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Magyar Közlöny: 2019. évi 129. szám
Hatálybalépés ideje: 2020. január 22.
A belügyminiszter
30/2019. (VII. 26.) BM rendelete
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról
2020. január 22-ig hatályos
rendelkezés
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2. §
új kiegészítés

2020. január 22-tól hatályos
módosítás, törlés

5) E rendelet alkalmazásában a
tömegtartózkodásra szolgáló helyiségre
előírt követelményeket akkor kell
érvényesíteni,
ha
a
helyiség
rendeltetésszerű használata összefüggő
tömeg tartózkodásával jár.

II. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
4. §
(2) E rendelet alkalmazásában
6. álpadló: a teherhordó födémre
támaszkodó,
önálló
tűzállósági
határértékkel rendelkező vízszintes
térelhatároló
szerkezet,
amely
épületgépészeti
és
elektromos
installáció fogadására szolgálhat:
8. átmeneti védett tér: a tartózkodás
helye
szerinti
építményszinten
kialakított helyiség, helyiségcsoport
vagy tér, amely kialakításával tűz esetén
az oda menekülő vagy menekített
személyek biztonságát átmenetileg, a
mentés végrehajtásáig biztosítja,

6. álpadló: a teherhordó födémre
támaszkodó,
önálló
tűzállósági
határértékkel teljesítménnyel rendelkező
vízszintes térelhatároló szerkezet, amely
épületgépészeti
és
elektromos
installáció fogadására szolgálhat:
8. átmeneti védett tér: a tartózkodás
helye
szerinti
építményszinten
kialakított helyiség, helyiségcsoport
vagy tér, amely kialakításával tűz esetén
az oda menekülő vagy menekített
személyek biztonságát átmenetileg, a
mentés vagy a további menekülés
végrehajtásáig biztosítja,
9. fedett átrium alapterülete: az
egybefüggő
légtér
legnagyobb
alapterületű függőleges vetülete,
10. beépített tűzjelző berendezés: az
építményben
vagy
szabadtéren
elhelyezett, helyhez kötött, a tűz
kifejlődésének
korai
szakaszában
észlelést,
jelzést
és
megfelelő

9. átrium alapterülete: az egybefüggő
légtér
legnagyobb
alapterületű
függőleges vetülete,
10. beépített tűzjelző berendezés: az
építményben
vagy
szabadtéren
elhelyezett, helyhez kötött, a tűz
kifejlődésének
korai
szakaszában
észlelést,
jelzést
és
megfelelő
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tűzvédelmi intézkedést
végző berendezés,

önműködően tűzvédelmi intézkedést önműködően
végző
olyan
berendezés,
amely
rendelkezik a tűzvédelmi hatóság
használatbavételi engedélyével,
14. beépített tűzoltó berendezés: az 14. beépített tűzoltó berendezés: az
építményben
vagy
szabadtéren építményben
vagy
szabadtéren
elhelyezett, helyhez kötött, a tűz elhelyezett, helyhez kötött, a tűz
oltására, a beavatkozás könnyítésére, a oltására, a beavatkozás könnyítésére, a
tűz terjedésének megakadályozására, a tűz terjedésének megakadályozására, a
tűzkár
csökkentésére
alkalmazott, tűzkár
csökkentésére
alkalmazott,
tűzoltó vízforrásnak nem minősülő, tűzoltó vízforrásnak nem minősülő,
önműködő vagy kézi indítású vagy önműködő vagy kézi indítású vagy
mindkét módon indítható berendezés,
mindkét módon indítható olyan
berendezés, amely rendelkezik a
tűzvédelmi hatóság használatbavételi
engedélyével,
17.
berendezésvédelem:
a
17.
berendezésvédelem:
a
berendezésekben keletkező tüzek korai berendezésekben keletkező tüzek korai
észlelése és jelzése érdekében a észlelése és jelzése érdekében a
berendezésen
belül
felszerelt, berendezésen
belül
felszerelt,
automatikus érzékelővel biztosított automatikus érzékelővel biztosított
védelem,
védelem,
22. biztonságos tér: az építményen 22. biztonságos tér: az építményen
kívüli külső tér, ahonnan a menekülő kívüli külső tér, ahol a tűz és
személyek
az
építménybe
való kísérőjelenségei
a
menekülő
visszatérés
nélkül
közterületre személyeket már nem veszélyeztetik és
juthatnak,
ahonnan a menekülő személyek az
építménybe való visszatérés nélkül
közterületre juthatnak,
34. előtétfal (függőleges membrán): 34. előtétfal (függőleges membrán):
önhordó,
függőleges
térelhatároló önhordó,
függőleges
térelhatároló
szerkezet, amely egyéb szerkezetektől szerkezet, amely egyéb szerkezetektől
függetlenül,
önálló
tűzállósági függetlenül,
önálló
tűzállósági
határértékkel rendelkezik,
határértékkel
teljesítménnyel
rendelkezik,
46. füstcsappantyú: szellőzővezetékbe
46. füstcsappantyú: szellőzővezetékbe
építhető, automatikusan működésbe füstelvezető
és
füstelvezetéshez,
hozható zárószerkezet, amely a füst füstmentesítéshez szükséges légpótló
vagy a forró égésgázok továbbterjedését légcsatornába építhető, automatikusan
nyitott helyzetben előírt ideig biztosítja, működésbe hozható zárószerkezet,
zárt
állapotban
előírt
ideig amely a füst vagy a forró égésgázok
megakadályozza,
továbbterjedését nyitott helyzetben
előírt ideig biztosítja, zárt állapotban
előírt ideig megakadályozza,
48. füstgyűjtő tér: a füstszakasz 48. füstgyűjtő tér: a füstszakasz
légterének
felső,
a
füstszegény légterének
felső,
a
füstszegény
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levegőréteg feletti
része, amely
oldalhatáraival meggátolja a füst
szétterülését, valamint korlátozza annak
lehűlését a felhajtóerő biztosítása
céljából,
49.
füstkötény:
a
szomszédos
füstszakaszokat egymástól elválasztó
építményszerkezet vagy berendezés,
ami a füst oldalirányú terjedését
korlátozza,
51. füstmentesítés: a védett helyiségbe a
füst veszélyes mértékű bejutását
meggátló megoldások összessége,

levegőréteg feletti
része,
amely
oldalhatáraival meggátolja a füst
szétterülését, valamint korlátozza annak
lehűlését a felhajtóerő biztosítása
céljából,
49.
füstkötény:
a
szomszédos
füstszakaszokat egymástól elválasztó
építési termék, építményszerkezet vagy
berendezés, ami a füst oldalirányú
terjedését korlátozza,
51. füstmentesítés: a védett helyiségbe a
füst menekülésre nézve veszélyes
mértékű bejutását meggátló megoldások
összessége,
57. hatékony szellőztetés: ahol az adott
térben
a
szellőzés,
szellőztetés
biztosítja, hogy üzemi körülmények
között az éghető gázok, gőzök, porok
koncentrációja a kibocsátási hely
közvetlen környezetének kivételével ne
érje el az alsó robbanási határérték
20%-át,
66. hő- és füstelvezető rendszer: hő- és
füstelvezető, légpótló szerkezetek,
berendezések és azok működtetését,
valamint a füstszakaszolást biztosító
megoldások és rögzítéseik összefüggő
rendszere,
a
beépített
tűzjelző
berendezés kivételével,
75. kiürítés első szakasza: a kiürítés
menekülés azon része, amely a
tartózkodási helytől a menekülési
útvonal eléréséig vagy – ha az
menekülési
útvonal
igénybevétele
nélkül biztosítható az átmeneti védett
térbe vagy a biztonságos térbe jutásig
tart,
76. kiürítés második szakasza: a kiürítés
menekülés azon része, amely a
menekülési útvonal elérésétől a
biztonságos térbe vagy átmeneti védett
térbe jutásig tart,
77. kiürítés: az épületben, épületen,
speciális építményben, szabadtéren
tartózkodó
személyek
eltávozása,
eltávolítása tűz esetén, ami magába

57. hatékony szellőztetés: ahol az adott
térben a szellőzés biztosítja, hogy az
éghető
gázok,
gőzök,
porok
koncentrációja ne érje el az alsó
robbanási határérték 20%-át,

66. hő- és füstelvezető rendszer: hő- és
füstelvezető, légpótló szerkezetek,
berendezések és azok működtetését
biztosító megoldások és rögzítéseik
összefüggő rendszere, a beépített
tűzjelző berendezés kivételével,
75. kiürítés első szakasza: a menekülés
azon része, amely a tartózkodási helytől
a menekülési útvonal eléréséig vagy ha az menekülési útvonal igénybevétele
nélkül biztosítható az átmeneti védett
térbe vagy a biztonságos térbe jutásig
tart,
76. kiürítés második szakasza: a
menekülés azon része, amely a
menekülési útvonal elérésétől a
biztonságos térbe vagy átmeneti védett
térbe jutásig tart,
77. kiürítés: az épületben, speciális
építményben tartózkodó személyek
eltávozása, eltávolítása tűz esetén, ami
magába foglalja a menekülést és a
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mentést,

foglalja a menekülést és a mentést, ami
a tartózkodási hely elhagyásától a
biztonságos tér vagy az átmeneti védett
tér eléréséig tart.
83. külső térelhatároló fal: a
homlokzatnak a külső tér, a belső
udvarnak,
fedett
átriumnak,
légudvarnak és légaknának az általa
határolt nyitott udvar felé néző
térelhatároló fala,
93. létfontosságú rendszerelem: a
vonatkozó jogszabály alapján kijelölt
létesítmény, építmény, építményrész,
108. nem éghető anyag:szervetlen vagy
alacsony szervesanyag-tartalmú anyag,
amelynek gyulladási hőmérséklete a
vonatkozó műszaki eljárásban a
meghatározási hőmérséklethatárig nem
állapítható meg, az A1 és A2
tűzvédelmi osztályba sorolt építőanyag,
valamint az a szilárd építőanyag,
amelynek a szabványos laboratóriumi
vizsgálati módszerrel megállapított, a
termék egészére vonatkozó égéshője
nem haladja meg a 3,0 MJ/kg-ot
109. nem teherhordó födém (vízszintes
önhordó membrán): olyan önhordó
vízszintes
térelhatároló
építményszerkezet,
amely
egyéb
szerkezetektől
függetlenül,
önálló
tűzállósági határértékkel teljesítménnyel
rendelkezik,
110. norma szerinti villámvédelem: az
MSZ EN 62305 szabványsorozat szerint
kialakított villámvédelmi rendszer,
119. robbanásveszélyes állapot: a
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
osztályba tartozó anyag vagy keverék
olyan mennyiségben való jelenléte,
valamint előfordulási módja, állapota,
mely esetén az égés, robbanás feltételei
közül
legalább
még
az
oxigénkoncentráció vagy a gyújtási
energia adott,
127.
számított
belmagasság:
a
füstszakasz
légtérfogatának
és

83. külső térelhatároló fal: a
homlokzatnak a külső tér, a belső
udvarnak, átriumnak, légudvarnak és
légaknának az általa határolt nyitott
udvar felé néző térelhatároló fala,
93. létfontosságú rendszerelem: a
vonatkozó jogszabály alapján kijelölt
létesítmény, építmény, építményrész,
108. nem éghető anyag: szervetlen vagy
alacsony szervesanyag-tartalmú anyag,
amelynek gyulladási hőmérséklete a
vonatkozó műszaki eljárásban a
meghatározási hőmérséklethatárig nem
állapítható meg, valamint az A1 és A2
tűzvédelmi osztályba sorolt építőanyag,

109. nem teherhordó födém (vízszintes
önhordó membrán): olyan önhordó
vízszintes
térelhatároló
építményszerkezet,
amely
egyéb
szerkezetektől
függetlenül,
önálló
tűzállósági határértékkel rendelkezik,
110. norma szerinti villámvédelem: az
MSZ EN 62305 szabvány szerint
kialakított villámvédelmi rendszer,
119. robbanásveszélyes állapot: a
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag olyan mennyiségben való
jelenléte, valamint előfordulási módja,
állapota, mely esetén az égés, robbanás
feltételei közül legalább még az
oxigénkoncentráció vagy a gyújtási
energia adott,
127.
számított
belmagasság:
füstszakasz
légtérfogatának

a
és
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alapterületének hányadosa, méterben
megadva,
129.
szilárd
éghető
anyag:
szobahőmérsékleten szilárd állapotú
szervesvagy
alacsony
szervetlenanyag-tartalmú
anyag,
amelynek gyulladási hőmérséklete a
vonatkozó
műszaki
eljárással
meghatározható, valamint a B-F
tűzvédelmi osztályba sorolt szilárd
építőanyagok,

alapterületének hányadosa, méterben
megadva,
129.
szilárd
éghető
anyag:
szobahőmérsékleten
szilárd
halmazállapotú, szerves- vagy alacsony
szervetlenanyag-tartalmú
anyag,
amelynek a gyulladási hőmérséklete a
vonatkozó
műszaki
eljárással
meghatározható, valamint a B-F
tűzvédelmi osztályba sorolt szilárd
építőanyagok, valamint az a szilárd
építőanyag, amelynek a szabványos
laboratóriumi vizsgálati módszerrel
megállapított, a termék egészére
vonatkozó égéshője 3,0 MJ/kg-nál
nagyobb,a
133. teljes körű védelem: olyan
védelem, amelynek során a beépített
tűzjelző berendezés által védett
építmény, épület, tűzszakasz, szabadtér
tér valamennyi részének automatikus
érzékelővel való lefedettsége biztosított,
kivéve a védelemből kihagyható tereket;
a lefedett területek határait a
tűzszakaszok határai képezik,
137. tető-felülvilágító: a helyiséget
felülről lezáró szerkezet alatti helyiség,
térrész bevilágítását szolgáló építési
termék, építményszerkezet,
140. tetőfödém térelhatároló szerkezete:
a
tetőfödém
tartószerkezeteire
támaszkodó könnyűszerkezetes, réteges
felépítésű, legfeljebb 80 60 kg/m2
felülettömegű szerkezetek (önhordó)
rétegei;
az
állandó
terhelésbe
valamennyi tetőréteget, valamint a
ráfüggesztett és rátett dolgok terhét is
bele kell számolni,
147.
tűzálló
kábelrendszer:
villamosenergiavagy
adatátviteli
vezetékek, kábelek, tokozott sínek, a
hozzájuk tartozó csatornák, bevonatok
és
burkolatok,
hordozóés
tartószerkezetek, valamint elosztók és
kötődobozok olyan együttese, amely
meghatározott
időtartamig

133. teljes körű védelem: olyan
védelem, amelynek során a beépített
tűzjelző berendezés által védett
építmény, épület, tűzszakasz, szabadtér
valamennyi
részének
automatikus
érzékelővel való lefedettsége biztosított,
kivéve a védelemből kihagyható tereket;
a lefedett területek határait a
tűzszakaszok határai képezik,
137. tető-felülvilágító: a helyiséget
felülről lezáró szerkezet alatti helyiség,
térrész bevilágítását szolgáló építési
termék,
140. tetőfödém térelhatároló szerkezete:
a
tetőfödém
tartószerkezeteire
támaszkodó könnyűszerkezetes, réteges
felépítésű,
legfeljebb
60
kg/m2
felülettömegű szerkezetek (önhordó)
rétegei;
az
állandó
terhelésbe
valamennyi tetőréteget, valamint a
ráfüggesztett és rátett dolgok terhét is
bele kell számolni,
147.
tűzálló
kábelrendszer:
villamosenergiavagy
adatátviteli
vezetékek, kábelek, tokozott sínek, a
hozzájuk tartozó csatornák, bevonatok
és
burkolatok,
hordozóés
tartószerkezetek, valamint elosztók és
kötődobozok olyan együttese, amely
meghatározott
időtartamig
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tűzterhelésnek
kitéve
is
képes
működőképességét megtartani anélkül,
hogy benne zárlat keletkezne vagy
megszakadna a villamos áram,

tűzterhelésnek
kitéve
is
képes
működőképességét megtartani anélkül,
hogy benne zárlat keletkezne vagy
megszakadna a jelátvitel vagy
a
villamos áram,
148.
tűzállósági
teljesítmény:
határérték: a vonatkozó műszaki
követelménynek megfelelő tűzállósági
vizsgálat kezdésétől számított, a
vizsgált építményszerkezet valamely
tűzállósági határállapotba kerülésének
eléréséig eltelt idő órában vagy percben,
152. tűzgátló alapszerkezet: a tűzfal, a
tűzgátló fal, a tűzgátló válaszfal és a
tűzgátló födém gyűjtőfogalma,
161. tűzgátló válaszfal: tűzgátló
lezárások nélkül kialakított, nem
teherhordó, egy tűzszakaszon belüli
szomszédos helyiségeket elválasztó
falszerkezet, amely - a tömör
falfelületen vizsgálva - az általa
elválasztott helyiségek között a tűz
átterjedését meghatározott, a tűzgátló
falra előírt időtartamnál rövidebb ideig
meggátolja,
163. tűzoltási felvonulási terület: e
rendeletben
meghatározott,
az
építmények
tűzoltására,
mentésre
szolgáló, a homlokzat előtt létesített,
megfelelő teherbírású, szilárd burkolatú
terület, amely a beavatkozáshoz
szükséges tűzoltás technikai eszközök
és a tűzoltóegységek rendeltetésszerű
működésének feltételeit biztosítja,
164. tűzoltási felvonulási út: a tűzoltási
felvonulási terület megközelítésére
szolgáló, megfelelő teherbírású, szilárd
burkolatú, a tűzoltó gépjárművek
közlekedésére alkalmas út,
171. tűzoltósági kulcsszéf: a beépített
tűzjelző
berendezés
részegysége
berendezéssel vezérelt eszköz, amely
biztosítja a tűzoltósági beavatkozás
során az épületbe és annak helyiségeibe
történő akadálytalan bejutást,
173. tűzszakaszterület: az egy adott

148.
tűzállósági
határérték:
a
vonatkozó műszaki követelménynek
megfelelő
tűzállósági
vizsgálat
kezdésétől
számított,
a
vizsgált
építményszerkezet valamely tűzállósági
határállapotba kerülésének eléréséig
eltelt idő órában vagy percben,
152. tűzgátló alapszerkezet: a tűzfal, a
tűzgátló fal, a tűzgátló válaszfal és a
tűzgátló födém gyűjtőfogalma,
161. tűzgátló válaszfal: tűzgátló
lezárások nélkül kialakított, nem
teherhordó falszerkezet, amely - a tömör
falfelületen vizsgálva - az általa
elválasztott helyiségek között a tűz
átterjedését meghatározott, a tűzgátló
falra előírt időtartamnál rövidebb ideig
meggátolja,
163. tűzoltási felvonulási terület: e
rendeletben
meghatározott,
az
építmények
tűzoltására,
mentésre
szolgáló, a homlokzat előtt létesített,
megfelelő teherbírású, szilárd burkolatú
terület, amely a beavatkozáshoz
szükséges tűzoltás technikai eszközök
és a tűzoltóegységek rendeltetésszerű
működésének feltételeit biztosítja,
164. tűzoltási felvonulási út: a tűzoltási
felvonulási terület megközelítésére
szolgáló, megfelelő teherbírású, szilárd
burkolatú,
a
tűzoltógépjárművek
közlekedésére alkalmas út,
171. tűzoltósági kulcsszéf: a beépített
tűzjelző berendezés részegysége, amely
biztosítja a tűzoltósági beavatkozás
során az épületbe és annak helyiségeibe
történő akadálytalan bejutást,
173. tűzszakaszterület: az egy adott
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tűzszakaszhoz tartozó helyiségek nettó tűzszakaszhoz tartozó helyiségek nettó
alapterületének összessége m2-ben,
alapterületének, szabadtéri tárolóterület
esetén a tárolásra szolgáló térrész
alapterületének összessége m2-ben,
176. tűzterjedés elleni védelem: olyan 176. tűzterjedés elleni védelem: olyan
megoldások
összessége,
amelyek megoldások
összessége,
amelyek
folytonos
alkalmazásával
a
tűz folytonos
alkalmazásával
a
tűz
átterjedése a védett építményre, átterjedése a védett építményre,
építményrészre, szabadtéri tárolási építményrészre, szabadtéri tárolási
egységre meggátolható; módszerei: egységre meggátolható; módszerei:
tűztávolság, tűzgátló építményszerkezet, tűztávolság, tűzgátló építményszerkezet,
beépített tűzterjedésgátló berendezés, beépített tűzterjedésgátló berendezés,
egyéb, a tűzterjedési vagy tűzállósági egyéb, a tűzterjedési határértéket vagy
határértéket biztosító kialakítás,
tűzállósági határértéket teljesítményt
biztosító kialakítás,
182.
tűzvédő
álmennyezet:
egy 182. tűzvédő tűzgátló álmennyezet: egy
helyiségben,
legfeljebb
egy helyiségben,
legfeljebb
egy
tűzszakaszban
kialakított
olyan tűzszakaszban
kialakított
olyan
álmennyezet,
amely
tűzvédő álmennyezet, amely tűzvédő tűzvédelmi
tulajdonságánál fogva a felette lévő jellemzőinél tulajdonságánál fogva a
födémmel vagy tetőszerkezettel együtt felette
lévő
födémmel
vagy
az előírt tűzállósági határértéket tetőszerkezettel
együtt
az
előírt
biztosítja,
tűzállósági
teljesítményjellemzőket
határértéket biztosítja,
184. tűzvédő képesség: egy fal- vagy 184. tűzvédő képesség: egy fal- vagy
mennyezetburkolat azon képessége, mennyezetburkolat azon képessége,
hogy a burkolat mögötti anyagnak egy hogy a burkolat mögötti anyagnak egy
bizonyos ideig védelmet biztosít tűzzel, bizonyos ideig védelmet biztosít tűzzel,
szenesedéssel és más károsodással szenesedéssel és más károsodással
szemben,
szemben,
új kiegészítés
„201. egyszeres vezetékhiba: legfeljebb
egy hiba – zárlat, szakadás, földzárlat,
vezeték ellenállás vagy impedancia
megváltozása – a vezetékhálózatban,
új kiegészítés
202. fedett átrium: épületek belső, két
vagy
több
építményszintet
födémáttörésekkel egybefüggő légtérré
tevő térrésze, a lépcső, lépcsőház,
felvonóakna,
gépészeti
akna,
technológiai
átvezetésekkel
áttört
födémű terek kivételével
új kiegészítés
203. kiürítésre szolgáló nyílászáró: a
kiürítés útvonalán beépített nyílászáró,
új kiegészítés
204.
lábazati
felület:
az
egy
építményszinthez tartozó homlokzati
falfelület technológiailag szükséges

7

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció – www.flamella.hu email: info@flamella.hu tel.: (30)252812

magasságú sávja, amelynek alsó határa
a
terepcsatlakozás,
alacsonyabb
épületcsatlakozás, csatlakozó vízszintes
építményszerkezet felső síkja,
205. olvadék: a vonatkozó műszaki
követelményben meghatározott állapotú
anyag,
206.
összefüggő
tömeggel
járó
tömegtartózkodás: személyek 300 főt
meghaladó létszámú csoportja, ideértve
a nézőteret is, amelyen belül a fajlagos
létszámsűrűség meghaladja szabad téren
a 0,5 fő/m2-t, épületen, valamint épület
helyiségében az 1,0 fő/m2-t,
207. passzív tárolás: a tárolt anyag
bontatlan, zárt, gyári csomagolásban és
edényzetben vagy szállításra minősített
csomagolásban és edényzetben történő
tárolása, forgalmazása,
208. robbanásveszélyes tér: egy vagy
több robbanásveszélyes zóna által
alkotott, beltéren vagy kültéren lévő,
nyitott vagy zárt térrész,
209. tűzvédelmi célú homlokzati sáv: a
külső térelhatároló falon alkalmazott
burkolati, bevonati, valamint vakolt
hőszigetelő rendszer B-E tűzvédelmi
osztályú hőszigetelését megszakító és
kiváltó, a tűz terjedését korlátozó sáv,
210. tűzveszélyességi fokozat: az éghető
folyadékoknak és olvadékoknak a
lobbanáspontjuktól és az üzemi
hőmérsékletüktől függő, a vonatkozó
műszaki
követelmény
szerinti
kategóriája.

új kiegészítés
új kiegészítés

új kiegészítés

új kiegészítés

új kiegészítés

új kiegészítés

IV. FEJEZET
TŰZVESZÉLYESSÉGI ÉS KOCKÁZATI
OSZTÁLYBA SOROLÁS
1. Az anyagok tűzveszélyességi
osztálya
9. § (1) Robbanásveszélyes osztályba
tartozik
a) a kémiai biztonságról szóló törvény
szerint
robbanó,
fokozottan
tűzveszélyes,
tűzveszélyes,
kismértékben tűzveszélyes anyag és

9. § (1) Fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályba tartoznak
a) a kémiai biztonságról szóló törvény
szerint
robbanó,
fokozottan
tűzveszélyes,
tűzveszélyes,
kismértékben tűzveszélyes anyag és
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keverék,

keverék,
a)
az
anyagok
és
keverékek
osztályozásáról,
címkézéséről
és
csomagolásáról, a 67/548/EGK és az
1999/45/EK irányelv módosításáról és
hatályon kívül helyezéséről, valamint az
1907/2006/EK rendelet módosításáról
szóló
2008.
december
16-i
1272/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP
rendelet) szerinti
aa) instabil robbanóanyagok, továbbá az
1.1.-1.5.
alosztályba
tartozó
robbanóanyag,
ab) 1. és 2. kategóriába tartozó
tűzveszélyes gáz, valamint az A. és
B. kategóriába tartozó kémiailag
instabil gáz,
ac) 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol,
ad) 1. és 2. kategóriába tartozó
tűzveszélyes szilárd anyag,
ae) A, B, C vagy D típusú önreaktív
anyagok és keverékek,
af) 1. kategóriába tartozó piroforos
folyadék,
ag) 1. kategóriába tartozó piroforos
szilárd anyag,
ah) 1. vagy 2. kategóriába tartozó,
vízzel
érintkezve
tűzveszélyes
gázokat kibocsátó anyagok és
keverékek,
ai) 1. kategóriába tartozó oxidáló
folyadék,
aj) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd
anyag vagy
ak) A, B, C vagy D típusú szerves
peroxid,
b) az a folyadék, olvadék, amelynek
zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van
vagy nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb
55 °C, vagy üzemi hőmérséklete
nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont
20 °C-kal csökkentett értéke,
b) a CLP rendelet szerinti az 1., 2. vagy
3. kategóriába tartozó tűzveszélyes
folyadékok közül
0
ba)
a
21
C
alatti
zárttéri

b) az a folyadék, olvadék, amelynek
zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van
vagy nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb
55 °C, vagy üzemi hőmérséklete
nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont
20 °C-kal csökkentett értéke,
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lobbanásponttal
rendelkező
folyadék,
bb) a legalább 21 0C zárttéri és
0
legfeljebb
55
C
nyílttéri
lobbanásponttal
rendelkező
folyadék, az olyan vizes diszperziós
rendszer kivételével, amelynek
lobbanáspontja
szabványos
módszerrel nem állapítható meg, és
éghetőanyag-tartalma
25%-nál
nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál
kisebb,
bc) az a folyadék, amelynek üzemi
hőmérséklete meghaladja a 35 0C-ot
és nagyobb, mint a nyílttéri
lobbanáspont 20 0C-kal csökkentett
értéke,
a legalább 50 0C nyílttéri
lobbanásponttal rendelkező gázolaj,
tüzelőolaj és világításra használt
petróleum kivételével,
c) az éghető gáz, gőz, köd,
c) az éghető gáz, gőz, köd,
c) az a) és b) pontba, valamint a (2)
bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó
anyagok és keverékek közül
ca) az éghető gáz,
cb) az éghető gőz, köd,
cc) a por, valamint egyéb kisméretű
szilárd anyag levegővel képzett
robbanásveszélyes keveréke,
°
cd)
a
21
C
alatti
zárttéri
lobbanásponttal
rendelkező
folyadék és olvadék,
ce) a legalább 21 °C zárttéri
lobbanásponttal
rendelkező
folyadék és olvadék, ha nyílttéri
lobbanáspontja legfeljebb 55 °C,
valamint
cf) az a folyadék és olvadék, amelynek
az üzemi hőmérséklete meghaladja
a 35 °C-ot és nagyobb, mint a
nyílttéri lobbanáspontjának 20 °Ckal csökkentett értéke.
d) az a por, amely a levegővel d) az a por, amely a levegővel
robbanásveszélyes keveréket képez és
robbanásveszélyes keveréket képez és
e) az e rendelet hatálybalépése előtt „A” e) az e rendelet hatálybalépése előtt „A”
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vagy „B” tűzveszélyességi osztályba vagy „B” tűzveszélyességi osztályba
sorolt anyag.
sorolt anyag.
(2) Tűzveszélyes osztályba tartozik
(2)
Tűzveszélyes
Mérsékelten
tűzveszélyes osztályba tartoznak
a) a szilárd éghető anyag, ha nem a) a szilárd éghető anyag, ha nem
tartozik robbanásveszélyes osztályba,
tartozik robbanásveszélyes osztályba,
a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi
osztályok egyikébe sorolt anyagok és
keverékek közül
aa) az 1.6. alosztályba tartozó
robbanóanyag,
ab) az 1. kategóriába tartozó oxidáló
gáz,
ac) az E, F és G típusúak önreaktív
anyagok és keverékek,
ad) az 1. és 2. kategóriába tartozó
önmelegedő anyagok és keverékek,
ae) a 3. kategóriába tartozó, vízzel
érintkezve tűzveszélyes gázokat
kibocsátó anyagok és keverékek,
af) a 2. és 3. kategóriába tartozó
oxidáló folyadék,
ag) a 2. és 3. kategóriába tartozó
oxidáló szilárd anyag,
ah) az E, F és G típusú szerves peroxid,
b) a legalább 50 °C nyílttéri b) a legalább 50 °C nyílttéri
lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok,
petróleum,
petróleum,
b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi
osztályok egyikébe sorolt anyagok és
keverékek közül az 1., 2. vagy 3.
kategóriába
tartozó
tűzveszélyes
folyadékok közül
ba) az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri
lobbanásponttal
rendelkező
folyadék,
bb) az a folyadék, amelynek az
üzemi hőmérséklete meghaladja a
°
35
C-ot
és
a
nyílttéri
lobbanáspontjánál legalább 20 °Ckal kisebb,
bc) az olyan vizes diszperziós rendszer,
amelynek
lobbanáspontja
szabványos
módszerrel
nem
állapítható meg, és éghetőanyagtartalma
25%-nál
nagyobb,
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c) az a folyadék, olvadék, amelynek
nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett
van, vagy üzemi hőmérséklete a
nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20
°C-kal kisebb,

d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de
az égést táplálja, a levegő kivételével,
e) a vonatkozó műszaki követelmény
szerinti eljárással meghatározott, 150
°C-nál
magasabb
gyulladási
hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú

víztartalma pedig 50%-nál kisebb,
valamint
bd) a legalább 50 °C nyílttéri
lobbanásponttal rendelkező gázolaj,
tüzelőolaj és világításra használt
petróleum,
c) az a folyadék, olvadék, amelynek
nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett
van, vagy üzemi hőmérséklete a
nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20
°C-kal kisebb,
c) az (1) bekezdés a) és b) pontjába,
valamint a (2) bekezdés a) és b)
pontjába nem tartozó anyagok és
keverékek közül
ca) a szilárd éghető anyag, amely nem
tartozik fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályba,
cb) az a gáz, amely önmaga nem ég, de
az égést táplálja, a levegő
kivételével,
cc) a vonatkozó műszaki követelmény
szerinti eljárással meghatározott,
150 °C-nál magasabb gyulladási
hőmérsékletű,
B-F
tűzvédelmi
osztályú építőanyag,
cd) az a vizes diszperziós rendszer,
amelynek
lobbanáspontja
szabványos
módszerrel
nem
állapítható meg, és éghetőanyagtartalma
25%-nál
nagyobb,
víztartalma pedig 50%-nál kisebb.
ce) az 55 °C feletti nyílttéri
lobbanásponttal
rendelkező
folyadék és olvadék,
cf) az a folyadék és olvadék, amelynek
üzemi hőmérséklete meghaladja a
°
35
C-ot
és
a
nyíltéri
lobbanáspontjánál legalább 20 °Ckal kisebb.
d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de
az égést táplálja, a levegő kivételével,
e) a vonatkozó műszaki követelmény
szerinti eljárással meghatározott, 150
°C-nál
magasabb
gyulladási
hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú
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építőanyag,
f) az a vizes diszperziós rendszer,
amelynek lobbanáspontja szabványos
módszerrel nem állapítható meg, és
éghetőanyag-tartalma
25%-nál
nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál
kisebb és
g) az e rendelet hatálybalépése előtt „C”
vagy „D” tűzveszélyességi osztályba
sorolt anyag.
(3) Nem tűzveszélyes osztályba tartozik
a) a nem éghető anyag,

