
I A szegedi tűzvész tanulságai

1988 a megváltozott körülmények, a nehezedő feltételek ellenére csendes, 
szenzációmentes évnek indult az Alföldi Bútorgyár életében. Ezt az 1987-es 
év is megalapozta, mely a vállalat fennállásának legeredményesebb, minden 
vonatkozásban kiemelkedő éve volt. A szabályozók kedvezőtlen változása (pl. 
termelői árak átindexelése, a bérek bruttósítása) ellenére töretlennek ígérkezett 
a fejlődés.

A vállalatnál folyó kiegyensúlyozott munkát 1988. július 28-án reggel 
emberéleteket követelő rendkívüli esemény zavarta meg. A riasztórendszer 
tüzet jelzett a kárpitos üzemben. Az intézet vezetése és a személyi állomány 
riasztásával egyidőben a tűzoltók és a mentők is értesültek az eseményről. 
A bútorgyár önkéntes tűzoltói, valamint a közelben dolgozó elítéltek már a 
hivatásos tűzoltók megérkezése előtt elkezdték az oltást, és nekiláttak a 
veszélyben levők kimentésének. A mentők 10 órakor, a tűzoltók 10 óra 15 
perckor voltak a helyszínen.

Tíz órakor az intézet parancsnoka helyetteseivel együtt a helyszínre érke
zett és utasítást adott az ablakrácsok kifeszítésére, a kárpitos üzemben rekedtek 
kimentése érdekében. A méteres lángokkal égő üzemben nemcsak a hőmérsék
let volt elviselhetetlen, hanem az olyan, -  emberre rendkívül veszélyes — felsza
badult gázok is, mint a foszgén és a cián.

A tűz kipattanásakor 142 fogvatartott és 6 művezető dolgozott a műhely
ben. A rendkívüli esemény bekövetkeztekor szerencsére nem tört ki pánik. 
Lényegtelenné vált a hovatartozás, csak a mentés, a tűzön felülkerekedni akarás 
játszott szerepet. Hihetetlen helytállással, fegyelmezetten próbálták kitépni a 
rácsokat.

A tűzoltók beavatkozása ellenére a tűz egyre terjedt, a füst egyre nagyobb 
és vastagabb lett. Pusztult a bútorok anyaga, a szivacs, a fa, a gép, egymás után 
robbantak fel a nagy vastagságú üvegablakok. A hódmezővásárhelyi, a makói és 
a szentesi tűzoltók is szegedi társaik segítségére siettek.

Időközben a fogvatartottak bevonultak a körletre, megkezdődött a lét
számellenőrzés. A zárást követően megállapították, hogy egy elítélt hiányzik. 
Az oltási munkák során a tűzoltók először Szalay Árpád bv. törzszászlóst 
hozták ki még élve a kárpitos üzemből. Sajnos az orvosok csak a halál beálltát 
tudták megállapítani. Jelentős erők igyekeztek felkutatni Kovács H. Gábor bv. 
százados főművezetőt és az eltűnt fogvatartottat. A hatalmas lángtenger és az 
áthatolhatatlan füst, gáz igencsak akadályozta a mentést. A tűzoltóság máso
dikként Kovács H. Gábor holttestére bukkant.

Ezt követően a mentők kettesével, hármasával indultak a szegedi kórhá
zak és klinikák felé. A tűz következtében tizennyolc elítélt, három polgári
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alkalmazott, egy hivatásos állományú dolgozó, valamint egy tűzoltó került 
füstmérgezéssel és égési sérüléssel kórházba.

Az intézet parancsnoka 10 óra 45 perckor jelentette a rendkívüli ese
ményt és a megtett intézkedéseket a büntetésvégrehajtás országos parancsnoká
nak, a Csongrád megyei Pártbizottság titkárának, a Csongrád megyei Rendőr
főkapitányság vezetőjének és a Katonai Ügyészségnek.

A tűzoltók 12 óra 05 perckor lokalizálták a tüzet és megtalálták az eltűnt 
fogvatartóit holttestét is. A két hősi halott hozzátartozóit a parancsnok helyet
tesei személyesen tájékoztatták. Ezt követően az intézet vezetői kihallgatták 
a kárpitos üzemben dolgozó elítélteket. Akik olyan egybehangzóan adták elő 
a történteket, hogy le lehetett vonni azt a következtetést: szándékos gyújtoga
tásról szó sem lehetett. A későbbi vizsgálat is megerősítette e tényt. A rendőr
ség szakértők bevonásával nyomozást rendelt el a tűz okainak feltárására.

A városban gyorsan híre kelt a bútorgyári tűznek, a helyi újságok pletyka- 
ízű híresztelésekkel egészítették ki tudósításaikat. A Jó l értesültek ’ tudni 
vélték, hogy több elítélt megszökött, hogy sok ember meghalt és a tragédiát 
áramszünet okozta, mert az elektromos zárral ellátott ajtókat nem lehetett 
kinyitni. Pusmogtak üzemképtelen aggregátorról, és mendemondák terjedtek a 
személyi állomány, a mentők, a tűzoltók tehetetlenségéről...

