budapest, Gyömrıi út 90-94. Cantoni Kft. textilgyár tőzesete, 2008. május 2.
Az elmúlt évek egyik legnagyobb kiterjedéső tőzesetében a textilgyár körülbelül ötezer
négyzetméter területén textilanyagok, festékek, gépek égtek. A tetıszerkezet a tőzterhelés
következtében nagy területen állékonyságát vesztette. A káreset nagysága miatt
száznegyvenegy tőzoltó, harmincöt gépjármővel vonult a helyszínre. Tizenhat vízsugárral és
négy emelıkosaras vízágyúval a tüzet hat óra alatt oltották el. A húszezer négyzetméter
alapterülető gyár tizenötezer négyzetméterét sikerült megvédeni a tőz további terjedésétıl. Az
utómunkálatok napokig tartottak. Az oltást nehezítette a vízhiány, négy- ötszáz méterrıl kell
az oltáshoz a vizet biztosítani. Az oltás során három tőzoltó könnyebb sérüléseket szenvedett,
a doktor szolgálat kettıt a helyszínen ellátott, egy tőzoltót kivizsgálásra kórházba szállítottak.
A Gyömrıi út a munkálatok alatt teljes szélességében le volt zárva (forrás: Fıvárosi
Tőzoltóparancsnokság, www.tuzoltosagbp.hu).
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Az egyik csarnok belsı képe

Nem megfelelı tőzállóságú ajtó két
csarnok között

A károsodott épületek

Tőzoltás közbeni kép
(forrás: Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság,
www.tuzoltosagbp.hu)

A többször bıvített épület-együttes egyes épületei között tőzterjedést gátló szerkezetek nem
vagy nem megfelelı kialakításban voltak, amelynek köszönhetıen a tőz több épületen belül is
szétterjedt. A tőzterjedés elsısorban a nem megfelelı tőzállóságú ajtókon, a károsodott
tőzgátló falszerkezeteken, illetve a tetıszinten következett be. A tőz kiterjedésére jellemzı,
hogy a keletkezett füstöt a Velencei-tónál is lehetett látni (forrás: Fıvárosi
Tőzoltóparancsnokság, www.tuzoltosagbp.hu).
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Dátum

Cím

Épület/tőzeset leírása

1972.05.18.

Budapest, XV. Csertı u.
12-14.

Paneles lakóépület
tőzesete

1999.

Budapest Sportcsarnok

Sportcsarnok tőzesete
karácsonyi vásár idején

Tőzszakaszolás van/nincs,
megfelelı/nem megfelelı,
aktív rendszerek vannak-e
• Nem volt tőzszakaszolás,
• Nem volt füstszakaszolás

•
•

•
2003.03.09.

Szolnok, Hetényi Géza
Kórház

A 408 ágyas ápolási
egység alagsorában
feltehetıen szakszerőtlen
hegesztés miatt egy irattár
meggyulladt

•
•
•

•

•
2004.09.02.

Weimar, Anna Amália
könyvtár tőzesete

Mőemlék könyvtár
tőzesete

•
•

2005.04.21.

Berlin-Heinersdorf,
Treskow u. 33.

Takács Lajos Gábor

Többszintes lakóépület
tőzesete

•
•

Tőzterjedés módja és
következmények
•

Nem volt tőz- és
füstszakaszolás
Hı- és füstelvezetés volt, a
nyitott nyílások
késleltették a tőzjelzést
Automatikus átjelzés nem
volt
Nem volt tőzszakaszolás,
Nem volt füstszakaszolás
Nem volt biztonsági
felvonó, átmeneti védett
tér
A középfolyosók hı- és
füstelvezetése nem volt
biztosítva
A lépcsıházak
túlnyomásos védelme
hiányzott
Nem volt tőz- és
füstszakaszolás
A tőzterjedést a tetıszinten
egy szabálytalanul
létesített tőzgátló fal
mentén akadályozták meg

•

Nem volt tőzszakaszolás,
Nem volt füstszakaszolás

•

A középfolyosós épületben
mind vízszintesen, mind az
aknákon belül gyors volt a
tőzterjedés
A küzdıtérbıl a legfelsı
szintre a küzdıtér felé
nézı nem tőzgátló kivitelő
nyílászárókon keresztül
terjedt át a tőz

Tőz kiterjedése, személyi
sérülés, halálos áldozat
•

7 halálos áldozat

•
•

Halálos áldozat nem volt
A küzdıtér lefedése
állékonyságát veszítette
A közbensı acélszerkezető
födémek is károsodtak
Az épületet a károsodások
miatt el kellett bontani
Sérült és halálos áldozat
nem volt, de a mentés
hosszú órákig tartott

•
•

•

A tőz csak egy helyiségre
terjedt ki, de a füst
szétterjedt a középmagas
ápolási szárnyban

•

•

A tőz az épület csaknem
egészére kiterjedt
A sőrő városi
környezetben sikerült
megakadályozni a tőz
átterjedését a szomszédos
épületekre

•

Az éghetı homlokzati
hıszigetelés és az éghetı
lépcsıházi hıszigetelés
segítségével terjedt ki a tőz

•
•
•

•

•
•

A tőzben 50.000 kötet
megsemmisült, további
62.000 megsérült
35 festmény pusztult el
Az épület rekonstrukciója
elkészült, a sérült kötetek
helyreállítása legalább
2015-ig folytatódik
87 fıt mentettek ki
2 halálos áldozat
3 sérült
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Dátum

Cím

Épület/tőzeset leírása

2007.01.15.

SomogyzsitvaSzıcsénypuszta,
kollégium

Kollégium tőzesete

2007.02.26.

Debrecen, Fényes udvar
7.