építőanyag,
f) az a vizes diszperziós rendszer,
amelynek lobbanáspontja szabványos
módszerrel nem állapítható meg, és
éghetőanyag-tartalma
25%-nál
nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál
kisebb és
g) az e rendelet hatálybalépése előtt „C”
vagy „D” tűzveszélyességi osztályba
sorolt anyag.

a) a nem éghető anyag, ha nem tartozik
a
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes, vagy a mérsékelten
tűzveszélyes osztályba,
c) az e rendelet hatálybalépése előtt „E” c) az e rendelet hatálybalépése előtt „E”
tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.
c) a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába
tartozó aeroszol.
2. A kockázat meghatározása
10. §
(2) A kockázati egység lehet
c) speciális építmény vagy
c) épület, önálló épületrész, speciális
építmény vagy
(4) A kockázati egység részét képezheti
a (2) bekezdés a)-c) pontjában
foglaltakon kívül
c) a legfeljebb 4 parkolóállással c) a legfeljebb 4 parkolóállással
rendelkező gépkocsitároló helyiség,
rendelkező
gépkocsitároló
a
rendeltetéssel
összefüggő
gépjárműtároló helyiség,
e) ipari, mezőgazdasági, tárolási
e) ipari, mezőgazdasági, tárolási
alaprendeltetés esetén a rendeltetéssel alaprendeltetés esetén a rendeltetéssel
összefüggő szociális helyiség és az összefüggő szociális helyiség és az
üzemviteli,
adminisztratív üzemviteli,
adminisztratív
tevékenységek
ellátását
biztosító tevékenységek
ellátását
biztosító
helyiség.
helyiség,
új rendelkezés
f) a rendeltetéssel összefüggő szolgálati,
gondnoki lakás.
11. § (1) Azonos kockázati egységbe A kockázati egység kiterjedésének 10. §
helyezhetőek
(2) bekezdés a)-c) pontjai szerinti
meghatározása esetén azonos Azonos
kockázati egységbe helyezhetőek
b) a lakások és a közösségi rendeltetésű b) a lakások és a közösségi rendeltetésű
önálló rendeltetési egységek, ha a önálló rendeltetési egységek, ha a
közösségi
rendeltetésű
önálló közösségi
rendeltetésű
önálló
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rendeltetési egységek

bc) beépített tűzjelző vagy tűzoltó
berendezéssel való ellátottság esetén
annak kiépítettsége a kockázati egység
teljes területén azonos,
c) a lakások a közösségi és az ipari
rendeltetésű
önálló
rendeltetési
egységekkel, ha
ca) a lakások 1. mellékletben foglalt 1.
táblázat szerinti kockázata NAK vagy
AK,
cb) a közösségi rendeltetésű és az ipari
rendeltetésű
önálló
rendeltetési
egységek 1. mellékletben foglalt 1.
táblázat szerinti kockázata NAK,
cc) az ipari rendeltetésű önálló
rendeltetési
egység
alapterülete
legfeljebb 100 m2 és

rendeltetési egységek
b) a lakó, a közösségi, a tárolási, az
ipari és a mezőgazdasági rendeltetésű
önálló rendeltetési egységek egymással,
ha
ba) 1. mellékletben foglalt 1. táblázat 4.
sora szerinti kockázata NAK vagy AK,
ba) az 1. mellékletben foglalt 4.
táblázatban
foglalt
feltételek
teljesülnek és
bb) 1. mellékletben foglalt 2-4. táblázat
szerinti kockázata NAK és
bb) beépített tűzjelző vagy tűzoltó
berendezés létesítési kötelezettsége
esetén a berendezést a befogadó
tűzszakasz teljes területén, a
lakások kivételével kiépítik.
bc) beépített tűzjelző vagy tűzoltó
berendezéssel való ellátottság esetén
annak kiépítettsége a kockázati egység
teljes területén azonos,
c) a lakások a közösségi és az ipari
rendeltetésű
önálló
rendeltetési
egységekkel, ha
ca) a lakások 1. mellékletben foglalt 1.
táblázat szerinti kockázata NAK vagy
AK,
cb) a közösségi rendeltetésű és az ipari
rendeltetésű
önálló
rendeltetési
egységek 1. mellékletben foglalt 1.
táblázat szerinti kockázata NAK,
cc) az ipari rendeltetésű önálló
rendeltetési
egység
alapterülete
legfeljebb 100 m2 és

cd) beépített tűzjelző vagy tűzoltó
berendezéssel való ellátottság esetén
annak kiépítettsége a kockázati egység
teljes területén azonos.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a
kockázati
egység
alaprendeltetése
megegyezik a kockázati egységen
belüli, azonos alaprendeltetésű önálló
rendeltetési
egységek
alaprendeltetésenként
összesített
alapterülete alapján a legnagyobb
területet elfoglaló alaprendeltetéssel.

cd) beépített tűzjelző vagy tűzoltó
berendezéssel való ellátottság esetén
annak kiépítettsége a kockázati egység
teljes területén azonos.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a
kockázati
egység
alaprendeltetése
megegyezik a kockázati egységen
belüli, azonos alaprendeltetésű önálló
rendeltetési
egységek
alaprendeltetésenként
összesített
alapterülete alapján a legnagyobb
területet elfoglaló alaprendeltetéssel, ha

ba) 1. mellékletben foglalt 1. táblázat 4.
sora szerinti kockázata NAK vagy AK,

bb) 1. mellékletben foglalt 2-4. táblázat
szerinti kockázata NAK és
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annak alapterülete meghaladja a teljes
alapterület 50%-át. Egyéb esetben a
kockázati
egység
vegyes
alaprendeltetésű.
12. § (1) A kockázati egység kockázati
osztályát
b) az 1. mellékletben foglalt 4.
táblázatban
nem
szereplő
ipari,
mezőgazdasági rendeltetés esetén a (2)
bekezdés alapján,

b) az 1. mellékletben foglalt 4. 3.
táblázatban nem szereplő tárolási,
továbbá az ipari, mezőgazdasági
rendeltetés esetén a (2) bekezdés
alapján,
c) egyéb esetben az 1. mellékletben c) az 1. mellékletben foglalt 3.
foglalt 1-4. táblázat alapján
táblázatban szereplő tárolási rendeltetés
esetén az 1. mellékletben foglalt 1-3.
táblázat,
d) egyéb esetben az 1. mellékletben
foglalt 1-4. 1. és 2. táblázat alapján
kell meghatározni.
(2) A kockázati egység kockázati (2) A Az (1) bekezdés b) pontja szerinti
osztályát a tűzvédelmi dokumentáció esetben a kockázati egység kockázati
készítéséért felelős személy a 10. § (3) osztályát a tűzvédelmi dokumentáció
bekezdésben felsorolt jellemzők és a készítéséért felelős személy a 10. § (3)
tűzvédelmi helyzetet befolyásoló egyéb bekezdésben felsorolt jellemzők és a
körülmények
vizsgálatával, tűzvédelmi helyzetet befolyásoló, az 50.
mérlegelésével, a hasonló rendeltetések § (3) bekezdésében felsorolt és az egyéb
1. mellékletben foglalt 4. táblázat körülmények
vizsgálatával,
szerinti
kockázati
osztályának mérlegelésével, a hasonló rendeltetések
figyelembevételével határozza meg.
1. mellékletben foglalt 4. táblázat
szerinti
kockázati
osztályának
figyelembevételével határozza meg.
(3) Az épület, az önálló épületrész és a (3) Az épület, az önálló épületrész és a
speciális építmény mértékadó kockázati speciális építmény mértékadó kockázati
osztálya a (4) bekezdésben foglaltak osztálya a (4) bekezdésben foglaltak
kivételével megegyezik az abban lévő kivételével megegyezik az abban lévő
kockázati egységek kockázati osztályai kockázati egységek kockázati osztályai
közül
a
legszigorúbb
kockázati közül
a
legszigorúbb
kockázati
osztállyal.
osztállyal. , de
új rendelkezés
a) legalább AK, ha az épület, önálló
épületrész szintszáma meghaladja a 4
építményszintet,
új rendelkezés
b) legalább KK, ha az épület, önálló
épületrész szintszáma meghaladja a 7
építményszintet,
új rendelkezés
c) MK, ha az épület, önálló épületrész
szintszáma
meghaladja
a
15
építményszintet.
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(4) Az épület, az önálló épületrész
mértékadó kockázati osztálya a (3)
bekezdés szerint megállapított kockázati
osztálynál eggyel szigorúbb kockázati
osztálynak felel meg akkor, ha az
épület,
az
önálló
épületrész
befogadóképessége meghaladja

a) NAK osztály esetén az 500 főt,

b) AK osztály esetén az 1500 főt,

c) KK osztály esetén a 3000 főt.

új rendelkezés
új rendelkezés
új rendelkezés

(4) Az épület, az önálló épületrész
mértékadó kockázati osztálya a (3)
bekezdés szerint megállapított kockázati
osztálynál eggyel szigorúbb kockázati
osztálynak felel meg akkor, ha az
épület,
az
önálló
épületrész
befogadóképessége meghaladja
(4) Az építményszintek számának a (3)
bekezdés, a 24. § (2) bekezdés e) pontja,
a 26. § (3) bekezdése, a 2. mellékletben
foglalt 1. táblázat szerinti, valamint a
legfelső építményszint 65. § (1)
bekezdés
a)
pontja
szerinti
megállapításánál, továbbá a kockázati
osztály 1. mellékletben foglalt 1.
táblázat 2. és 3. sora szerinti
megállapításánál
figyelmen
kívül
hagyható
a) NAK osztály esetén az 500 főt,
a)
az
a
tetőszint,
amelyen
felvonógépház, lépcsőház felső szintje,
továbbá gépészeti helyiség található és a
gépészeti
helyiségek
összesített
alapterülete nem haladja meg a tetőszint
alapterületének 25 %-át,
b) AK osztály esetén az 1500 főt,
b) az a tetőtér, amelyben – a tetőtér
beépítetlen részén kívül – csak
felvonógépház, lépcsőház felső szintje,
továbbá gépészeti helyiség található és a
gépészeti
helyiségek
összesített
alapterülete nem haladja meg a tetőtér
alapterületének 25 %-át.
c) KK osztály esetén a 3000 főt.
c) az a tetőtér, amelyben a b) pontban
foglaltakon kívül kétszintes lakások
felső szintje található és valamennyi
lakás megközelítése a tetőtér alatti
szintről biztosított,
d) a galéria, osztószint,
e) ipari, mezőgazdasági, tárolási
alaprendeltetés esetén a technológiai
szint,
f) szinteltolásos kialakítás esetén az a
félszint, amely nem befolyásolja
számottevően a kockázat mértékét,
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új rendelkezés

g) az épület részét képező olyan
kilátószint, továbbá az olyan pinceszint,
amely kiterjedése, befogadóképessége
és rendeltetése alapján nem befolyásolja
számottevően a kockázat mértékét.

V. FEJEZET
ÁLTALÁNOS SZERKEZETI
KÖVETELMÉNYEK
13. §
(2) Az F, Ffl és FL tűzvédelmi osztályú (2) Az F, Ffl és FL tűzvédelmi osztályú
építőanyag, építési termék csak abban építőanyag, építési termék, valamint az
az esetben építhető be, ha
olyan építőanyag, építési termék,
amelynek tűzvédelmi osztályát nem
állapították meg, csak abban az esetben
építhető be, ha
b) a felhasználás során többrétegű b) a felhasználás során többrétegű
építményszerkezetet
hoznak
létre, építményszerkezetet
hoznak
létre,
amellyel
szemben
e
rendelet amellyel
szemben
e
rendelet
tűzállóságiteljesítmény-követelményt
tűzállóságiteljesítmény-követelményt
támaszt,
és
a
létrehozott tűzállósági teljesítmény-követelményt
építményszerkezet az F, Ffl és FL támaszt,
és
a
létrehozott
tűzvédelmi osztályú építőanyaggal, építményszerkezet az F, Ffl, FL vagy
építési termékkel együtt vizsgálva A1, megfelelő vizsgálattal nem igazolt
A2 vagy B tűzvédelmi osztályba tűzvédelmi osztályú építőanyaggal,
tartozik
és
kielégíti
a építési termékkel együtt vizsgálva A1,
tűzállóságiteljesítmény-követelményt.
A1fl, A1L, A2, A2fl, A2L, B, Bfl, BL, C,
Cfl, CL vagy B D, Dfl, DL tűzvédelmi
osztályba tartozik és kielégíti a
tűzállósági teljesítmény-követelményt.
(3) Az F, Ffl és FL tűzvédelmi osztályú (3) Az F, Ffl és FL vagy megfelelő
építőanyagot tartalmazó többrétegű vizsgálattal nem igazolt tűzvédelmi
építési termék csak abban az esetben osztályú
építőanyagot
tartalmazó
építhető be, ha az F tűzvédelmi osztályú többrétegű építési termék csak abban az
építőanyaggal együtt vizsgálva az A1, esetben építhető be, ha az F, Ffl, FL vagy
A2 vagy B tűzvédelmi osztályba megfelelő vizsgálattal nem igazolt
tartozik, és az F tűzvédelmi osztályba tűzvédelmi osztályú építőanyaggal
tartozó anyag folytonossága A1 vagy együtt vizsgálva az A1, A1fl, A1L, A2,
A2 tűzvédelmi osztályba tartozó A2fl, A2L, vagy B, Bfl, BL, C, Cfl, CL
anyaggal
indokolt
esetben
- vagy D, Dfl, DL tűzvédelmi osztályba
tűzszakaszhatáron - megszakítható.
tartozik, és az F , Ffl, FL vagy megfelelő
vizsgálattal nem igazolt tűzvédelmi
osztályba tartozó anyag folytonossága
A1 vagy A2-s1, d0 tűzvédelmi
osztályba tartozó anyaggal indokolt
esetben
tűzszakaszhatáron
megszakítható.
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(5) Rendszerengedéllyel rendelkező
építési módszerek, a könnyűszerkezetes
technológiával készülő épületek csak
akkreditált intézet által bevizsgált
technológiával és szerkezeti elemekkel,
rétegrenddel, kialakítással létesíthetőek.
14. § (1) A1 tűzvédelmi osztályba
tartozik
a) az az építményszerkezet, amely A1
tűzvédelmi osztályú anyagokból készül,
b) az olyan A1 tűzvédelmi osztályú
anyagból
készült
teherhordó
komponensekkel
vagy
merevítő
elemekkel
rendelkező
építményszerkezet,
amelynek
fegyverzete, kéregeleme A1 tűzvédelmi
osztályú,
és
a
fegyverzet/kéreg
tűzállósági
határértéke
az
adott
követelményeknek
önmagában
is
megfelel - beleértve a felmelegedési
határállapotot is -, függetlenül a
fegyverzet, kéreg alatti és mögötti
anyagok (hő-, illetve hangszigetelések,
egyéb kitöltő anyagok) tűzvédelmi
osztályától,
c) az az építményszerkezet, amelynek
alapszerkezete vagy belső keretváza, a
keretváz közötti hő- és hangszigetelő
rétegének anyaga és többrétegű
fegyverzetének külső, a használati tér
felőli rétege A1 tűzvédelmi osztályú,
fegyverzetének belső rétegei pedig A1
vagy A2 tűzvédelmi osztályúak.
(2) A2 tűzvédelmi osztályba tartozik
a) az az építményszerkezet, amely A2
tűzvédelmi osztályú anyagokból készül,
b)
az
a
réteges
felépítésű
építményszerkezet,
mely
fegyverzeteinek,
kéregelemeinek
anyaga A1 vagy A2 tűzvédelmi
osztályú, és az e fegyverzettel, kéreggel
védett belső réteg B, C vagy D
tűzvédelmi osztályú, de az égéshője a
felület átlagára vetítve legfeljebb 10
MJ/m2
c) az a szilikátbázisú, B-E tűzvédelmi

(5) Rendszerengedéllyel rendelkező
építési módszerek, a könnyűszerkezetes
technológiával készülő épületek csak
akkreditált intézet által bevizsgált
technológiával és szerkezeti elemekkel,
rétegrenddel, kialakítással létesíthetőek.
14. § (1) A1 tűzvédelmi osztályba
tartozik
a) az az építményszerkezet, amely A1
tűzvédelmi osztályú anyagokból készül,
b) az olyan A1 tűzvédelmi osztályú
anyagból
készült
teherhordó
komponensekkel
vagy
merevítő
elemekkel
rendelkező
építményszerkezet,
amelynek
fegyverzete, kéregeleme A1 tűzvédelmi
osztályú,
és
a
fegyverzet/kéreg
tűzállósági
határértéke
az
adott
követelményeknek
önmagában
is
megfelel - beleértve a felmelegedési
határállapotot is -, függetlenül a
fegyverzet, kéreg alatti és mögötti
anyagok (hő-, illetve hangszigetelések,
egyéb kitöltő anyagok) tűzvédelmi
osztályától,
c) az az építményszerkezet, amelynek
alapszerkezete vagy belső keretváza, a
keretváz közötti hő- és hangszigetelő
rétegének anyaga és többrétegű
fegyverzetének külső, a használati tér
felőli rétege A1 tűzvédelmi osztályú,
fegyverzetének belső rétegei pedig A1
vagy A2 tűzvédelmi osztályúak.
(2) A2 tűzvédelmi osztályba tartozik
a) az az építményszerkezet, amely A2
tűzvédelmi osztályú anyagokból készül,
b)
az
a
réteges
felépítésű
építményszerkezet,
mely
fegyverzeteinek,
kéregelemeinek
anyaga A1 vagy A2 tűzvédelmi
osztályú, és az e fegyverzettel, kéreggel
védett belső réteg B, C vagy D
tűzvédelmi osztályú, de az égéshője a
felület átlagára vetítve legfeljebb 10
MJ/m2,
c) az a szilikátbázisú, B-E tűzvédelmi
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osztályú
töltőanyaggal
gyártott
homogén
könnyűbeton
építményszerkezet, amely laboratóriumi
vizsgálattal igazoltan kielégíti az adott
építményre
meghatározott
tűzállóságihatárérték-követelményt, és
amely szerkezet anyagának égéshője
legfeljebb 5 MJ/kg,
d) az olyan A2 tűzvédelmi osztályú
anyagból
készült
teherhordó
komponensekkel
vagy
merevítő
elemekkel
rendelkező
építményszerkezet,
amelynek
fegyverzete, kéregeleme A2 tűzvédelmi
osztályú, és a fegyverzet, kéreg
tűzállósági
határértéke
az
adott
követelményeknek
önmagában
is
megfelel - beleértve a felmelegedési
határállapotot is - függetlenül a
fegyverzet, kéreg alatti és mögötti
anyagok (hő-, illetve hangszigetelések,
egyéb kitöltő anyagok) tűzvédelmi
osztályától.
(3) B tűzvédelmi osztályba tartozik az
az építményszerkezet,
a) amelynek anyaga vagy összetevői
legalább B tűzvédelmi osztályúak,
b) amelynek belső komponensei C-E
tűzvédelmi osztályú anyagból készültek,
de tűz- vagy hőhatás ellen legalább B
tűzvédelmi osztályú anyaggal burkoltak
oly
módon,
hogy
az
adott
követelményeknek
megfelelő
tűzállósági határértéken belül a védett
tér felé a szerkezetből káros mértékű
füst, illetve éghető olvadék nem tör elő.
(4) C tűzvédelmi osztályba tartozik az
az építményszerkezet,
a) amelynek anyaga vagy összetevői
legalább C tűzvédelmi osztályúak,
b) amelynek belső komponensei D-E
tűzvédelmi osztályú anyagból készültek,
de tűz- vagy hőhatás ellen legalább C
tűzvédelmi osztályú anyaggal burkoltak
oly
módon,
hogy
az
adott
követelményeknek
megfelelő

osztályú
töltőanyaggal
gyártott
homogén
könnyűbeton
építményszerkezet, amely laboratóriumi
vizsgálattal igazoltan kielégíti az adott
építményre
meghatározott
tűzállóságihatárérték-követelményt, és
amely szerkezet anyagának égéshője
legfeljebb 5 MJ/kg,
d) az olyan A2 tűzvédelmi osztályú
anyagból
készült
teherhordó
komponensekkel
vagy
merevítő
elemekkel
rendelkező
építményszerkezet,
amelynek
fegyverzete, kéregeleme A2 tűzvédelmi
osztályú, és a fegyverzet, kéreg
tűzállósági
határértéke
az
adott
követelményeknek
önmagában
is
megfelel - beleértve a felmelegedési
határállapotot is - függetlenül a
fegyverzet, kéreg alatti és mögötti
anyagok (hő-, illetve hangszigetelések,
egyéb kitöltő anyagok) tűzvédelmi
osztályától.
(3) B tűzvédelmi osztályba tartozik az
az építményszerkezet,
a) amelynek anyaga vagy összetevői
legalább B tűzvédelmi osztályúak,
b) amelynek belső komponensei C-E
tűzvédelmi osztályú anyagból készültek,
de tűz- vagy hőhatás ellen legalább B
tűzvédelmi osztályú anyaggal burkoltak
oly
módon,
hogy
az
adott
követelményeknek
megfelelő
tűzállósági határértéken belül a védett
tér felé a szerkezetből káros mértékű
füst, illetve éghető olvadék nem tör elő.
(4) C tűzvédelmi osztályba tartozik az
az építményszerkezet,
a) amelynek anyaga vagy összetevői
legalább C tűzvédelmi osztályúak,
b) amelynek belső komponensei D-E
tűzvédelmi osztályú anyagból készültek,
de tűz- vagy hőhatás ellen legalább C
tűzvédelmi osztályú anyaggal burkoltak
oly
módon,
hogy
az
adott
követelményeknek
megfelelő
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tűzállósági határértéken belül a védett
tér felé a szerkezetből káros mértékű
füst, illetve éghető olvadék nem tör elő.
(5) D tűzvédelmi osztályba tartozik az
az építményszerkezet,
a) amelynek anyaga vagy összetevői
legalább D tűzvédelmi osztályúak,
b) amelynek belső komponensei E
tűzvédelmi osztályú anyagból készültek,
de tűz- vagy hőhatás ellen legalább D
tűzvédelmi osztályú anyaggal burkoltak
oly
módon,
hogy
az
adott
követelményeknek
megfelelő
tűzállósági határértéken belül a védett
tér felé a szerkezetből káros mértékű
füst, illetve éghető olvadék nem tör elő.
(6) E tűzvédelmi osztályba tartozik az
az
építményszerkezet,
amely
E
tűzvédelmi
osztályú
anyagokból
készült, és tűz- vagy hőhatás ellen nincs
külön védelemmel ellátva.
(7) Nem befolyásolja a szerkezet
tűzvédelmi osztályát
a) A1 tűzvédelmi osztályú szerkezet
esetében
aa) az a bevonat vagy burkolat,
amelynek vastagsága legfeljebb 1,5 mm
és az égéshője legfeljebb 2 MJ/m2,
ab) az a belső nem lényeges
komponens,
amelynek
égéshője
2
legfeljebb 1,4 MJ/ m ,
b) A2 tűzvédelmi osztályú szerkezet
esetében
ba) az a bevonat vagy burkolat,
amelynek vastagsága legfeljebb 1,5 mm
és az égéshője legfeljebb 4 MJ/ m2,
bb) az a belső nem lényeges
komponens,
amelynek
égéshője
2
legfeljebb 4 MJ/ m ,
bc) az az A1-A2 tűzvédelmi osztályú
építési
termékekből
álló
szerelt
födémszerkezetben
alkalmazott
legalább E tűzvédelmi osztályú párazáró fólia, amelynek égéshője
legfeljebb 10,5 MJ/ m2, és a teljes
födémszerkezet égéshője nem haladja

tűzállósági határértéken belül a védett
tér felé a szerkezetből káros mértékű
füst, illetve éghető olvadék nem tör elő.
(5) D tűzvédelmi osztályba tartozik az
az építményszerkezet,
a) amelynek anyaga vagy összetevői
legalább D tűzvédelmi osztályúak,
b) amelynek belső komponensei E
tűzvédelmi osztályú anyagból készültek,
de tűz- vagy hőhatás ellen legalább D
tűzvédelmi osztályú anyaggal burkoltak
oly
módon,
hogy
az
adott
követelményeknek
megfelelő
tűzállósági határértéken belül a védett
tér felé a szerkezetből káros mértékű
füst, illetve éghető olvadék nem tör elő.
(6) E tűzvédelmi osztályba tartozik az
az
építményszerkezet,
amely
E
tűzvédelmi
osztályú
anyagokból
készült, és tűz- vagy hőhatás ellen nincs
külön védelemmel ellátva.
(7) Nem befolyásolja a szerkezet
tűzvédelmi osztályát
a) A1 tűzvédelmi osztályú szerkezet
esetében
aa) az a bevonat vagy burkolat,
amelynek vastagsága legfeljebb 1,5 mm
és az égéshője legfeljebb 2 MJ/m2,
ab) az a belső nem lényeges
komponens,
amelynek
égéshője
2
legfeljebb 1,4 MJ/m ,
b) A2 tűzvédelmi osztályú szerkezet
esetében
ba) az a bevonat vagy burkolat,
amelynek vastagsága legfeljebb 1,5 mm
és az égéshője legfeljebb 4 MJ/m2,
bb) az a belső nem lényeges
komponens,
amelynek
égéshője
2
legfeljebb 4 MJ/m ,
bc) az az A1-A2 tűzvédelmi osztályú
építési
termékekből
álló
szerelt
födémszerkezetben
alkalmazott
legalább E tűzvédelmi osztályú párazáró fólia, amelynek égéshője
legfeljebb 10,5 MJ/m2, és a teljes
födémszerkezet égéshője nem haladja
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meg a 3 MJ/kg kritériumot, továbbá az
átvezetések, áttörések tűzgátló lezárása
biztosított oly módon, hogy a párazáró
fólia az átvezetéseknél nem gyulladhat
meg
a
födémszerkezetre
előírt
időtartamon belül.
(8) Azoknak a szerkezeteknek a
besorolását, amelyeknek tűzvédelmi
osztálya az (1)-(7) bekezdések alapján
egyértelműen nem határozható meg,
komponenseik tűztechnikai vizsgálatok
során észlelt viselkedése és tűzvédelmi
osztálya
figyelembevételével
kell
elvégezni, meghatározni.
3. Tűzeseti szerkezeti állékonyság
15. §
(2)
Az
alábbi
építmények
építményszerkezeteivel szemben nincs
tűzvédelmi követelmény:

meg a 3 MJ/kg kritériumot, továbbá az
átvezetések, áttörések tűzgátló lezárása
biztosított oly módon, hogy a párazáró
fólia az átvezetéseknél nem gyulladhat
meg
a
födémszerkezetre
előírt
időtartamon belül.
(8) Azoknak a szerkezeteknek a
besorolását, amelyeknek tűzvédelmi
osztálya az (1)-(7) bekezdések alapján
egyértelműen nem határozható meg,
komponenseik tűztechnikai vizsgálatok
során észlelt viselkedése és tűzvédelmi
osztálya
figyelembevételével
kell
elvégezni, meghatározni.

(2)
Az
alábbi
építmények
építményszerkezeteivel,
építési
termékeivel szemben a 13. § (1)-(3)
bekezdésében
meghatározott
korlátozások
kivételével
nincs
tűzvédelmi
követelmény,
ha
az
építmény és a szomszédos építmények,
szabadtéri tárolóterületek között a
tűzterjedés elleni védelmet biztosítják:
(4) A villamos vagy gépészeti
(4) A villamos vagy gépészeti
szerelvényt tartalmazó konténereknek szerelvényt tartalmazó konténereknek
meg kell felelniük az épületekre meg kell felelniük az épületekre
vonatkozó követelményeknek.
vonatkozó követelményeknek. kivéve,
ha a konténer
új rendelkezés
a) kizárólag tárolásra, berendezés vagy
technológia elhelyezésére szolgál,
új rendelkezés
b) egyszintes, közösségi rendeltetésű és
nem szolgál huzamos tartózkodásra,
vagy
új rendelkezés
c) pirotechnikai termékek ideiglenes,
kézi vagy átmeneti tárolóhelye.
új rendelkezés
(5) Az építményhez illesztett, azzal
azonos telken álló, szín építménynek
nem minősülő, időjárás elleni védelmet
biztosító
előtető,
tető
építményszerkezeteivel
és
építési
termékeivel szemben a 13. § (1)-(3)
bekezdésében
meghatározott
korlátozások
kivételével
nincs
tűzvédelmi követelmény, ha
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új rendelkezés
új rendelkezés
új rendelkezés

16. § (1) Az építmények szerkezeti
állékonyságát biztosító tartószerkezeti
elemek feleljenek meg a 2. mellékletben
foglalt 1. táblázatban meghatározott
követelményeknek.
(2) Az áthidalók tűzvédelmi osztály- és
tűzállóságiteljesítmény-követelménye
a) tűzfalban, tűzgátló falban és tűzgátló
válaszfalban történő alkalmazás esetén
A1 R x, ahol x megegyezik a fogadó
falra előírt követelmény időtartamával,
(3) A földszintes vagy alápincézett
földszintes,
kizárólag
ipari,
mezőgazdasági
vagy
tárolási
alaprendeltetésű kockázati egységeket
tartalmazó
épület
szerkezeteire
vonatkozó
követelményként
alkalmazható a 2. mellékletben foglalt
1.
táblázatban
az
alápincézett
földszintes épületre előírt követelmény,
ha az épület alapterületének 20%-át
meg nem
haladóan
rendelkezik
legfeljebb egy földszint feletti szinttel.
(4) Szintosztó födém és az azt
kiszolgáló lépcső létesítése legalább D
tűzvédelmi
osztályú
szerkezetből
megengedett.
(6) Az egyes építményszerkezetekre
vonatkozó
követelményeket
az
építményszerkezetek építményen belül
betöltött
statikai
szerepének,
a
teherátadás
rendjének

(a) kialakítása a tűzterjedésgátlást, a
kiürítést és a hő és füst elleni védelmet
kedvezőtlenül nem befolyásolja,
(b)
tönkremenetele
nem
okoz
állékonyságvesztést
a
szomszédos
építményekben és
(c) a tető, előtető alatt végzett tárolás
esetén az építményben létesített
beépített tűzjelző és tűzoltó berendezést
a tető, előtető területére is kiterjesztik.
16. § (1) Az építmények szerkezeti
állékonyságát biztosító tartószerkezeti
elemek feleljenek meg a 2. mellékletben
foglalt 1. táblázatban, valamint a (6) és
a (7) bekezdésben meghatározott
követelményeknek.
a) tűzfalban, tűzgátló falban és tűzgátló
válaszfalban történő alkalmazás esetén
y R x, ahol y megegyezik a fogadó falra
előírt tűzvédelmi osztály követelmény,
x megegyezik a fogadó falra előírt
tűzállósági követelmény időtartamával,
(3) A földszintes vagy alápincézett
földszintes,
kizárólag
ipari,
mezőgazdasági
vagy
tárolási
alaprendeltetésű kockázati egységeket
tartalmazó
épület
szerkezeteire
vonatkozó
követelményként
alkalmazható a 2. mellékletben foglalt
1.
táblázatban
az
alápincézett
földszintes épületre előírt követelmény,
ha az épület földszinti alapterületének
20%-át meg nem haladóan rendelkezik
legfeljebb egy földszint feletti szinttel.
(4) Igazolt tűzállósági teljesítmény
nélküli szintosztó födém, lakáson belüli
galéria és az azt kiszolgáló lépcső
létesítése legalább D tűzvédelmi
osztályú szerkezetből megengedett.
(6) Az egyes építményszerkezetekre
vonatkozó
követelményeket
az
építményszerkezetek építményen belül
betöltött
statikai
szerepének,
a
teherátadás
rendjének,
az
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figyelembevételével kell meghatározni.
Egy építményszerkezet alátámasztására,
gyámolítására,
függesztésére,
merevítésére nem alkalmazható az adott
szerkezet tűzállósági követelményénél
kisebb tűzállóságú szerkezet.

