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Beszámoló
az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2017. évi tevékenységéről
Előzmények
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottságot (OTB-t) a BM OKF a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériummal és a Vidékfejlesztési Minisztériummal közösen hozta létre 2012
októberében. Az OTB alapvető célkitűzése olyan, elsősorban kommunikációs eszközökkel
megvalósítható tevékenység, ahol a tűzmegelőzés fontosságát megértetjük a gazdasági
szereplőkkel valamint a lakossággal, melynek hatására önként javítanak helyzetükön a
biztonság javára.
I. Az OTB 2017. évi tevékenysége
Az OTB 2016 decemberében tartotta az együttes ülését, ahol az OTB elnöke jóváhagyta a
2017. évi munkatervet. AZ OTB 2017. évi fő céljai az alábbiak voltak:
1.
A tűzesetekkel, CO mérgezéssel kapcsolatos halálesetek kiváltó okainak,
körülményeinek meghatározása.
2.
A leginkább érintett és a leginkább veszélyeztetett személyek, társadalmi csoportok
beazonosítása és a megfelelő felületeken történő tájékoztatása.
3.
Olyan országos tűzmegelőzési tevékenység megvalósítása, amely a tűzoltási és
tűzvizsgálati munka tapasztalatait hatékonyan használja fel.
4.
A tűzmegelőzéssel kapcsolatos kommunikációs tevékenység erősítése.
5.
A tűzmegelőzéssel kapcsolatban gyakran ismételt kérdések gyors és informatív
megválaszolásának koordinálása.
6.
Az időszakosan jelentkező tűzmegelőzést érintő kockázatokról a lakosság, a gazdasági
élet szereplői, a társhatóságok és szakmai szervezetek folyamatos tájékoztatása.
7.
A tűz elleni védekezés fontosságának felhívása az ifjúság körében.
Az OTB 2017. évi munkatervében a fő célok mellett meghatározásra kerültek az OTB kiemelt
feladatai, amelyek az alábbiak voltak:
1.
Tűzmegelőzési célú tájékoztatási, kutatástámogatási, oktatási, nevelési és felvilágosítási
tevékenységet lát el, kiemelten a szén-monoxid-mérgezések megelőzését célzó,
valamint a kéménytüzekkel és a szabadtéri tüzekkel összefüggő szakmai munkát, illetve
az ifjúság megelőző célú oktatását, tájékoztatását.
2.
Meghatározza a tűzmegelőzési tájékoztatási tevékenység célkitűzéseit és főbb
irányvonalát.
3.
Irányítja a területi tűzmegelőzési bizottságok tevékenységét.
4.
A tűzmegelőzési hatósági eljárások hatékonysága növelésének érdekében javaslataival,
észrevételeivel, valamint háttéranyagok biztosításával nyújt támogatást.
A területi tűzmegelőzési bizottságok tevékenységüket éves munkatervüknek megfelelően, az
OTB szakmai irányításával végzik. A területi tűzmegelőzési bizottságok éves munkatervüket
az OTB munkaterve alapján készítik. A bizottságok a helyi adottságok és igények
figyelembevételével további tűzmegelőzéssel kapcsolatos kampányokat szerveznek.

Az OTB 2017-ben elvégzett fő feladatai, eredményei:
Az OTB a területi tűzmegelőzési bizottságok szakmai tevékenységének irányítása mellett
országos rendezvények szervezését és országos rendezvényeken való önállóan is megjelenését
is végrehajtotta, amelyek közül az alábbi programok emelkednek ki:
A tűzesetekkel összefüggő halálesettel, és személyi sérüléssel járó események megelőzése
területén
A tűzesetekkel összefüggő halálesettel, és személyi sérüléssel járó események csökkentése
érdekében elemzéseket végeztünk, és a célcsoport elérésére prevenciós programot
készítettünk, melynek keretében tájékoztató kiadványokat, plakátokat, kisfilmeket, rádiós
spotokat készítettünk. A program végrehajtására és a veszélyeztetett célcsoport széles körű
elérése érdekében felvettük a kapcsolatot az érintett minisztériumokkal, bevontuk a
megelőzési programba a karitatív szervezeteket, külső nagyvállalatok és a közösségi
közlekedés érintett képviselőit.
