Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség
H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314.
Tel: (36-1) 469-4114, Fax: (36-1) 469-4115, e-mail: okf.tufofelugyeloseg@katved.gov.hu

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság (OTB) 2016. évi beszámolója
A nemzeti vagyonban bekövetkező tűzkárok leghatékonyabban a szükséges és elégséges
színvonalú, tűzmegelőzési tevékenység alkalmazásával csökkenthetők. A tűzmegelőzés 2012ig elsősorban a hatósági, szakhatósági eljárásokon, hatósági ellenőrzéseken keresztül fejtette
ki hatását, ezen tevékenységek eredményessége, siker orientáltsága, valamint az eljárások
szakirányítása mindig is fontos szempont volt, de az egységes katasztrófavédelmi szervezeten
belül vált igazán hatásossá.
A közigazgatási eljárások sajátossága miatt a katasztrófavédelmi ügyintéző (hatóság) egy
időpontban egy szervezet vagy gazdasági szereplő (ügyfél) tűzvédelmi helyzetének
ellenőrzésére, javítására, fejlesztésére képes.
Jogosan merült fel az igény olyan, elsősorban kommunikációs eszközökkel megvalósítható
tevékenység iránt, ahol a tűzmegelőzés fontosságát megértetjük a szervezeteken, gazdasági
szereplőkön túl az állampolgárokkal is, ahol nem várunk el és nem követelünk meg semmit,
de a megcélzott rétegek mégis, jól felfogott érdekeik mentén önként javítanak helyzetükön a
biztonság javára.
Ezen indokok miatt alapította meg 2012. december 12-én a BM OKF a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériummal és a Vidékfejlesztési Minisztériummal közösen az Országos Tűzmegelőzési
Bizottságot (OTB).
Az OTB 2016. évi feladattervében meghatározott feladatok 6 nagy témakör köré
csoportosíthatóak.
Ezek a témakörök az alábbiak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kéménytüzek, CO mérgezések megelőzése
Szabadtéri tüzek megelőzése
Lakástüzek megelőzése
A lakosság és az ifjúság tűzvédelmi nevelése, tájékoztatása
Rendőrséggel való együttműködés
Jogszabályi változásokra való felkészítés