új rendelkezés

építményszerkezet tönkremenetele által
más építményszerkezetre gyakorolt
hatások
figyelembevételével
kell
meghatározni. Egy építményszerkezet
alátámasztására,
gyámolítására,
függesztésére,
merevítésére
nem
alkalmazható az adott szerkezet
tűzállósági követelményénél kisebb
tűzállóságú szerkezet. Az épület, illetve
az épület egy dilatációs egységének
globális
merevségét
biztosító
építményszerkezetek, így különösen a
pillérek,födémelemek, keretszerkezetek,
merevítések elemei mindegyikére a
merevítésben résztvevő, legnagyobb
tűzállósági követelményű szerkezeti
elem tűzállósági teljesítményét kell
alkalmazni.
(7) A legfeljebb 4 szintes, NAK vagy
AK mértékadó kockázati osztályba
tartozó
épületek
tartószerkezete
létesíthető
az
elvárt
tűzállósági
teljesítménynek megfelelő faanyagú
szerkezetből, ha annak tűzvédelmi
osztálya legalább D-s2, d0 és a
szerkezeti kapcsolatok elvárt tűzállósági
teljesítményét biztosítják.

VI. FEJEZET
TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM
4. Tűzterjedés elleni védelem
szomszédos építmények, szabadtéri
tárolási egységek között
17. § (1) A tűz átterjedését meg kell
gátolni
a) az azonos vagy szomszédos telken a) az azonos vagy szomszédos telken
álló, szomszédos épületek között,
álló, szomszédos épületek között,
továbbá a nem szomszédos telken álló
épület irányába,
b) a szabadtéri tárolóterület tárolási b) a szabadtéri tárolóterület tárolási
egysége és a szomszédos épület között, egysége és a szomszédos épület,
speciális építmény között,
(3) Nem kell az azonos telken álló (3) Nem kell az azonos telken álló
épület és szabadtéri tárolóterület tárolási épület és szabadtéri tárolóterület tárolási
egysége közötti tűzterjedés elleni egysége közötti tűzterjedés elleni
védelemről
gondoskodni,
ha
a védelemről
gondoskodni,
ha
a
szabadtéri tárolóterület vagy annak szabadtéri tárolóterület vagy annak
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része és az épület vagy annak része a (4) része és az épület vagy annak része a (4)
bekezdés
szerint
egyetlen bekezdés
szerint
egyetlen
tűzszakaszként kialakítható.
tűzszakaszként kialakítható. Nem kell
az azonos telken álló, szomszédos
épület és speciális építmény közötti,
valamint a speciális építmények közötti
tűzterjedés
elleni
védelemről
gondoskodni, ha a (2) bekezdésben
foglalt feltételek az épület és a speciális
építmény,
valamint
a
speciális
építmények vonatkozásában teljesülnek.
(4) Az épület vagy épületrész (4) Nem kell az azonos telken álló
tűzszakaszához akkor tartozhat a épület és szabadtéri tárolóterület tárolási
szabadtéri tárolóterület tárolási egysége, egysége közötti tűzterjedés elleni
ha a tárolási egység tárolóhelyiségként védelemről
gondoskodni,
ha
a
való kialakítása esetén a tűzszakasz szabadtéri tárolóterület vagy annak
részét képezhetné.
része és az épület vagy annak része
egyetlen tűzszakaszként kialakítható.
Az
épület
vagy
épületrész
tűzszakaszához akkor tartozhat a
szabadtéri tárolóterület tárolási egysége,
ha a tárolási egység tárolóhelyiségként
való kialakítása esetén a tűzszakasz
részét képezhetné.
(5) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a
tűzterjedés elleni védelem biztosítható
b) szomszédos telken álló épületek vagy b) szomszédos telken álló épületek vagy
szomszédos telken álló épület és szomszédos telken álló épület és
szabadtéri tárolóterület tárolási egysége szabadtéri tárolóterület tárolási egysége
esetén tűzfal létesítésével,
esetén tűzfal létesítésével,
c) szabadtéri tárolóterület szomszédos c) szabadtéri tárolóterület szomszédos
tűzszakaszai
között
a
tárolási tűzszakaszai között a tárolt anyag,
magasságot
legalább 1,0 méterrel termék méretét minden irányban tárolási
meghaladó, legalább REI 90-M magasságot
legalább 1,0 méterrel
tűzállósági
teljesítményű
tűzfal meghaladó, legalább REI 90-M
létesítésével,
tűzállósági
teljesítményű
tűzfal
létesítésével,
d) azonos telken álló épületek vagy d) azonos telken álló épületek vagy
azonos telken álló épület és szabadtéri azonos telken álló épület és szabadtéri
tárolóterület tárolási egysége esetén a tárolóterület tárolási egysége esetén a
homlokzat és a tető tűztávolságon belüli homlokzat és a tető tűztávolságon belüli
részének tűzterjedés ellen védett, az részének tűzterjedés ellen védett, az
épületek tűzszakaszainak elválasztására épületek tűzszakaszainak elválasztására
vonatkozó követelményeknek megfelelő vonatkozó követelményeknek megfelelő
kialakításával.
kialakításával.
új rendelkezés
e) a nem szomszédos telken, az előírt
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tűztávolságon belül álló épület irányába
a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett
módon.
5. Tűztávolság
18. § (1) A tűztávolságot
(3) Az épülettől tartandó tűztávolságot
a) az épület homlokzatának vagy a) az épület homlokzatának, továbbá
bármely, a homlokzati síkból kiugró vagy bármely, a homlokzati síkból
épületrésznek alaprajzi vetületétől,
kiugró a tűzterjedésben szerepet játszó
épületrésznek alaprajzi vetületétől,
19. § (1) Tűzterjedés elleni védelmet
kell biztosítani
a) a szomszédos tűzszakaszok között,
a) a szomszédos tűzszakaszok között,
építményen belül, homlokzaton és tetőn,
b) a szomszédos kockázati egységek b) a szomszédos kockázati egységek
között,
között, építményen belül, homlokzaton
és tetőn,
e)
azonos
tűzszakaszba
tartozó e)
azonos
tűzszakaszba
tartozó
szomszédos
helyiségek, szomszédos
helyiségek,
helyiségcsoportok között, ha azt e helyiségcsoportok között építményen
rendelet előírja,
belül, ha azt e rendelet előírja,
(2)
Tűzgátló
építményszerkezetek
(2) Tűzgátló Építményszerkezetek
tűzterjedés elleni védelem céljából való tűzterjedés elleni védelem céljából való
alkalmazása esetén a 2. mellékletben alkalmazása esetén a 2. mellékletben
foglalt 1. táblázat szerinti tűzvédelmi foglalt 1. táblázat szerinti tűzvédelmi
osztály- és tűzállóságiteljesítmény- osztály- és tűzállóságiteljesítménykövetelményeket kell teljesíteni.
követelményeket kell teljesíteni.
20. § (1) Tűzgátló válaszfallal, tűzgátló 20.
§
(1)
Legalább
Tűzgátló
fallal vagy ezeket helyettesítő beépített válaszfallal, tűzgátló fallal vagy ezt
tűzterjedésgátló berendezéssel kell ezeket
helyettesítő
beépített
elválasztani
tűzterjedésgátló berendezéssel kell
elválasztani
b) a hő és füst elleni védelemre b) a hő és füst elleni védelemre
kötelezett helyiséget a szomszédos kötelezett helyiséget a szomszédos
helyiségtől,
helyiségtől,
b) a menekülési útvonalat a szomszédos
helyiségtől,
c) a menekülési útvonalat a szomszédos c) azt a helyiséget a szomszédos
helyiségtől,
helyiségtől, amely esetében e rendelet
előírja.
d)
a
20
főt
meghaladó d)
a
20
főt
meghaladó
befogadóképességű
helyiséget
a befogadóképességű
helyiséget
a
szomszédos helyiségtől,
szomszédos helyiségtől,
e) azt a helyiséget a szomszédos e) azt a helyiséget a szomszédos
helyiségtől, amely esetében e rendelet helyiségtől, amely esetében e rendelet
előírja.
előírja.

25

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció – www.flamella.hu email: info@flamella.hu tel.: (30)252812

(2) Az (1) bekezdés szerinti tűzgátló
válaszfalban
a
gépészeti
vagy
elektromos
vezetékrendszerek
átvezetési helyén nem kell tűzgátló
záróelemet alkalmazni.

új rendelkezés
új rendelkezés
új rendelkezés

(2) Az (1) bekezdés szerinti tűzgátló
válaszfalban
a
gépészeti
vagy
elektromos
vezetékrendszerek
átvezetési helyén nem kell tűzgátló
záróelemet alkalmazni. alkalmazható
tűzállósági
teljesítmény
nélküli,
üvegezett falszerkezet vagy üvegfal,
amelynek összesített felülete
a) beépített tűzoltó berendezéssel védett
tűzszakaszon belüli válaszfal esetén
korlátozás nélküli,
b) egyéb esetben nem haladja meg az
elválasztó falfelület 20 %-t.
(3) A (2) bekezdés szerinti üvegezett
falszerkezet,
üvegfal
akkor
alkalmazható menekülési útvonalat
képező fedett átriumban, ha az átriumot
befogadó tűzszakasz teljes területét
beépített tűzoltó berendezés védi és a
homlokzati tűzterjedés elleni gát
követelményei teljesülnek.

7. Tűzszakaszok kialakítása
21. §
(3) A szabadtéri tárolóterület tárolási
egységeiből
kialakított
tűzszakasz
megengedett legnagyobb kiterjedése
a) kizárólag nem tűzveszélyes osztályba
tartozó anyag, termék esetén, ha azt
éghető
anyagú
csomagolás,
tárolóeszköz nélkül tárolják, 10 000 m2,
b) nem tűzveszélyes osztályba tartozó
anyag, termék esetén, ha azt éghető
anyagú csomagolással vagy éghető
anyagú tárolóeszköz alkalmazásával
tárolják, 4000 m2,
c) tűzveszélyes osztályba tartozó anyag,
termék
esetén
a
csomagolás
éghetőségétől függetlenül, 2000 m2.
8. Tűzszakaszok csatlakozása épület
külső szerkezetein

a) kizárólag nem tűzveszélyes osztályba
tartozó anyag, ilyen anyagokból
készített termék esetén, ha azt éghető
anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül
tárolják, 10 000 m2 korlátlan,
b) nem tűzveszélyes osztályba tartozó
anyag, ilyen anyagokból készített
termék esetén, ha azt éghető anyagú
csomagolással vagy éghető anyagú
tárolóeszköz alkalmazásával tárolják,
4000 m2,
c) mérsékelten tűzveszélyes osztályba
tartozó anyag, ilyen anyagokból
készített termék esetén a csomagolás
éghetőségétől függetlenül, 2000 m2.
8. Tűzszakaszok Egy épületen belüli
tűzszakaszok, valamint azonos telken
lévő, külön tűzszakaszt képező épületek
csatlakozása az épületek külső
szerkezetein
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22. § (1) A tűzszakaszhatár vonalában
tűzterjedés elleni gátat vagy azt
helyettesítő beépített tűzterjedésgátló
berendezést kell létesíteni
b) a tetőn.
b) a tetőn és a nem tűzgátló födémként
kialakított tetőfödémen.
(2) Egymással 120°-nál kisebb szöget (2) Egymással 120°-nál kisebb szöget
bezáró, eltérő tűzszakaszhoz tartozó bezáró, eltérő tűzszakaszhoz tartozó
külső térelhatároló falfelületek esetében külső térelhatároló falfelületek esetében
az eltérő tűzszakaszhoz tartozó és az eltérő tűzszakaszhoz tartozó és
egymástól legfeljebb 5 méter távolságra egymástól legfeljebb 5 méter távolságra
lévő falfelületet tűzterjedés ellen lévő falfelületet tűzterjedés ellen
védetten kell kialakítani.
védetten kell kialakítani.
23.
§
(1)
Eltérő
magasságú 23.
§
(1)
Eltérő
magasságú
tűzszakaszok
csatlakozásánál tűzszakaszok
csatlakozásánál
tűzterjedés
ellen
védetten
kell csatlakozását tűzterjedés ellen védetten
kialakítani
kell kialakítani.
a) a magasabb tűzszakaszhoz tartozó a) a magasabb tűzszakaszhoz tartozó
homlokzatot
a
csatlakozástól homlokzatot
a
csatlakozástól
függőlegesen mért 10 méter magasságig függőlegesen mért 10 méter magasságig
(4. melléklet 1. ábrája szerint) vagy
(4. melléklet 1. ábrája szerint) vagy
b)
az
alacsonyabb
tűzszakasz b)
az
alacsonyabb
tűzszakasz
tetőfelületét a magasabb tűzszakaszhoz tetőfelületét a magasabb tűzszakaszhoz
tartozó homlokzattól vízszintesen mért tartozó homlokzattól vízszintesen mért
5 méter távolságon belül (4. melléklet 2. 5 méter távolságon belül (4. melléklet 2.
ábrája szerint).
ábrája szerint).
(2) Ha a tűzszakaszhatár vonalától (2) Ha a tűzszakaszhatár vonalától
vízszintesen mért 5 méter távolságon vízszintesen mért 5 méter távolságon
belül az egyik tűzszakasz magassága belül az egyik tűzszakasz magassága
meghaladja a tűzszakaszhatárt képező meghaladja a tűzszakaszhatárt képező
tetőfelület magasságát, tűzterjedés ellen tetőfelület magasságát, tűzterjedés ellen
védetten kell kialakítani
védetten kell kialakítani
a) a tűzszakaszok tetőfelületét a a) a tűzszakaszok tetőfelületét a
magasabb homlokzattól vízszintesen magasabb homlokzattól vízszintesen
mért 5 m távolságon belül (4. melléklet mért 5 m távolságon belül (4. melléklet
4. ábrája szerint) vagy
4. ábrája szerint) vagy
b) a tetőfelületet a tűzszakaszhatár és a b) a tetőfelületet a tűzszakaszhatár és a
magasabb homlokzat között és a magasabb homlokzat között és a
magasabb homlokzatot a tetőfelülettől magasabb homlokzatot a tetőfelülettől
függőlegesen mért 10 méter magasságig függőlegesen mért 10 méter magasságig
(4. melléklet 3. ábrája szerint).
(4. melléklet 3. ábrája szerint).
9. Homlokzati tűzterjedés elleni
védelem további követelményei
24. § (1) A homlokzati tűzterjedés elleni
védelem magába foglalja
b) átszellőztetett légréses fal kialakítása b) átszellőztetett légréses fal kialakítása
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esetén a légrésen belüli tűzterjedés
megakadályozását,
c) az e rendelet által előírt homlokzati
tűzterjedési határérték teljesítését.

esetén a légrésen belüli tűzterjedés
megakadályozását,
c) a szintek között az épület külső
térelhatároló
falán,
homlokzatán
bekövetkező tűzterjedés korlátozását, az
e rendelet által előírt homlokzati
tűzterjedési határérték teljesítését.

(2) A külső térelhatároló fal azonos
tűzszakaszhoz tartozó szakaszát a
homlokzati tűzterjedés elleni védelem
biztosításával kell kialakítani, kivéve
a) az A1 és A2 tűzvédelmi osztályú, a) az A1 és A2 tűzvédelmi osztályú,
nyílás nélküli külső térelhatároló falat,
nyílás nélküli külső térelhatároló falat,
ipari,
mezőgazdasági,
tárolási
alaprendeltetésű épület esetén azt a
homlokzatrészt, amely az alábbi, egy
önálló rendeltetési egységen belüli
kétszintes helyiségcsoporthoz tartozik:
új rendelkezés
aa) a helyiségcsoportot a szomszédos
helyiségektől
legalább
tűzgátló
válaszfal választja el,
új rendelkezés
ab) a helyiségcsoport a kiürítés első
szakaszában szabadba kiüríthető és
új rendelkezés
ac) a helyiségcsoport összesített
alapterülete nem haladja meg az 500
m2-t,
e) a földszinttel és legfeljebb két
további építményszinttel rendelkező
új rendelkezés
ec) egylakásos épületrészekből álló
sorházat,
ha
a
szomszédos
épületrészek között a tűzterjedés
elleni védelem biztosított,
25. § (1) Az alkalmazott homlokzati
hőszigetelő anyag tűzvédelmi osztálya
a) átszellőztetett légréssel kialakított a) átszellőztetett légréssel kialakított
külső térelhatároló fal esetén kizárólag külső térelhatároló fal esetén kizárólag
A1 - a lábazat kivételével -,
A1-A2 - a lábazat kivételével -,
(2) A külső térelhatároló fal burkolati,
bevonati, vakolt hőszigetelő rendszere
a) csak A1 vagy A2 tűzvédelmi
osztályú lehet
ad) tűzfalon a terepcsatlakozástól ad) tűzfalon a terepcsatlakozástól vagy
függőlegesen mért 5 méter magasságig, alacsonyabb
épület
csatlakozási
a lábazat kivételével és
vonalától függőlegesen mért 5 méter
magasságig, a lábazat és a szomszéd
épület
csatlakozó
nyílásmentes
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ae) nyílásos fallal kialakított légakna
esetén,
(3) Nem nyílásos külső térelhatároló
falakon a (2) bekezdés a) pontjában
foglaltak kivételével B-E tűzvédelmi
osztályú,
10
cm-nél
vastagabb
hőszigetelő maggal rendelkező B-D
tűzvédelmi osztályú burkolat, bevonat
és egyéb homlokzati vakolt hőszigetelő
rendszer akkor alkalmazható, ha a
nyílásos
külső
térelhatároló
falfelületeken általánosan alkalmazott
burkolattól, bevonattól, hőszigetelő
rendszertől A1 vagy A2 tűzvédelmi
osztályú hőszigeteléssel rendelkező,
legalább 20 cm szélességű tűzvédelmi
célú sávval határolják el.

új rendelkezés
új rendelkezés

új rendelkezés

(4) A B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cmnél vastagabb hőszigetelő maggal
rendelkező burkolati bevonati és egyéb

falszerkezete által takart falfelület
kivételével és
ae) nyílásos fallal kialakított légakna,
légudvar esetén,
(3) Nem nyílásos külső térelhatároló
falakon a (2) bekezdés a) pontjában
foglaltak kivételével B-E tűzvédelmi
osztályú,
10
cm-nél
vastagabb
hőszigetelő maggal rendelkező B-D
tűzvédelmi osztályú burkolat, bevonat
és egyéb homlokzati vakolt hőszigetelő
rendszer akkor alkalmazható, ha a
nyílásos
külső
térelhatároló
falfelületeken általánosan alkalmazott
burkolattól, bevonattól, hőszigetelő
rendszertől A1 vagy A2 tűzvédelmi
osztályú hőszigeteléssel rendelkező,
legalább 20 cm szélességű tűzvédelmi
célú sávval határolják el. A (2)
bekezdés a) pontjában foglaltak
kivételével külső térelhatároló falon BE tűzvédelmi osztályú, 10 cm-nél
vastagabb
hőszigetelő
maggal
rendelkező B-D tűzvédelmi osztályú
burkolat, bevonat és egyéb homlokzati
vakolt hőszigetelő rendszer akkor
alkalmazható, ha
a) valamennyi homlokzati nyílás felett
tűzvédelmi célú homlokzati sávot
építenek be,
b) a nem nyílásos külső térelhatároló
falon való alkalmazás esetén a
burkolatot, bevonatot, egyéb homlokzati
vakolt hőszigetelő rendszert a nyílásos
külső
térelhatároló
falfelületeken
általánosan alkalmazott burkolattól,
bevonattól, hőszigetelő rendszertől
tűzvédelmi célú homlokzati sávval
határolják el, és
c) a vonatkozó műszaki követelmény
szerinti vizsgálattal igazoltan teljesül a
homlokzati tűzterjedési határértékkövetelmény.
(4) A tűzvédelmi célú homlokzati sáv
csak A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú
anyagból készülhet. A B-E tűzvédelmi
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vakolt hőszigetelő rendszereket az a) osztályú,
10
cm-nél
vastagabb
vagy b) pont szerinti megoldás közül az hőszigetelő
maggal
rendelkező
egyikkel kell megvalósítani:
burkolati bevonati és egyéb vakolt
hőszigetelő rendszereket az a) vagy b)
pont szerinti megoldás közül az
egyikkel kell megvalósítani:
a) a homlokzati nyílászárók felett a) a homlokzati nyílászárók felett
mindenütt legalább 20 cm magasságú, mindenütt legalább 20 cm magasságú,
legalább 90 kg/m3 testsűrűségű, A1 legalább 90 kg/m3 testsűrűségű, A1
vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból
tűzvédelmi célú sávot kell elhelyezni az tűzvédelmi célú sávot kell elhelyezni az
általános
homlokzati
felületen általános
homlokzati
felületen
alkalmazott hőszigetelő anyag helyett és alkalmazott hőszigetelő anyag helyett és
azzal legalább azonos vastagságban, azzal legalább azonos vastagságban,
amelynek a nyílás alapszerkezetének amelynek a nyílás alapszerkezetének
mindkét oldalán legalább 30 cm-rel túl mindkét oldalán legalább 30 cm-rel túl
kell nyúlnia; az A1 vagy A2 tűzvédelmi kell nyúlnia; az A1 vagy A2 tűzvédelmi
osztályú anyagból készülő tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűzvédelmi
célú sáv és a nyílászáró között B-E célú sáv és a nyílászáró között B-E
tűzvédelmi osztályú hőszigetelés nem tűzvédelmi osztályú hőszigetelés nem
alkalmazható,
alkalmazható,
b) az a) pont szerinti anyagú, b) az a) pont szerinti anyagú,
magasságú tűzvédelmi célú sáv a magasságú tűzvédelmi célú sáv a
homlokzati nyílások felett megszakítás homlokzati nyílások felett megszakítás
nélkül végighúzódóan is kialakítható, ha nélkül végighúzódóan is kialakítható, ha
a homlokzati nyílás alapszerkezetének a homlokzati nyílás alapszerkezetének
felső és a felette lévő, tűzvédelmi célú felső és a felette lévő, tűzvédelmi célú
sáv alsó éle közötti távolság legfeljebb sáv alsó éle közötti távolság legfeljebb
50 cm távolság, és a sáv kialakítására 50 cm távolság, és a sáv kialakítására
szintenként kerül sor.
szintenként kerül sor.
(5) A B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cm- (5) A B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cmnél vastagabb hőszigetelő maggal nél vastagabb hőszigetelő maggal
rendelkező burkolati, bevonati és egyéb rendelkező burkolati, bevonati és egyéb
vakolt
hőszigetelő
rendszerek vakolt
hőszigetelő
rendszerek
alkalmazása esetén, ha a homlokzati alkalmazása esetén, ha a homlokzati
nyílászáró a hőszigetelés síkjába esik, a nyílászáró a hőszigetelés síkjába esik, a
homlokzati nyílászárók körül mindenütt homlokzati nyílászárók körül mindenütt
legalább 20 cm szélességű, legalább 90 legalább 20 cm szélességű, legalább 90
kg/m3 testsűrűségű, A1 vagy A2 kg/m3 testsűrűségű, A1 vagy A2
tűzvédelmi
osztályú
anyagból tűzvédelmi
osztályú
anyagból
tűzvédelmi célú sávot kell elhelyezni az tűzvédelmi célú homlokzati sávot kell
általános
homlokzati
felületen elhelyezni az általános homlokzati
alkalmazott hőszigetelő anyag helyett és felületen alkalmazott hőszigetelő anyag
azzal legalább azonos vastagságban.
helyett és azzal legalább azonos
vastagságban.
(6)
Ahol
állami
támogatással (6)
Ahol
állami
támogatással
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energetikai célú felújítás valósul meg és
az épületre vonatkozóan homlokzati
tűzterjedési
határérték-követelmény
van, ott a B-E tűzvédelmi osztályú
hőszigetelő maggal rendelkező, vagy a
légréses
homlokzati
burkolati-,
bevonati- és egyéb vakolt hőszigetelő
rendszerek
kivitelezésének
megkezdését,
a
kivitelezőnek
a
kivitelezési munka megkezdése előtt
legalább 15 nappal - a kedvezményezett
jóváhagyásával ellátott nyilatkozatban a támogatás megvalósulását ellenőrző
szervezetnek írásban be kell jelentenie.
A támogatás megvalósulását ellenőrző
szervezet a kivitelezési munkák
megfelelőségét az állami támogatású
pályázatok esetében ellenőrzi és az
ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a
tűzvédelmi hatóság részére nyolc napon
belül megküldi.
26. §
(2) A homlokzati tűzterjedési határérték
vizsgálattal
igazolt
biztosítása
helyettesíthető
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja esetén
homlokzati
tűzterjedési
gátnak
megfelelő homlokzatkialakítással,
b) az (1) bekezdés szerinti esetekben
beépített tűzterjedésgátló berendezés
vagy
a
homlokzati
tűzterjedési
határérték-követelmény időtartamával
megegyező időtartamig tűzállósági
teljesítménnyel
rendelkező
külső
térelhatároló fal létesítésével.

10. Gépészeti és villamos átvezetések
27. § (1) Az e rendelet által előírt E és I
tűzállósági teljesítménnyel rendelkező,
helyiségek
közötti
építményszerkezetekben a szerkezeten
átvezetett villamos vagy gépészeti
vezetékrendszerek átvezetési helyein, a
vezeték és az építményszerkezet közötti

energetikai célú felújítás valósul meg és
az épületre vonatkozóan homlokzati
tűzterjedési
határérték-követelmény
van, ott a B-E tűzvédelmi osztályú
hőszigetelő maggal rendelkező, vagy a
légréses
homlokzati
burkolati-,
bevonati- és egyéb vakolt hőszigetelő
rendszerek
kivitelezésének
megkezdését,
a
kivitelezőnek
a
kivitelezési munka megkezdése előtt
legalább 15 nappal - a kedvezményezett
jóváhagyásával ellátott nyilatkozatban a támogatás megvalósulását ellenőrző
szervezetnek írásban be kell jelentenie.
A támogatás megvalósulását ellenőrző
szervezet a kivitelezési munkák
megfelelőségét az állami támogatású
pályázatok esetében ellenőrzi és az
ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a
tűzvédelmi hatóság részére nyolc napon
belül megküldi.

a) az (1) bekezdés a) és b) pontja esetén
a homlokzati tűzterjedési gátnak
megfelelő homlokzatkialakítással,
b) az (1) bekezdés szerinti esetekben
beépített tűzterjedésgátló berendezés
vagy
a
homlokzati
tűzterjedési
határérték-követelmény időtartamával
megegyező időtartamig tűzállósági
teljesítménnyel
rendelkező,
a
homlokzati tűzterjedés elleni gát
geometriai és tűzvédelmi osztály
követelményének
megfelelő
külső
térelhatároló fal létesítésével.
27. § (1) Az e rendelet által előírt E és I
tűzállósági teljesítménnyel rendelkező,
helyiségek
közötti
építményszerkezetekben a szerkezeten
átvezetett villamos vagy gépészeti
vezetékrendszerek átvezetési helyein, a
vezeték és az építményszerkezet közötti
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résben, nyílásban, hézagban a tűz
átterjedését az átvezetéssel érintett
építményszerkezetre
előírt
tűzállóságiteljesítmény-követelmény
időtartamáig meg kell gátolni.
új rendelkezés
új rendelkezés

új rendelkezés
új rendelkezés

(2)
Az
(1)
bekezdés
szerinti
átvezetéseknél,
tűzgátló
lezárás
alkalmazása esetén a tűzgátló lezárást
tartós jelöléssel kell ellátni az
átvezetéssel érintett építményszerkezet
mindkét oldalán, a villamos és gépészeti
aknák belső felületének kivételével. A
jelölésnek magyar nyelven tartalmaznia
kell az alkalmazott lezárás
(3)
Gépészeti
vezetékek,
vezetékrendszerek B-E tűzvédelmi
osztályú
hőszigetelését
a
tűzszakaszhatáron úgy kell átvezetni,
hogy az átvezetés módja a tűz
átterjedését a tűzszakaszhatárt képező
szerkezet
tűzállósági
teljesítménykövetelményével
megegyező időtartamig meggátolja.
(5) A villamos és gépészeti aknák
vezetékrendszerek rögzítésére szolgáló
falát falazóelemekből vagy legalább 12

résben, nyílásban, hézagban a tűz
átterjedését az átvezetéssel érintett
építményszerkezetre
előírt
tűzállóságiteljesítmény-követelmény
tűzállósági
teljesítménykövetelmény
időtartamáig, de legfeljebb 90 percig
meg kell gátolni, kivéve
a) a lakáson belüli átvezetéseket,
b) a legfeljebb 5 cm átmérőjű villamos
vagy gépészeti áttörést, ha az
átvezetéssel érintett építményszerkezet
nem minősül tűzgátló alapszerkezetnek
és a tűzvédelmi osztálya A1 vagy A2,
c) a tűzgátló válaszfalakat.
(1a) A kivételnek minősülő átvezetések
esetében az átvezetési helyen a vezeték
és az építményszerkezet közötti rést,
nyílást, hézagot az átvezetéssel érintett
építményszerkezetre előírt tűzvédelmi
osztálykövetelménynek
legalább
megfelelő tűzvédelmi osztályú anyaggal
tömören le kell zárni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti
átvezetéseknél,
tűzgátló
lezárás
réskitöltő-réslezáró
rendszer
alkalmazása esetén a tűzgátló lezárást
tartós és vízhatlan jelöléssel kell ellátni
az
átvezetéssel
érintett
építményszerkezet mindkét oldalán, a
villamos és gépészeti aknák belső
felületének kivételével. A jelölésnek
magyar nyelven tartalmaznia kell az
alkalmazott lezárás
(3)
Gépészeti
vezetékek,
vezetékrendszerek
B-E,
BL-EL
tűzvédelmi osztályú hőszigetelését a
tűzszakaszhatáron úgy kell átvezetni,
hogy az átvezetés módja a tűz
átterjedését a tűzszakaszhatárt képező
szerkezet
tűzállósági
teljesítménykövetelményével
megegyező időtartamig, de legfeljebb
90 percig meggátolja.
(5) A villamos és gépészeti aknák
vezetékrendszerek rögzítésére szolgáló
falát falazóelemekből vagy legalább 12
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cm vastag vasbetonból kell kialakítani.

cm
vastag
vasbetonból
a
vezetékrendszer rögzítésére megfelelő
szerkezetből kell kialakítani.

