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Konferencia az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról. Nagy érdeklõdés kísérte
a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság és a TSZVSZ Magyar
Tûzvédelmi Szövetség által szervezett országos tûzvédelmi konferenciát,
amelynek fõ témáját az Országos Tûzvédelmi Szabályzat tervezett
módosításai adták.

OTSZ KONFERENCIA 2019.
Konferencia az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról.
Nagy érdeklõdés kísérte a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
és a TSZVSZ Magyar Tûzvédelmi Szövetség által szervezett országos
tûzvédelmi konferenciát, amelynek fõ témáját az Országos Tûzvédelmi
Szabályzat tervezett módosításai adták.
A dr. Góra Zoltán tû. vezérõrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság fõigazgatója fõvédnöksége alatt január 30-án megrendezett
konferencia elõadóit több mint ötszáz érdeklõdõ hallgatta. Az Országos
Tûzvédelmi Szabályzat tervezett módosításai elõször tavaly novemberben kerültek
nagyobb plénum elé. A tûzmegelõzéssel foglalkozók számára ugyanis kiemelten
fontos, hogy idõben értesüljenek a tevékenységüket közvetlenül érintõ jogszabályi
változásokról.
A mostani rendezvény résztvevõit Seres Attila, a TSZVSZ Magyar Tûzvédelmi
Szövetség elnöke és dr. Mógor Judit tû. dandártábornok, hatósági
fõigazgató-helyettes köszöntötte. A tábornok nyitó elõadásában a hatósági
tevékenység új szabályozási rendszerét mutatta be, majd kitért a tûzmegelõzés
országosan elért eredményeire, az elmúlt idõszakban bevezetett új
munkamódszerekre, a támogató hatósági jelenlét, az elõzetes konzultációk,
tájékoztatók fontosságára, a korszerû tûzmegelõzési hatósági módszerekre. A
fõigazgató-helyettes bemutatta az I. és II. Tavaszi Hatósági Kerekasztal
célkitûzéseit és eredményeit, beszélt a lakástüzek megelõzése érdekében tett
intézkedésekrõl, megosztotta a jelenlévõkkel a Társasházak napja rendezvények
tapasztalatait, valamint szólt a mezõgazdasági tüzek megelõzésének hatósági és
nem hatósági módszereirõl. Ezek mellett kiemelte a szakmai szervezetekkel,
kamarákkal való együttmûködés fontosságát. Végezetül úgy fogalmazott, hogy a
hatósági eszköztár, a tájékoztatások, elõzetes konzultációk, rendezvények, az
aktív együttmûködések szolgálják a biztonságot, az élet- és vagyonvédelmet.
Érces Ferenc tû. ezredes, megelõzési és engedélyezési szolgálatvezetõ az
OTSZ felülvizsgálatáról és a tervezett változásokról adott tájékoztatást. Az ezredes
elsõként kitért arra, hogy a hatályos OTSZ bevezetésével új idõszámítás vette
kezdetét a hazai tûzvédelem rendszerében. Jelentõsen nõtt a beruházói, tervezõi
szabadság, könnyebbé, költséghatékonyabbá, rugalmasabbá vált még az
építészetileg összetett épületek tervezése is, miközben az elsõ helyen továbbra is
a biztonság áll. A tervezés során az elvárt biztonsági szint megvalósításához több
alternatív, korszerû mûszaki megoldás választható. Hosszú távú cél, hogy az
OTSZ-ben csak az elvárt biztonsági szintet elõíró követelmények szerepeljenek, a
megvalósítására választható alternatív, korszerû mûszaki megoldások a
tûzvédelmi mûszaki irányelvekbe kerüljenek &ndash; mondta a szolgálatvezetõ. A

tervezett módosítás fõ szempontja a követelmények és megoldások lehetõ
legteljesebb szétválasztása, így az OTSZ-ben a megoldási lehetõségek aránya
tovább csökken. A módosítással az OTSZ számos követelmény esetében az életés vagyonbiztonság szempontjából ésszerû és elfogadható mértékû enyhítést hoz.