A 2016. évi munkatervében meghatározott feladatainak megfelelően az OTB tájékoztatókat
adott ki többek között a szén-monoxid mérgezésekkel kapcsolatos tennivalókról, a szénmonoxid mérgezés megelőzésének fontosságáról, a kéményekkel kapcsolatos megváltozott
jogszabályi környezetről, a szabadtéri és az irányított égetéssel kapcsolatos tudnivalókról,
valamint a lakástüzek megelőzésével kapcsolatos tudnivalókról.
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Az OTB a tájékoztatók terjesztése, a lakosság figyelmének felhívása, az érdeklődök
tájékoztatása céljából több, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén szervezett
rendezvényen részt vett (AGROmashEXPO és az AgrárgépShow kertészeti, szőlészeti és
pincészeti szakkiállítás, FeHoVa kiállítás a vadászok, horgászok és természetkedvelők
legnagyobb rendezvénye, Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás).
Ezeken az eseményeken a kiállítás témájához kapcsolódó tájékoztatáson túl, az OTB
képviselői bármely a tűzmegelőzési területhez kapcsolódó témában információt szolgáltattak
a látogatók, érdeklődők részére.
1) Kéménytüzek, CO mérgezések megelőzése
A CO mérgezés megelőzéséről szóló tájékoztatók, továbbá a számos CO mérgezés
megelőzését célzó figyelemfelhívó kampány eredményeképpen igazolható, hogy azokban a
lakásokban, ahol megfogadták/megfogadják az OTB minden tanácsát, ott nem
történt/nem történik halálos kimenetelű CO mérgezés. Egy esetben például öt ember életét
mentette meg az a szén-monoxid-érzékelő, amelyet egy hódmezővásárhelyi család még az év
elején nyert a katasztrófavédelem Facebook-oldalán indított játékon.
A kéménytüzek továbbá a CO mérgezéssel járó esetek száma az idei évben sajnálatos módon
emelkedett. A CO mérgezések számának csökkentése érdekében a 2017-es évben még
több figyelmet, és erőforrást kell a prevencióra és a figyelemfelhívásra fordítani.
2) Szabadtéri tüzek megelőzése
A tájékoztató kampányok, fórumok és rendezvények eredményességét jelzi, hogy a 2015-ös
évben az ország területén az összes tűzeset száma 21056 volt, míg a 2016-os évben összesen
eddig 15509 tűzesetet történt.
A szabadtéri tűzesetek számában egy év alatt szintén jelentős csökkenés tapasztalható.
A szabadtéri tüzesetek száma 2015-ben 7854 db volt. Ez a szám 2016-ra 4295 db-ra csökkent.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága megkeresésére a
FIRELIFE Erdőtűz-megelőzési program keretében 16 300 db erdőtűz-megelőzési plakátot és
5000 db szórólapot osztunk szét a területi tűzmegelőzési bizottságok közreműködésével.
3) Lakástüzek megelőzése
Az OTB és a TTB-k folytatták a lakástüzek megelőzéséről szóló szóróanyagok
terjesztését a különböző rendezvényeken, fórumokon. Sok esetben szemléltették milyen
következménnyel járhat a felhevült, égő olaj, és mi történik, ha ezt az olajat valaki vízzel
próbálja oltani. Ennek célja a konyhában keletkező tüzek megelőzésére való figyelemfelhívás
volt.
Az adventi időszak kezdetén már hagyományosnak mondható látványos bemutatóval készült
az OTB, amelynek keretében demonstrálni kívántuk, hogy mekkora kárt okozhatnak a
felügyelet nélkül hagyott koszorúk, és égő gyertyák.
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A lakás zárt terében keletkező tüzet és annak hatásait a budapesti Nyugati téren
felállított konténerben gyújtott tűzzel illusztráltuk, amelyet a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tűzoltói oltottak el.
A Nyugati-téri bevásárló központ főbejáratánál tartott bemutatót nagy érdeklődést övezte, így
számos állampolgárt szólíthattunk meg, illetve tájékoztathattunk az adventi vasárnapokon,
továbbá a karácsonykor és szilveszterkor gyújtott gyertyák, csillagszórók,
hangulatvilágítások, nem biztonságos égősorok és a tűzhelyen felejtett ételek okozta tüzek
megelőzéséről.
Felhívtuk a figyelmet arra is, hogy a lakásokban/lakóépületekben keletkező tüzek jelentős
százaléka a konyhában alakul ki, ezért elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk néhány
alapvető szabállyal, így például azzal, hogy az égő olajat tilos vízzel oltani.
Az idei és az elmúlt négy évet vizsgálva megállapítható, hogy a 2012-es évben 5427 darab
lakóingatlan területén keletkezett tűzeset, míg a 2013-2016 időszakban évente átlagosan 4400
tűz keletkezett a lakóingatlanok területén.
4) A lakosság és az ifjúság tűzvédelmi nevelése, tájékoztatása
Az OTB és területi szervei sikeres évet zártak. 2016-ban országos szinten összesen 673
rendezvényen jelentek meg a területi tűzmegelőzési bizottságok, ami 2605 szervező és 263
közösségi szolgálatos részvételét jelentette.
2016-ban is meghirdettük a felmenő rendszerű alkotói pályázatot.
A „Tűzről pattant” címmel meghirdetett pályázatra szabadkézi grafika, montázs,
számítógépes grafika, mém, video kategóriában összesen 9086 pályamű érkezett. A legtöbb
pályaművet beküldött óvodában és iskolában (a legkreatívabb óvodában és a legkreatívabb
iskolában) tűzoltó bemutatót tartottunk.
Az idei évben is sor került gyermeknap alkalmából a „nyitott szertárkapuk” program
megtartására, melynek keretében a gyerekek betekinthettek a tűzoltók életébe. Összesen
kétszáznyolcvanhárom tűzoltólaktanya tárta ki kapuit a legkisebbek előtt, akiket a korábbi
évekhez hasonlóan idén is nagy szeretettel fogadtak a hivatásos, az önkormányzati és az
önkéntes tűzoltók.
5) Rendőrséggel való együttműködés
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven az idén is együtt ünnepelte védőszentjét a tűzoltóság
és a rendőrség, így közös majálist tartottak a szervezetek a Városligetben. A kilátogatók
megismerkedhettek az új, magyar fejlesztésű tűzoltófecskendővel, emellett a különféle
szakfelszerelések és egyéni védőeszközök megtekintésére is lehetőség volt. A rendezvényen
speciális kamionjával az OTB is megjelent.
Az OTB az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal való együttműködés keretében
tűzoltósági bemutatóval (olajtűz szimulációs berendezés, tálcatűz bemutató és autóroncs
vágás) vett részt a Magyar Autóklub telephelyén szervezett téli vezetéstechnikai tréningen,
továbbá a területi bizottságok a rendőrséggel együtt megjelentek a megyei kéklámpás
napokon.
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6) Jogszabályi változásokra való felkészítés
Rendezvényeinken, megjelenéseinken továbbá egyéb fórumokon felhívtuk az érdeklődők,
látogatók figyelmét a kéményseprés szabályaival kapcsolatos jogszabályi változásokra,
továbbá nagy hangsúlyt fektettünk a szabadtéri égetésre és az irányított égetésre vonatkozó
jogszabályi előírások megismertetésére.
Budapest, 2016. december 28.

Dr. Bérczi László tű. dandártábornok
országos tűzoltósági főfelügyelő
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