11. A tűzterjedés elleni védelem
megoldásainak további követelményei
28. § (1) A tűzterjedés elleni gátak 28. § (1) A tűzterjedés elleni gátak
kialakítása, geometriája meg kell, hogy kialakítása, geometriája kell, hogy
feleljen a 6. melléklet 1-5. ábráinak.
biztosítja a tűzterjedés korlátozását.
meg kell, hogy feleljen a 6. melléklet 15. ábráinak.
29. § (1) A tűzfalat úgy kell kialakítani, 29. § (1) A tűzfalat úgy kell kialakítani,
hogy az épület egészét - beleértve a hogy az épület egészét - beleértve a
tetőszerkezetet is - függőlegesen tetőszerkezetet is - függőlegesen
metssze át.
metssze át olyan módon, ami a tűz
átterjedését az elvárt ideig meggátolja.
(2) Tűzfalban az épületek közötti (2) Tűzfalban az épületek közötti
átjáráshoz, technológiai kapcsolatokhoz átjáráshoz,
gépjárműközlekedéshez,
szükséges,
tűzgátló
nyílászáróval technológiai kapcsolatokhoz szükséges,
ellátott nyílások kialakíthatóak, a tűzfal tűzgátló nyílászáróval ellátott nyílások
felületének 10%-át meg nem haladó kialakíthatóak, a tűzfal felületének
összesített nyílásfelülettel.
10%-át meg nem haladó összesített
nyílásfelülettel, a gépjárműközlekedés
esetében az ahhoz feltétlenül szükséges
nyílásmérettel.
30. §
(2) A vizes helyiség szellőztetésére (2) A vizes helyiség szellőztetésére
szolgáló és legfeljebb 0,1 m átmérőjű szolgáló és legfeljebb 0,1 m átmérőjű
vezeték kivételével, a tűzszakaszhatáron vezeték kivételével, a tűzszakaszhatáron
átvezetett légtechnikai vezeték tűzgátló átvezetett légtechnikai vezeték tűzgátló
lezárására
a
beépített
tűzjelző lezárására
tűzgátló
záróelem
berendezés által vezérelhető tűzgátló alkalmazása esetén a beépített tűzjelző
záróelemet kell alkalmazni és annak berendezés által vezérelhető tűzgátló
tűzjelző berendezés általi, késedelem záróelemet kell alkalmazni és annak
nélküli vezérlését biztosítani kell, ha
tűzjelző berendezés általi, késedelem
nélküli vezérlését biztosítani kell, ha
(5) A beépített tűzjelző berendezés által
vezérelt,
a
tűzjelzéssel
érintett
tűzszakaszon belüli vagy annak határán
beépített, üzemszerűen nyitva tartott
tűzgátló nyílászárók csukódását a
beépített
tűzjelző
berendezésnek
késleltetés nélkül kell vezérelnie, kivéve
a következő eseteket:
b) ha az ajtó tömegtartózkodásra b) ha az ajtó
a nyílászáró
szolgáló helyiség kiürítésére szolgál, és tömegtartózkodásra szolgáló helyiség
a késleltetés időtartama nem haladja kiürítésére szolgál, és a késleltetés
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meg a helyiség kiürítéséhez szükséges
időtartamot.
12. Tetők és tetőtér-beépítés
követelményei
31. §
(2) E vagy F tűzvédelmi osztályú anyag
tetőfedésként alkalmazható, ha az
építmény legfeljebb egy emeletszinttel
rendelkezik és a tűzvédelmi hatóság azt
az adott építményre engedélyezte.

(3) Tetőtér beépítése esetén a tetőtéri
helyiségek és a tetőszerkezet között
olyan
térelhatároló
szerkezetet,
burkolatot kell kialakítani, amely
tűzállósági teljesítménye teljesíti a
tetőfödém
tartószerkezetére
előírt
követelményt. A térelhatároló szerkezet
tűzvédelmi osztálya A1-A2 legyen

időtartama nem haladja meg a helyiség
kiürítéséhez szükséges időtartamot.

(2) E, Froof vagy F tűzvédelmi osztályú
anyag tetőfedésként alkalmazható, ha az
építmény legfeljebb egy emeletszinttel
rendelkezik és a tűzvédelmi hatóság azt
az adott építményre engedélyezte.,
kivéve, ha
a) az E tűzvédelmi osztályú tetőfedés a
Broof(t1) osztályt is teljesíti,
b) az építmény legfeljebb kétszintes és
c) NAK mértékadó kockázati osztályba
tartozik.
(3) Tetőtér beépítése esetén a tetőtéri
helyiségek és a tetőszerkezet, valamint a
tetőtér be nem épített része között olyan
térelhatároló szerkezetet, burkolatot kell
kialakítani,
amely
tűzállósági
teljesítménye teljesíti a tetőfödém
tartószerkezetére előírt követelményt
amellyel a tetőtéri helyiség tüzének
átterjedése a tetőtéri helyiségen kívülre
és a tetőszerkezetre a tetőfödém
tartószerkezetére
előírt
tűzállósági
követelmény
időtartamáig
meggátolható. A térelhatároló szerkezet,
burkolat tűzvédelmi osztálya A1-A2
legalább B legyen

(6) Tetőtér-beépítés esetén a magastető
hőszigetelése
a) NAK osztályú, egy lakást tartalmazó
lakóépület vagy lakórendeltetésű önálló
épületrész esetén A1-E tűzvédelmi
osztályú,
b) NAK osztályú, az a) ponttól eltérő
épület, önálló épületrész esetében A1-D
tűzvédelmi osztályú,

a) NAK mértékadó kockázati osztályú,
egy lakást tartalmazó lakóépület vagy
lakórendeltetésű
önálló
épületrész
esetén A1-E tűzvédelmi osztályú,
b) NAK mértékadó kockázati osztályú,
az a) ponttól eltérő épület, önálló
épületrész esetében A1-D tűzvédelmi
osztályú,
c) AK osztályú épület, önálló épületrész c) AK mértékadó kockázati osztályú
esetén A1-C tűzvédelmi osztályú és
épület, önálló épületrész esetén A1-C
tűzvédelmi osztályú és
d) KK, MK osztályú épület, önálló d) KK, MK mértékadó kockázati
épületrész esetén A1-A2 tűzvédelmi osztályú épület, önálló épületrész esetén
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osztályú
legyen.
32. § (1) KK, MK mértékadó kockázati
osztályú épület esetén a legfeljebb 60
kg/m2
felülettömegű,
térelhatároló
elemeket is tartalmazó tetőfödém
a) hőszigetelése A1-A2 tűzvédelmi
osztályú,

(3) NAK, AK mértékadó kockázati
osztályú épület esetén a legfeljebb 60
kg/m2
felülettömegű
térelhatároló
elemeket is tartalmazó tetőfödém
hőszigetelése és a vízszigetelés anyaga
A1-E tűzvédelmi osztályú legyen és a
tetőszigetelési
rendszer
Broof(t1)
kategóriájú legyen.

(4) A tető-felülvilágító bevilágító
felületének tűzvédelmi osztálya
a) NAK és AK osztályú, tárolási, ipari,
mezőgazdasági
alaprendeltetésű
kockázati egységek
aa) menekülési útvonalán legalább E
d0,
ab) egyéb helyein legalább E, és
b) egyéb esetben legalább D d0
legyen.
(5) A tetőn szabad nyílás, szellőző, tetőfelülvilágító, hő- és füstelvezető
szerkezet a tűzszakaszhatártól legalább
2,5 méter, a tűzfaltól legalább 5,0 méter
távolságra helyezhető el.

új rendelkezés

A1-A2 tűzvédelmi osztályú
legyen.
32. § (1) KK, MK mértékadó kockázati
osztályú épület esetén a legfeljebb 60 80
kg/m2
felülettömegű,
térelhatároló
elemeket is tartalmazó tetőfödém
a) hőszigetelése – a 2. melléklet 1.
táblázatában
előírt
tűzvédelmi
jellemzővel rendelkező, hőszigetelést
tartalmazó tetőfödém hőszigetelésének
kivételével – A1-A2 tűzvédelmi
osztályú,
(3) NAK, AK mértékadó kockázati
osztályú épület esetén a legfeljebb 60 80
kg/m2
felülettömegű
térelhatároló
elemeket is tartalmazó tetőfödém
hőszigetelése – a 2. melléklet 1.
táblázatában
előírt
tűzvédelmi
jellemzővel rendelkező, hőszigetelést
tartalmazó tetőfödém hőszigetelésének
kivételével – és a vízszigetelés anyaga
A1-D, a tetőfödém elvárt tűzvédelmi
osztályát
kedvezőtlenül
nem
befolyásoló szigetelés esetén A1-E
tűzvédelmi osztályú legyen és a
tetőszigetelési
rendszer
Broof(t1)
kategóriájú legyen.
(4) A tető-felülvilágító bevilágító
felületének tűzvédelmi osztálya
a) NAK és AK osztályú, tárolási, ipari,
mezőgazdasági
alaprendeltetésű
kockázati egységekben legalább E,
aa) menekülési útvonalán legalább E
d0,
ab) egyéb helyein legalább E, és
b) egyéb esetben legalább D s3, d0
(5) A lapostetőn tetőn szabad nyílás,
szellőző, tető-felülvilágító, hő- és
füstelvezető szerkezet és egyéb, a tető
alatti tűz tetőn kívülre terjedését
elősegítő szerkezet a tűzszakaszhatártól
legalább 2,5 méter, a tűzfaltól legalább
5,0 méter távolságra helyezhető el,
kivéve, ha
a) a lapostetőt tűzgátló födémként
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alakítják ki, tűzgátló lezárásokkal,
b) a tűzterjedést elősegítő szerkezet
éghető anyagú és a szerkezetet a
tetőtűzterjedés elleni gát legalább 30
cm-el meghaladja,
c) megakadályozzák, hogy a tűz a
tűzterjedést
elősegítő
szerkezeten
keresztül a tetőfödémre vonatkozó
tűzállósági követelmény időtartamán
belül kijusson a tetőn kívülre vagy
d) eltérő magasságú tűzszakaszokat
elválasztó tűzszakaszhatár vagy tűzfal
esetén
az
e
rendelet
szerinti
követelményeket betartják.

új rendelkezés

új rendelkezés

új rendelkezés

VII. FEJEZET
RENDELTETÉSTŐL FÜGGŐ
LÉTESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK
33. § (1) A robbanásveszélyes osztályba
tartozó
anyag
előállítására,
feldolgozására, használatára, tárolására
és
forgalmazására
szolgáló
alaprendeltetésű
helyiséget
más
helyiségtől
tűzgátló
építményszerkezettel kell elválasztani,
másik helyiséggel közvetlenül a
szabadba szellőztetett tűzgátló előtérrel
szabad összekapcsolni. Természetes
szellőzés
esetén
az
előtér
alapterületének legalább az 1%-át, de
minimum 0,16 m2-t kell biztosítani
hatásos
szellőző
felületként.
Mesterséges kialakítás esetén az
előtérben legalább 50 Pa (0,0005 bar)
relatív túlnyomást kell biztosítani.
(2) A robbanásveszélyes osztályba
tartozó
anyag
előállítására,
feldolgozására, tárolására szolgáló
helyiség padlóburkolata és lábazata, ha
az anyag robbanásveszélyes állapotban
fordul
elő,
mechanikai
hatásra
gyújtóképes szikrát nem okozó,
elektrosztatikus
szempontból
vezetőképes legyen. Éghető folyadékok
előfordulása esetén folyadékot át nem
eresztő kialakítású legyen.

33. § (1) A robbanásveszélyes osztályba
tartozó
anyag
előállítására,
feldolgozására, használatára, tárolására
és
forgalmazására
szolgáló
alaprendeltetésű
helyiséget
más
helyiségtől
tűzgátló
építményszerkezettel kell elválasztani,
másik helyiséggel közvetlenül a
szabadba szellőztetett tűzgátló előtérrel
szabad összekapcsolni. Természetes
szellőzés
esetén
az
előtér
alapterületének legalább az 1%-át, de
minimum 0,16 m2-t kell biztosítani
hatásos
szellőző
felületként.
Mesterséges kialakítás esetén az
előtérben legalább 50 Pa (0,0005 bar)
relatív túlnyomást kell biztosítani. .
(2) A robbanásveszélyes osztályba
tartozó
anyag
előállítására,
feldolgozására, tárolására szolgáló
helyiség padlóburkolata és lábazata, ha
az anyag robbanásveszélyes állapotban
fordul
elő,
mechanikai
hatásra
gyújtóképes szikrát nem okozó,
elektrosztatikus
szempontból
vezetőképes legyen. Éghető folyadékok
előfordulása esetén folyadékot át nem
eresztő kialakítású legyen.
KK vagy MK mértékadó kockázati
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(3) Az épületen belüli szemétgyűjtő
helyiség nem szabadba nyíló ajtaja
legalább D tűzvédelmi osztályú és EI2
30-C tűzállósági teljesítményű, továbbá
határoló falszerkezete legalább A2
tűzvédelmi osztályú és EI 30 tűzállósági
teljesítményű legyen.

(4) KK vagy MK osztályba tartozó
lakó- és közösségi épületekben a be
nem épített tetőtér és a pince bejárata
legalább D tűzvédelmi osztályú EI2 30C tűzállósági teljesítményű ajtó legyen.

osztályba tartozó lakó- és közösségi
épületekben a be nem épített tetőtér nem
szabadba nyíló bejárata legalább EI2 30C tűzállósági teljesítményű ajtó legyen.
Az épületen belüli szemétgyűjtő
helyiség nem szabadba nyíló ajtaja
legalább D tűzvédelmi osztályú és EI2
30-C tűzállósági teljesítményű, továbbá
határoló falszerkezete legalább A2
tűzvédelmi osztályú és EI 30 tűzállósági
teljesítményű legyen.
Lakó és közösségi alaprendeltetésű
kockázati egységben a 100 m2-nél
nagyobb
alapterületű,
mérsékelten
tűzveszélyes
osztályú
anyagok
tárolására szolgáló helyiség, közös
bejáratú helyiségcsoport falszerkezetét
födémtől födémig kell kialakítani. A
falszerkezet legalább A2 tűzvédelmi
osztályú és EI 30 tűzállósági
teljesítményű, nem szabadba nyíló
ajtaja legalább EI2 30-C tűzállósági
teljesítményű legyen.
KK vagy MK osztályba tartozó lakó- és
közösségi épületekben a be nem épített
tetőtér és a pince bejárata legalább D
tűzvédelmi
osztályú
EI2
30-C
tűzállósági teljesítményű ajtó legyen.
A szomszédos, technológiailag nem
kapcsolódó helyiségektől az adott épület
mértékadó kockázati besorolásának
megfelelő
tűzgátló
építményszerkezetekkel kell határolni
a) a 140 kW összteljesítmény feletti
kazánhelyiséget,
b) a gázmotor tereket, ha az
összteljesítmény meghaladja a 140 kWt,
c) a 200 m2 alapterület fölötti gépészeti
helyiségeket, szellőző gépházakat,
d) a normál és biztonsági tápellátással is
rendelkező
főelosztó
vagy
kisfeszültségű, 3 x 250 A-nél nagyobb
áramerősségű betáplálással rendelkező
főelosztó
elhelyezésére
szolgáló
villamos kapcsoló helyiségeket és a
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(5) A 100 m2-nél nagyobb alapterületű,
tűzveszélyes
osztályú
anyagok
tárolására
szolgáló
helyiség
falszerkezetét födémtől födémig kell
kialakítani. A falszerkezet legalább A2
tűzvédelmi osztályú és EI 30 tűzállósági
teljesítményű, ajtaja legalább D
tűzvédelmi osztályú és EI2 30-C
tűzállósági teljesítményű legyen.

több tűzeseti fogyasztó megtáplálására
szolgáló,
a
megtáplált
tűzeseti
fogyasztóval
nem
egybeépített
biztonsági
tápforrás
berendezéseit
tartalmazó helyiséget,
e)
a
tűzivíz
ellátást
biztosító
nyomásfokozó szivattyút tartalmazó
helyiséget,
f)
a
kórházak
energiaellátását,
üzemképességét
fenntartó
berendezéseket tartalmazó helyiségeket,
g) a tűzoltósági beavatkozási központot,
h) a nemzetbiztonsági, tűzbiztonsági
szempontok alapján a tűzvédelmi
hatóság
által
meghatározott
helyiségeket,
i) közösségi alaprendeltetés esetén –
kereskedelmi rendeltetés kivételével – a
300 kg/l mennyiséget meghaladó
mennyiségű, fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag passzív tárolására szolgáló
helyiséget, kivéve az e célra minősített
tároló szekrényben történő tárolást és
j) a gázpalacktároló helyiséget.
A 100 m2-nél nagyobb alapterületű,
tűzveszélyes
osztályú
anyagok
tárolására
szolgáló
helyiség
falszerkezetét födémtől födémig kell
kialakítani. A falszerkezet legalább A2
tűzvédelmi osztályú és EI 30 tűzállósági
teljesítményű, ajtaja legalább D
tűzvédelmi osztályú és EI2 30-C
tűzállósági teljesítményű legyen
(5) A beépített tűzoltó berendezés
oltóközpont-helyiségét, gépházát a
szomszédos helyiségektől a berendezés
előírt működési időtartamával legalább
megegyező tűzállósági teljesítményű
építményszerkezetekkel
kell
elválasztani. Abban az esetben, ha a
működési
időtartam-követelmény
meghaladja az építmény teherhordó
falára előírt tűzállósági teljesítménykövetelmény időtartamát, akkor a
teherhordó falra vonatkozó tűzállósági
teljesítményt kell teljesítenie az
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(6) Padlástérben csak külön helyiségben
lehet elhelyezni, kialakítani központi
szellőző és klíma berendezéseket.

(7) Az adott épület mértékadó kockázati
besorolásának
megfelelő
tűzgátló
építményszerkezetekkel kell határolni

a) a 140 kW összteljesítmény feletti
kazánhelyiséget,
b) a gázmotor tereket, ha az
összteljesítmény meghaladja a 140 kWt,
c) a 200 m2 alapterület fölötti gépészeti
helyiségeket, szellőző gépházakat,
d) a központi szellőző berendezés
padlástéri helyiségét,
e) a transzformátor helyiségeket,
f) a villamos kapcsoló helyiségeket és a
biztonsági
tápforrás
berendezéseit
tartalmazó helyiséget,
g) a tűzivíz ellátást biztosító
nyomásfokozó szivattyút tartalmazó
helyiséget,
h) a kórházak, nemzeti létfontosságú
rendszerelemek
energiaellátását,
üzemképességét
fenntartó
berendezéseket tartalmazó helyiségeket,
i) a tűzoltósági beavatkozási központot
és
j) a nemzetbiztonsági, tűzbiztonsági
szempontok alapján a tűzvédelmi
szakhatóság
által
meghatározott
helyiségeket.
(8) A beépített tűzoltó berendezés

elválasztó falnak.
(6)
Padlástérben
csak
külön
helyiségben lehet elhelyezni, kialakítani
központi
szellőző
és
klíma
berendezéseket.
(6) A vízalapú tűzoltó berendezés
szivattyúházának
megközelítését
szabadból, füstmentes lépcsőházból
vagy füstmentes lépcsőház előteréből
kell biztosítani.
(7) Az adott épület mértékadó kockázati
besorolásának
megfelelő
tűzgátló
építményszerkezetekkel kell határolni
(7) A tömegtartózkodásra szolgáló
helyiségben előírt B-s1, d0 tűzvédelmi
osztályú mennyezetburkolat helyett
alkalmazható C-s1, d0 tűzvédelmi
osztályú és g1 gyújtásveszélyességi
kategóriájú szerkezet.”
a) a 140 kW összteljesítmény feletti
kazánhelyiséget,
b) a gázmotor tereket, ha az
összteljesítmény meghaladja a 140 kWt,
c) a 200 m2 alapterület fölötti gépészeti
helyiségeket, szellőző gépházakat,
d) a központi szellőző berendezés
padlástéri helyiségét,
e) a transzformátor helyiségeket,
f) a villamos kapcsoló helyiségeket és a
biztonsági
tápforrás
berendezéseit
tartalmazó helyiséget,
g) a tűzivíz ellátást biztosító
nyomásfokozó szivattyút tartalmazó
helyiséget,
h) a kórházak, nemzeti létfontosságú
rendszerelemek
energiaellátását,
üzemképességét
fenntartó
berendezéseket tartalmazó helyiségeket,
i) a tűzoltósági beavatkozási központot
és
j) a nemzetbiztonsági, tűzbiztonsági
szempontok alapján a tűzvédelmi
szakhatóság
által
meghatározott
helyiségeket.
(8) A beépített tűzoltó berendezés
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oltóközpont-helyiségét, gépházát a
szomszédos helyiségektől a berendezés
előírt működési időtartamával legalább
megegyező
időtartamú
építményszerkezetekkel
kell
elválasztani. Abban az esetben, ha a
működésiidőtartam-követelmény
meghaladja az építmény teherhordó
falára előírt tűzállóságiteljesítménykövetelmény időtartamát, akkor a
teherhordó falra vonatkozó tűzállósági
teljesítményt kell teljesítenie az
elválasztó falnak.
(9) A sprinkler tűzoltó berendezés
sprinkler
központjának,
szivattyúházának
megközelítését
szabadból, füstmentes lépcsőházból
vagy füstmentes lépcsőház előteréből
kell biztosítani.
34. § (1) A szellőzőrendszereket úgy
kell kialakítani, hogy az egyes szintek,
önálló rendeltetési egységek között az
esetleg keletkező tűz és füstgáz
átterjedését a szellőzőrendszer ne tegye
lehetővé.

(2) A gépészeti aknán kívül elhelyezett
szellőző-berendezés több tűzszakaszon
átvezetett csatornáit és szigetelését A1
vagy A2-s1 minősítésű anyagból kell
készíteni.
(3) A gépészeti aknában, valamint
tűzszakaszon belül más helyiségen is
átvezetett szellőzőcsatornának legalább
C tűzvédelmi osztályú anyagból kell
készülnie, kivéve a robbanásveszélyes
anyagok jelenléte esetén, ahol azok csak
A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályba
tartozó anyagúak lehetnek.
(4) A szellőzőnyílások rácsszerkezetét
A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú
anyagból kell készíteni.

oltóközpont-helyiségét, gépházát a
szomszédos helyiségektől a berendezés
előírt működési időtartamával legalább
megegyező
időtartamú
építményszerkezetekkel
kell
elválasztani. Abban az esetben, ha a
működésiidőtartam-követelmény
meghaladja az építmény teherhordó
falára előírt tűzállóságiteljesítménykövetelmény időtartamát, akkor a
teherhordó falra vonatkozó tűzállósági
teljesítményt kell teljesítenie az
elválasztó falnak.
(9) A sprinkler tűzoltó berendezés
sprinkler
központjának,
szivattyúházának
megközelítését
szabadból, füstmentes lépcsőházból
vagy füstmentes lépcsőház előteréből
kell biztosítani.
34. § (1) A szellőzőrendszereket úgy
kell kialakítani, hogy az egyes szintek,
önálló rendeltetési egységek között az
esetleg keletkező tűz és füstgáz
átterjedését a szellőzőrendszer ne tegye
lehetővé,
kivéve
azokat
a
helyiségcsoportokat, amelyek között a
helyiségkapcsolatok a tűz és a füstgáz
terjedését nem korlátozzák.
(2) A gépészeti aknán kívül elhelyezett
szellőző-berendezés több tűzszakaszon
átvezetett csatornáit A1 vagy A2-s1, és
szigetelését A1, A1L, A2-s1 vagy A2-s1
A2L-s1 minősítésű anyagból kell
készíteni.
(3) A gépészeti aknában, valamint
tűzszakaszon belül más helyiségen is
átvezetett szellőzőcsatornának legalább
C tűzvédelmi osztályú anyagból kell
készülnie, kivéve a fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes anyagok jelenléte
esetén, ahol azok csak A1 vagy A2
tűzvédelmi osztályba tartozó anyagúak
lehetnek.
(4) A szellőzőnyílások rácsszerkezetét
A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú
anyagból kell készíteni.
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(5) A mesterséges szellőztetés villamos
motorjával B-F tűzvédelmi osztályú
építményszerkezet nem érintkezhet.
35. § (1) A robbanásveszélyes osztályba
tartozó
anyag
előállítására,
feldolgozására, tárolására szolgáló
helyiségben,
robbanásveszélyes
zónában a szellőzés lehetőségét
biztosítani kell.
(2) Mesterséges szellőzés esetén olyan
szellőztető berendezést kell használni,
hogy annak bekapcsolásakor, valamint
üzemeltetés közben gyújtószikra ne
keletkezzen,
és
a
berendezésen
keresztül külső gyújtóforrás gyújtási
veszélyt ne jelentsen.
(3) Jogszabályban vagy a tűzvédelmi
hatóság által megállapított esetekben
olyan
automatikus
észlelőés
jelzőberendezést kell alkalmazni, amely
az alsó éghetőségi határkoncentráció
20%-ának elérésekor jelzést ad, továbbá
az alsó éghetőségi határkoncentráció
40%-ának elérésekor a szükséges
beavatkozásokat, vészszellőzés indítását
és technológia leállítását elvégzi.
(4)
A
robbanásveszélyes
tűzveszélyességi
osztályba
tartozó
anyag előállítására, feldolgozására,
tárolására
szolgáló
helyiségben,
robbanásveszélyes
zónában
recirkulációs
szellőztetés
nem
alkalmazható.
(5) A szennyezett levegő kivezetési
helyét úgy kell kialakítani, hogy az a
környezetét ne veszélyeztesse.
(6) Tűzveszélyes osztályba tartozó
anyag elszívása esetén a porkamra,
ülepítő csak A1 vagy A2 tűzvédelmi
osztályba tartozó anyagból alakítható ki.
A belső felület mechanikai hatásra
gyújtóképes szikrát nem okozhat.
13. Lakó, üdülő rendeltetés
36. § (1) Lakó rendeltetés esetén NAK
és AK osztályba tartozó épületekben a
lakások közötti elválasztó falak legalább

(5) A mesterséges szellőztetés villamos
motorjával B-F tűzvédelmi osztályú
építményszerkezet nem érintkezhet.
35. § (1) A robbanásveszélyes osztályba
tartozó
anyag
előállítására,
feldolgozására, tárolására szolgáló
helyiségben,
robbanásveszélyes
zónában - a szellőzés lehetőségét
biztosítani kell.
(2) Mesterséges szellőzés esetén olyan
szellőztető berendezést kell használni,
hogy annak bekapcsolásakor, valamint
üzemeltetés közben gyújtószikra ne
keletkezzen, és a berendezésen keresztül
külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne
jelentsen.
(3) Jogszabályban vagy a tűzvédelmi
hatóság által megállapított esetekben
olyan
automatikus
észlelőés
jelzőberendezést kell alkalmazni, amely
az alsó éghetőségi határkoncentráció
20%-ának elérésekor jelzést ad, továbbá
az alsó éghetőségi határkoncentráció
40%-ának elérésekor a szükséges
beavatkozásokat, vészszellőzés indítását
és technológia leállítását elvégzi.
(4)
A
robbanásveszélyes
tűzveszélyességi
osztályba
tartozó
anyag előállítására, feldolgozására,
tárolására
szolgáló
helyiségben,
robbanásveszélyes
zónában
recirkulációs
szellőztetés
nem
alkalmazható.
(5) A szennyezett levegő kivezetési
helyét úgy kell kialakítani, hogy az a
környezetét ne veszélyeztesse.
(6) Tűzveszélyes osztályba tartozó
anyag elszívása esetén a porkamra,
ülepítő csak A1 vagy A2 tűzvédelmi
osztályba tartozó anyagból alakítható ki.
A belső felület mechanikai hatásra
gyújtóképes szikrát nem okozhat.
36. § (1) Lakó, üdülő rendeltetés esetén
NAK és AK kockázati osztályba tartozó
épületekben kockázati egységben a
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EI 30 tűzvédelmi teljesítményűek
legyenek. A KK és MK osztályba
tartozó épületben a lakások közötti
elválasztó falat legalább tűzgátló fallal
egyenértékű tűzállósági teljesítményű
szerkezetként kell létesíteni.

(2) Lakó vagy üdülő rendeltetés esetén a
NAK osztály kivételével a zárt
folyosóra, menekülési útvonalra vagy
lépcsőházba nyíló lakossági tárolók
ajtói legalább D tűzvédelmi osztályú és
EI2 30-C tűzvédelmi teljesítményűek
legyenek.
(3) Lakó rendeltetés esetén, a NAK és
az AK osztály kivételével a zárt közép
vagy
oldalfolyosóra,
menekülési
útvonalra vagy lépcsőházba nyíló
lakások ajtói legalább D tűzvédelmi
osztályú és EI2 30 tűzvédelmi
teljesítményűek legyenek.

14. Szállás rendeltetés
37. § (1) Szállás rendeltetés esetén a
szobaegységek közötti elválasztó fal
legalább EI 30 perc tűzvédelmi
teljesítményű legyen.
(2) A NAK és AK osztály kivételével a
szobaegységek épületen belüli bejárati
ajtói legalább D tűzvédelmi osztályú és
EI2 30-C tűzvédelmi teljesítményűek
legyenek.
(3) A menekülési útvonalra nyíló 20 m2nél
nagyobb
alapterületű
tárolóhelyiségek ajtói legalább D
tűzvédelmi osztályú és EI2 30-C

lakások,
üdülőegységek
közötti
elválasztó falak legalább EI 30
tűzvédelmi tűzállósági teljesítményűek
legyenek. A KK és MK kockázati
osztályba tartozó épületben kockázati
egységben
a
lakások,
lakást,
üdülőegységet
határoló
közötti
elválasztó falat legalább tűzgátló fallal
egyenértékű tűzállósági teljesítményű
szerkezetként kell létesíteni.
(2) Lakó vagy üdülő rendeltetés esetén a
NAK kockázati osztályú kockázati
egység kivételével a zárt folyosóra,
menekülési útvonalra vagy lépcsőházba
nyíló lakossági tárolók, közös bejáratú
tároló helyiségcsoportok épületen belüli
ajtói legalább D tűzvédelmi osztályú és
EI2 30-C tűzvédelmi tűzállósági
teljesítményűek legyenek.
(3) Lakó, üdülő rendeltetés esetén, a
NAK és az AK kockázati osztályú
kockázati egység kivételével a zárt
közép vagy oldalfolyosóra, menekülési
útvonalra vagy lépcsőházba nyíló
lakások, üdülőegységek épületen belüli
lakásbejárati
ajtói
legalább
D
tűzvédelmi osztályú és EI2 30
tűzvédelmi tűzállósági teljesítményűek
legyenek.
37. § (1) Szállás rendeltetés esetén a
szobaegység
és
a
szomszédos
helyiségek
szobaegységek
közötti
elválasztó fal legalább EI 30 perc
tűzvédelmi tűzállósági teljesítményű
legyen.
(2) A NAK és AK kockázati osztályú
kockázati
egység
kivételével
a
szobaegységek épületen belüli bejárati
ajtói legalább D tűzvédelmi osztályú és
EI2 30-C tűzvédelmi tűzállósági
teljesítményűek legyenek.
(3) A menekülési útvonalra nyíló 20 m2nél
nagyobb
alapterületű
tárolóhelyiségek ajtói legalább D
tűzvédelmi osztályú és EI2 30-C
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teljesítményűek legyenek.
új rendelkezés

új rendelkezés

új rendelkezés

új rendelkezés

15. Oktatási, nevelési,
gyermekfoglalkoztató, játszóház
rendeltetés
38. § (1) Bölcsődei rendeltetés kizárólag
a földszinten vagy a kijárati szinten
alakítható ki.
(2) Óvodai rendeltetés kizárólag a
földszinten vagy a kijárati szinten,
valamint az annál legfeljebb 7,0
méterrel magasabban elhelyezkedő
szinten alakítható ki.

teljesítményűek legyenek.
(5) Elegendő a lakórendeltetésre
vonatkozó követelmények betartása a
szociális vagy gyermekvédelmi ellátás
keretében működő szállás vagy saját
otthont pótló, helyettesítő intézmény
esetén akkor, ha
a) gyermekvédelmi ellátás esetén az
ellátott, gondozott személyek, valamint
a felügyeletüket, szükség szerinti
mentésüket ellátó személyek aránya
legfeljebb 5:1 és a felügyeletet
folyamatosan ellátják, valamint a (6)
bekezdésben foglaltak teljesülnek,
b) szociális ellátás esetén a szállás,
intézmény legfeljebb 12 fő fogyatékos
személy,
pszichiátriai
beteg,
szenvedélybeteg lakhatását biztosítja,
vagy a lakhatást családok átmeneti
otthonához, hajléktalan személyek
átmeneti
szállásához,
nappali
melegedőjéhez
kapcsolódó
külső
férőhelyen nyújtják.
(6) Gyermekotthon esetén a jellemzően
6 év alatti korosztályba tartozó
gyermekek részére szolgáló helyiség az
alagsorban, a földszinten vagy a kijárati
szinten, valamint az alagsor, földszint,
kijárati szint feletti következő, az annál
legfeljebb 7,0 méterrel magasabban
elhelyezkedő szinten alakítható ki.”
„15. Oktatási, nevelési,
gyermekfoglalkoztató, gyermekek
napközbeni ellátását biztosító, továbbá
játszóház rendeltetés”
38. § (1) Bölcsődei rendeltetés, továbbá
a jellemzően 3 év alatti gyermekek
napközbeni ellátására szolgáló helyiség
kizárólag a földszinten vagy a kijárati
szinten alakítható ki.
(2) Óvodai rendeltetés, továbbá a
jellemzően 3-6 év közötti gyermekek
napközbeni ellátására, foglalkoztatására
szolgáló
helyiség
kizárólag
az
alagsorban, a földszinten vagy a kijárati
szinten, valamint az alagsor, földszint,
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(3) Az oktatási, nevelési önálló
rendeltetési egységet a többi rendeltetési
egységtől tűzgátló építményszerkezettel
kell elválasztani.