Alkotói pályázat kiírása
2017-ben immár negyedik alkalommal hirdettük meg a felmenő rendszerű alkotói pályázatot,
amelyre idén szabadkézi rajz, számítógépes rajz, és idén először kézműves alkotás, valamint
mese és vers kategóriákban lehetett pályázni. A pályázatra összesen 6917 db alkotás érkezett.
Az országos díjátadót a Fővárosi Nagycirkuszban tartottuk. Az elmúlt négy évben összesen
több mint tizennyolcezer pályaművet fogadtunk be.
CTIF tűzvizsgálati munkacsoport megalakulása
2017 júniusában a CTIF tűzvizsgálati munkacsoportja az OTB közreműködésével Budapesten
tartotta alakuló ülését.
Lakóházak tűzbiztonsága konferenciák, konzultációs napok
Előadásokat tartottunk a Társasházi háztartás szaklap által 2017. szeptember 14-én és
november 16-án szervezett konferenciákon. 2017. szeptember 18-20. között a BM OKF
központi feladat-meghatározásával 65 katasztrófavédelmi kirendeltség naponta 6 órán át tartó
„Társasházak napja” konzultációs napok keretében várta a társasházak lakóit, közös
képviselőit és fenntartóit a lakásokkal kapcsolatos tűzmegelőzési kérdések megválaszolására.
Országos aratási konferencia
Egy hatékony és eredményes együttműködés negyedik állomásának adott otthont a Kaposvári
Egyetem 2017. június 15-én. A rendezvényen részt vettek a régió jelentősebb termelői, a
szakmai szövetségek vezetői, a Földművelésügyi Minisztérium képviselői valamint a területi
közigazgatás vezetői is. A szakmai előadásokat követően a mezőgazdasági gépek tűzvédelmi
felkészítéséről gyakorlati bemutatót láthattak a konferencia résztvevői.
„BiztonságHete” programsorozat
2017 szeptemberében a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) kezdeményezésére az
Országos Rendőr-főkapitányság az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal
együttműködve, kapcsolódva a Biztosítás világnapjához „Biztonság Hete” elnevezéssel
programsorozatot szervezett, amely megvalósításában az OTB közreműködésével a
Katasztrófavédelem is részt vett. A közlekedési balesetek számának visszaszorítása érdekében
Budapesten öt, Pest megyében 6 különböző helyszínen tartottunk rendezvényeket. A
témahéthez szorosan kapcsolódott az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata
(TISPOL) által 2017. szeptember 21-én, Nagykőrösön megtartott EDWARD Day (European
Day Without a Road Death) program, amely célul tűzte ki a közlekedési balesetek halálos
áldozatainak a csökkentését.

„Szilvay Kornél Emlékkonferencia”szervezése
A nagy elődeinek munkásságát bemutató konferenciasorozat keretében 2017 novemberében
Szilvay Kornélról emlékeztünk meg. A konferencia előadói részletesen ismertették a
harminckilenc találmányára szabadalmi oltalmat kapott tűzoltó életútját, leghíresebb
találmányának, a szárazoltásnak a lényegét, az ilyen elven alapuló automatikus
oltóberendezések napjainkban történő alkalmazását. A Fővárosi Tűzmegelőzési Bizottság
közreműködésével a rendezvény résztvevői bemutatón is megtekinthették, milyen a száraz-,
illetve a víztakarékos oltás 2017-ben.
Advent és Mikulás Gyár, Pirotechnikai bemutató
2017. november 24-én, az előző évhez hasonlóan, a Budapest, Váci út 3. sz. alatti Westend
City Center előtti téren tartott lakástüzes bemutatót a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, az OTB és az Fővárosi Tűzmegelőzési Bizottság. Célja az, hogy felhívja a
lakosság figyelmét az adventi időszakban, a karácsonyi ünnepek kapcsán mivel járhat egy
őrizetlenül hagyott kigyulladó adventi koszorú és milyen veszélyekkel járhatnak a konyhai
tüzek. Ennek érdekében a gyakorlaton szóróanyagokkal, tájékoztatókkal, videók
bemutatásával hívtuk fel a lakosság, és az érdeklődök figyelmét az ünnepek alatt előforduló
veszélyekre. Egy lakásnak berendezett konténer szolgált szimulációs helyszínnek, amelyben
minden olyan bútor és berendezési tárgy helyet kapott, ami egy átlagos lakásban is
megtalálható.
