
A tűzbiztos Európa (Fire Safe Europe, FSEU) kezdeményezés.
Látogasson el a www.firesafeeurope.eu oldalra.
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Összehasonlítható
adatokat gyűjtsenek

Meghatározzák az
épületek tűzbiztonságával
kapcsolatos jövőképet

A legjobb gyakorlatokat
megosszák

Európa különböző térségeiből érkező szakembereket képviselő 15 szervezet most arra kéri az európai
intézményeket és a tagállamokat, hogy vegyenek részt az Európai tűzbiztonsági stratégia elnevezésű
programban, amely összehangolt megközelítést tesz lehetővé a tűzbiztonság terén.

Miért? Mert rendkívül fontosnak tartjuk a tűzbiztonság javítását az épületekben tartózkodók, így az
Európai Unió lakosai és az ide látogatók szempontjából egyaránt. Időnk 90%-át épületekben töltjük.
Azáltal, hogy még biztonságosabbá tesszük környezetünket, pozitív hatást gyakorolhatunk a
gazdaságra, a környezetre, valamint az egész társadalom egészségére és jóllétére. Mindezt csak úgy
érhetjük el, ha EU-szinten összehangolt megközelítést alkalmazunk a tűzbiztonság terén.

Az épülettüzek sok embert érintenek: Az Európai Unióban naponta legalább 5000 tűzeset történik,
melyek legtöbbje családokat és közösségeket érint, és nem ritkán emberéleteket követelnek.
Európában évente körülbelül 70 000 ember kerül kórházba tűz okozta súlyos sérülések miatt. Világszerte
a gyermekeket érintő sérülések és halálesetek számának 30%-áért a tűzesetek felelnek. A tűzoltók óriási
terhelésnek vannak kitéve: 14 különböző ráktípus nagyobb valószínűséggel alakul ki náluk, mint más
foglalkozások esetében.

Az épülettüzek a környezetre is hatással vannak: A tüzek nagy mértékű levegőszennyezést okoznak. Az
anyagok égése és megsemmisülése során nő a szénkibocsátás, amely óriási kihívást jelent a
fenntartható erőforrás-kezelés szempontjából. Hiszünk abban, hogy a fenntarthatóság érdekében
biztosítanunk kell az épületek tűzzel szembeni ellenállóságát. Fontos, hogy megelőzzük az épületek
leégését, illetve, hogy a tűz jelentős károkat okozzon az épületekben.

Az épülettüzek költséget jelentenek: A tűzkárok évente 126 milliárd euró összeget emésztenek fel. Az
európai országok esetében ez a GDP 1%-át teszi ki. A tűz jelentős kárt okozhat az infrastruktúra, az
adatok és raktárkészletek szempontjából is, csökkentheti a termelékenységet, munkahelyek
elvesztéséhez és akár csődhöz is vezethet.

Épületeink változnak: A modern épületekbe gyakran nagy tereket és egyre kevesebb akadályt –
ajtókat, falakat – terveznek, és új építési módszereket alkalmaznak. Az épületek szigetelése és légzáró
tulajdonságai sokkal hatékonyabbak, és egyre több éghető anyag jelenik meg a külső térelhatárolóknál
és az épület szerkezetében is. Bútoraink és tárgyak szintén egyre több éghető anyagot tartalmaznak.
Ezen változások következtében az épületekben keletkező tüzek gyorsabban terjednek, mint valaha, és
még nagyobb veszélyt jelentenek. Mindaddig, amíg a tűzbiztonság nem válik a fenntarthatóság egyik
legfontosabb kérdésévé, a jövő épületei kevésbé lesznek ellenállóak a legősibb fenyegetéssel, a tűzzel
szemben.

Együtt azonban változást érhetünk el: Az EU-tagállamok együttműködést valósíthatnak meg a
tűzbiztonság terén. Az Európai Bizottság és annak illetékes (bírósági, oktatásügyi, energetikai, illetve
egyéb) főigazgatóságai együttműködve kidolgozhatnak egy Európai tűzbiztonsági stratégiát, amely
lehetővé teszi, hogy az európai országok:

Életünket épületekben töltjük
Tegyük tehát tűzbiztossá azokat

Vezetői összefoglaló

Változást indítsanak el e téren. Ennek érdekében a kampánnyal kapcsolatos tartalmak
megosztására, tweetek, lájkok és blogok útján történő megvitatására és megbeszélésére
ösztönöz. A folyamatot Ön is nyomon követheti a http://bit.ly/2o7FwcB oldalon.