(4) A
huzamos
helyiség

gyermekek elhelyezésére,
tartózkodására
szolgáló

a) falburkolata KK osztály esetén
legalább B-s1, d0, MK osztály esetén
legalább A2-s1,d0 tűzvédelmi osztályú,
b) mennyezetburkolata KK osztály
esetén legalább B-s1, d0, MK osztály
esetén legalább A2-s1,d0, tűzvédelmi
osztályú,
c) padlóburkolata KK és MK osztály
esetén legalább Bfl-s1 tűzvédelmi
osztályú és

kijárati szint feletti következő, az annál
legfeljebb 7,0 méterrel magasabban
elhelyezkedő szinten alakítható ki.
(3) Az oktatási, nevelési önálló
rendeltetési egységet a többi rendeltetési
egységtől tűzgátló építményszerkezettel
kell elválasztani.
(3) A gyermekek elhelyezésére,
huzamos
tartózkodására
szolgáló
helyiség
a) falburkolata KK kockázati osztályú
kockázati egység esetén legalább B-s1,
d0, MK kockázati osztályú kockázati
egység esetén legalább A2-s1, d0
tűzvédelmi osztályú,
b) mennyezetburkolata KK kockázati
osztályú kockázati egység esetén
legalább B-s1, d0, MK osztályú
kockázati egység esetén legalább A2-s1,
d0 tűzvédelmi osztályú,
c) padlóburkolata KK és MK kockázati
osztályú kockázati egység esetén
legalább Cfl-s1 tűzvédelmi osztályú, és
d) belső oldali hő- és hangszigetelése
A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú
legyen.
(4) A gyermekek elhelyezésére,
huzamos
tartózkodására
szolgáló
helyiség
(4) Ha a rendeltetési egység teljes
területét beépített automatikus tűzjelző
és oltóberendezés védi, akkor az MK
osztályba tartozó rendeltetés esetén A2
tűzvédelmi osztály helyett megengedett
a B tűzvédelmi osztályú anyagok
használata.
a) falburkolata KK osztály esetén
legalább B-s1, d0, MK osztály esetén
legalább A2-s1,d0 tűzvédelmi osztályú,
b) mennyezetburkolata KK osztály
esetén legalább B-s1, d0, MK osztály
esetén legalább A2-s1,d0, tűzvédelmi
osztályú,
c) padlóburkolata KK és MK osztály
esetén legalább Bfl-s1 tűzvédelmi
osztályú és
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d) belső oldali hő- és hangszigetelése
A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú
legyen.
(5) Ha a rendeltetési egység teljes
területét beépített automatikus tűzjelző
és oltóberendezés védi, akkor az MK
osztályba tartozó rendeltetés esetén A2
tűzvédelmi osztály helyett megengedett
a B tűzvédelmi osztályú anyagok
használata.

(6) A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvény
szerinti családi napközi esetében a
kiürítésre
vonatkozó
általános
tűzvédelmi
követelményeket
kell
betartani.

(7) Az egy lakóegységen belül több, a

d) belső oldali hő- és hangszigetelése
A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú
legyen.
(5) Ha a rendeltetési egység teljes
területét beépített automatikus tűzjelző
és oltóberendezés védi, akkor az MK
osztályba tartozó rendeltetés esetén A2
tűzvédelmi osztály helyett megengedett
a B tűzvédelmi osztályú anyagok
használata.
(5) A jellemzően 6 év alatti gyermekek
napközbeni
ellátására
szolgáló
rendeltetés esetében a lakórendeltetésre
vonatkozó
általános
tűzvédelmi
követelményeket kell betartani, ha
a) a gyermekek ellátására szolgáló
helyiséget az alagsorban, földszinten,
kijárati szinten helyezik el, valamint a
gyermekek és a gyermekek felügyeletét,
szükség szerinti mentését ellátó
személyek aránya legfeljebb 5:1,
b) a gyermekek ellátására szolgáló
helyiséget az alagsor, földszint, kijárati
szint feletti következő, az annál
legfeljebb 7,0 méterrel magasabban
elhelyezkedő szinten helyezik el, a
gyermekek
felügyeletét,
szükség
szerinti mentését ellátó személyek
száma legalább 2 fő, a gyermekek
száma legfeljebb 5 fő,
és a felügyeletet, mentést ellátó
személyek
folyamatosan
a
gyermekekkel vannak.
(6) A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvény
szerinti családi napközi esetében a
kiürítésre
vonatkozó
általános
tűzvédelmi
követelményeket
kell
betartani.
(6) Az (5) bekezdés szerinti rendeltetés
a lakó- vagy közösségi alaprendeltetésű
kockázati egység részét képezheti abban
az esetben is, ha az 1. mellékletben
foglalt 4. táblázat szerinti létszám- és
alapterületi értékektől eltérnek.
(7) Az egy lakóegységen belül több, a

45

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció – www.flamella.hu email: info@flamella.hu tel.: (30)252812

gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény szerinti
családi napközi kialakítása során, ha a
családi napközi nem az épület
földszintjén vagy első emeletén
helyezkedik el, a (6) bekezdésben
foglaltakon túlmenően biztosítani kell a
kétirányú kiürítés lehetőségét, valamint
a
menekülésre
számításba
vett
átriumok,
közlekedők
hőés
füstelvezetése tekintetében az e
rendeletben
foglalt
előírások
teljesülését.

(8) A 200 m2-nél nagyobb alapterületű
játszóház létesítése esetén a gyermekek
foglalkoztatására szolgáló helyiséget hő
és füst elleni védelemmel kell ellátni.
Gravitációs füstelvezetés esetén a
helyiség alapterületének 1%-át elérő
hatásos
nyílásfelületű
hőés
füstelvezető, valamint légpótló felületet
kell
kialakítani.
Gépi
hőés
füstelvezetés esetén a szükséges
elszívási és légpótlási teljesítmény 2
m3/s
legyen
a
gravitációs
füstelvezetéshez és légpótláshoz tartozó
hatásos nyílásfelület minden m2-ére
számítva.

gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény szerinti
családi napközi kialakítása során, ha a
családi napközi nem az épület
földszintjén vagy első emeletén
helyezkedik el, a (6) bekezdésben
foglaltakon túlmenően biztosítani kell a
kétirányú kiürítés lehetőségét, valamint
a
menekülésre
számításba
vett
átriumok,
közlekedők
hőés
füstelvezetése tekintetében az e
rendeletben
foglalt
előírások
teljesülését.
(7) A 200 m2-nél nagyobb alapterületű,
gyermekek,
gyermekcsoportok
szórakozására
szolgáló,
játszóeszközöket tartalmazó játszóház
rendeltetésű helyiséget hő és füst elleni
védelemmel kell ellátni. Gravitációs
füstelvezetés
esetén
a
helyiség
alapterületének 1%-át elérő hatásos
nyílásfelületű hő- és füstelvezető,
valamint
légpótló
felületet
kell
kialakítani. Gépi hő- és füstelvezetés
esetén a szükséges elszívási és
légpótlási teljesítmény 2 m3/s legyen a
gravitációs
füstelvezetéshez
és
légpótláshoz
tartozó
hatásos
nyílásfelület minden m2-ére számítva.
(8) A 200 m2-nél nagyobb alapterületű
játszóház létesítése esetén a gyermekek
foglalkoztatására szolgáló helyiséget hő
és füst elleni védelemmel kell ellátni.
Gravitációs füstelvezetés esetén a
helyiség alapterületének 1%-át elérő
hatásos
nyílásfelületű
hőés
füstelvezető, valamint légpótló felületet
kell
kialakítani.
Gépi
hőés
füstelvezetés esetén a szükséges
elszívási és légpótlási teljesítmény 2
m3/s
legyen
a
gravitációs
füstelvezetéshez és légpótláshoz tartozó
hatásos nyílásfelület minden m2-ére
számítva.
(8) A 20 fő feletti befogadóképességű
tantermet, előadótermet, foglalkoztató
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és hasonló rendeltetésű helyiséget
legalább tűzgátló válaszfallal kell
határolni a szomszédos helyiségektől.
(9) Bölcsődei csoportszobát befogadó
óvodai rendeltetésű kockázati egység
esetén – a kiürítésre és a gyermekek
tartózkodására
szolgáló
helyiség
elhelyezésére vonatkozó követelmények
kivételével – elegendő az AK kockázati
osztályhoz
tartozó
követelmények
érvényesítése, ha a KK kockázati
osztályt kizárólag a menekülési
képesség
figyelembe
vétele
eredményezi.”

új rendelkezés

17. Egészségügyi rendeltetés
40. § (1) A műtőket vagy központi
műtői területeket - több műtőegység
esetén - a technológiailag hozzá
kapcsolódó gépészeti, villamos és
orvostechnológiai helyiségekkel együtt
önálló tűzszakaszban kell elhelyezni
úgy, hogy a műtők hőellátása és
villamosenergia-ellátása, a légtechnikai
és a műtéteket kiszolgáló bármely
egyéb rendszerének működőképessége a
szomszédos tűzszakaszok esetleges tüze
esetén is biztosított legyen. A szükséges
működési időt az orvos-technológiai
terv alapján kell meghatározni.

40. § (1) A műtőket vagy központi
műtői területeket - több műtőegység
esetén - a technológiailag, valamint
sterilitás
szempontjából
hozzá
kapcsolódó gépészeti, villamos, és
orvostechnológiai, továbbá ébredő, őrző
és hasonló betegellátó helyiségekkel
együtt önálló tűzszakaszban kell
elhelyezni úgy, hogy a műtők hőellátása
és
villamosenergia-ellátása,
a
légtechnikai és a műtéteket kiszolgáló
bármely
egyéb
rendszerének
működőképessége
a
szomszédos
tűzszakaszok esetleges tüze esetén is
biztosított
legyen.
A
szükséges
működési időt az orvos-technológiai
terv alapján kell meghatározni.
(2) Az előkészítéssel menthető vagy
előkészítéssel sem menthető személyek
huzamos
tartózkodására
szolgáló
helyiségeit, helyiségcsoportjait minden
más
helyiségtől
tűzgátló
építményszerkezettel és legalább D
tűzvédelmi
osztályú,
EI2
30-C
tűzvédelmi tűzállósági teljesítményű, és
Sm S200 füstgátló képességű ajtóval kell
leválasztani.

(2) Az előkészítéssel menthető vagy
előkészítéssel sem menthető személyek
huzamos
tartózkodására
szolgáló
helyiségeit, helyiségcsoportjait minden
más
helyiségtől
tűzgátló
építményszerkezettel és legalább D
tűzvédelmi
osztályú,
EI2
30-C
tűzvédelmi teljesítményű, és Sm
füstgátló képességű ajtóval kell
leválasztani.
18. Szociális rendeltetés
41. § (1) A szobaegységeket egymástól 41. § (1) A szobaegységeket egymástól
legalább EI 30 tűzállósági teljesítményű legalább EI 30 tűzállósági teljesítményű
falszerkezettel kell elválasztani.
falszerkezettel kell elválasztani.

47

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció – www.flamella.hu email: info@flamella.hu tel.: (30)252812

(2) A szobaegységek épületen belüli
bejárati ajtói legalább D tűzvédelmi
osztályú és EI2 30-C tűzvédelmi
teljesítményű legyenek.
(3) Ha a fogyatékos személyek, a
pszichiátriai, a szenvedélybetegek,
valamint a hajléktalan személyek
részére a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény
szerinti lakhatási szolgáltatás legfeljebb
tizenkét fő számára kialakított lakásban
vagy házban történik, akkor tűzvédelmi
szempontból a lakó rendeltetésre
vonatkozó
követelményeket
kell
érvényesíteni.
Ha
a
lakhatási
szolgáltatás tizenkét főnél több személy
számára kialakított lakásban vagy
házban történik, akkor tűzvédelmi
szempontból a szociális rendeltetésre
vonatkozó
követelményeket
kell
érvényesíteni.
(4) A legalább AK osztályú szociális
rendeltetésű
kockázati
egységet,
valamint a 6 év alatti gyermekek
elhelyezésére szolgáló gyermekotthont
kizárólag a kijárati szinten és az azt
követő,
legfeljebb
7,0
méter
szintmagasságú
szinten
lehet
kialakítani.
(5) A tömegtartózkodásra szolgáló
helyiségek
falburkolata,
mennyezetburkolata és belső oldali hőés hangszigetelése legalább B-s1,d0
osztályú, padlóburkolata legalább Bfl-s1
osztályú legyen.
19. Művelődési, kulturális, hitéleti
rendeltetés

41. § A szociális rendeltetésre
vonatkozó tűzvédelmi követelményeket
a
rendeltetés
jellege,
jellemzői
figyelembevételével, a jelen fejezetben
szabályozott rendeltetések tűzvédelmi
követelményei
alapján
kell
megállapítani.
(2) A szobaegységek épületen belüli
bejárati ajtói legalább D tűzvédelmi
osztályú és EI2 30-C tűzvédelmi
teljesítményű legyenek.
(3) Ha a fogyatékos személyek, a
pszichiátriai, a szenvedélybetegek,
valamint a hajléktalan személyek
részére a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény
szerinti lakhatási szolgáltatás legfeljebb
tizenkét fő számára kialakított lakásban
vagy házban történik, akkor tűzvédelmi
szempontból a lakó rendeltetésre
vonatkozó
követelményeket
kell
érvényesíteni.
Ha
a
lakhatási
szolgáltatás tizenkét főnél több személy
számára kialakított lakásban vagy
házban történik, akkor tűzvédelmi
szempontból a szociális rendeltetésre
vonatkozó
követelményeket
kell
érvényesíteni.
(4) A legalább AK osztályú szociális
rendeltetésű
kockázati
egységet,
valamint a 6 év alatti gyermekek
elhelyezésére szolgáló gyermekotthont
kizárólag a kijárati szinten és az azt
követő,
legfeljebb
7,0
méter
szintmagasságú
szinten
lehet
kialakítani.
(5) A tömegtartózkodásra szolgáló
helyiségek
falburkolata,
mennyezetburkolata és belső oldali hőés hangszigetelése legalább B-s1,d0
osztályú, padlóburkolata legalább Bfl-s1
osztályú legyen.
19. Nézőtérrel vagy anélkül kialakított
rendezvényterek, továbbá művelődési
Művelődési, kulturális, hitéleti
rendeltetés
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42. § (1) A művelődési, kulturális,
hitéleti önálló rendeltetési egységet a
többi
rendeltetéstől
tűzgátló
építményszerkezettel kell elválasztani.
(3) A díszletanyagok tárolására
szolgáló,
100
m2-nél
nagyobb
alapterületű
helyiséget
tűzgátló
építményszerkezetekkel
kell
elválasztani
a
szomszédos
helyiségektől.

(5) A nézőtér jellegű elrendezés esetén a
székeket 100 főnél több, de 301 főnél
kevesebb
személy
befogadására
szolgáló helyiségekben egymáshoz
vagy
a
padlószerkezethez,
a
tömegtartózkodásra
szolgáló
helyiségeiben a padlószerkezethez
rögzítetten kell kialakítani.

43. § (1) KK és MK osztály esetén
színház, filmszínház rendeltetésnél a 8
m magasságot meghaladó színpadnyílás
esetén, ha a nézőtéren tartózkodók
létszáma meghaladja a 300 főt, a
közönségforgalmi területeket az üzemi
terektől - beleértve a színpadot is külön tűzszakaszként kell kialakítani.

42. § (1) A művelődési, kulturális,
hitéleti önálló rendeltetési egységet a
többi
rendeltetéstől
tűzgátló
építményszerkezettel kell elválasztani.
(3) A díszletanyagok és a rendezvény
megtartásához kapcsolódó egyéb éghető
anyagú kellékek tárolására szolgáló,
100 m2-nél nagyobb alapterületű
helyiséget, közös bejáratú tároló
helyiségcsoportot
tűzgátló
építményszerkezetekkel
kell
elválasztani
a
szomszédos
helyiségektől.
(5) A nézőtér jellegű elrendezés esetén a
székeket, széksorokat 100 főnél több, de
301
főnél
kevesebb
személy
befogadására szolgáló helyiségekben
úgy kell kialakítani, hogy a kiürítést
elmozdulással,
feldőléssel
ne
akadályozzák egymáshoz vagy a
padlószerkezethez,
a
tömegtartózkodásra
szolgáló
helyiségeiben a padlószerkezethez
rögzítetten kell kialakítani.
43. § (1) KK és MK kockázati osztályú
kockázati egység esetén színház,
filmszínház rendeltetésnél a 8 m-t
magasságot meghaladó belmagasságú
színpadnyílás esetén, ha a nézőtéren
tartózkodók létszáma meghaladja a 300
főt, a közönségforgalmi területeket az
üzemi terektől - beleértve a színpadot is
- külön tűzszakaszként kell kialakítani.
(2) A tömegtartózkodásra szolgáló
helyiségek
falburkolata,
mennyezetburkolata és belső oldali hőés hangszigetelése legalább B-s1,d0
osztályú, padlóburkolata legalább Bfl-s1
Cfl-s1 osztályú legyen.

(2) A tömegtartózkodásra szolgáló
helyiségek
falburkolata,
mennyezetburkolata és belső oldali hőés hangszigetelése legalább B-s1,d0
osztályú, padlóburkolata legalább Bfl-s1
osztályú legyen.
21. Kereskedelmi rendeltetés
45. §
új rendelkezés
(3)
A
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes anyagok, termékek
passzív
tárolására,
forgalmazására
szolgáló helyiséget a tárolni kívánt
anyag mennyisége alapján, a 17.
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mellékletben
foglaltak
vételével kell kialakítani.
23. Sportrendeltetés
47. § Sportrendeltetésű helyiség esetén
a nézőtér
a) falburkolata és belső oldali hő- és
hangszigetelése
KK
mértékadó
osztályba tartozó építmény esetén
legalább B-s1, d0, MK osztály esetén
legalább A2-s1,d0 tűzvédelmi osztályú,
b) mennyezetburkolata KK mértékadó
osztályba tartozó építmény esetén
legalább B-s1, d0, MK osztály esetén
legalább A2-s1,d0 tűzvédelmi osztályú
és
c) padlóburkolata KK és MK mértékadó
osztályba tartozó építmény esetén
legalább Bfl-s1 tűzvédelmi osztályú
legyen.
24. Gépjárműtároló rendeltetés
48. § (1) A gépjárművek tárolására
szolgáló helyiséget 20 gépjármű
álláshely, parkolóhely fölött, önálló
tűzszakaszként kell kialakítani az
egyéb, hozzá funkcionálisan nem
kapcsolódó rendeltetésektől.

(2) A 20-nál több gépjármű álláshely,
parkolóhely esetén a gépjárműtároló
helyiségében alkalmazható hő- és
hangszigetelés anyaga AK és NAK
mértékadó osztályba tartozó építmény
esetén B-s1, d0 tűzvédelmi osztályú,
KK és MK osztály esetén A2-s1 d0
tűzvédelmi osztályú.
új rendelkezés

figyelembe

a) falburkolata és belső oldali hő- és
hangszigetelése
KK
mértékadó
kockázati osztályba tartozó építmény
esetén legalább B-s1, d0, MK osztály
esetén legalább A2-s1,d0 tűzvédelmi
osztályú,
b) mennyezetburkolata KK mértékadó
kockázati osztályba tartozó építmény
esetén legalább B-s1, d0, MK osztály
esetén legalább A2-s1,d0 tűzvédelmi
osztályú és
c) padlóburkolata KK és MK
mértékadó kockázati osztályba tartozó
építmény esetén legalább Bfl-s1 Cfl-s1
tűzvédelmi osztályú
48.
§
(1)
A
jellemzően
személygépjármű
gépjárművek
tárolására szolgáló helyiséget legalább
tűzgátló válaszfallal, 20 gépjármű
álláshely, parkolóhely fölött, önálló
tűzszakaszként
legalább
tűzgátló
építményszerkezetekkel
kell
elválasztani kialakítani az egyéb, hozzá
funkcionálisan
nem
kapcsolódó
rendeltetésektől.
(2) A 20-nál több gépjármű álláshely,
parkolóhely esetén a gépjárműtároló
helyiségében alkalmazható hő- és
hangszigetelés anyaga AK és NAK
mértékadó osztályba tartozó építmény
esetén legalább B-s1, d0 tűzvédelmi
osztályú, KK és MK osztály esetén
legalább A2-s1 d0 tűzvédelmi osztályú.
(4) Tehergépjármű, autóbusz és hasonló
nagyméretű
gépjármű
tárolására
szolgáló helyiséget legalább tűzgátló
válaszfallal, 10 gépjármű álláshely,
parkolóhely
fölött
tűzgátló
építményszerkezetekkel
kell
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elválasztani
az
egyéb,
hozzá
funkcionálisan
nem
kapcsolódó
rendeltetésektől.
25. Mezőgazdasági rendeltetés
49. § Az 1000 m2-nél nagyobb
alapterületű,
állattartásra
szolgáló
építmények
esetében
az
állatok
mentésére legalább az építmény két
ellentétes oldalán ki kell alakítani egyegy, legalább 2 méter széles ajtót.
26. Ipari rendeltetés
50. § (1) Az ipari rendeltetésű épület
esetén a robbanásveszélyes osztályba
tartozó
anyag
előállítására,
feldolgozására, használatára, tárolására
és
forgalmazására
szolgáló
alaprendeltetésű helyiség fal- és
mennyezetburkolata, valamint belső
oldali hő- és hangszigetelése legalább
A2-s1,d0, padlóburkolata legalább Bfls1 tűzvédelmi osztályú legyen.
új rendelkezés

49. § Az 1000 m2-nél nagyobb
alapterületű,
állattartásra
szolgáló
építmények
esetében
az
állatok
mentésére legalább az építmény két
ellentétes oldalán ki kell alakítani egyegy, legalább 2 méter széles alkalmas
ajtót kell kialakítani.
50. § (1) Az ipari rendeltetésű épület
esetén a fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag előállítására, feldolgozására,
használatára,
tárolására
és
forgalmazására
szolgáló
alaprendeltetésű helyiség fal- és
mennyezetburkolata, valamint belső
oldali hő- és hangszigetelése legalább
A2-s1,d0, padlóburkolata legalább Bfls1 tűzvédelmi osztályú legyen.
(3) Ipari alaprendeltetésű kockázati
egység
esetén
a
tűzvédelmi
dokumentáció
készítéséért
felelős
személy figyelembe veszi
a) az alapanyagok, késztermékek,
melléktermékek,
hulladékok,
csomagolóanyagok és –eszközök, egyéb
anyagok mennyiségét, tűzveszélyességi
osztályát,
egyéb
veszélyességét,
olthatóságát,
b)
a
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes anyagok esetében a
robbanásveszélyes állapotba kerülés
lehetőségeit, gyakoriságát és módjait, a
robbanásveszélyes állapot fennállásának
gyakoriságát,
c) az üzemszerű működés jellemzőit és
a lehetséges meghibásodásokat,
d) a lehetséges gyújtóforrásokat, azok
előfordulásának gyakoriságát, helyét,
időtartamát,
e) a technológiai folyamatok során
jellemző üzemi hőmérsékleti értékeket,
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új rendelkezés

új rendelkezés

új rendelkezés

új rendelkezés

f)
a
technológiai
egységek
kiszakaszolhatóságát,
g) a potenciális tűzterjedési útvonalakat,
különös tekintettel a technológiai
kapcsolatok miatt szükséges fal- és
födémnyílásokra és
h) a létesítményi tűzoltóság jelenlétét.
(4) Az ipari alaprendeltetésű kockázati
egységben biztosítani kell az ott
előforduló anyagok oltásához szükséges
oltóanyagot és eszközt, felszerelést.
(5) Az ipari alaprendeltetésű kockázati
egységben
a
tűzszakaszhatárok
helyének megállapításánál figyelembe
kell venni az egyes helyiségek ipari,
tárolási, közösségi rendeltetését. Az
eltérő rendeltetésű helyiségek eltérő
tűzszakaszba
helyezésének
szükségességét
a
tűzvédelmi
dokumentáció
készítéséért
felelős
személy állapítja meg.
(6) Az ipari alaprendeltetésű kockázati
egységekhez
technológiailag
kapcsolódó
kültéri
technológiai
rendszerek esetében a tűzterjedés elleni
védelem szükségességét a tűzvédelmi
dokumentáció
készítéséért
felelős
személy állapítja meg.
(7) Kültéri, valamint épületen belüli
technológiai
rendszerek
és
a
megközelítésüket, kezelésüket szolgáló
járófelületei
és
tartószerkezetei,
valamint
éghető
folyadékok
tárolótartályai esetében a szerkezetek és
a tartály tűzeseti állékonyságát biztosító
műszaki megoldás szükségességét és
módját a tűzvédelmi dokumentáció
készítéséért felelős személy állapítja
meg, figyelembe véve az esetlegesen
bekövetkező tűz jellemzőit, várható
lefolyását.

VIII. FEJEZET KIÜRÍTÉS
27. A kiürítés általános követelményei
51. § (1) Az épületeket úgy kell
kialakítani, hogy tűz esetén
a) a benntartózkodó személyek
a)
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aa) a tartózkodási helyüket képező
helyiséget
elégséges
számú,
átbocsátóképességű és megfelelő helyen
beépített kijáraton elhagyhassák,
ab) a tartózkodási helytől mérve a
megengedett elérési távolságon belül
menekülési útvonalra, biztonságos térbe
vagy átmeneti védett térbe juthassanak,
(3) Önállóan menekülő személyek
menekülése akkor tervezhető átmeneti
védett
térbe,
ha
azt
önálló
tűzszakaszként alakítják ki, amelyből a
biztonságos térbe jutás a tűzszakaszba
lépés helyétől a megengedett elérési
távolságon belül biztosított.
52. § (1) A kiürítés irányát, a
menekülési útvonalak vonalvezetését, a
menekülési útvonal méreteit
a) a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak
szerint vagy
(2) A menekülési útvonal, a biztonságos
tér és az átmeneti védett tér elérési
távolságának
és
a
menekülési
útvonalnak megengedett legnagyobb
hosszúságát a 7. mellékletben foglalt 1.
táblázat tartalmazza.

(3) Lépcsőn való haladás esetén a
megtett
út
hosszúságaként
a
szintkülönbség háromszorosát kell
számításba venni.

benntartózkodó személyek
aa) a tartózkodási helyüket képező
helyiséget
elégséges
számú,
átbocsátóképességű és megfelelő helyen
beépített kijáraton elhagyhassák,
ab) a tartózkodási helytől mérve a
megengedett elérési távolságon vagy
időtartamon belül menekülési útvonalra,
biztonságos térbe vagy átmeneti védett
térbe juthassanak,
(3) Önállóan menekülő személyek
menekülése akkor tervezhető átmeneti
védett térbe, térként figyelembe vett
szomszédos tűzszakaszba, ha azt önálló
tűzszakaszként alakítják ki, amelyből ha
a biztonságos térbe jutás a tűzszakaszba
lépés helyétől a megengedett elérési
távolságon belül biztosított.
52. § (1) A kiürítést irányát, a
menekülési útvonalak vonalvezetését, a
menekülési útvonal méreteit
a) geometriai módszerrel, a (2) és a (3)
bekezdésben és a 7. mellékletben foglalt
1. táblázat foglaltak szerint vagy
(2) A kiürítés geometriai módszerrel
való tervezése, ellenőrzése során a
menekülési útvonal, a biztonságos tér és
az átmeneti védett tér elérési
távolságának
és
a
menekülési
útvonalnak megengedett legnagyobb
hosszúságát a 7. mellékletben foglalt 1.
táblázat tartalmazza, továbbá a kiürítési
útvonal megengedett legkisebb szabad
szélességét, a kiürítési útvonalon
beépített
nyílászárók,
valamint
szűkületek
megengedett
legkisebb
szabad belméretét kell ellenőrizni.
(3) Lépcsőn való haladás esetén a
megtett
út
hosszúságaként
a
szintkülönbség háromszorosát kell
számításba venni.
(3) A helyiség, szabadtér, terület
befogadóképességét
az
alábbi
létszámadatok közül a nagyobb létszám
jelenti:
a) tervezői, üzemeltetői adatszolgáltatás
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(4) A helyiség befogadóképességét az
alábbi létszámadatok közül a nagyobb
létszám jelenti:

a) tervezői, üzemeltetői adatszolgáltatás
szerinti, kiüríthető létszám,
b) a 7. mellékletben foglalt 2. táblázat
szerinti fajlagos értékkel számított,
kiüríthető létszám.
53. § (1) A menekülési útvonal
legkisebb szabad szélességét és a
menekülési útvonalon beépített ajtók
legkisebb szabad belméretét annak
teljes hosszán az adott menekülési
útvonalon
menekülő
személyek
létszámának függvényében, a 7.
mellékletben foglalt 3. táblázat alapján
kell meghatározni.

(2) A menekülési útvonal ajtóinak és az
50 fő feletti befogadóképességű
helyiség menekülésre szolgáló ajtóinak
legkisebb szabad magassága 1,95 m.

szerinti, kiüríthető létszám,
b) fajlagos értékkel számított, kiüríthető
létszám.
(4) A helyiség befogadóképességét az
alábbi létszámadatok közül a nagyobb
létszám jelenti:
(4)
A
befogadóképesség
meghatározható a (3) bekezdés a) pontja
szerinti létszám alapján, ha az
üzemeltető vállalja annak folyamatos
biztosítását.
a) tervezői, üzemeltetői adatszolgáltatás
szerinti, kiüríthető létszám,
b) a 7. mellékletben foglalt 2. táblázat
szerinti fajlagos értékkel számított,
kiüríthető létszám.
53. § (1) A menekülési útvonal
legkisebb szabad szélességét és a
menekülési útvonalon beépített ajtók
legkisebb szabad belméretét annak
teljes hosszán az adott menekülési
útvonalon
menekülő
személyek
létszámának függvényében, a 7.
mellékletben foglalt 3. táblázat alapján
kell meghatározni.
Csúszda, felvonó - kivéve a menekülési
felvonót -, mozgólépcső, valamint 25%nál meredekebb lejtő kiürítésre nem
tervezhető, kivéve, ha jogszabály
másként nem rendelkezik.
(2) A menekülési útvonal ajtóinak és az
50 fő feletti befogadóképességű
helyiség menekülésre szolgáló ajtóinak
legkisebb szabad magassága 1,95 m.
Vészlétrát, vészhágcsót menekülés
céljára ipari, mezőgazdasági vagy
tárolási rendeltetés esetén, valamint
gépészeti helyiség, gépészeti tér esetén
lehet használni.