Kétezer csokit küldött az OTB a rászorulóknak a MikulásGyáron keresztül. A kétezer
csokoládé azt a kétezer tűzoltót szimbolizálta, aki december 24-én szolgálatban volt.
2017 decemberében a tűzijátékok biztonságos felhasználásáról tartott látványos bemutatóval
egybekötött közös sajtótájékoztatót a katasztrófavédelem, a rendőrség, az Országos
Mentőszolgálat és a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálata.
A tűzmegelőzési bizottságok 2017-ben elvégzett fő feladatai, eredményei:
Az OTB és a TTB-k 2017-ben összesen 1177 alkalommal vettek részt különböző
rendezvényeken.
A központilag biztosított lakosságtájékoztató anyagainkat valamennyi TTB a megyei
médiumok segítségével eljuttatta az állampolgárokhoz. Az igazgatóságok honlapján
elhelyezett linkek segítségével folyamatosan elérhetővé tették a tájékoztató kisfilmeket az
érdeklődő polgárok részére, valamint több megyében a közösségi közlekedési eszközök
járatain is vetítik.
Lakossági fórumon vettünk rész, amelyeken tájékoztatást adtunk a tűzmegelőzés legfontosabb
szabályairól, a követendő magatartási formákról, a biztonsági kockázatokról. A TTB-k a
fűtési szezon kezdetén, a szén-monoxid mérgezések és a kéménytüzek megelőzése érdekében
a kéményseprő-ipari szervvel együttműködve, az országos megjelenéseket követően jelentek
meg tájékoztató anyagaikkal a médiában a megelőzés fontosságát hangsúlyozva. A szüreti
időszak kezdetével a szüreti időszak veszélyeinek megelőzésével kapcsolatos tájékoztató
anyagokat juttattak el a lakossághoz.
A katasztrófavédelmi kirendeltségek bevonásával szakmai konferenciákat, nyílt napot,
fórumot szerveztünk helyi szinten is az aratási időszakot megelőzően. A rendezvényekre
meghívót kaptak - a termelőkön túl - a falugazdász irodák, a szakmai szövetségek és a helyi
média is. Kiemelt figyelmet fordítottunk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával való
együttműködés fenntartására a mezőgazdaságot érintő tűzesetek megelőzése érdekében. A
tűzvédelmi, tűzmegelőzési előírásokat a falugazdász hálózatukon keresztül eljuttattuk az
érintettekhez.

A TTB-k az adventi, karácsonyi időszak veszélyeinek megelőzésére szintén kiemelt figyelmet
fordítottak, az év végén pedig a pirotechnikai termékek felhasználásának veszélyeire és a
kapcsolódó tűzmegelőzéséi szabályok fontosságára hívták fel a lakosság figyelmét.
Az egyes rendezvényeken jelentős érdeklődés volt a lakosság, különösen a gyerekek részéről a
tűzmegelőzési sátor iránt. A sátorban folyamatosan vetítettük az OTB által készített filmeket,
és kihelyeztük a tájékoztató plakátokat is. A kisgyerekeknek kifestőkkel és rajzolással
mutattuk be a tűz veszélyeit. Az idősebb gyerekek és a felnőttek közösen tűzmegelőzési
tesztet töltöttek ki, melynek kiértékelése közben felhívtuk a figyelmüket a környezetükben
lévő veszélyhelyzetekre és azok elhárításának lehetőségeire. A teszteket helyesen kitöltők és a
kisgyerekek között szóróanyagot osztottunk szét.
A közösségi szolgálaton keresztül jó kapcsolat alakult ki oktatási intézményekkel. Több
iskolai rendezvényre, szakmai napra meghívták a bizottságokat, ahol tájékoztatások,
oktatások, gyakorlatok keretein belül hívtuk fel a figyelmet a megelőzés fontosságára. A
tűzoltó gépjárművek bemutatója mellett a legkisebbek a színezők, kifestők, játékos
kérdéssorok által megismerkedhettek a tűzmegelőzés fontosságával. A nagyobbaknak
tálcatüzes bemutatóval és olajszimulációs berendezéssel hívtuk fel a figyelmét a tűz okozta
veszélyekre.
Hasonlóan az elmúlt évekhez részt vettünk a nagy tömegeket vonzó nyári szabadtéri
rendezvényeken. Kiemelt figyelmet fordítottunk a településeken, tanyákon élő idős,
magányos, illetve perifériára szorult, hajléktalan emberek megszólítására különböző szociális
szervezetek, valamint nyugdíjasklubokon keresztül.
