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A tűzesetek és a 
tűzvédelmi hatósági

ellenőrzések arányainak
változása

2012 2013

Tűzvédelmi hatósági
ellenőrzések száma 19275 28527

Tűzesetek száma 37108 20179

A tűzvédelmi hatósági ellenőrzések száma az előző évhez 
képest 48%-kal nőtt, a tűzesetek száma 45,62%-kal csökkent.



Új hatáskör

a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatással 
kapcsolatos hatósági felügyelet

- közszolgáltató
- használó, tulajdonos

hatáskörök változása

Kéménytüzek száma
összesen

2012. 2013.

958 842



II. A közszolgáltatók tevékenységének ellenőrzése

Ellenőrzési szempontok

• adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése,
• személyi, szakmai, tárgyi feltételek megléte,
• sormunka ütemtervek elkészítése, közzététele, betartása,
• nyilvántartások vezetése, megfelelősége,
• dokumentumok, nyomtatványok megfelelősége, őrzése
• kiértesítések jogszabályi megfelelősége,
• határidők betartása,
• a közszolgáltató panaszkezelése.

2014. február



• A közszolgáltató panaszkezelése

– 2013. január 1-jétől eddig 112 panaszügyet vizsgáltak ki 
az igazgatóságok

– Nógrád, Somogy, Tolna, Vas és Zala megyében még nem 
nyújtottak be a közszolgáltatókkal szemben panaszt



Összegzés:
Országosan összesen 39 szabálytalanságot tártak fel az igazgatóságok, 
mely jelentős javulást mutat a 2013. március hónapban megtartott 
ellenőrzés eredményéhez képes:



A 49 közszolgáltató közül 31 közszolgáltatónál nem találtak 
szabálytalanságot az igazgatóságok (13 megyében)

7 MKI területén minden közszolgáltató a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően végzi tevékenységét:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye (5 közszolgáltató),
Fejér megye (2 közszolgáltató),
Hajdú-Bihar megye (1 közszolgáltató),
Komárom-Esztergom megye (1 közszolgáltató),
Somogy megye (4 közszolgáltató),
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (2 közszolgáltató),
Zala megye (2 közszolgáltató).



A kéményseprő-ipari közszolgáltatók átfogó ellenőrzésének 
eredményeként megállapítható, hogy a hatósági felügyelet 
következtében 

• nőt a közszolgáltatók jogkövető magatartása, 
• odafigyelnek a személyi, tárgyi feltételek 
megteremtésére és az ügyfélbarát eljárásokra,

• tűzvédelmi hatósággal együttműködőek, 
• a megállapított szabálytalanságok, hiányosságok 
megszüntetésére, pótlására azonnal intézkedést 
kezdeményeztek.



Kijelölési eljárások

• 4 kijelölési eljárás (3 rendkívüli felmondás, 1 szerződés lejárata miatt),

• 3 megyét érintette (Baranya, Győr-Moson-Sopron, Vas megye),

• 6 kijelölő határozat született,

• összesen 245 település kéményseprő-ipari közszolgáltatással való
ellátását érintette

Statisztikai adatok



A káresemények és az annak során megsérült, illetve halálos áldozatok 
száma az elmúlt 3 év ugyanazon időszakában az alábbiak szerint alakult:

A tűzvédelmi hatóság kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági 
felügyelete körében eddig 885 hatósági ellenőrzést végzett.

III. A kéménytűz és szén-monoxid szivárgás káresemények
alakulása, és az azokat követő hatósági eljárások eredményei



Kéménytűz és szén-monoxid szivárgás káreseményt
követő eljárások

• 2013. október 15-től jogszabály teszi kötelezővé kéménytűz és szén-
monoxid szivárgás káreseményeket követően az érintett égéstermék-
elvezető műszaki vizsgálatának elvégzését

• Az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségek a káreseményt követő
egy hónapon belül utóellenőrzésen vizsgálják, hogy elvégezték-e a 
műszaki vizsgálatot, vagy a jogszabályi tilalom ellenére használják-e a 
kéményt.

• 2013. október 15-től 705 kéménytűz, illetve szén-monoxid 
szivárgás káresemény történt, melyet követően 423 esetben került 
sor hatósági ellenőrzésre, a fennmaradó esetekben egy hónapon 
belül igazolták a kémény műszaki vizsgálatának elvégzését.

• Az utóellenőrzések eredményeként 56 esetben került sor a 
kémények üzemeltetésének megtiltására.