28. Menekülésben korlátozott
személyek elhelyezésére, ellátására,
kezelésére, nevelésére, oktatására,
gondozására szolgáló rendeltetés
54. § (1)
a) a kijárati szinten biztonságos térbe a) a kijárati szinten biztonságos térbe
jutást,
vagy a kiürítés első szakaszán belül
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(2) Az (1) bekezdéstől eltérő rendeltetés
akadálymentesítése esetén a tűzvédelmi
szakhatóság előírhatja átmeneti védett
tér szükségességét és jellemzőit.
(3) Menekülési felvonót kell létesíteni,
ha azt a tűzvédelmi szakhatóság a
menekülés, mentés elősegítése céljából
előírja.
29. Átmeneti védett tér követelményei
55. § (1)
b) önálló menekülési útvonallal
rendelkező tűzszakasz,
c) füstmentes lépcsőház pihenő része
vagy
d) tetőfödém.
új rendelkezés
(2) Az átmeneti védett teret úgy kell
méretezni, hogy befogadóképessége
megfeleljen az adott építményszinten
egyidejűleg tartózkodó, menekülésben
korlátozott
személyek
maximális
létszámának.
(3) Az átmeneti védett teret úgy kell
elhelyezni és kialakítani, hogy az oda
menekült,
menekített
személyek
biztonságos térbe mentése menekülési
útvonalon
keresztül
végrehajtható
legyen.
(4) A tűzvédelmi szakhatóság előírhatja
a)
a
kétirányú
kommunikációs
összeköttetés létesítését az átmeneti
védett tér és az épület szakhatóság által
meghatározott pontja között, valamint
56. § (1) Az önálló helyiségként
kialakított átmeneti védett teret
a) menekülési útvonalat képező
közlekedőhöz,
füstmentes
lépcsőházhoz, füstmentes lépcsőházi
előtérhez vagy menekülési felvonó
előteréhez kapcsolódóan kell elhelyezni,

átmeneti védett térbe jutást,
(2) Az (1) bekezdéstől eltérő rendeltetés
akadálymentesítése esetén a tűzvédelmi
szakhatóság előírhatja átmeneti védett
tér szükségességét és jellemzőit.
(3) Menekülési felvonót kell létesíteni,
ha azt a tűzvédelmi szakhatóság a
menekülés, mentés elősegítése céljából
előírja.
b) önálló menekülési kiürítési útvonallal
rendelkező tűzszakasz,
c) füstmentes lépcsőház pihenő része,
vagy
d) tetőfödém vagy
e) védett kialakítású szabadlépcső
pihenő része.
(2) Az átmeneti védett teret úgy kell
méretezni, hogy befogadóképessége
megfeleljen az adott építményszinten
egyidejűleg tartózkodó, oda menekülő
vagy
menekített,
menekülésben
korlátozott
személyek
maximális
létszámának.
(3) Az átmeneti védett teret úgy kell
elhelyezni és kialakítani, hogy az oda
menekült,
menekített
személyek
biztonságos térbe mentése menekülési
útvonalon
keresztül
végrehajtható
legyen, valamint a szintek között önálló
közlekedésre nem képes személyek a
tartózkodás szintjén elérhessék azt.
(4) A tűzvédelmi szakhatóság előírhatja
a)
a
kétirányú
kommunikációs
összeköttetés létesítését az átmeneti
védett tér és az épület szakhatóság által
meghatározott pontja között, valamint
a) menekülési útvonalat képező
közlekedőhöz
és
lépcsőházhoz,
füstmentes lépcsőházhoz, füstmentes
lépcsőházi előtérhez vagy menekülési
felvonó előteréhez kapcsolódóan kell
elhelyezni,
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(2) Az önálló helyiségként kialakított
átmeneti védett tér bejárati ajtaja az
előírt tűzállósági teljesítményen kívül
rendelkezzen Sm füstgátló minősítéssel.
Füstmentes
lépcsőházból
vagy
előteréből nyíló átmeneti védett tér
bejárati ajtaja esetében elegendő az Sa
minősítésű füstgátló ajtó alkalmazása.
(3) A füstmentes lépcsőházi pihenő
részeként kialakított átmeneti védett
teret úgy kell a lépcsőházon belül
elhelyezni, hogy az ott várakozó
személyek
ne
akadályozzák
a
nyílászárók használatát és a menekülést.
A védett teret a rendeltetésére utaló
biztonsági jellel kell ellátni és a
várakozásra kijelölt terület határait a
padlón jelölni kell.
(4) Tetőfödémen akkor alakítható ki
átmeneti védett tér, ha
a) az (1) bekezdés a)-c) pontja nem
megvalósíthatóak,
30. A tartózkodási hely védelme
57. §
(2) Az (1) bekezdés szerinti tűzgátló
elhatárolás helyét és a működőképesség
megtartásának szükséges időtartamát az
üzemeltetési és az orvostechnológiai
szempontok figyelembevételével a
tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetni
kell.
31. Menekülési útvonal követelményei
58. § (1) Menekülési útvonal lehet
d) átrium, nyitott folyosó, függőfolyosó.
(2) Csúszda, felvonó - kivéve a
menekülési felvonót -, mozgólépcső,
valamint 25%-nál meredekebb lejtő
menekülés céljából nem vehető
figyelembe, kivéve, ha jogszabály
másként nem rendelkezik.
(3) Vészlétrát, vészhágcsót menekülés

(2) Az 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti, valamint az önálló helyiségként
kialakított átmeneti védett tér bejárati
ajtaja
az
előírt
tűzállósági
teljesítményen kívül rendelkezzen Sm
S200 füstgátló minősítéssel. Füstmentes
lépcsőházból vagy előteréből nyíló
átmeneti védett tér bejárati ajtaja
esetében elegendő az Sa minősítésű
füstgátló ajtó alkalmazása.
(3) A füstmentes lépcsőházi pihenő és a
védett szabadlépcső pihenője részeként
kialakított átmeneti védett teret úgy kell
a lépcsőházon, lépcsőn belül elhelyezni,
hogy az ott várakozó személyek ne
akadályozzák a nyílászárók használatát
és a menekülést. A védett teret a
rendeltetésére utaló biztonsági jellel kell
ellátni és a várakozásra kijelölt terület
határait a padlón jelölni kell.
(4) Tetőfödémen vagy védett kialakítású
szabadlépcső pihenő részén
akkor
alakítható ki átmeneti védett tér, ha
a) az 55. § (1) bekezdés a)-c) pontja
szerinti átmeneti védett terek nem
megvalósíthatóak,
(2) Az (1) bekezdés szerinti tűzgátló
elhatárolás helyét és a működőképesség
megtartásának szükséges időtartamát az
üzemeltetési és az orvostechnológiai
szempontok figyelembevételével kell
meghatározni.
a
tűzvédelmi
szakhatósággal egyeztetni kell.
d) fedett átrium, nyitott folyosó,
függőfolyosó.
(2) Csúszda, felvonó - kivéve a
menekülési felvonót -, mozgólépcső,
valamint 25%-nál meredekebb lejtő
menekülés céljából nem vehető
figyelembe, kivéve, ha jogszabály
másként nem rendelkezik.
(3) Vészlétrát, vészhágcsót menekülés
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céljára ipari, mezőgazdasági vagy
tárolási rendeltetés esetén, valamint
gépészeti helyiség, gépészeti tér esetén
lehet használni.
32. Menekülési útvonalon beépített
nyílászárók
59. § (1) Az 50 főnél nagyobb
befogadóképességű
helyiség
menekülésre szolgáló ajtói, valamint az
ilyen
helyiségekben
tartózkodók
menekülésére szolgáló ajtó
(2) A menekülésre szolgáló, vezérléssel
működő ajtók esetében a kézi erővel
történő
nyitást
minden
esetben
biztosítani kell.
(4) A tömegtartózkodásra szolgáló
helyiség menekülésre szolgáló ajtóit és
a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség
menekülési útvonalán beépített ajtókat
egy mozdulattal nyithatóan kell
kialakítani.
(6) A lakások, lakóépületek bejáratát, a
lakásokhoz vezető közlekedőn beépített
ajtókat abban az esetben lehet bezárni,
ha valamennyi érintett személy részére
biztosítják a nyitás lehetőségét.

(7) Menekülésre szolgáló, üzemszerűen
kulcsra zárt ajtó nyithatósága abban az
esetben
biztosítható
kulcsdoboz
elhelyezésével, ha
a) az ajtón egyetlen zárat helyeznek el,
amelynek
kulcsát
a
kulcsdoboz
tartalmazza,
b) a kulcsdobozt a menekülő személy
számára elérhető helyen, az ajtótól
legfeljebb 0,5 m távolságra és
biztonsági jellel megjelölve helyezik el,
c) az ajtón keresztül menekülő
személyek száma legfeljebb 50 fő és

céljára ipari, mezőgazdasági vagy
tárolási rendeltetés esetén, valamint
gépészeti helyiség, gépészeti tér esetén
lehet használni.
32. Menekülési útvonalon beépített
Kiürítésre szolgáló nyílászárók
59. § (1) Az 50 főnél nagyobb
befogadóképességű
helyiség
menekülésre kiürítésre szolgáló ajtói,
valamint az ilyen helyiségekben
tartózkodók menekülésére kiürítésére
szolgáló ajtó és az 50 főnél több
személy kiürítésére szolgáló ajtó
(2) A menekülésre kiürítésre szolgáló,
vezérléssel működő ajtók esetében a
kézi erővel történő nyitást minden
esetben biztosítani kell.
(4) A tömegtartózkodásra szolgáló
helyiség
menekülésre
kiürítésre
szolgáló ajtóit és a tömegtartózkodásra
szolgáló helyiség menekülési útvonalán
beépített ajtókat egy mozdulattal
nyithatóan kell kialakítani.
(6) A lakások, lakóépületek bejáratát, a
lakásokhoz vezető közlekedőn beépített
ajtókat abban az esetben lehet bezárni,
ha valamennyi érintett személy részére
biztosítják a nyitás lehetőségét.
A kiürítésre szolgáló, üzemszerűen
zárva
tartott
ajtók
vészeseti
nyithatóságát és a beléptető rendszerek
kiürítést nem akadályozó kialakítását
biztosítani kell.
(7) Menekülésre szolgáló, üzemszerűen
kulcsra zárt ajtó nyithatósága abban az
esetben
biztosítható
kulcsdoboz
elhelyezésével, ha
a) az ajtón egyetlen zárat helyeznek el,
amelynek
kulcsát
a
kulcsdoboz
tartalmazza,
b) a kulcsdobozt a menekülő személy
számára elérhető helyen, az ajtótól
legfeljebb 0,5 m távolságra és
biztonsági jellel megjelölve helyezik el,
c) az ajtón keresztül menekülő
személyek száma legfeljebb 50 fő és

57

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció – www.flamella.hu email: info@flamella.hu tel.: (30)252812

d)
az
adott
helyen
egyetlen,
menekülésre szolgáló ajtó van beépítve.
(8) A menekülést akadályozó beléptető
rendszer alkalmazása esetén biztosítani
kell
a) a menekülő személy részére a
beléptetési ponton a késedelem nélküli
áthaladást,
az
ehhez
szükséges
vezérlést,
eszközöket
és
használhatóságukat,
b) a beléptetési ponton a szabaddá váló
útvonal
szükséges
szélességét,
átbocsátóképességét,
c) az áthaladást gátló szerkezet
menekülést nem akadályozó helyzetbe
ca) állását automatikusan vagy
cb) állíthatóságát kézzel, legfeljebb 220
N erőigénnyel.
(9) Az elektromos energiával működő,
menekülést
akadályozó
beléptető
rendszer az energiaellátás megszűnése
esetén automatikusan tegye lehetővé az
áthaladást a (8) bekezdés c) pontjában
foglaltak szerint.
33. Menekülésre szolgáló lépcsőház,
lépcső követelményei
60. § (1) A menekülési útvonal
függőleges szakaszát lépcsőházban,
épületen kívüli szabadlépcsőn vagy
menekülési
útvonalnak
minősülő
átriumban elhelyezett és legfeljebb 48
méter hosszúságú menekülési útvonalat
képező lépcsőn kell vezetni.
(2) A menekülésre szolgáló lépcsőházat
a) abban az esetben, ha a lépcsőházból
kivezető kijárati szint és az attól
legtávolabbi, a lépcsőházba vezető
bejárati szint között a szintmagasság
legfeljebb
14
méter,
hőés
füstelvezetéssel
rendelkező
lépcsőházként,
b) az a) ponttól eltérő szintmagasság
esetén NAK, AK, KK mértékadó

d)
az
adott
helyen
egyetlen,
menekülésre szolgáló ajtó van beépítve.
(8) A menekülést akadályozó beléptető
rendszer alkalmazása esetén biztosítani
kell
a) a menekülő személy részére a
beléptetési ponton a késedelem nélküli
áthaladást,
az
ehhez
szükséges
vezérlést,
eszközöket
és
használhatóságukat,
b) a beléptetési ponton a szabaddá váló
útvonal
szükséges
szélességét,
átbocsátóképességét,
c) az áthaladást gátló szerkezet
menekülést nem akadályozó helyzetbe
ca) állását automatikusan vagy
cb) állíthatóságát kézzel, legfeljebb 220
N erőigénnyel.
(9) Az elektromos energiával működő,
menekülést
akadályozó
beléptető
rendszer az energiaellátás megszűnése
esetén automatikusan tegye lehetővé az
áthaladást a (8) bekezdés c) pontjában
foglaltak szerint.
33. Menekülésre Kiürítésre szolgáló,
valamint menekülési útvonalat képező
lépcsőház, lépcső követelményei
60. § (1) A menekülési útvonal
függőleges szakaszát lépcsőházban,
épületen kívüli szabadlépcsőn vagy
menekülési útvonalnak minősülő fedett
átriumban elhelyezett és legfeljebb 48
méter hosszúságú menekülési útvonalat
képező lépcsőn kell vezetni.
(2) A menekülésre szolgáló menekülési
útvonalat képező lépcsőházat
a) abban az esetben, ha a lépcsőházból
kivezető kijárati szint és az attól
függőleges
értelemben
vett
legtávolabbi, a lépcsőházba vezető
bejárati szint között a szintmagasság
legfeljebb 14 méter, legalább hő- és
füstelvezetéssel
rendelkező
lépcsőházként,
b) az a) ponttól eltérő, 14 métert
meghaladó szintmagasság esetén NAK,

58

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció – www.flamella.hu email: info@flamella.hu tel.: (30)252812

kockázati osztályú épületben, önálló
épületrészben
füstmentes
lépcsőházként,
c) MK osztályú kockázati egység
menekülési útvonalát képező lépcsőház
esetén
természetes
szellőzésű
füstmentes vagy előteres túlnyomásos
füstmentes lépcsőházként,

d) speciális építményben a XII. fejezet
szerint kell kialakítani.
(3) A szabadlépcsőt úgy kell elhelyezni,
hogy a lépcső szerkezetét és a lépcső
használóit a tűz és kísérőjelenségei, így
a
láng,
hősugárzás,
füst
ne
veszélyeztesse.

(4) A tömegtartózkodásra szolgáló
épület menekülési útvonalát képező, 4
méternél
szélesebb
lépcsőkarokat
korláttal kell kettéválasztani, olyan
módon, hogy a lépcsőkar egymástól
elválasztott részeinek szabad szélessége
2,00-2,50 méter legyen.

(5) Íves, húzott karú vagy csigalépcső
menekülésre akkor alkalmazható, ha

AK, KK mértékadó kockázati osztályú
épületben,
önálló
épületrészben
füstmentes lépcsőházként,
c) MK osztályú kockázati egység
menekülési útvonalát képező lépcsőház
esetén
természetes
szellőzésű
füstmentes vagy előteres túlnyomásos
füstmentes lépcsőházként,
c) speciális építményben a XII. fejezet
szerint
kell kialakítani.
d) speciális építményben a XII. fejezet
szerint kell kialakítani.
A szabadlépcsőt úgy kell elhelyezni,
hogy a lépcső szerkezetét és a lépcső
használóit a tűz és kísérőjelenségei, így
a
láng,
hősugárzás,
füst
ne
veszélyeztesse.
(3) Meglévő épület legfeljebb 30 métert
meg
nem
haladó
legfelső
építményszintű
emeletráépítése,
tetőtérbeépítése esetén a (2) bekezdés b)
pontjában foglaltak helyett az új szintek
kiürítésére alkalmazható két, egymástól
független,
legalább
hőés
füstelvezetéssel rendelkező lépcsőház
kialakítása.
(4) A tömegtartózkodásra szolgáló
épület menekülési útvonalát képező, 4
méternél
szélesebb
lépcsőkarokat
korláttal kell kettéválasztani, olyan
módon, hogy a lépcsőkar egymástól
elválasztott részeinek szabad szélessége
2,00-2,50 méter legyen.
(4) A menekülési útvonalat képező
szabadlépcsőt úgy kell elhelyezni, hogy
a lépcső szerkezetét és a lépcső
használóit a tűz és kísérőjelenségei, így
a
láng,
hősugárzás,
füst
ne
veszélyeztesse. A füstmentes lépcsőház
helyett alkalmazható védett kialakítású
szabadlépcső.
(5) Íves, húzott karú vagy csigalépcső
menekülésre akkor alkalmazható, ha
(5) A tömegtartózkodásra szolgáló
építmény menekülési útvonalát képező,
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a) a lépcsőn menekülő személyek
száma legfeljebb 50 fő és a lépcső
legfeljebb 10 méter menekülésre
használt szintkülönbséget hidal át vagy
b) a lépcsőkar menekülésre használható
karszélességén
belül
valamennyi
lépcsőfok belépő szélessége
ba) lakáson, üdülőegységen belül
legalább 0,24 méter,
bb) egyéb esetben legalább 0,30 méter.
(6) A menekülési útvonalat képező
füstmentes lépcsőházat úgy kell
kialakítani, hogy a lépcsőházból
a) közvetlenül,

b) tűzgátló építményszerkezetekkel
határolt közlekedőn keresztül vagy

c) két, egymástól független menekülési
útvonallal rendelkező tűzszakaszon
keresztül
biztonságos térbe lehessen jutni.
új rendelkezés

4 méternél szélesebb lépcsőkarokat
korláttal kell felosztani olyan módon,
hogy a lépcsőkar egymástól elválasztott
részeinek
szabad
szélessége
a
biztonságos kiürítést biztosítsa.
a) a lépcsőn menekülő személyek száma
legfeljebb 50 fő és a lépcső legfeljebb
10
méter
menekülésre
használt
szintkülönbséget hidal át vagy
b) a lépcsőkar menekülésre használható
karszélességén
belül
valamennyi
lépcsőfok belépő szélessége
ba) lakáson, üdülőegységen belül
legalább 0,24 méter,
bb) egyéb esetben legalább 0,30 méter.
(6) A menekülési útvonalat képező
füstmentes lépcsőházat úgy kell
kialakítani, hogy a lépcsőházból
Íves, húzott karú vagy csigalépcső
kiürítésre akkor alkalmazható, ha
a) közvetlenül,
a) a lépcsőn menekülő személyek száma
legfeljebb 50 fő és a lépcső legfeljebb
10
méter
menekülésre
használt
szintkülönbséget hidal át, vagy
b) tűzgátló építményszerkezetekkel
határolt közlekedőn keresztül vagy
b) a lépcsőkar menekülésre használható
karszélességén
belül
valamennyi
lépcsőfok belépő szélessége legalább
0,27 m.
c) két, egymástól független menekülési
útvonallal rendelkező tűzszakaszon
keresztül
biztonságos térbe lehessen jutni.
(7) A menekülési útvonalat képező
füstmentes lépcsőházat úgy kell
kialakítani, hogy a lépcsőházból
a) közvetlenül,
b) tűzgátló építményszerkezetekkel
határolt közlekedőn keresztül vagy
c) két, egymástól független menekülési
útvonallal rendelkező tűzszakaszon
keresztül
biztonságos térbe lehessen jutni.

34. Helyiség, épületrész kiürítésének
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további követelményei
61. § Kényszertartózkodásra szolgáló
épület
kiürítési
és
beavatkozási
feltételeit az illetékes tűzvédelmi
szakhatósággal egyeztetni kell.
62. § (1) Tömegtartózkodásra szolgáló
helyiségek kialakítása esetén
a) a tömegtartózkodásra szolgáló
helyiség menekülési útvonalán 0,15
méternél magasabb küszöb, valamint a
menekülési útvonalon beépített ajtók
nyílásába lépcső nem építhető be,
(2) a)
aa)
az
50
főnél
nagyobb
befogadóképességű pinceszinti és a 30
méter
feletti
padlóvonallal
is
rendelkező,
b) a tömegtartózkodásra szolgáló
helyiség csak állóhelyekkel, valamint
rögzített
ülőhelyekkel
tervezhető,
alakítható
ki
úgy,
hogy
a
padlószerkezethez vagy egymáshoz
szilárdan rögzített ülőhelyek száma a
helyiségen belüli kapcsolódó kiürítési
útvonaltól mérve legfeljebb 20 db
legyen,
35. Kiürítési számítás
63. § Kiürítési számítás esetén a 7.
mellékletben foglalt 4. táblázatban előírt
kiürítési normaidők teljesülését kell
igazolni.
IX. FEJEZET
TŰZOLTÓ EGYSÉGEK
BEAVATKOZÁSÁT BIZTOSÍTÓ
KÖVETELMÉNYEK
37. Általános követelmények
65. § (1) A tűzoltási felvonulási
területet és útvonalat kell biztosítani

61. § Kényszertartózkodásra szolgáló
épület
kiürítési
és
beavatkozási
feltételeit az illetékes tűzvédelmi
szakhatósággal egyeztetni kell.
a) a tömegtartózkodásra szolgáló
helyiség menekülési útvonalán 0,15
méternél 0,015 méternél magasabb
küszöb,
valamint
a
menekülési
útvonalon beépített ajtók nyílásába
lépcső nem építhető be,
aa) az 50 100 főnél nagyobb
befogadóképességű pinceszinti és a 30
méter
feletti
padlóvonallal
is
rendelkező,
b) a tömegtartózkodásra szolgáló
helyiség csak állóhelyekkel, valamint
rögzített
ülőhelyekkel
tervezhető,
alakítható
ki
úgy,
hogy
a
padlószerkezethez vagy egymáshoz
szilárdan rögzített ülőhelyek száma a
helyiségen belüli kapcsolódó kiürítési
útvonaltól mérve legfeljebb 20 24 db
legyen,
63. § Kiürítési számítás esetén a 7.
mellékletben foglalt 2. 4. táblázatban
előírt kiürítési normaidők teljesülését
kell igazolni.

65. § (1) A Tűzoltási felvonulási
területet és utat útvonalat kell
biztosítani
2
b) a 3000 m - szintenkénti összesített - b) a 3000 m2 - szintenkénti összesített alapterületet meghaladó kereskedelmi, alapterületet meghaladó kereskedelmi,
vegyes rendeltetésű épületek,
vegyes rendeltetésű épületek, valamint
az ilyen épületrészeket befogadó
épületek,
c) az 5000 fő vagy azt meghaladó c) az 5000 fő vagy azt meghaladó
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befogadóképességű sportlétesítmények,

d) a 300 fő befogadóképességet
meghaladó
kiskorúak
oktatási
intézményei vagy
(2) Az épületek megközelítését szolgáló
utakat, valamint a tűzoltási felvonulási
utat
és
területet
elsődlegesen
közterületen kell biztosítani.

(3) Tűzoltási felvonulási terület és út a
létesítendő építménnyel szomszédos
telken - közterület kivételével - nem
jelölhető és alakítható ki.

(4) A tűzoltási felvonulási terület és
útvonal kialakítását a tűzvédelmi
szakhatóság
köteles
a
helyi
adottságoknak megfelelően - saját és
segítségnyújtó egységek emelőinek,
gépjárműfecskendőinek
paraméterei
alapján
a
szakhatósági
állásfoglalásában
meghatározni
az
építési engedélyezési eljárás keretében.

(5) Tűzoltási felvonulási terület és út
lezárásának módját a tűzvédelmi
hatósággal kell egyeztetni.
(6)
A
tűzoltó
gépjárművek

befogadóképességű helyiséget vagy
kültéri
nézőteret
tartalmazó
sportlétesítmények
sportrendeltetésű
épületek,
d) a 300 fő befogadóképességet
meghaladó,
kiskorúak
oktatási
intézményei és
(2) Az épületek megközelítését szolgáló
utakat, valamint a tűzoltási felvonulási
utat
és
területet
elsődlegesen
közterületen kell biztosítani.
(2) Tűzoltási felvonulási terület és út a
létesítendő építménnyel szomszédos
telken – közterület kivételével – nem
jelölhető és alakítható ki.
(3) Tűzoltási felvonulási terület és út a
létesítendő építménnyel szomszédos
telken - közterület kivételével - nem
jelölhető és alakítható ki.
(3) A tűzoltási felvonulási terület és út
kialakítását a tűzvédelmi hatóság
köteles
a
helyi
adottságoknak
megfelelően – saját és segítségnyújtó
egységek magasból mentő járműveinek,
gépjárműfecskendőinek, más, az érintett
épület tűzoltásához tervezett tűzoltó
gépjárművének paraméterei alapján – a
szakhatósági
állásfoglalásában
meghatározni az építési engedélyezési
eljárás keretében.
(4) A tűzoltási felvonulási terület és
útvonal kialakítását a tűzvédelmi
szakhatóság
köteles
a
helyi
adottságoknak megfelelően - saját és
segítségnyújtó egységek emelőinek,
gépjárműfecskendőinek
paraméterei
alapján
a
szakhatósági
állásfoglalásában
meghatározni
az
építési engedélyezési eljárás keretében.
(4) Tűzoltási felvonulási terület és út
lezárásának módját a tűzvédelmi
hatósággal kell egyeztetni.”
(5) Tűzoltási felvonulási terület és út
lezárásának módját a tűzvédelmi
hatósággal kell egyeztetni.
(6)
A
tűzoltó
gépjárművek
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közlekedésére alkalmas, a létesítmény
két külön oldalhatárán álló bejáratot kell
létesíteni a 30 000 m2-nél nagyobb
alapterületű létesítményeknél.
38. A tűzoltási felvonulási terület
paraméterei
66. § (1) A tűzoltási felvonulási terület
hossza az épület felvonulási terület felé
néző homlokzatának teljes hosszán
biztosítja a beavatkozás és mentés
feltételeit, szélessége legalább 6,0
méter. A tűzvédelmi szakhatósággal
egyeztetett homlokzati mentési pontok
előtt legalább 7,5 méter széles - jól
látható módon jelölt - talpalási helyet
kell kialakítani. A mentési homlokzattól
a hosszanti tengely-távolsága 8-14
méter.
(2) Ha az épületnek a tűzoltási
felvonulási
terület
felé
eső
homlokzatához alacsonyabb épületrész
vagy építmény csatlakozik, akkor annak
homlokzatsíkja a 8. mellékletben foglalt
3. táblázatban meghatározott távolságra
lehet a 14 méter szintmagasság feletti
legfelső
építményszintű
épületek
homlokzati síkja előtt.

(3) A tűzoltási felvonulási területen,
valamint a tűzoltói vízszerzési helyeken
gépjárműparkolót kialakítani nem lehet.
Ezeken a helyeken a parkolási tilalmat
táblával és a tűzvédelmi szakhatóság
előírása esetén útburkolati jellel jelölni
kell.
(4) A tűzoltási felvonulási területen a
talpalási helyek épület felőli oldalán, a
magasból mentő jármű működését
légvezetékek és azok tartó és függesztő
elemei nem korlátozhatják.
(5) A tűzoltási felvonulási terület lejtése
legfeljebb 5% lehet.

közlekedésére alkalmas, a létesítmény
két külön oldalhatárán álló bejáratot kell
létesíteni a 30 000 m2-nél nagyobb
alapterületű létesítményeknél.
38. A tűzoltási felvonulási út és terület
paraméterei
66. § (1) A tűzoltási felvonulási út és
terület hossza az épület felvonulási
terület felé néző homlokzatának teljes
hosszán biztosítja a beavatkozás és
mentés feltételeit, szélessége legalább
6,0 méter. A tűzvédelmi szakhatósággal
egyeztetett homlokzati mentési pontok
előtt legalább 7,5 méter széles - jól
látható módon jelölt - talpalási helyet
kell kialakítani. A mentési homlokzattól
a hosszanti tengely-távolsága 8-14
méter.
(2) Ha az épületnek a tűzoltási
felvonulási terület talpalási hely felé eső
homlokzatához alacsonyabb épületrész
vagy építmény csatlakozik, akkor annak
kialakítása nem akadályozhatja a
magasból mentő gépjármű működését
annak homlokzatsíkja a 8. mellékletben
foglalt 3. táblázatban meghatározott
távolságra
lehet
a
14
méter
szintmagasság
feletti
legfelső
építményszintű épületek homlokzati
síkja előtt.
(3) A tűzoltási felvonulási területen,
valamint a tűzoltói vízszerzési helyeken
gépjárműparkolót kialakítani nem lehet.
Ezeken a helyeken a parkolási tilalmat
táblával és a tűzvédelmi szakhatóság
előírása esetén útburkolati jellel jelölni
kell.
(4) A tűzoltási felvonulási területen a
talpalási helyek épület felőli oldalán, a
magasból mentő jármű működését
légvezetékek, és azok tartó és függesztő
elemei,
oszlopok,
tereptárgyak,
berendezések, növényzet és más
akadályok nem korlátozhatják.
(5) A tűzoltási felvonulási terület
talpalási hely lejtése legfeljebb 5%
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(6) Ha a tűzoltási felvonulási területen
vagy a felvonulási terület és a mentésre
alkalmas homlokzat közötti területen
fasor telepítésére kerül sor, a fák
egymás közötti távolsága a mentési
oldalon legalább 15 m, kivéve, ha a
kialakítás megfelel a (2) bekezdésben
meghatározott méreteknek. Ugyanez a
szabály vonatkozik a villamos vagy
egyéb tartóoszlopok elhelyezésére is.
67. § (1) A 65. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti épületek tűzoltási felvonulási
terület felé eső homlokzatán a
tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetett
helyen a földszint feletti szinteken, de
legfeljebb az 50 méteres padlószint
magasságú szintig, építményszintenként
és tűzszakaszonként legalább egy
homlokzati
mentési
pontot
kell
biztosítani. A mentési pontnak az adott
szinten és tűzszakaszban tartózkodók
által megközelíthetőnek kell lennie.
(2) A homlokzati mentési pont
legfeljebb 1,0 méter mellvéd magasságú
nyílászáró, lodzsa vagy erkély. A
mentésre szolgáló nyílászáró osztás
nélküli, kívülről kézi eszközökkel
betörhető, morzsalékosan törő üvegezett
felülete legalább 0,90 méter szélességű
és 1,20 méter magasságú. A mentésre
szolgáló
nyílászárók
helyét
a
homlokzaton és az épületen belül a
mentésre
szolgáló
nyílászárót
tartalmazó helyiség, helyiségcsoport
bejáratánál jól látható és maradandó
módon kell jelölni.