A TTB-k által valamennyi megyében elvégzett feladatokon túl több megyei igazgatóság
önálló kezdeményezés alapján is szervezett a TTB-hez kapcsolódó programot, amelyek közül
kiemelhető:
A Bács-Kiskun Megyei TTB támogatta a 2017. október 3-4-én megrendezett VI. Lakiteleki
Tűzvédelmi Szakmai Napokat, ahol a szervezők kiemelt figyelmet fordítottak a konferencia
témáinak kiválasztásakor és az előadások összeállításakor arra, hogy a hétköznapi életben
előforduló, aktuális kérdésköröket érintsék. Ezáltal a gyakorlatias megközelítésű konferencián
a résztvevők – a szakterületeknek megfelelően – konkrét válaszokat kaptak a
robbanásvédelemről, valamint a zónabesorolással kapcsolatos felvetésekre.
Somogy megyében már több évre visszatekintő hagyománya van a lakosság részére, évente
biztosított ingyenes tűzoltó-készülék ellenőrzésnek. Az országban egyedülálló 14 napos akció
során a lakosság 12 helyszínen felülvizsgáltathatta az otthonaikban, személygépjárműveikben
elhelyezett kézi tűzoltó készülékeit. Idén video spotot is készítettek a Nagyatád TV
közreműködésével, mint a Somogy Megyei Tűzmegelőzési Bizottság tagjával, amellyel
bemutatták a tűzoltó-készülék helyes használatát.
A Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottság még 2016-ban tűzte célként maga elé a
szabadtéri erdő- és vegetációtüzek számának visszaszorítása érdekében egy új
kommunikációs módszer, egy napi tűzveszélyességi mutató, tűzveszély index jelző tábla
kidolgozását, tervezését, melynek előkészítő munkáit 2017-ben elvégezte. Ez egy olyan
környezetbe illő vizuális eszköz, tábla lesz, mely alkalmas a napi tűzveszély mértékének,
valamint a tűzgyújtási tilalom kijelzésére, szemléltetésére. A táblák frekventált turista
útvonalakon és forgalmas közutak mentén lesznek elhelyezve a veszélyeztetett területek
közvetlen közelében.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzmegelőzési Bizottság folyamatosan képviselteti magát a
„Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” elnevezésű szülők által kezdeményezett
projektben, melyben hasznos és fontos tanácsokkal látja el a szórakozóhelyek képviselőit és a
szülőket a tűzmegelőzés területén. A kezdeményezés célja elsősorban rendvédelmi jellegű
biztonsági kérdésekkel foglalkozik, de a Bizottság jelenlétének köszönhetően a tűzbiztonság
is egyre fontosabb célként jelentkezik. A „legbiztonságosabb” szórakozóhelyek minden évben
elnyerik a „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” címet, amelynek köszönhetően
erősödik a bizalom a szórakozóhelyek iránt a szülők és a fiatalok részéről.
A Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizottság egyik fontos rendezvénye volt az „ÉRTETEK!”
baleset szimulációs és kárfelszámolási bemutató. Az „ÉRTETEK!” rendezvény a
társszervekkel közösen az idén Simontornya városában valósult meg. Ezeken a bemutatókon
az érdeklődök a tűzoltósági beavatkozási bemutató megtekintésével megismerkedhettek a
veszélyhelyzetekkel, illetve elsajátíthatták a helyes magatartási, valamint a megelőzés
érdekében betartandó legfontosabb szabályokat. A Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizottság a
tűzmegelőzési tevékenység hatékonyságának növelése érdekében megyei szórólapokat és
tájékoztató plakátokat is készített. Az elkészített anyagok az alábbi témákat érintették:
Dohányzás nyílt láng, Elektromos tüzek, Felkészülés a fűtési szezonra, Gázkészülékek
veszélyei, Konyhatüzek, Társasházak közlekedőinek tűzvédelmi előírásai, Tüzelő és fűtő
berendezés használata, Tájékoztató információkéréssel valamint tűzjelzéssel kapcsolatban.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzmegelőzési Bizottság 2017 novemberében meghirdette
„Az iskola tűzoltója” programot. A program legfőbb célkitűzése: a katasztrófavédelem és a
tanintézetek, valamint a katasztrófavédelem és a gyermekek kapcsolatának szorosabbá tétele.