Országos Tűzmegelőzési Bizottság

• 6 társadalmi célú film (CO, erdő, 
tűzijáték, gázvezeték-átvágás, lakóházi 
közlekedő),
• 247 országos TV megjelenés,
• ~200 regionális TV megjelenés,
• 4200 db iskolai erődtűz-megelőzési 
plakát,
• 32000 db erdőtűz-megelőzési óvodai 
foglalkoztató,
• 1700 db közintézményeknek átadott 
CO érzékelő,
• 375 db CO mérgezés megelőzési plakát 
a metrószerelvényekben, látja: 
1.350.000 fő/nap 5 hónapon keresztül.



Új Országos Tűzvédelmi Szabályzat
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Előzmények

A hatályos OTSZ alkalmazási 
nehézségei:
- értelmezés igénye gyakori
- még mindig nagyszámú eltérés szükséges
-számos speciális esetet nem kezel
-követelmény és megoldás együtt
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Kidolgozás szakmai szervezetek bevonásával
- munkabizottság
- témafelelősök - munkacsoportok
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OTSZ



Új Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Az OTSZ tartalmazza majd a konkrét
tűzvédelmi követelményeket,
az elérendő biztonsági szintet 

Az OTSZ mindenkire nézve kötelező rendelkezéseket tartalmaz, melyek által
meghatározott biztonsági szint több módon is biztosítható:
 a vonatkozó nemzeti szabvány betartásával,
 a vonatkozó tűzvédelmi műszaki irányelvekben rögzített megoldások

alkalmazásával, vagy
 ezektől eltérő, de azonos biztonsági szintet nyújtó, a tervező által igazolt

megoldással. 



Új Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Műszaki 
Irányelvek:

választható műszaki megoldásokat, 
számítási módszereket tartalmaznak, 
amelyekkel teljesül az elvárt biztonsági szint 



Felépítés

Alapok
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- fogalmak

- tűzveszélyességi osztályba sorolás (anyagok)

- kockázati osztályba sorolás

- védelmi célok

- tervezés kiindulási feltételei



Tűzveszélyességi osztály

5.0 szerint

(AB)  (CD)  (E)
Robbanásveszélyes Nem tűzveszélyes

Tűzveszélyes
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Kockázati osztályba sorolás

Kiváltja:
- az épület(rész) tűzveszélyességi osztályát,
- a tűzállósági fokozatot

4 kockázati osztály lesz (NAK, AK, KK, MK)
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szövegtervezet – létesítési szabály

(6) A füstgyűjtő térbe anyag-, terméktárolás akkor tervezhető, létesíthető, ha
a) a füstgyűjtő tér maradék térfogata és a füstelvezetés teljesítménye számítással 
igazolt módon biztosítja a hő és a füst elvezetését és 
b) a füstgyűjtő tér hőmérséklete számítással igazolt módon nem emelkedik 150 0C 
fölé vagy a helyiség teljes területe ESFR sprinklerberendezéssel védett. 

Hosszútávú megoldás



Hő és füst elleni védelem

Uralkodó szélirány figyelembe vétele

- gravitációs füstelvezető/légpótló szerkezet
- beépítési helye
- vezérlése
esetén

22



Hő és füst elleni védelem

Beépítési hely fontossága
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Speciális építmények: közúti alagutak
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Speciális építmények: ponyvaszerkezetű építmény
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Speciális építmények: állványjellegű, valamint szín 
építmények
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http://www.kvte.hu/ksar/epit.htm



Használati szabályok:

-Nem kell átsorolni a 
meglévő épületeket!

-”kéményes” előírások 
kikerültek
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Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi 
Kézikönyv

- cél: a tűzvédelmi helyzet szinten-
tartása

- eszköz: rendszeres felülvizsgálat
- a rendeltetésben, használatban 
bekövetkezett változásokhoz hozzá
kell igazítani a tűzvédelmi 
megoldásokat
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A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, 
feladatkörének és működésének részletes szabályairól szóló

BM rendelet
Tervezet!

A Bizottság elnöke: az országos tűzoltósági főfelügyelő

A Bizottság tagjai: 11 fő (szakértő szervezetek delegáltjai)

 Magyar Építész Kamara,
 Magyar Mérnöki Kamara,
 TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség,
 Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete,
 Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar,
 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Tűzvédelmi       

és Mentésirányítási Tanszék,
 Budapesti Műszaki Egyetem,
 Katasztrófavédelmi Oktatási Központ,
 Magyar Szabványügyi Testület,
 Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft.,
 Országos Atomenergia Hivatal 



- új tervezői, beruházói  szemléletmód 
- új hatósági szemléletmód

OTSZ 5.0

nagyobb felelősség!

nagyobb tervezői, beruházói szabadság



31
ferenc.erces@katved.gov.hu

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


