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Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság (OTB)
2015. évi beszámolója
Az állampolgárok lakó-ingatlanjaiban és a gazdasági szereplők vagyontárgyaiban a tüzek pusztító
hatásából eredő kárérték évente a tízmilliárdos nagyságot is eléri, mely összeget növeli a
kárhelyszíni beavatkozások további milliárdos költsége. Az ipari ágazatot vizsgálva megállapítható,
hogy a tüzek miatt keletkező termeléskiesés a tűzkár értékének több százszorosa is lehet. A
szabadtéri tüzek a természetben, a környezetben okozott súlyos károk, a lassan regenerálódó
ökológiai pusztítások miatt jelentősek. Amennyiben a tűzmegelőzés érdekében folytatott prevenciós
propaganda sikeres és hatékony, akkor a fent említett összegek akár 10%-os csökkenése is több
milliárdos megtakarítást eredményezhet a nemzetgazdaságnak, az egész országnak.
A tűzmegelőzési oktatási és propaganda célok megvalósítására 2012-ben megalakult az Országos
Tűzmegelőzési Bizottság (OTB), amely a katasztrófavédelmi szervezet erőforrásaira épülő, civil
szervezetek szakmai, valamint országos köz- és helyi médiumok támogatását bíró csapat, és a
tűzvédelmi hatósági tevékenység kiegészítése, támogatása mellett tájékoztató kampányokkal,
figyelemfelhívó programokkal igyekszik elérni a tüzek számának csökkenését, azok pusztító
hatásából keletkező károk enyhítését, egyéb káresemények megelőzését.
A 2015. évben országos szinten összesen 583 rendezvényen jelentek meg a területi tűzmegelőzési
bizottságok. A megjelenések között speciális időszakként jelentkezett a szeptemberi „tűzmegelőzés
hónapja”, amikor is 137 rendezvényen találkozhatott a lakosság a katasztrófavédelem
képviselőivel.
A tanuló ifjúság megszólítására 2015-ben, immár második alkalommal írtunk ki alkotói pályázatot
„Szikrától a hamuig” címmel, melyre két korcsoportban, négy kategóriában (rajz, film,
hanganyag, webes alkalmazás) összesen 1.394 pályamű érkezett.
A tájékoztató kampányok eredményességét jelzi, hogy a szabadtéri tűzesetek száma a kiindulási
évnek tekinthető 2012-es évhez képest 2015-ben 63,6%-kal, a lakóépületek tüzeinek száma
10,57%-kal csökkent. A 2013. évhez képest a mustgáz mérgezésekhez történő segélykérések száma
felére csökkent.
Az (évi 6-22 ezer darab) szabadtéri tűzesetek számához képest a mezőgazdaságot érintő tüzek
száma jellemzően alacsony (évi 100-150 db). 2015-ben lábon álló gabona 80 alkalommal vált a tűz
martalékává, és 359 ha terület károsodott. Ezek mellett a mezőgazdasági gépjárművekben keletkező
tüzek száma 122 volt.
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A CO mérgezéses tájékoztató tevékenység eredményeképpen igazolható, hogy azokban a
lakásokban, ahol megfogadták az OTB minden tanácsát, ott nem történik halálos kimenetelű CO
mérgezés, a lakosság 50,7%-a rendelkezik CO érzékelővel (2012-ben kevesebb, min 18%-a).
Csökkent a halálos kimenetelű CO mérgezések és az elhalálozások száma is.
Az OTB finanszírozása tekintetében a 2015-ös esztendő a minimális költségvetés éve volt. A
társelnököket adó tárcák évi 20-20 millió forintos támogatása nem érkezett meg. Az idei költségeket
egyrészt a tavalyi maradványkeret felhasználásával, másrészt 19 millió forint összegű adomány
begyűjtésével egyenlítettük ki.
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