Paneles lakóépület
tőzesete

Tőzszakaszolás van/nincs,
megfelelı/nem megfelelı,
aktív rendszerek vannak-e
• Nem volt tőzszakaszolás,
• Nem volt füstszakaszolás

•

•
2007.04.27.

Körmend, World Proteins
Kft.

Sajtgyár tőzesete

•
•

2007.06.07.

XV. Budapest, Páskom
park 35.

Paneles lakóépület
tőzesete

•

•
2007.10.03.

XV. Budapest, Páskom
liget 18.

Paneles lakóépület
tőzesete

•

•
Takács Lajos Gábor

Tőzterjedés módja és
következmények
•

Nincs tőzszakaszolás,
nincsenek másodlagos
tőzterjedést gátló
szerkezetek még a két
lépcsıházat a tetıszinten
összekötı folyosóban sem
Nincs füstszakaszolás

•

Feltehetıen elektromos
hiba okozta a tüzet
3 tőzszakasz volt: az
üzemcsarnok, a raktár és
az irodai-szociális
épületrész

•

Nincs tőzszakaszolás,
nincsenek másodlagos
tőzterjedést gátló
szerkezetek még a két
lépcsıházat a tetıszinten
összekötı folyosóban sem
Nincs füstszakaszolás
Nincs tőzszakaszolás,
nincsenek másodlagos
tőzterjedést gátló
szerkezetek még a két
lépcsıházat a tetıszinten
összekötı folyosóban sem
Nincs füstszakaszolás

•

•
•

•

•

•

Az éghetı anyagú
tetıszerkezeten
akadálytalanul terjedt a tőz
(tőzszakaszolás híján)
A lépcsıházon belül a
konyhai szagelszívó aknán
keresztül, igen gyors
tőzterjedés
Két lépcsıház között a
lépcsıházakat a tetıszinten
összekötı folyosóban
füstterjedés
Az üzemcsarnok és a
raktár közötti
tőzszakaszolás ellenére az
épület teljesen kiégett,
állékonyságát veszítette,
beleértve a tőzgátló
falszerkezetet is
Az épületet szanálták
A lépcsıházon belül és a
konyhai szagelszívó aknán
keresztül, igen gyors
tőzterjedés
Két lépcsıház között a
lépcsıházakat a tetıszinten
összekötı folyosóban
füstterjedés
A konyhai szagelszívó
aknán keresztül, igen gyors
tőzterjedés
A tőzoltósági beavatkozás
gyorsasága megelızte a
további tőzterjedést

Tőz kiterjedése, személyi
sérülés, halálos áldozat
•

A tetıszerkezet és a
tetıtéri zárófödém teljesen
megsemmisült

•
•
•

10 lakás teljesen kiégett
30 lakás károsodott
A szomszédos lépcsıház
40 lakásából ki kellett
menteni a lakókat
Halálos áldozat nincs,
személyi sérülés van

•
•

Az épület olyan súlyos
károkat szenvedett, hogy
szanálták, azt követıen
nem is építették újjá

•
•
•

1 halálos áldozat
4 lakás teljesen kiégett
További lakások
károsodtak
Két lépcsıházhoz tartozó
többi lakás füstszennyezés
és lecsorgó oltóvíz miatt
károsodott
Nincs sérült vagy halálos
áldozat
3 lakás konyhája kiégett, a
lépcsıház és a lakások
füstszennyezettek

•

•
•
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Dátum

Cím

Épület/tőzeset leírása

2008.05.02.

Budapest, Gyömrıi út 9094.

Cantoni Kft. textilgyár
tőzesete

2009.03.15.

IV. Budapest, Lehel u. 7.

Lakóház tőzesete

Tőzszakaszolás van/nincs,
megfelelı/nem megfelelı,
aktív rendszerek vannak-e
• Az egyes épületek
tőzszakaszolása nem
megfelelı kialakítású (a
falak tetıszinti tőzterjedés
elleni gátjai nem
megfelelıek, az ajtók
egyszeres acélszerkezetek)
• A lakóház mellett
felhalmozott éghetı
anyagok gyulladtak meg
egy eldobott
cigarettacsikktıl

Tőzterjedés módja és
következmények
•
•
•

•

•

2009.04.13.

2009.05.25.

Kamien-Pomorski,
Lengyelország

Jászapáti, üzemcsarnok

Takács Lajos Gábor

Hajléktalanszálló tőzesete

Acélszerkezető
üzemcsarnok tőzesete
egyik végében tőzfallal

•

•

Nem volt tőz- vagy
füstszakaszolás

A tőzfal szerkezeti
kialakítása nem megfelelı
(nem biztosított a
szerkezeti stabilitás)

•

•

Tőz kiterjedése, személyi
sérülés, halálos áldozat

Épületek között, nyílások
és nyílászárók segítségével
Tetıszinten
Épületeket elválasztó
falszerkezet állékonyságvesztésével

•

A tőz átterjedt az éghetı
anyagú hıszigetelı
homlokzati
bevonatrendszerre és
beterjedt az épületbe is
A további tőzterjedést csak
a Tőzoltóság gyors
beavatkozása akadályozta
meg
A tőzoltóság gyors
kiérkezése ellenére az
épület teljesen kiégett,
majd részlegesen
állékonyságát veszítette
A tőzfal az épület
állékonyság-vesztését
követıen rádılt a
szomszédos irodaépületre

•

Személyi sérülés, haláleset
nem történt

•

23 halálos áldozat, köztük
13 gyermek
20 további sérült

•

•

•
•

Az üzem jelentıs része
teljesen kiégett
Halálos áldozat nem volt

Az épület és a tőzfal
állékonyságát veszítette
Nincs sérülés/áldozat
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