(3) A tetősíkban elhelyezett, mentést
szolgáló ablak alsó éle és az ablak alatti,
legalább 1,0 méter széles padozat
közötti távolság legfeljebb 0,6 méter
lehet, és az ablaknak a mentést biztosító
technikai eszközökkel elérhetőnek kell

lehet.
(6) Ha a tűzoltási felvonulási területen
vagy a felvonulási terület és a mentésre
alkalmas homlokzat közötti területen
fasor telepítésére kerül sor, a fák
egymás közötti távolsága a mentési
oldalon legalább 15 m, kivéve, ha a
kialakítás megfelel a (2) bekezdésben
meghatározott méreteknek. Ugyanez a
szabály vonatkozik a villamos vagy
egyéb tartóoszlopok elhelyezésére is.
67. § (1) A 65. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti épületek tűzoltási felvonulási
terület felé eső homlokzatán a
tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetett
helyen a földszint feletti szinteken, de
legfeljebb az 50 méteres padlószint
magasságú szintig, építményszintenként
és tűzszakaszonként legalább egy
homlokzati
mentési
pontot
kell
biztosítani. A mentési pontnak az adott
szinten és tűzszakaszban tartózkodók
által megközelíthetőnek kell lennie.
(2) A homlokzati mentési pont
elhelyezése,
mérete
biztosítja
a
magasból mentő gépjárművel való
elérhetőséget és a mentés végrehajtását
legfeljebb 1,0 méter mellvéd magasságú
nyílászáró, lodzsa vagy erkély. A
mentésre szolgáló nyílászáró osztás
nélküli, kívülről kézi eszközökkel
betörhető, morzsalékosan törő üvegezett
felülete legalább 0,90 méter szélességű
és 1,20 méter magasságú. A mentésre
szolgáló nyílászárók helyét – a lakások
kivételével - a homlokzaton és az
épületen belül a mentésre szolgáló
nyílászárót
tartalmazó
helyiség,
helyiségcsoport bejáratánál jól látható
és maradandó módon kell jelölni.
(3) A tetősíkban elhelyezett, mentést
szolgáló ablak alsó éle és az ablak alatti,
legalább 1,0 méter széles padozat
közötti távolság legfeljebb 0,6 méter
lehet, és az ablaknak a mentést biztosító
technikai eszközökkel elérhetőnek kell
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lennie. A mentésre szolgáló ablaknak lennie. A mentésre szolgáló ablaknak
felnyíló kivitelűnek kell lennie.
felnyíló kivitelűnek kell lennie.
(3) A tűzoltáshoz szükséges vízellátási
követelmények szempontjából az épület
tűzoltási felvonulási területétől az
általános érvényű előírásokon túl
a)
legalább
1
tűzcsapnak
a
megközelítési
útvonalon
mérten
legfeljebb 50 méterre kell lennie, és
b) az 50 méternél hosszabb tűzoltási
felvonulási terület esetén a tűzcsapok
legfeljebb 50 m-ként helyezhetők el.
(4) A tűzoltási felvonulási területet (4) A tűzoltási felvonulási területet
megközelítő tűzoltási felvonulási útnak megközelítő tűzoltási felvonulási útnak
olyannak kell lennie, hogy a tűzoltó olyannak kell lennie, hogy a tűzoltó
gépjárművek, a magasból mentő a gépjárművek, a magasból mentő a
helyszínt biztonságosan, tolatás nélkül helyszínt biztonságosan, tolatás nélkül
el tudják hagyni.
el tudják hagyni.
(5) A tűzoltáshoz szükséges vízellátási (5) A tűzoltáshoz szükséges vízellátási
követelmények szempontjából az épület követelmények szempontjából az épület
tűzoltási felvonulási területétől az tűzoltási felvonulási területétől az
általános érvényű előírásokon túl
általános érvényű előírásokon túl
a)
legalább
1
tűzcsapnak
a a)
legalább
1
tűzcsapnak
a
megközelítési
útvonalon
mérten megközelítési
útvonalon
mérten
legfeljebb 50 méterre kell lennie és
legfeljebb 50 méterre kell lennie és
b) az 50 méternél hosszabb tűzoltási b) az 50 méternél hosszabb tűzoltási
felvonulási terület esetén a tűzcsapok felvonulási terület esetén a tűzcsapok
legfeljebb 50 m-ként helyezhetők el.
legfeljebb 50 m-ként helyezhetők el.
68. § (1) Ha a 66. §-ban 68. § (1) Ha a 66. §-ban
megfogalmazott kritériumok közül 1 megfogalmazott kritériumok közül 1
kritérium nem teljesül vagy a 67. §-ban kritérium nem teljesül vagy a 67. §-ban
megfogalmazott kritériumok közül 4 megfogalmazott kritériumok közül 4
vagy több kritérium nem teljesül, akkor vagy több kritérium nem teljesül, akkor
a tűzoltási felvonulási terület nem a tűzoltási felvonulási terület nem
biztosított.
biztosított. Ha a tűzoltási felvonulási út
vagy terület nem vagy nem teljeskörűen
biztosítja a beavatkozás és mentés
feltételeit, akkor az épületet úgy kell
kialakítani, hogy a benntartózkodók
menekülését, mentését és a tűzoltó
beavatkozást a tűzoltási felvonulási
terület biztosítatlansága ne hátráltassa.
(2) Ha a 67. §-ban megfogalmazott (2) Ha a 67. §-ban megfogalmazott
kritériumok közül legfeljebb 3 kritérium kritériumok közül legfeljebb 3 kritérium
nem teljesül, akkor maradéktalanul nem nem teljesül, akkor maradéktalanul nem
teljesülnek a tűzoltási felvonulási teljesülnek a tűzoltási felvonulási
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területre vonatkozó előírások.
69. § (1) A tűzoltási felvonulási terület
létesítésére kötelezett épületek esetében
- a 30 méter szintmagasság feletti
legfelső
építményszintű
épületek
kivételével -, ha a tűzoltási felvonulási
területre
vonatkozó
előírások
maradéktalanul nem biztosíthatók, a
(2)-(3)
bekezdésben
foglalt
követelményeket kell alkalmazni. Ha
tűzoltási felvonulási terület nem
biztosított, a (4) vagy az (5)
bekezdésben foglalt követelményeket
kell alkalmazni.
(2) Egy lépcsőház létesítése esetén
előtérrel
kialakított,
túlnyomásos
szellőztetésű
vagy
természetes
szellőzésű füstmentes lépcsőházat kell
kialakítani.
(3) Több lépcsőház létesítése esetén az
egyik
lépcsőházat
füstmentes
lépcsőházként kell kialakítani, és a
kiürítésre figyelembe vett lépcsőházak
között az átjárást minden szinten
biztosítani kell.
(4) Ha nem létesíthető tűzoltási
felvonulási
terület,
akkor
MK
mértékadó
kockázati
osztálynak
megfelelő építményszerkezeteket kell
alkalmazni, az épület teljes területére
kiterjedő, a vonatkozó előírásoknak
megfelelő automatikus tűzjelző és
oltóberendezést kell létesíteni - a
lakóépületek kivételével -, valamennyi
kiürítésre figyelembe vett lépcsőházat
füstmentes
lépcsőházként
kell
kialakításra és a lépcsőházak között az
átjárást valamennyi szinten biztosítani
kell. Lakóépületek esetén a közösségi
terekre kiterjedő automatikus tűzjelző
berendezést kell létesíteni.
(5)
A
meglévő
lakóépületek
emeletráépítése,
tetőtér-beépítése
esetében MK mértékadó kockázati
osztálynak
megfelelő
építményszerkezeteket kell alkalmazni,

területre vonatkozó előírások.
69. § (1) A tűzoltási felvonulási terület
létesítésére kötelezett épületek esetében
- a 30 méter szintmagasság feletti
legfelső
építményszintű
épületek
kivételével -, ha a tűzoltási felvonulási
területre
vonatkozó
előírások
maradéktalanul nem biztosíthatók, a
(2)-(3)
bekezdésben
foglalt
követelményeket kell alkalmazni. Ha
tűzoltási felvonulási terület nem
biztosított, a (4) vagy az (5)
bekezdésben foglalt követelményeket
kell alkalmazni.
(2) Egy lépcsőház létesítése esetén
előtérrel
kialakított,
túlnyomásos
szellőztetésű
vagy
természetes
szellőzésű füstmentes lépcsőházat kell
kialakítani.
(3) Több lépcsőház létesítése esetén az
egyik
lépcsőházat
füstmentes
lépcsőházként kell kialakítani, és a
kiürítésre figyelembe vett lépcsőházak
között az átjárást minden szinten
biztosítani kell.
(4) Ha nem létesíthető tűzoltási
felvonulási
terület,
akkor
MK
mértékadó
kockázati
osztálynak
megfelelő építményszerkezeteket kell
alkalmazni, az épület teljes területére
kiterjedő, a vonatkozó előírásoknak
megfelelő automatikus tűzjelző és
oltóberendezést kell létesíteni - a
lakóépületek kivételével -, valamennyi
kiürítésre figyelembe vett lépcsőházat
füstmentes
lépcsőházként
kell
kialakításra és a lépcsőházak között az
átjárást valamennyi szinten biztosítani
kell. Lakóépületek esetén a közösségi
terekre kiterjedő automatikus tűzjelző
berendezést kell létesíteni.
(5)
A
meglévő
lakóépületek
emeletráépítése,
tetőtér-beépítése
esetében MK mértékadó kockázati
osztálynak
megfelelő
építményszerkezeteket kell alkalmazni,
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valamennyi kiürítésre figyelembe vett
lépcsőház füstmentes lépcsőházként kell
kialakítani, és a lépcsőházak között az
átjárás az újonnan létesülő szinten
biztosítani kell.
70. § (1) A 30 méter szintmagasság
feletti legfelső építményszintű épületek
esetében, ha a tűzoltási felvonulási
területre
vonatkozó
előírások
maradéktalanul nem biztosíthatók, a (2)
bekezdésben foglalt követelményeket
kell teljesíteni.
(2) Az épületben szintenként legalább 2
tűzszakaszt
kell
kialakítani,
és
kétszintenként
vízszintesen
is
tűzszakaszolni
kell.
Valamennyi
tűzszakaszban legalább 1-1 előtérrel
kialakított túlnyomásos szellőztetésű
vagy természetes szellőzésű füstmentes
lépcsőházat kell létesíteni, hozzá
kapcsolódó biztonsági felvonóval. A
lépcsőházak
között
az
átjárási
lehetőséget minden szinten biztosítani
szükséges.
(3) Ha nem létesíthető tűzoltási
felvonulási terület, akkor a (2)
bekezdésben
meghatározott
tűzszakaszoláson, valamint a biztonsági
felvonón túl, az épület teljes területére
kiterjedő, beépített automatikus tűzjelző
és oltóberendezést kell létesíteni,
valamennyi
lépcsőházat
előtérrel
kialakított, túlnyomásos szellőztetésű
vagy természetes szellőzésű füstmentes
lépcsőházként kell kialakítani és a
lépcsőházak
között
az
átjárást
valamennyi szinten biztosítani kell. A
fentieken túl közösségi épületben,
annak teljes területén evakuációs
hangosító rendszert kell kiépíteni.
39. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag
biztosítása
71.
§
A
tűzoltó
vízforrások,
falitűzcsapok telepítési helyét a
tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetni
kell.

valamennyi kiürítésre figyelembe vett
lépcsőház füstmentes lépcsőházként kell
kialakítani, és a lépcsőházak között az
átjárás az újonnan létesülő szinten
biztosítani kell.
70. § (1) A 30 méter szintmagasság
feletti legfelső építményszintű épületek
esetében, ha a tűzoltási felvonulási
területre
vonatkozó
előírások
maradéktalanul nem biztosíthatók, a (2)
bekezdésben foglalt követelményeket
kell teljesíteni.
(2) Az épületben szintenként legalább 2
tűzszakaszt
kell
kialakítani,
és
kétszintenként
vízszintesen
is
tűzszakaszolni
kell.
Valamennyi
tűzszakaszban legalább 1-1 előtérrel
kialakított túlnyomásos szellőztetésű
vagy természetes szellőzésű füstmentes
lépcsőházat kell létesíteni, hozzá
kapcsolódó biztonsági felvonóval. A
lépcsőházak
között
az
átjárási
lehetőséget minden szinten biztosítani
szükséges.
(3) Ha nem létesíthető tűzoltási
felvonulási terület, akkor a (2)
bekezdésben
meghatározott
tűzszakaszoláson, valamint a biztonsági
felvonón túl, az épület teljes területére
kiterjedő, beépített automatikus tűzjelző
és oltóberendezést kell létesíteni,
valamennyi
lépcsőházat
előtérrel
kialakított, túlnyomásos szellőztetésű
vagy természetes szellőzésű füstmentes
lépcsőházként kell kialakítani és a
lépcsőházak
között
az
átjárást
valamennyi szinten biztosítani kell. A
fentieken túl közösségi épületben,
annak teljes területén evakuációs
hangosító rendszert kell kiépíteni.
71.
§
A
tűzoltó
vízforrások,
falitűzcsapok telepítési helyét a
tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetni
kell.

67

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció – www.flamella.hu email: info@flamella.hu tel.: (30)252812

72. § (1) Tűzoltás céljára a szükséges
oltóvíz-intenzitást
a
mértékadó
tűzszakasz alapterülete alapján a 8.
mellékletben foglalt 1. táblázat szerint
kell meghatározni.

(3) Az oltóvizet folyamatosan - a
létesítmény mértékadó tűzszakaszára, a mértékadó tűzszakaszt befogadó
kockázati egység kockázati osztálya
függvényében
(4) A 10 MVA-nál nagyobb beépített
névleges
összteljesítmény
feletti
transzformátorállomásokon
a
legnagyobb
transzformátor
külső
főméreteiből
számított
burkoló
felületére az alapfelület nélkül számított
- 16 liter/perc x m2 fajlagos
térfogatáram mellett, a 10 perc oltási
időnek megfelelő oltóvízmennyiség
háromszorosát kell biztosítani.

Olyan helyen, ahol a víz nem
alkalmazható
az
építményben
keletkezhető tűz oltására, oltóvízellátás
helyett az ott keletkezhető tűz oltására
alkalmas tűzoltó berendezést, eszközt,
készüléket, felszerelést és anyagot kell a
helyszínen készenlétben tartani. Az
oltóvíz helyett alkalmazott tűzoltó
berendezések, eszközök, felszerelések,
anyagok fajtáját, telepítési, tárolási
helyét
a
tűzvédelmi
hatósággal
egyeztetni kell.
72. § (1) Tűzoltás céljára a szükséges
oltóvíz-intenzitást
a
mértékadó
tűzszakasz alapterülete alapján a 8.
mellékletben foglalt 1. táblázat szerint
kell meghatározni. Az AK, KK és MK
kockázati osztályba tartozó kockázati
egység tűzszakaszainak alapterülete a
szükséges
oltóvíz-intenzitás
meghatározása
során
2-5
építményszinttel rendelkező tűzszakasz
esetén 20 %-kal, 6 vagy több
építményszinttel rendelkező tűzszakasz
esetén 30 %-kal csökkenthető, ha a
tűzszakaszon belül bármely két szint
esetén a kisebb alapterületű szint
alapterületéhez képest a nagyobb
alapterülete legfeljebb 30%-kal tér el.
(3) Az oltóvizet folyamatosan - a
létesítmény mértékadó tűzszakaszára, épületen belüli mértékadó tűzszakasz
esetén
a
mértékadó
tűzszakaszt
befogadó kockázati egység kockázati
osztálya függvényében
(4) A 10 MVA-nál nagyobb beépített
névleges
összteljesítmény
feletti
transzformátorállomásokon
a
legnagyobb
transzformátor
külső
főméreteiből
számított
burkoló
felületére az alapfelület nélkül számított
- 16 liter/perc x m2 fajlagos
térfogatáram mellett, a 10 perc oltási
időnek megfelelő oltóvízmennyiség
háromszorosát kell biztosítani.
(4) Jogszabály eltérő rendelkezése
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(5) A kommunális hulladéklerakó
szabadtéri tároló területére 1800
liter/perc
oltóvíz-intenzitást
kell
biztosítani másfél órán keresztül.

(6) A mértékadó tűzszakasz teljes
területére
kiépített
vízzel
oltó
berendezés esetén a 8. mellékletben
foglalt 1. táblázat szerint szükséges
oltóvíz-intenzitás mértéke legfeljebb
70%-ig
csökkenthető
a
sprinklerberendezés működéséhez a
vonatkozó
műszaki
követelmény
alapján szükséges vízkészlet (literben)

hiányában, ha a mértékadó tűzszakaszt
létesítményen
belüli
szabadtéri
tárolóterület alkotja, az oltóvizet
a) nem tűzveszélyes osztályba tartozó
anyag, ilyen anyagokból készített
termék tárolása esetén, ha azt éghető
anyagú csomagolással vagy éghető
anyagú tárolóeszköz alkalmazásával
tárolják, legalább fél órán keresztül,
b) mérsékelten tűzveszélyes osztályba
tartozó anyag, ilyen anyagokból
készített termék esetén a csomagolás
éghetőségétől függetlenül, legalább egy
órán keresztül,
c)
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes anyagok tárolása
esetén
ca) 10 000 l/kg-t meg nem haladó
mennyiség esetén legalább másfél
órán keresztül,
cb) 10 000 l/kg-t meghaladó mennyiség
esetén legalább két órán keresztül
kell biztosítani.
(5) A kommunális hulladéklerakó
szabadtéri tároló területére 1800
liter/perc
oltóvíz-intenzitást
kell
biztosítani másfél órán keresztül.
(5) A 10 MVA-nál nagyobb beépített
névleges
összteljesítmény
feletti
transzformátorállomásokon
–
a
legnagyobb
transzformátor
külső
főméreteiből
számított
burkoló
felületére az alapfelület nélkül számított
– 16 liter/perc x m2 fajlagos
térfogatáram mellett, a 10 perc oltási
időnek megfelelő oltóvízmennyiség
háromszorosát kell biztosítani.
(6) A mértékadó tűzszakasz teljes
területére
kiépített
vízzel
oltó
berendezés esetén a 8. mellékletben
foglalt 1. táblázat szerint szükséges
oltóvíz-intenzitás mértéke legfeljebb
70%-ig
csökkenthető
a
sprinklerberendezés működéséhez a
vonatkozó
műszaki
követelmény
alapján szükséges vízkészlet (literben)
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és az oltóvíz - az (1) bekezdés szerint és az oltóvíz - az (1) bekezdés szerint
folyamatosan biztosítandó - idejének folyamatosan biztosítandó - idejének
(percben) hányadosával.
(percben) hányadosával.
(6) A kommunális hulladéklerakó
szabadtéri tároló területére 1 800
liter/perc
oltóvíz-intenzitást
kell
biztosítani másfél órán keresztül.
(7) Az oltóvíz-intenzitás mértékének (6) (7) Az oltóvíz-intenzitás mértékének (6)
bekezdés szerinti csökkentése esetén a bekezdés szerinti csökkentése esetén a
sprinklerberendezés
tárolóvagy sprinklerberendezés
tárolóvagy
közbenső tartályát a 82. § (2), (3) és (6)- közbenső tartályát a 82. § (2), (3) és (6)(8)
bekezdésében
foglaltak (8)
bekezdésében
foglaltak
figyelembevételével kell kialakítani.
figyelembevételével kell kialakítani.
(7) A tűzszakasz teljes területére
kiépített vízzel oltó berendezés esetén a
8. mellékletben foglalt 1. táblázat
szerint szükséges oltóvíz-intenzitás
mértéke legfeljebb 70%-ig csökkenthető
a berendezés működéséhez szükséges
literben meghatározott vízkészlet és az
oltóvíz – az (1) bekezdés szerint
folyamatosan biztosítandó – percben
meghatározott idejének hányadosával
abban az esetben, ha az (1) bekezdés
szerinti csökkentést nem alkalmazták.
(8) Minden vízszerzési helyet úgy kell (8) Minden vízszerzési helyet úgy kell
kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel
mindenkor megközelíthető, az előírt mindenkor megközelíthető, az előírt
oltóvíz
mennyiség
akadálytalanul oltóvíz
mennyiség
akadálytalanul
kivehető legyen az időjárástól és kivehető legyen az időjárástól és
természetes felszíni vizek esetén a természetes felszíni vizek esetén a
vízállástól függetlenül.
vízállástól függetlenül.
(8) Az oltóvíz-intenzitás mértékének (7)
bekezdés szerinti csökkentése esetén a
sprinklerberendezés
tárolóvagy
közbenső tartályát a 82. § (2), (3) és (6)(8)
bekezdésében
foglaltak
figyelembevételével kell kialakítani.
új (áthelyezett) rendelkezés
(9) Minden vízszerzési helyet úgy kell
kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel
mindenkor megközelíthető, az előírt
oltóvíz
mennyiség
akadálytalanul
kivehető legyen az időjárástól és
természetes felszíni vizek esetén a
vízállástól függetlenül.
73. § (1) A mértékadó tűzszakasz 73. § (1) A mértékadó tűzszakasz

70

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció – www.flamella.hu email: info@flamella.hu tel.: (30)252812

területére
meghatározott
vízmennyiséget vízvezetékről vagy - ha
az más módon nem oldható meg oltóvíztározóból kell biztosítani.
(2) Oltóvízként számításba vehetők - a
tűzvédelmi hatóság engedélyével - azok
a nem időszakos természetes felszíni
vizek is, amelyek a védendő
építménytől 200 méternél nincsenek
nagyobb távolságra. A távolságot a
megközelítési útvonalon kell mérni.
41. Tűzcsapok kialakítása
75. § (1) Vezetékes vízellátás létesítése
esetén az oltóvizet föld feletti
tűzcsapokkal kell biztosítani.
(5) A (3) bekezdéstől eltérően az éghető
folyadékot feldolgozó létesítményeknél,
valamint az I-II. tűzveszélyességi
fokozatú éghető folyadékot 1000 m3-nél
nagyobb tárolási egységekben tároló
tartálytelepeken,
valamint
azon
gáztároló esetében, ahol a nyomás alatti
vagy mélyhűtött robbanásveszélyes
osztályba tartozó gázt tároló tartály
befogadóképessége meghaladja a 200
tonnát, olyan oltóvízvezeték-hálózatot
kell létesíteni, amely a vízkivétel
szempontjából
legkedvezőtlenebb
tűzcsapnál 200 mm2-es kiáramlási
keresztmetszetnél legalább 1200 kPa
(12 bar) kifolyási nyomást biztosít.

76. §
(2) A létesítményben nem szükséges
tűzcsapokat kiépíteni, ha a közterület
tűzcsapjai az oltáshoz szükséges
vízmennyiséget biztosítják és az (1)
bekezdés követelményei is teljesülnek.

területére
meghatározott
vízmennyiséget vízvezetékről vagy - ha
az más módon nem oldható meg oltóvíztározóból oltóvíztárolóból kell
biztosítani.
(2) Oltóvízként számításba vehetők - a
tűzvédelmi hatóság engedélyével - azok
a nem időszakos természetes felszíni
vizek is, amelyek a védendő szabadtéri
tárolóterülettől,
építménytől
200
méternél nincsenek nagyobb távolságra.
A távolságot a megközelítési útvonalon
kell mérni.

(5) A (3) bekezdéstől eltérően az éghető
folyadékot feldolgozó létesítményeknél,
valamint a fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes
az
I-II.
tűzveszélyességi
fokozatú
éghető
folyadékot 1000 m3-nél nagyobb
tárolási
egységekben
tároló
tartálytelepeken,
valamint
azon
gáztároló esetében, ahol a nyomás alatti
vagy mélyhűtött fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
gázt tároló tartály befogadóképessége
meghaladja a 200 tonnát, olyan
oltóvízvezeték-hálózatot kell létesíteni,
amely a vízkivétel szempontjából
legkedvezőtlenebb tűzcsapnál 200 mm2es
kiáramlási
keresztmetszetnél
legalább 1200 kPa (12 bar) kifolyási
nyomást biztosít.
(2) A létesítményben nem szükséges
tűzcsapokat kiépíteni, ha a közterület
tűzcsapjai és a 73. § (4) bekezdése
szerinti tűzcsapok az oltáshoz szükséges
vízmennyiséget biztosítják és az (1)
bekezdés követelményei is teljesülnek.

42. Fali tűzcsapok kialakítása
79. § (1)
c) az MK osztályba tartozó 200 m2-nél,
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a KK osztályba tartozó 500 m2-nél, és
az AK osztályba tartozó 1000 m2-nél
nagyobb
alapterületű
kockázati
egységekben.

egység 200 m2-nél, a KK osztályba
tartozó kockázati egység 500 m2-nél, és
az AK osztályba tartozó kockázati
egység
1000
m2-nél
nagyobb
alapterületű kockázati egységekben
tűzszakaszában.

(2) Nem kell fali tűzcsapot létesíteni a
nyitott
vagy
részben
nyitott
építményekben, a hűtőházak hűtött
tereiben, az állattartásra szolgáló
épületekben, valamint az ömlesztett
terménytároló épületek tároló részein.

(2) Nem kell fali tűzcsapot létesíteni a
nyitott
vagy
részben
nyitott
építményekben, a hűtőházak hűtött
tereiben, az állattartásra szolgáló
épületekben,
a
kizárólag
növénytermesztési célú földszintes
építményekben, valamint az ömlesztett
terménytároló épületek tároló részein.

80. §
(3) A fali tűzcsapok használatbavétele
előtt a kivitelező köteles nyomáspróbát
és teljesítménymérést - az egyidejűség
figyelembevételével - végezni vagy
végeztetni és annak eredményét a
tűzvédelmi
szakhatóság
részére
igazolni.
43. Oltóvíztározók
82. §
(7) A szívócsővezetékeket egymástól
legalább 5 méter távolságra kell
elhelyezni.
44. Tűzoltósági kulcsszéf
83. § Kulcsszéfeket kell telepíteni

a) a 10 000 m2-nél nagyobb alapterületű
ipari, mezőgazdasági, termelő, tároló és
feldolgozó létesítmények esetében,

(3) A fali tűzcsapok használatbavétele
előtt a kivitelező köteles nyomáspróbát
és teljesítménymérést - az egyidejűség
figyelembevételével - végezni vagy
végeztetni és annak eredményét a
tűzvédelmi
szakhatóság
részére
igazolni.
43. Oltóvíztárolók Oltóvíztárolók
(7) A szívócsővezetékeket csatlakozó
csonkjait egymástól legalább 5 méter
távolságra kell elhelyezni.
44. Tűzoltósági kulcsszéf Az épületbe
jutás biztosítása
83. § Kulcsszéfeket kell telepíteni A
tűzoltó
egységek
számára
a
roncsolásmentes bejutás lehetőségét
biztosítani kell
a) a 10 000 m2-nél nagyobb alapterületű
ipari, mezőgazdasági, termelő, tároló és
feldolgozó
épület
létesítmények
esetében,
f) ott, ahol a tűzvédelmi szakhatóság
előírja a roncsolásmentes bejutás
érdekében.
ha az épület területén beépített tűzjelző
berendezés létesül.

f) ott, ahol a tűzvédelmi szakhatóság
előírja a roncsolásmentes bejutás
érdekében,
ha az épület területén beépített tűzjelző
berendezés létesül.
45. Tűzoltósági beavatkozási központ
84. §
(2)
A
tűzoltósági
beavatkozási (2)
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központban a tűzvédelmi szakhatóság központban a tűzvédelmi szakhatóság
által meghatározott tűzoltó-technikai által
meghatározott
berendezések,
eszközök vezérléseit kell biztosítani.
tűzoltó-technikai eszközök vezérléseit
kell biztosítani.
(3) A vezérlések működését és a (3) A vezérlések működését és a
visszajelzések fogadását a vezérelt visszajelzések fogadását a vezérelt
tűzoltó-technikai
eszközök
előírt berendezések,
tűzoltó-technikai
működőképességéig kell biztosítani.
eszközök előírt működőképességéig kell
biztosítani.
46. Tűzoltósági rádióerősítő
85. § (1) Az építményekben - ha egyéb 85. § (1) Az építményekben - ha egyéb
jogszabály másként nem rendelkezik - jogszabály másként nem rendelkezik biztosítani kell a kárelhárítás során biztosítani kell a kárelhárítás során
együttműködő
szervek együttműködő
szervek
rádióforgalmazási feltételeit, melynek rádióforgalmazási feltételeit, melynek
megfelelőségét a használatbavételi megfelelőségét a használatbavételi
eljárást megelőzően vizsgálni kell.
eljárást megelőzően vizsgálni kell.
(1) Jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában biztosítani kell a kárelhárítás
során
együttműködő
szervek
rádióforgalmazási feltételeit – melynek
megfelelőségét
az
építmény
használatbavételi eljárását megelőzően
vizsgálni kell – olyan építmény
esetében,
a) amelyhez tűzoltási felvonulási
területet kell biztosítani,
b) amely legalább két talajszint alatti
szinttel rendelkezik és a talajszint alatti
helyiségeinek
összesített
nettó
2
alapterülete 1000 m feletti, vagy
c) amelyből a biztonságos térbe jutás a
kiürítés
első
szakaszában
nem
biztosított.
47. Tűzoltó felvonó
86. § (1) Tűzoltó felvonót kell létesíteni
a) magas épületben,
a) magas épületben legalább a földszint
és a földszint feletti építményszintek
kiszolgálására,
b) 3-nál több pinceszinttel rendelkező b) 3-nál több pinceszinttel rendelkező
épületben vagy
épületben legalább a földszint és a
pinceszintek kiszolgálására vagy
c) ahol a tűzvédelmi szakhatóság előírja c) ahol a tűzvédelmi szakhatóság előírja
a tűzoltói beavatkozás biztosítása a tűzoltói beavatkozás biztosítása
érdekében.
érdekében
(2) A tűzoltó felvonó elhelyezését (2) A tűzoltó felvonó elhelyezését
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egyeztetni
kell
a
tűzvédelmi
szakhatósággal.
48. Napelemek
87. § (1) A napelem modulok közvetlen
közelében, a DC oldalon villamos
távműködtetésű és kézi lekapcsolási
lehetőséget kell kialakítani.
(2) A távkioldó egység kapcsolóját az
építmény villamos tűzeseti főkapcsolója
közvetlen közelében kell elhelyezni.

egyeztetni
kell
szakhatósággal.

a

tűzvédelmi

87. § (1) A napelem modulok közvetlen
közelében, a DC oldalon villamos
távműködtetésű és kézi tűzeseti
lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani.
(2) A távkioldó egység kapcsolóját az
építmény villamos tűzeseti főkapcsolója
közvetlen közelében kell elhelyezni,
vagy a tűzeseti főkapcsolónak kell
működtetnie azt.
(3) A kapcsoló felett „napelem (3) A kapcsolónál a rendeltetésére utaló
lekapcsolás” feliratot kell elhelyezni.
felett „napelem lekapcsolás” feliratot,
piktogramot kell elhelyezni.
X. FEJEZET
HŐ ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM
49. Általános előírások
88. § (1) Hő- és füstelvezetést kell 88. § (1) Hő- és füstelvezetést és az
létesíteni
ehhez szükséges mértékű légpótlást kell
létesíteni
c) menekülési útvonalon a füstmentes c) menekülési útvonalon a füstmentes
lépcsőház, a füstmentes lépcsőházi lépcsőház, a füstmentes lépcsőházi
előtér és a tűzgátló előtér kivételével,
előtér és a tűzgátló előtér kivételével,
g) speciális építmény esetén a XII. g) speciális építmény esetén a XII.
fejezet alapján vagy
fejezet alapján vagy és
h) ott, ahol a rendeltetés és a h) ott, ahol a rendeltetés és a
füstfejlődés jellemzői alapján, a kiürítés füstfejlődés jellemzői alapján, a kiürítés
és a tűzoltó beavatkozás feltételeinek és a tűzoltó beavatkozás feltételeinek
biztosítása céljából a tűzvédelmi biztosítása céljából a tűzvédelmi
szakhatóság előírja.
szakhatóság előírja.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem (2) Az (1) bekezdéstől a)-g) pontjaitól
kötelező hő- és füstelvezetést létesíteni
eltérően nem kötelező hő- és
füstelvezetést létesíteni
2
a) a legfeljebb 500 m alapterületű és a) a legfeljebb 500 m2 alapterületű és
legalább EI2 15 C minősítésű bejárati legalább EI2 15 C minősítésű bejárati
ajtóval
rendelkező
gépészeti ajtóval rendelkező, pinceszinti gépészeti
helyiségben vagy helyiségcsoportban,
helyiségben vagy helyiségcsoportban,
2
b) a legfeljebb 500 m alapterületű, nem b) a legfeljebb 500 m2 alapterületű, nem
közösségi rendeltetésű helyiségben, közösségi
rendeltetésű
pinceszinti
amelyben jellemzően nem tűzveszélyes helyiségben, amelyben jellemzően nem
osztályba tartozó anyagot tárolnak,
tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot
tárolnak,
c) a legfeljebb 200 m2 alapterületű c) a legfeljebb 200 1200 m2
helyiségben, ha a belmagasság felső alapterületű, nem tömegtartózkodásra
harmadában az alapterület legalább 5%- szolgáló pinceszinti helyiségben, ha a
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ának megfelelő szabad nyílásméretű, belmagasság felső harmadában az
üvegezett,
padlószintről
nyitható alapterület legalább 5%-ának megfelelő
homlokzati nyílászáróval rendelkezik,
szabad
nyílásméretű,
üvegezett,
betörhető üvegezésű, padlószintről
nyitható
homlokzati
nyílászáróval
rendelkezik és a helyiség feletti födém
síkja a rendezett terepcsatlakozás felett
helyezkedik el,
d) a kizárólag nem tűzveszélyes d) a kizárólag nem tűzveszélyes
osztályba tartozó anyag és csak ilyen osztályba tartozó anyag és csak ilyen
anyagból készített termék, tárgy éghető anyagból készített termék, tárgy éghető
anyagú csomagolás és tárolóeszköz anyagú csomagolás és tárolóeszköz
nélküli tárolására szolgáló, földszintes nélküli tárolására szolgáló földszintes
tárolóépületben,
tárolóépületben,
d) az olyan – beépített tűzoltó
berendezéssel nem védett – ipari,
mezőgazdasági
rendeltetésű
vagy
raktárhelyiségben, amelynek tetőfedése
vagy a helyiséget felülről lezáró egyéb
szerkezete a tűzzel szemben számottevő
ellenállással nem rendelkezik,
e) az ömlesztett tárolású mezőgazdasági e) az ömlesztett tárolású mezőgazdasági
terménytároló helyiségben,
terménytároló helyiségben,
e) a füstfejlődés szempontjából alacsony
kockázatú térben.
f) az olyan - beépített tűzoltó f) az olyan - beépített tűzoltó
berendezéssel
nem
védett
- berendezéssel
nem
védett
–
raktárhelyiségben, amelynek tetőfedése raktárhelyiségben, amelynek tetőfedése
vagy a helyiséget felülről lezáró egyéb vagy a helyiséget felülről lezáró egyéb
szerkezete a tűzzel szemben számottevő szerkezete a tűzzel szemben számottevő
ellenállással nem rendelkezik,
ellenállással nem rendelkezik,
g)
menekülési
útvonalon
lévő, g)
menekülési
útvonalon
lévő,
2
2
legfeljebb 20 m alapterületű
legfeljebb 20 m alapterületű
ga) szélfogó helyiségben,
ga) szélfogó helyiségben,
gb) biztonságos térbe nyíló kijárati gb) biztonságos térbe nyíló kijárati
ajtóval rendelkező közlekedőkben és
ajtóval rendelkező közlekedőkben és
h) a térfeltöltés elvén működő, teljes h) a térfeltöltés elvén működő, teljes
elárasztásos
beépített
tűzoltó elárasztásos
beépített
tűzoltó
berendezéssel védett helyiségben, a berendezéssel védett helyiségben, a
menekülési útvonal kivételével.
menekülési útvonal kivételével.
(3) Füstmentesítést kell létesíteni
a) a több pinceszintet kiszolgáló a) a több pinceszintet kiszolgáló
lépcsőházban,
menekülési
útvonalat
képező
lépcsőházban, ha e rendelet előírja
b) ahol a tűzvédelmi szakhatóság a b) ahol a tűzvédelmi szakhatóság a
rendeltetés és a füstfejlődés jellemzői rendeltetés és a füstfejlődés jellemzői
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alapján, a kiürítés és a tűzoltó
beavatkozás feltételeinek biztosítása
céljából előírja vagy
új rendelkezés

új rendelkezés

alapján, a kiürítés és a tűzoltó
beavatkozás feltételeinek biztosítása
céljából előírja vagy
(4) A több pinceszintet kiszolgáló,
menekülési
útvonalat
képező
lépcsőházba a füst bejutását a
csatlakozó
pinceszinti
helyiségek
irányából kell meggátolni.
(5) Nem szabad hő- és füstelvezetést
kialakítani a térfeltöltés elvén működő,
teljes elárasztásos beépített gázzal vagy
habbal oltó berendezéssel védett
helyiségben.

