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A lakástüzek  
megelőzhetők
Egy átlag háztartásban a lakásban található tárgyak elég nagy tűz-
terhelést jelentenek. Ez azt jelenti, hogy a tűz kialakulásától egy szo-
ba lángba borulásáig kb. 5 perc elegendő. 
Ezért nagyon fontos, hogy időben észleljük a tüzet, de még fontosabb, 
hogy lehetőség szerint előzzük azt meg.
A legtöbb lakástűz emberi mulasztásra, gondatlanságra, vagy szán-
dékosságra vezethető vissza.
Ha a szándékos tűzokozást nem tekintjük, akkor a konyhai tűzesetek 
teszik ki a lakásban történt esetek 43 százalékát.

Melyek a leggyakoribb 
tűz kiváltó okok?
A konyhában tűzhelyen fövő ételt ne hagyjuk felügyelet nélkül, külö-
nösen a bő zsírban, olajban készülő ételeket. A kifutó zsiradék azonnal 
lángra kap, és a konyhák zsúfolt bútorozottsága a tűz továbbterjedé-
sére jó lehetőséget biztosít.



Elektromos készülékek tüzei. Sajnos még mindig sokan nincsenek 
tisztában azzal, milyen veszélyeket rejt magában, ha nem megfelelő 
készüléket használunk, vagy nem megfelelően méretezzük elektro-
mos hálózatunkat.
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A lakástüzek alakulása 
Tolna megyében  2016-tól 2020-ig

88+82+69+72+80
2016 2017 2018 2019 2020

176
164

139 144
161



Sose oltson vízzel égő zsiradékot! 
https://www.youtube.com/watch?v=UQNAZCTknMU

Az aluméretezett kábel 
összeolvadhat és tüzet 
okozhat!



A gázégő lángjának, az elektromos tűzhely lapjának intenzív hője láng-
ra lobbanthatja az odalógó konyharuhát, konyhakesztyűt, de akár a 
tűzhelynél tevékenykedő ember lógó ruházatát is. Ha megtörtént a 
baj, az égő ruhaneműt vízzel elolthatjuk.
Előfordulhat, hogy háztartási gépünk működése során rendellenes-
séget tapasztalunk. (pl.: a vezeték, a csatlakozó dugó jelentős felme-
legedése, füst tapasztalása a készülék belsejéből, stb.)
Az elektromos hálózatra kapcsolt készülékek esetében akár mecha-
nikai, akár elektromos meghibásodás tűzhöz vezethet. Az ilyen ké-
szüléket ne használjuk tovább, az elektromos hálózatról válasszuk le, 
és hívjunk szerelőt.

FONTOS
ELEKTROMOS BERENDEZÉS  

TÜZÉT ÉS  
FORRÓ OLAJAT 

VÍZZEL OLTANI TILOS!



Kiégett  
konyha… 

…és a bejárata



Mit csináljunk a megelőzés érdekében?

A meggyújtott gyertyát, mécsest ne hagyjuk magára még rövid idő-
re sem. Az adventi koszorúkon és fenyőfákon meggyújtott gyertyák 
még felügyelet mellett is veszélyt hordoznak magukban. Az idő mú-
lásával és a növényi részek száradásával ez a veszély hatványozódik.

A dohányzás egyre kisebb százalékban, de még mindig dobogós he-
lyezettként szerepel a tűzkárstatisztikákban. Kellő odafigyeléssel 
ezek az esetek megelőzhetők. (például, ágyban történő dohányzás 
mellőzése).

A lakásfelújítások során a hegesztés, a fémek vágása, csiszolása so-
rán keletkező megbúvó szikrák még órák múlva is okozhatnak tüzet. 
Ez ellen takarással, nedves rongyokkal védekezhetünk.

Jogszabályi előírás, hogy a villamos hálózatot felül kell vizsgáltatni, 
mely alól a lakások sem kivételek. A méréssel történő vizsgálat fényt 
derít a nem látható, érzékelhető hibákra is, melyek így kijavíthatóvá 
válnak.

A karácsonyfa és a gyertya kombinációja kifejezetten veszélyes. 
A száraz tűlevelek és ágak erősen gyúlékonyak, egy percen belül az 
egész fenyőfa lángra lobbanhat. A legrosszabb, hogy általában alig 
marad időnk a reagálásra. A száraz részek begyulladása után a tűz 
hamar eléri az ágak és tűlevelek belsejében található illóolajokat és 
cellulózt - a fa tulajdonképpen felrobban.



Karácsonyfatűz 
https://youtube/xr6b9b8FYKk



Mit csináljunk?
Ha időben észrevesszük a tüzet megpróbálkozhatunk annak oltásá-
val. Csak és kizárólag kis terjedelmű tűznél, ahol még testi épségünk 
nincs veszélyben! Ha valamely bútordarab, vagy szövet lángra kap 
próbálkozhatunk vízzel oltással, illetve egy vastag pokróccal is leta-
karhatjuk, így el tudjuk fojtani az oxigéntől.
Amennyiben a tüzet nem sikerült megfékeznünk ne kísérletezzünk 
tovább, hanem azonnal hagyjuk el a lakást és hívjuk a tűzoltókat. 
Az egységes segélyhívó szám 112 , amely bármely telefonról in-
gyenesen hívható.





Ágyban történt  
dohányzás  
eredménye 2 fő  
égési sérülttel 

Mit csináljunk?
Fontos, hogy lehetőség szerint a nyílászárókat csukjuk be 
magunk után, így nehezítjük a tűz továbbterjedését, illetve 
oxigénhez jutását. Társasházban értesítsük a szomszédokat 
is, az ő menekülésüket is elősegítve ezzel. Ha kijutottunk az 
utcára várjuk meg az érkező tűzoltókat, hogy a szükséges in-
formációkat megadhassuk nekik.
Ha már kiterjedtebb a tűz és akkor kell menekülnünk. Mérjük 
fel melyik a lehetséges legrövidebb irány, hogy kijussunk sza-
bad térbe, vagy másik tűzszakaszba.



Teljesen kiégett  
és leégett  
lakóépület 



A lakóépületben 
keletkezett tűz 
a közlekedő és  
szoba helységben



A füst,  
a látható „gyilkos”
10 kg anyag elégésekor keletkező füstmennyiség a következő:

Anyag Füst m³

Kemény PVC 5 000 

Furnérlemez 7 000 

Papír 10 000 

Kőolaj 17 000 

Poliuretán 22 000 

Polietilén 22 000 

Gumi 25 000 

Benzin 25 000 

Gázolaj 25 000 

Gumihab 25 000



A füst jellemzői Látási viszonyok
Becsült menekülési 

sebesség

Nincs füst normális 
1,2 m/s 

(4,3 km/óra)

Nagyon sűrű 
nem mérgező

2 méter 
0,3 m/s 

(1,1 km/óra)

Mérgező  
közepesen sűrű

csökkent 
0,3 m/s 

(1,1 km/óra)

Mérgező és sűrű 3 méter
Az emberek 30%-a 
rossz irányba indul



NE FELEDJE! 
Amennyiben a tüzet nem sikerül  
megfékeznie ne kísérletezzen tovább, 
hanem azonnal hagyja el a lakást és hívja 
a tűzoltókat!

Az egységes segélyhívó szám 112  
amely bármely telefonról ingyenesen hívható. 