Érces Ferenc elõadásának végén megköszönte a módosítás során végzett
munkába bevont harmincegy szakmai szervezet képviselõnek hatékonyan
közremûködését, a munkacsoportokban végzett eredményes munkáját.
Dr. Bérczi László tû. dandártábornok, országos tûzoltósági fõfelügyelõ
elõadásában a tûzvédelmi mûszaki irányelvek ki-, illetve átdolgozásáról számolt
be. Kitért arra, hogy a meglévõ irányelvek bõvítése mely témaköröket érinti.
Elmondta azt is, hogy az OTSZ átdolgozása két új témakör &ndash; a kockázati
osztályba sorolás, valamint a robbanás elleni védelem &ndash; esetében új
irányelv kidolgozását teszi szükségessé, ez a munka már meg is kezdõdött, és
éppen a konferenciát követõ napon folytatódik.
Wagner Károly tû. alezredes, a tûzmegelõzési fõosztály munkatársa a tervezet
tûzveszélyességi osztályokkal, kockázati osztályba sorolással, valamint robbanás
elleni védelemmel összefüggõ elõírásairól tájékoztatta a hallgatóságot. Mint
mondta, az anyagok tûzveszélyességi osztályainak és az uniós veszélyességi
osztályok összehangolásának tervezete már el is készült. A kockázati osztályba
sorolás kisebb, gyakorlati tapasztalatokon alapuló pontosításai pedig a tûzvédelmi
tervezõi munkát segítik. A robbanás elleni védelem alapvetõ követelményeit egy
önálló fejezet tartalmazza majd, a jelenleginél markánsabban jelenítve meg az
elvárásokat.
Péter András tû. alezredes, a tûzmegelõzési fõosztály megbízott
fõosztályvezetõje az építményszerkezetek elvárt tûzvédelmi jellemzõire, a
tûzterjedésgátlásra, valamint a rendeltetéstõl függõ kiegészítõ követelményekre
fókuszált elõadásában. A fõosztályvezetõ kitért a módosítások indokaira is, a többi
között megemlítve az újabb építményszerkezetek (pl. a faanyagú tartószerkezetek
iránti igény) megjelenését.
A konferencia második részében elõször dr. Takács Lajos Gábor, a Magyar
Építész Kamara Tûzvédelmi Tagozatának elnöke részletezte a tûzterjedés elleni
védelemrõl, valamint az építményszerkezetek tûzvédelmi jellemzõirõl szóló
irányelv tervezett kiegészítéseit. A következõ elõadásban Juhász Attila tû.
százados, a tûzmegelõzési fõosztály munkatársa mutatta be a kiürítésre, a hõ és
füst elleni védelemre, valamint tûzoltó beavatkozásra vonatkozó jogszabályi
rendelkezések tervezett módosításait.
A felsorolt témakörökhöz kapcsolódott Veresné Rauscher Judit, a Magyar
Építész Kamara Tûzvédelmi Tagozata képviselõje és Nagy Katalin, a Tûzvédelmi
Mérnökök Közhasznú Egyesülete elnökének elõadása is. Õket Szabados László
tû. alezredes, a tûzmegelõzési fõosztály munkatársa követte, aki a beépített
tûzjelzõ és tûzoltó berendezéseket érintõ jogszabályi változásokról adott átfogó
képet. A TSZVSZ Magyar Tûzvédelmi Szövetség részérõl Zellei János és Hajdu
András vázolta fel, hogy a tûzvédelmi berendezésekre vonatkozó irányelvek
milyen megoldásokkal bõvülhetnek a jövõben.
A villamos berendezések, a villámvédelem és az elektrosztatikus feltöltõdés elleni
védelem témakörével összefüggésben Badonszki Csaba tû. alezredes, a
tûzvédelmi és kéményseprõ-ipari szabályozási fõosztály helyettes vezetõje számolt
be a tervezet fontosabb részeirõl, majd a Magyar Elektrotechnikai Egyesület
képviseletében Kruppa Attila ismertette a fejlesztés irányait.
A konferencia Sándor Roland tû. alezredes, a tûzmegelõzési fõosztály
munkatársának elõadásával zárult, aki a használati tûzvédelmi szabályokra és a
karbantartás, felülvizsgálat kérdéseire helyezte a hangsúlyt.
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