
A dohányzás szerepe a tűzesetekben 
 
A dohányzás közismerten jelentős szerepet játszik a tűzesetek keletkezésénél. Ennél is 
többen vesztik életüket ágyban dohányzás következtében. Az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) részletes kutatást végzett a dohányzással 
összefüggő tűzesetekről annak kiderítésére, hogy milyen mértékű a dohányzás szerepe a 
tűzeseteknél. 
 
Tűzvizsgálati statisztika 
 
A tűzesetek vizsgálata során valamennyi esetről statisztikai adatlap készül, amely tartalmazza 
többek között az eset bekövetkezésének körülményeit. Az egyik legfontosabb adat a tűz 
keletkezésének oka. A dohányzás szempontjából ez lehet megállapított, (amikor személyi és 
tárgyi bizonyítékokkal egyértelműen alátámasztható a dohányzás ténye és a tűzeset közötti 
ok-okozati összefüggés) és vélelmezett (amikor csak közvetett bizonyítékok alapján jutottunk 
a dohányzásra, mint keletkezési okra). 

 
Ez alapján a következő adatok állnak rendelkezésre: 

 Dohányzás által 
okozott tüzek 

Vélelmezett dohányzás 
által okozott tüzek 

Dohányzás és 
vélelmezett dohányzás 

által okozott tüzek 
összesen 

Összes tűzeset 
(vonulások 

száma) 

1998 917 3,02 % 3379 11,11 % 4296 14,13 % 30411 
1999 463 2,53 % 1671 9,15 % 2134 11,68 % 18268 
2000 868 2,61 % 3092 9,31 % 3960 11,93 % 33194 
2001 492 1,99 % 1695 6,85 % 2187 8,84 % 24749 
2002 524 1,66 % 1912 6,06 % 2436 7,72 % 31541 
2003 489 1,57 % 1781 5,73 % 2270 7,30 % 31090 
2004 355 1,65 % 917 4,27 % 1272 5,92 % 21471 
2005 317 1,28 % 1085 4,38 % 1402 5,67 % 24748 
2006 961* 4,40 % 62* 0,28 % 1023 4,69 % 21829 

Összesen: 5386 2,27 % 15594 6,57 % 20980 8,84 % 237301 
* A 2006. év részadatai alapján kiszámolt adatok, mivel számos eset vizsgálat alatt áll. 
 
Mindezek alapján megállapítható, hogy a dohányzástól jelentős számban keletkeztek 
tűzesetek, de az esetszám az elmúlt időszakban folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. 
 
Halálos dohányzások 
 
Ezzel párhuzamosan csökkent a dohányzásból keletkezett tűzesetekben elhunytak száma, 
arányaiban azonban riasztóan magas az ilyen esetekben tűzhalált szenvedettek száma. 

A dohányzás által okozott tűzesetekkel összefüggésben az elmúlt 3 év (2004-2006) halálos 
tűzeseteiről rendelkezésre álló adatokat megvizsgálva a következőket állapították meg: 
 2004 2005 2006 Összesen 
Tűzeseti vonulások során elhunytak 
száma 157 153 127 437 

Ténylegesen tűzesetekben 
elhunytak száma 147 142 118 407 

Dohányzás által keletkezett 
tüzekben elhunytak száma és 
százaléka 

42 28,57 % 19 13,38 % 19* 16,10 % 80 19,66 % 



* A 2006. év részadatai alapján kiszámolt adat, mivel számos eset vizsgálat alatt áll. 
 
Minden 5. tűzesetnél elhunyt ember dohányzás miatt leli halálát. 
 
A dohányzással összefüggő tűzesetekről összegyűjtött statisztikai adatokról tájékoztatót 
küldtek az Általános Termékbiztonsági Tanács (ÁTT) magyar tagjának, továbbá a Magyar 
Dohányipari Szövetség képviselőinek.  

 

Talán nem véletlen, hogy a dohányzás szabályozásával kapcsolatban a tűzvédelmi 
szakemberek a szigorítást támogatják. 

 