„Az iskola tűzoltója” programra általános iskolák jelentkezését várták. A jelentkező
intézmények felső tagozatos tanulói közül (intézményenként legfeljebb 4 fő) került
kiválasztásra az, aki az adott iskolai tanévben „Az iskola tűzoltója” címet viselhette. A cím
viselője jogosult közreműködni az intézményi tűzvédelmi helyzet ellenőrzésében, feladata
lehet a tűzriadó terv gyakoroltatásában, a kijelölt pedagóguson keresztül jogosult a
katasztrófavédelemmel való kapcsolattartásra.
Az OTB és a TTB-k lakosságtájékoztatási tevékenysége a számok tükrében
A médiában való megjelenések adatai: megjelenés helyi televízióban 203, országos
televízióban 18 alkalommal. Országos rádióban 12, helyi rádióban 273 megjelenés.
Nyomtatott sajtóban 175, Internetes megjelenés 828 alkalommal.
A lakosságtájékoztatási feladatokba 409 Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, 221 Önkéntes
Mentőcsoportot, 311 Polgárőr Egyesületet, 208 lakásszövetkezet 1891 közös képviselőjét,
148 egyházi, civil és karitatív szervezet területi szervét vontuk be és készítettük fel.
Az igazgatóságok közvetlen lakosságtájékoztatási tevékenysége során, a 484 eseményen,
rendezvényen 27540 fő vett részt valamint a rendezvények közül 368 helyszínen 26619 db
szórólap került kiosztásra.
II. Az OTB gazdálkodása
Az OTB 2017. évi költségvetését alapvetően az OTB-t a BM OKF-fel alapító minisztériumok
által biztosított 20-20 millió forint alkotta. Egyedi megállapodás alapján a Magyar Posta Zrt.
4 000 000 Ft értékű támogatást nyújtott az OTB alaptevékenysége körébe tartozó feladatok
ellátásához. A BM OKF a MOL Nyrt.-vel támogatási szerződést kötött, mely alapján a
Nemzetközi Tűzvizsgálati Konferencia programjához 300 000 Ft, a tűz- és szén-monoxid
mérgezés megelőzési célú tájékoztató tevékenységéhez, ezen belül kiemelten az OTB
programjához (társadalmi célú reklámok közzétételére, a BM OKF és területi szervei

rendezvényeken történő megjelenéseihez anyagok, szolgáltatások biztosítására) 3 000 000 Ft
összegű támogatást nyújtott. A Generali a Biztonságért Alapítvány és a BM OKF között
létrejött támogatási szerződés alapján az OTB szervezésében Országos Tűzoltó bemutató
programsorozat megvalósításához 20 db füstgép került beszerzésre a területi megelőzési
bizottságok részére 4 000 000 Ft értékben. A Spar Magyarország Kft. legfeljebb 5 000 000 Ft
összegű adományt nyújtott az OTB alaptevékenysége körébe tartozó feladatok ellátásához, az
országos tűzoltó szakmai és tűzoltósport versenyek, országos szintű szakmai gyakorlatok,
konferenciák megszervezéséhez és lebonyolításához, valamint a szakmai és tűzoltó versenyek
és az OTB pályázati díjazására.
III. Összefoglalás
A tűzmegelőzési bizottságok fontosságát az indokolja, hogy propaganda tevékenység útján
támogatja a hatósági megelőzési tevékenység hatékonyságát. A bizottságokon keresztül
lehetőség nyílik egy közvetlenebb kommunikációra a lakosság irányába, egy széleskörű
tájékoztatásra, hogy ne a hatósági szankciók eszközén keresztül tanulják meg az emberek a
tűzvédelem szabályait. Mindezeken túl a bizottságoknak lehetőségük van a jogszabályi
előírásokon felül, egyszerű viselkedési szabályokra felhívni a figyelmet, amellyel a tüzek
keletkezése, és ezzel összefüggésben halálesetek és személyi sérülések bekövetkezése
megelőzhető. A cél nem más, mint az emberek tudatos gondolkodásra, cselekvésre
ösztönzése, hasznos információk rendszeres átadásával a tűzmegelőzés ügyének, a
biztonságnak a szolgálata.
Budapest, 2018. február 28.

Dr. Bérczi László tű. dandártábornok
országos tűzoltósági főfelügyelő
OTB ügyvezető elnök
.
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