A felmerült kérdésekre az intézet parancsnoka válaszolt: a fogvatartottak 
— az egy tragikusan elhunytat kivéve — hiánytalanul megvannak. A mentés
ben és oltásban résztvevők pedig segítőkész és példamutató magatartást tanú
sítottak az elítéltekkel együtt. A tűz keletkezésekor valóban áramszünet volt. 
Az ajtók nem olyanok, mint más bútorgyárakban, de ezek az elektromos zár
ral ellátott ajtók is nyithatók kulccsal, és a menekülést garantáló ajtó nyitva 
is volt. A telepített aggregátor csak áramszünet esetén, a vészvilágításhoz bizto
sít energiát. Tűznél egyébként sem szabad üzemeltetni.

Az állomány hősies helytállása miatt többen kaptak kitüntetést és jutal
mat. A fogvatartottak közül ketten kiemelkedő és példás segítőkészségükért 
kegyelemben részesültek, két elitéit büntetését pedig hasonló okokból mér
sékelték.

A tűzesetet követően a helyszínre érkezett a büntetésvégrehajtás orszá
gos parancsnokának helyettese. Az intézet parancsnoka jelentést tett a kiala
kult helyzetről és a meghozott intézkedésekről. Az országos parancsnok helyet
tese viszont tájékoztatta a vállalat vezetését a Parancsnokság által nyújtható 
segítségről. Ezzel egyidőben jóváhagyta az elkészült intézkedési tervet, és fela
datul tűzte ki a fogvatartottak munkába állítását 1988. október 1-jével.

A kidolgozott és jóváhagyott intézkedési terv végrehajtása azonnal meg
kezdődött. A vállalat személyi állománya- mindent megtett annak érdekében, 
hogy az új munkahelyek a kitűzött határidőre elkészüljenek. A régi épület 
első emelete ugyanis teljesen kiégett, a tetőfödém tönkrement, a tűzfalak 
megdőltek. A kieső termelő terület meghaladta az 1800 négyzetmétert, mely
nek hiányát megérezte az egész vállalat. Tehát a kárpitos szalagokat három 
másik üzembe kellett áttelepíteni.

A termékek közül a székgyártás már augusztus 15-én beindult. Szeptem
ber 1-jén megkezdődött az ülőgarnitúrák gyártása, és felújították az egyik poli- 
uretán habszabászgépet. Október 1-jétől pedig a tűz előtti összes termék gyár
tása megindult. Ma a tűz előtti kárpitos termék mennyiség 85 százaléka jön le 
a szalagokról. A termelési értékkiesés azonban így is eléri a 65—70 millió forin-
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tót. Már a tűz oltásával egyidőben megkezdődött a károk felmérése. A szakér
tők ezt 80 millió forintra becsülték.

Az engedélyek beszerzése után az életveszélyes tetőfödém-elemek le
emelésével megkezdődött a kárpitos üzem részleges bontása. A decemberben 
elkészített tervdokumentáció alapján indult be a végleges helyreállítás. Az ér
vényben levő szerződések a kivitelező vállalatot arra kötelezik, hogy a helyre- 
állítási munkákat 1989. augusztus 15-ére fejezze be. Az épület gépészeti és 
technológiai szerelését — a költségek csökkentése érdekében — a vállalat saját 
kivitelezésben végzi el. A helyreállítási és szerelési munkálatok együttes ösz- 
szege meghaladja a 63 millió forintot. Ebből 20 milliót az, országos parancs
nokság bocsát a vállalat rendelkezésére, a biztosító pedig 28,8 millió forintot 
térít meg.

Az év közben lefolytatott és befejezett vizsgálatok szerint a tűz esetleges 
keletkezési okaként az igazságügyi szakértő a készülékek zárlatát, a szigetelés 
sérülését, az elosztó tábla meghibásodását, a kábeltörést, a kondenzátorrobba
nást jelölte meg. /\ keletkezési okok közül többet is lehetségesnek tartott, de 
megnyugtató tárgyi és egyéb bizonyítékot egyikre sem talált.

A rendőrség és tűzoltóság szakértője a feltételezett okok közül a fény
cső armatúra kondenzátorának robbanását tartotta a legvalószínűbbnek. Fi
gyelemmel a vizsgálat teljes anyagára, a kihallgatott tanúk vallomásaira, egyet
lenegy szakértői vélemény sem utalt szándékos, illetve gondatlan bűncselek
ményre.

Az újjáépülő üzemet a legkorszerűbb tűzoltórendszerrel látjuk el a re
konstrukció során. Ez biztosítékot nyújt arra, hogy ilyen -  a katasztrófafilmek 
tragédiáját felülmúló — rendkívüli esemény nem fordulhat még egyszer elő 
az Alföldi Bútorgyár életében.

Nagy István
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