50. Működtetés, vezérlés
89. § (1) A hő- és füstelvezetés és a
füstmentesítés
kézi
működtetését
biztosítani kell
a) lépcsőház esetében
a) lépcsőház esetében szintenként, a
menekülés
valamennyi
irányából
észlelhető helyen,
aa) a lépcsőházba nyíló, a menekülésre aa) a lépcsőházba nyíló, a menekülésre
szolgáló ajtók - lépcsőház felől nézve - szolgáló ajtók - lépcsőház felől nézve külső oldala mellett, a menekülés külső oldala mellett, a menekülés
valamennyi irányából észlelhető helyen valamennyi irányából észlelhető helyen,
és
és
ab) a lépcsőház kijárati szintjén a ab) a lépcsőház kijárati szintjén a
lépcsőházból kivezető, menekülésre lépcsőházból kivezető, menekülésre
szolgáló ajtó külső vagy belső oldala szolgáló ajtó külső vagy belső oldala
mellett,
mellett,
b) egyéb esetben a tűzvédelmi b) egyéb esetben a tűzvédelmi
szakhatósággal egyeztetett helyen és szakhatósággal egyeztetett helyen és
módon.
módon.
b) egyéb esetben a tűzvédelmi tervező
által meghatározott módon.
(2) A tűzvédelmi szakhatóság a kiürítés (2) A tűzvédelmi szakhatóság a kiürítés
és a tűzoltói beavatkozás feltételeinek és a tűzoltói beavatkozás feltételeinek
biztosítása céljából előírhatja
biztosítása céljából előírhatja
b) tűzoltósági vezérlőtabló kialakítását. b) tűzoltósági vezérlőtabló kialakítását,
illetve
új rendelkezés
c) a hő- és füstelvezetés és a
füstmentesítés kézi működtetéseinek
telepítési helyét.
(3) A hő és füst elleni védelem
(3) A hő és füst elleni védelem
tűzoltósági vezérlőtablóján meg kell tűzoltósági vezérlőtablóján meg kell
jeleníteni
a
vezérelt
eszközök jeleníteni
a
vezérelt
eszközök
üzemállapotait: üzemkész, működik, üzemállapotait: üzemkész, működik,
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hiba.
(5) Beépített tűzjelző berendezéssel
védett helyiség hő és füst elleni
védelmének eszközeit a beépített
tűzjelző berendezésnek vezérelnie kell.
A vezérlés nem aktiválódhat kézi
jelzésadó jelére abban az esetben, ha a
kézi jelzésadó jele nem szolgáltat
egyértelmű, a hő és füst elleni védelem
megfelelő működéséhez szükséges
információt.

hiba.
(5) Beépített tűzjelző berendezéssel
védett helyiség hő és füst elleni
védelmének eszközeit a beépített
tűzjelző berendezésnek vezérelnie kell,
kivéve, ha a helyiségben beépített
tűzoltó berendezés is létesül, és annak
hatékony működését a tűzjelző központ
általi vezérlés korlátozná. A vezérlés
nem aktiválódhat kézi jelzésadó jelére
abban az esetben, ha a kézi jelzésadó
jele nem szolgáltat egyértelmű, a hő és
füst
elleni
védelem
megfelelő
működéséhez szükséges információt.
(6) Beépített tűzoltó berendezéssel
ellátott helyiségben a beépített tűzjelző
berendezés általi vezérlést a tűzoltó
berendezés hatékony működését nem
korlátozó módon kell biztosítani.

(6) Beépített tűzoltó berendezéssel
ellátott helyiségben a beépített tűzjelző
berendezés általi vezérlést a tűzoltó
berendezés hatékony működését nem
korlátozó módon kell biztosítani.
51. Hő- és füstelvezetés
90. § (1) A hő- és füstelvezetés
biztosítható
a) természetes úton hő- és füstelvezető a) természetes úton hő- és füstelvezető
szerkezettel,
szerkezettel vagy erre a célra
figyelembe vett, állandóan nyitott
szabad nyílással,
b) gépi úton hő- és füstelvezető b) gépi úton hő- és füstelvezető
berendezéssel vagy
berendezéssel
vagy
szellőzőberendezéssel a (2) bekezdés
szerinti esetben, vagy
(3)
A
hőés
füstelvezetés
megfelelőségét
számítással
kell
alátámasztani
a) természetes füstelvezetés 15 métert a) természetes füstelvezetés 15 métert
meghaladó belmagasságú, lépcsőháznak meghaladó számított belmagasságú,
nem minősülő térben való alkalmazása, lépcsőháznak nem minősülő térben való
alkalmazása,
(5) Gépi hő- és füstelvezetés esetén a (5) Gépi hő- és füstelvezetés esetén a
szükséges elszívási teljesítmény 2 m3/s szükséges elszívási teljesítmény 2 m3/s
a természetes füstelvezetéshez tartozó a természetes füstelvezetéshez tartozó
hatásos nyílásfelület minden m2-ére hatásos nyílásfelület minden m2-ére
számítva.
számítva vagy számítással megállapított
érték.
(6) A hő- és füstelvezetés tervezése (6) A hő- és füstelvezetés tervezése
során figyelembe kell venni a során figyelembe kell venni a
túlnyomásos füstmentesítéssel ellátott túlnyomásos füstmentesítéssel ellátott
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terek és a füstelvezetéssel ellátott terek
kapcsolatát, az egyidejű működés során
kialakuló
nyomásviszonyokat
és
biztosítani kell a nyílászárók kézi
nyithatóságát a 98. § (8) bekezdésében
foglaltak szerint.
új rendelkezés

52. Hő- és füstelvezető szerkezet
91. §
(2) A hő- és füstelvezető szerkezet
nyitását biztosítani kell legfeljebb 250
Pa függőleges megoszló teher (hóteher,
jelzése: SL) esetében is.
(5)
Meglévő
épület,
épületrész
füstelvezetésének
létesítésénél,
átalakításánál, felújításánál oldalfalba
épített meglévő nyílászáró füstelvezető
szerkezetként való alkalmazása esetén,
vizsgálati
eredmény
hiányában
alkalmazható a 9. mellékletben foglalt
2. táblázat szerinti átfolyási tényező, ha
az alkalmazást az átalakítás mértékének,
körének
figyelembevételével
a
tűzvédelmi szakhatósággal egyeztették.
új rendelkezés

terek és a füstelvezetéssel ellátott terek
kapcsolatát, az egyidejű működés során
kialakuló
nyomásviszonyokat
és
biztosítani kell a nyílászárók kézi
nyithatóságát a 98. § (8) bekezdésében
foglaltak szerint.
(7) A hő- és füstelvezetés és légpótlás
tervezése
során
számítással
is
megállapítható a füstszakasz mérete, a
füstelvezetéshez,
légpótláshoz
szükséges nyílások beépítési helye, a
füstkötényfal
szükségessége,
belógásának mértéke.
52. Hő- és füstelvezető szerkezet, hő- és
füstelvezetésre szolgáló szabad nyílás
(2) A vízszinteshez viszonyítva
legfeljebb 60o-os szöget bezáró
beépítési helyzetű hő- és füstelvezető
szerkezet nyitását biztosítani kell
legfeljebb 250 Pa függőleges megoszló
teher (hóteher, jelzése: SL) esetében is.
(5)
Meglévő
épület,
épületrész
füstelvezetésének
létesítésénél,
átalakításánál, felújításánál oldalfalba
épített meglévő nyílászáró füstelvezető
szerkezetként való alkalmazása esetén,
vizsgálati
eredmény
hiányában
alkalmazható
normatív
a
9.
mellékletben foglalt 2. táblázat szerinti
átfolyási tényező, ha az alkalmazást az
átalakítás
mértékének,
körének
figyelembevételével
a
tűzvédelmi
szakhatósággal egyeztették.
(6) A hő- és füstelvezetésre szolgáló
szabad nyílások esetében a hő- és
füstelvezető szerkezetekre vonatkozó
követelményeket a hatásos nyílásfelület,
valamint az elhelyezés tekintetében
alkalmazni kell. A szabad nyílás
átfolyási tényezőjeként alkalmazható
normatív érték is.

53. Hő- és füstelvezető berendezés
92. § (1) A füstelszívó ventilátor és a 92. § (1) A füstelszívó ventilátor, a
füstelvezető légcsatorna követelményét füstcsappantyú és a füstelvezető
a 9. mellékletben foglalt 3. táblázat légcsatorna
követelményét
a
9.

78

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció – www.flamella.hu email: info@flamella.hu tel.: (30)252812

tartalmazza.
(5) Az egyszakaszos füstcsappantyú
követelménye 600 °C-os tűzhatás
szerinti vizsgálattal legalább E600 30-S
(i↔o)
C,
a
többszakaszos
füstcsappantyú követelménye legalább
EI 30-S (i↔o) C.
54. Füstszakaszok kialakítása
93. §
(2) A menekülésre számításba vett
útvonal a menekülés során a
füstszakaszba
lépés
helyétől
a
füstszakaszból kilépés helyéig tart.
(3) 1200 m2-nél nagyobb alapterületű és
4 méternél nagyobb belmagasságú
helyiség
esetén
a
füstszakasz
alapterületének mérete
a) legfeljebb 2000 m2-re növelhető, ha a
hőés
füstelvezető
szerkezetek
füstszakaszra
előírt
hatásos
nyílásfelületét minden megkezdett 100
m2-ként 10%-os arányban növelik vagy
b) számítással meghatározott mértékben
növelhető, ha a számítás eredménye
igazolja e rendelet által előírt
füstszegény levegőréteg biztosítását.
(4) A közlekedői, folyosói szomszédos
füstszakaszokat

a) a menekülési útvonal határoló falára
előírt
tűzvédelmi
osztálykövetelménnyel
megegyező
tűzvédelmi osztályú fallal és abba
épített füstgátló ajtóval vagy
b) tűz esetén a padlószintig leengedett, a
menekülési irányt metsző elhelyezés
esetén menekülést lehetővé tévő mobil
füstköténnyel
kell elválasztani egymástól.
(5) A közlekedőnek nem minősülő
helyiségben
a
szomszédos
füstszakaszokat egymástól mobil vagy

mellékletben foglalt 2. 3. táblázat
tartalmazza.
(5) Az egyszakaszos füstcsappantyú
követelménye 600 °C-os tűzhatás
szerinti vizsgálattal legalább E600 30-S
(i↔o)
C,
a
többszakaszos
füstcsappantyú követelménye legalább
EI 30-S (i↔o) C.
(2) A menekülésre számításba vett Az
(1) bekezdés a) pontja szerinti útvonal a
menekülés során a füstszakaszba lépés
helyétől a füstszakaszból kilépés
helyéig tart.
(3) 1200 m2-nél nagyobb alapterületű
és 4 méternél nagyobb számított
belmagasságú helyiség esetén a
füstszakasz alapterületének mérete
a) legfeljebb 2000 m2-re növelhető, ha a
hőés
füstelvezető
szerkezetek
füstszakaszra
előírt
hatásos
nyílásfelületét minden megkezdett 100
m2-ként 10%-os arányban növelik vagy
b) számítással meghatározott mértékben
növelhető, ha a számítás eredménye
igazolja e rendelet által előírt
füstszegény levegőréteg biztosítását.
(4) A közlekedői, folyosói szomszédos
füstszakaszokat úgy kell elválasztani
egymástól, hogy az elválasztás a
kiürítést ne akadályozza, a füst
terjedését, szétterülését korlátozza.
a) a menekülési útvonal határoló falára
előírt
tűzvédelmi
osztálykövetelménnyel
megegyező
tűzvédelmi osztályú fallal és abba
épített füstgátló ajtóval vagy
b) tűz esetén a padlószintig leengedett, a
menekülési irányt metsző elhelyezés
esetén menekülést lehetővé tévő mobil
füstköténnyel
kell elválasztani egymástól.
(5) A közlekedőnek nem minősülő
helyiségben
a
szomszédos
füstszakaszokat egymástól mobil vagy
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stabil füstköténnyel kell elválasztani. A
füstkötényt
helyettesítheti
tömör
építményszerkezet, ha annak tűzvédelmi
osztálya B vagy kedvezőbb és
tűzállósági teljesítménye legalább E15.
(6) A füstgyűjtő térbe anyag-,
terméktárolás
akkor
tervezhető,
létesíthető, ha
b) a füstgyűjtő tér hőmérséklete
számítással igazolt módon nem
emelkedik 150 oC fölé vagy a helyiség
teljes
területe
ESFR
sprinklerberendezéssel védett.
94. § (1) A füstszakaszhatáron
alkalmazott ajtó
a) legalább Sa C minősítésű legyen
aa) közlekedői füstszakasz esetén,
ab) beépített vízzel oltó berendezéssel
teljeskörűen védett tűzszakaszon belül,
b) egyéb esetben Sm C minősítésű
legyen.
(3) A füstkötény idő/hőmérsékletkövetelménye Dx, ahol x megegyezik a
füstszakaszt befogadó épület, önálló
épületrészben a füstkötényt rögzítő
tartószerkezetre
előírt
tűzállóságiteljesítmény-követelmény
időtartamával.
55. Légpótlás
95. § (1) A természetes légpótlás
mértéke megegyezik a természetes
füstelvezetés 9. mellékletben foglalt 1.
táblázatban előírt mértékével.
(4) A légpótlást biztosító ventilátorra a
füstelvezető ventilátor követelményei
vonatkoznak, a hőállósági követelmény
kivételével. A légpótlást biztosító
légcsatorna-hálózatra a 9. mellékletben
foglalt 3. táblázatban előírtakat kell
betartani.
(5) Gépi légpótlás esetén a 91. § (3)
bekezdésében foglalt esetek kivételével
a levegő belépési sebessége

stabil füstköténnyel kell elválasztani. A
füstkötényt
helyettesítheti
tömör
építményszerkezet, ha annak tűzvédelmi
osztálya B vagy kedvezőbb és
tűzállósági teljesítménye legalább E15.

b) a füstgyűjtő tér tűzcsóván kívüli
részének hőmérséklete számítással
igazolt módon nem emelkedik 150 oC
fölé vagy a helyiség teljes területe
ESFR sprinklerberendezéssel védett.
94. § (1) A füstszakaszhatáron
alkalmazott ajtó
a) legalább Sa C minősítésű legyen
aa) közlekedői füstszakasz esetén,
ab) beépített vízzel oltó berendezéssel
teljeskörűen védett tűzszakaszon belül,
b) egyéb esetben Sm C minősítésű
legyen.
(3) A füstkötény idő/hőmérsékletkövetelménye Dx, ahol x megegyezik a
füstszakaszt befogadó épület, önálló
épületrészben a füstkötényt rögzítő
tartószerkezetre
előírt
tűzállóságiteljesítmény-követelmény
időtartamával
95. § (1) A természetes légpótlás
mértéke legalább megegyezik a
természetes füstelvezetés számítással
megállapított vagy a 9. mellékletben
foglalt 1. táblázatban szerint előírt
mértékével.
(4) A légpótlást biztosító ventilátorra a
füstelvezető ventilátor követelményei
vonatkoznak, a hőállósági követelmény
kivételével tűzhatástól védett elhelyezés
esetén.
A
légpótlást
biztosító
légcsatorna-hálózatra a 9. mellékletben
foglalt 2. 3. táblázatban előírtakat kell
betartani.
(5) Gépi légpótlás esetén a 91.90. § (3)
bekezdésében foglalt esetek kivételével
a levegő belépési sebessége
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(6) A légpótló szerkezet átfolyási
tényezőjét vizsgálattal vagy a 9.
mellékletben foglalt 4. táblázat szerint
kell megállapítani.
új rendelkezés
új rendelkezés
új rendelkezés
új rendelkezés
új rendelkezés

(6) A légpótló szerkezet átfolyási
tényezőjét vizsgálattal vagy normatív
érték alapján a 9. mellékletben foglalt 4.
táblázat szerint kell megállapítani.
(7) A légpótlás biztosítható
a)
természetes
úton
légpótló
szerkezettel vagy állandóan nyitott
szabad nyílással,
b) gépi úton légpótló berendezéssel
vagy
c) a természetes és a gépi megoldás
kombinációjával.
(8) A légpótlásra szolgáló szabad
nyílások
esetében
a
légpótló
szerkezetekre
vonatkozó
követelményeket a hatásos nyílásfelület,
valamint az elhelyezés tekintetében
alkalmazni kell.

56. Beépítési hely
96. §
(3) Természetes hő- és füstelvezető (3) Természetes hő- és füstelvezető
vagy légpótló szerkezet alkalmazása vagy légpótló szerkezet alkalmazása
esetén
az
uralkodó
szélirányt esetén a az uralkodó szélirányt
figyelembe kell venni a szerkezet figyelembe kell venni a szerkezet
elhelyezésénél.
elhelyezésénél és nyitási irányának
meghatározásánál.
(4) A hő- és füstelvezető szerkezetet a (4) A hő- és füstelvezető szerkezetet a
tető vagy a külső határoló fal tető vagy a külső határoló fal
füstkiáramlást elősegítő helyén, a füstkiáramlást elősegítő helyén, a
padlósíktól mért felső harmadában kell padlósíktól mért felső harmadában kell
beépíteni.
beépíteni.
(5) 1200 m2-nél nagyobb alapterületű (5) 1200 m2-nél nagyobb alapterületű
helyiség esetén a tetőn a szomszédos helyiség esetén a tetőn a szomszédos
hő- és füstelvezető szerkezeteket hő- és füstelvezető szerkezeteket
egymástól legalább akkora távolságra egymástól legalább akkora távolságra
kell beépíteni, mint kettőjük nagyobbik kell beépíteni, mint kettőjük nagyobbik
oldalméreteinek
vagy
átmérőinek oldalméreteinek
vagy
átmérőinek
összege.
összege.
(6)
Természetes
füstelvezetés (6)
Természetes
füstelvezetés
alkalmazásánál 1200 m2-nél nagyobb alkalmazásánál 1200 m2-nél nagyobb
alapterületű helyiségben - közösségi alapterületű helyiségben - közösségi
funkció esetén 200 m2-ként, egyéb funkció esetén 200 m2-ként, egyéb
esetben 300 m2-ként - legalább egy hő- esetben 300 m2-ként - legalább egy hőés
füstelvezető
szerkezetet
kell és
füstelvezető
szerkezetet
kell
beépíteni. A hő- és füstelvezetőknek az beépíteni. A hő- és füstelvezetőknek az
egymástól vagy a tető szélétől és a egymástól vagy a tető szélétől és a
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falaktól mért távolsága legfeljebb 20 m falaktól mért távolsága legfeljebb 20 m
lehet.
lehet.
(8) A légpótlást a helyiségbe
(8) A légpótlást a helyiségbe a hatékony
hő- és füstelvezetést elősegítő helyen
a) 4 méternél nagyobb belmagasságú a) 4 méternél nagyobb belmagasságú
helyiség
esetén
a
füstszegény helyiség
esetén
a
füstszegény
levegőrétegben,
levegőrétegben,
b) átrium esetén annak alsó részén,
b) átrium esetén annak alsó részén,
c) lépcsőház esetén annak legalsó c) lépcsőház esetén annak legalsó
szintjén vagy a kijárati szinten,
szintjén vagy a kijárati szinten,
d) közlekedő, folyosó esetén a d) közlekedő, folyosó esetén a
padlósíktól mért 2 méteres magasságon padlósíktól mért 2 méteres magasságon
belül,
belül,
e) egyéb esetben a belmagasság alsó e) egyéb esetben a belmagasság alsó
harmadában elhelyezkedő helyen
harmadában elhelyezkedő helyen
kell bejuttatni.
kell bejuttatni.
57. Füstmentesítés
97. § (1) A lépcsőház füstmentesítését 97. § (1) A lépcsőház füstmentesítését
természetes
átszellőzéssel
vagy természetes
átszellőzéssel
vagy
gépészet útján a lépcsőházba juttatott gépészet útján a lépcsőházba juttatott
levegő túlnyomásával kell biztosítani.
levegő túlnyomásával vagy a lépcsőház
és a kapcsolódó terek között elhelyezett,
természetes úton átszellőző vagy
túlnyomásos füstmentes előtérrel kell
biztosítani.
(2) A természetes szellőzésű füstmentes (2)
A
természetes
szellőzésű
lépcsőház légtere folyamatosan vagy tűz füstmentes
lépcsőház
légtere
esetén automatikusan a lépcsőház folyamatosan
vagy
tűz
esetén
talajszint feletti valamennyi szintjén
automatikusan a lépcsőház talajszint
feletti valamennyi szintjén
Túlnyomásos füstmentes lépcsőház,
valamint túlnyomásos füstmentes előtér
esetén
a) a lépcsőházi alapterület legalább a) a lépcsőházi alapterület legalább
20%-át elérő, de minimum 4 m2 20%-át elérő, de minimum 4 m2
összefüggő nyitott felülettel vagy
összefüggő nyitott felülettel vagy
a) az ajtók nyitott és zárt állapotában is
biztosítani kell a füstmentességet és
b) az a) pont szerinti felülettel b) az a) pont szerinti felülettel
kialakított, nyitott füstmentes előtéren át kialakított, nyitott füstmentes előtéren át
b) a túlnyomást biztosító légellátó
vezeték lépcsőházon, valamint előtéren
kívüli szakaszára a 9. mellékletben
foglalt
2.
táblázat
szerint,
a
többszakaszos légpótló légcsatornára
vonatkozó követelményt kell teljesíteni.
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kapcsolódik a külső szabad légtérhez.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti
lépcsőház közlekedő felőli nyílásától
mért 3 méteres távolságon belül nem a
lépcsőházhoz
tartozó
homlokzati
nyílászáró nem helyezhető el.

(4) A túlnyomásos füstmentes lépcsőház
gépészetének
a) valamennyi lépcsőházi nyílászáró
csukott állapota esetén 50 Pa ± 10%
relatív túlnyomást,
b) egy nyitott lépcsőházi ajtó esetén 10
Pa túlnyomást,
c) a (6) bekezdésben meghatározott
darabszámú
lépcsőházi
nyílászáró
nyitott állapota esetén a nyitott
nyílászárók
keresztmetszetében
legalább 1 m/s sebességű légáramlást
kell biztosítania.
(5) Előteres túlnyomásos füstmentes
lépcsőház esetén a (4) bekezdés a)
pontja szerinti relatív túlnyomás
mértéke a lépcsőházban az előtérhez
viszonyítva 50 Pa ± 10%, az előtérben
10-15 Pa.
(6) A lépcsőház méretezése során a
kijárati szinten és a lépcsőházba nyíló 4
szintenként további egy szinten a
menekülésre szolgáló lépcsőházi és
előtéri ajtók teljes keresztmetszetében
nyitott állapotát kell feltételezni.
Többszárnyú
ajtó
esetén
a
meneküléshez szükséges ajtószélességet
kell számításba venni.
(7) A lépcsőházi gépészet megengedett
reakcióideje a (4) bekezdésben előírt
jellemzők
biztosítására
a
bekapcsolásnál, majd a működés során

kapcsolódik a külső szabad légtérhez.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti
lépcsőház közlekedő felőli nyílásától
mért 3 méteres távolságon belül nem a
lépcsőházhoz
tartozó
homlokzati
nyílászáró nem helyezhető el.
(3)
A
túlnyomásos
füstmentes
lépcsőházhoz
vagy
előteréhez
kapcsolódó menekülési útvonalon a
túlnyomásos térből bejutó levegő
automatikus elvezetését meg kell oldani
oly módon, hogy a menekülési
útvonalon kialakuló túlnyomás ne
veszélyeztesse a menekülést.
(4)
A
túlnyomásos
füstmentes
lépcsőház gépészetének
a) valamennyi lépcsőházi nyílászáró
csukott állapota esetén 50 Pa ± 10%
relatív túlnyomást,
b) egy nyitott lépcsőházi ajtó esetén 10
Pa túlnyomást,
c) a (6) bekezdésben meghatározott
darabszámú
lépcsőházi
nyílászáró
nyitott állapota esetén a nyitott
nyílászárók
keresztmetszetében
legalább 1 m/s sebességű légáramlást
kell biztosítania.
(5) Előteres túlnyomásos füstmentes
lépcsőház esetén a (4) bekezdés a)
pontja szerinti relatív túlnyomás
mértéke a lépcsőházban az előtérhez
viszonyítva 50 Pa ± 10%, az előtérben
10-15 Pa.
(6) A lépcsőház méretezése során a
kijárati szinten és a lépcsőházba nyíló 4
szintenként további egy szinten a
menekülésre szolgáló lépcsőházi és
előtéri ajtók teljes keresztmetszetében
nyitott állapotát kell feltételezni.
Többszárnyú
ajtó
esetén
a
meneküléshez szükséges ajtószélességet
kell számításba venni.
(7) A lépcsőházi gépészet megengedett
reakcióideje a (4) bekezdésben előírt
jellemzők
biztosítására
a
bekapcsolásnál, majd a működés során
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bekövetkező
nyomásesés
vagy
nyomásemelkedés esetén legfeljebb 3
másodperc.
(8)
A
túlnyomásos
füstmentes
lépcsőházhoz
vagy
előteréhez
kapcsolódó menekülési útvonalon a
túlnyomásos térből bejutó levegő
automatikus elvezetését meg kell
oldani.
58. Füstmentes lépcsőházi
helyiségkapcsolatok, nyílászárók
98. § (1) A füstmentes lépcsőházban
kizárólag kézi vagy automatikus
tűzeseti vezérléssel ellátott felvonót
lehet elhelyezni.
(4) Több pinceszintet kiszolgáló
lépcsőház és a pinceszinti helyiségek
között túlnyomásos füstmentes előteret
kell kialakítani, amelyben tűz esetén 2025 Pa túlnyomást kell biztosítani.
(5) A füstmentes lépcsőházba és a
füstmentes előtérbe a 9. mellékletben
foglalt 5. táblázat szerinti helyiségek
nyílhatnak, az ott meghatározott
nyílászárókkal.

(6) Meglévő, nem lakórendeltetésű
épület vagy épületrész meglévő
lépcsőházának
túlnyomásos
füstmentessé
alakítása
során
a
lépcsőházba nyíló, meglévő helyiségek
nyílhatnak a füstmentes lépcsőházba, ha
a) a nyílászáró Sm-C és legalább EI2 60C tűzállósági teljesítményű és
b) az érintett tűzszakasz teljes területét
beépített oltóberendezés védi.
(7) A túlnyomásos füstmentes lépcsőház
és a túlnyomásos füstmentes előtér
ajtónak nem minősülő nyílászáróját úgy
kell kialakítani, hogy az
a) tűz esetén automatikusan csukódjon

bekövetkező
nyomásesés
vagy
nyomásemelkedés esetén legfeljebb 3
másodperc.
(8)
A
túlnyomásos
füstmentes
lépcsőházhoz
vagy
előteréhez
kapcsolódó menekülési útvonalon a
túlnyomásos térből bejutó levegő
automatikus elvezetését meg kell
oldani.
58. Füstmentes előtéri és füstmentes
lépcsőházi helyiségkapcsolatok,
nyílászárók
98. § (1) A füstmentes lépcsőházban
kizárólag kézi vagy – beépített tűzjelző
berendezéssel ellátott épület, épületrész
esetén
–
automatikus
tűzeseti
vezérléssel ellátott felvonót lehet
elhelyezni.
(4) Több pinceszintet kiszolgáló
lépcsőház és a pinceszinti helyiségek
között túlnyomásos füstmentes előteret
kell kialakítani, amelyben tűz esetén 2025 Pa túlnyomást kell biztosítani.
(5) A füstmentes lépcsőházba és a
füstmentes előtérbe a 9. mellékletben
foglalt 5. táblázat szerinti szomszédos
helyiségek és egyéb, ajtónak nem
minősülő nyílászárók úgy nyílhatnak, az
ott meghatározott nyílászárókkal hogy
azok a füstmentesítés működését és a
kiürítést nem veszélyeztethetik.
(6) Meglévő, nem lakórendeltetésű
épület vagy épületrész meglévő
lépcsőházának
túlnyomásos
füstmentessé
alakítása
során
a
lépcsőházba nyíló, meglévő helyiségek
nyílhatnak a füstmentes lépcsőházba, ha
a) a nyílászáró Sm-C és legalább EI2 60C tűzállósági teljesítményű és
b) az érintett tűzszakasz teljes területét
beépített oltóberendezés védi.
(7) A túlnyomásos füstmentes lépcsőház
és a túlnyomásos füstmentes előtér
ajtónak nem minősülő nyílászáróját úgy
kell kialakítani, hogy az
a) tűz esetén automatikusan csukódjon
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vagy
b) állandóan zárt állapotú legyen és csak
segédeszközzel legyen nyitható.
(8) A túlnyomásos füstmentes lépcsőház
és a túlnyomásos füstmentes előtér
menekülésre szolgáló nyílászáróinak
használatát a kialakuló túlnyomás nem
akadályozhatja, a nyitáshoz szükséges
erőkifejtés nem haladhatja meg a 100
N-t.
XI. FEJEZET
HASADÓ ÉS HASADÓ-NYÍLÓ
FELÜLETEK
99. § Azon ipari vagy tárolási
alaprendeltetésű
kockázati
egység
helyiségében, ahol robbanásveszélyes
osztályba tartozó anyag gyártása,
feldolgozása, tárolása történik, a
robbanási túlnyomás levezetése céljából
hasadó vagy hasadó-nyíló felületet kell
létesíteni.

vagy
b) állandóan zárt állapotú legyen és csak
segédeszközzel legyen nyitható.
(8) A túlnyomásos füstmentes lépcsőház
és a túlnyomásos füstmentes előtér
menekülésre szolgáló nyílászáróinak
használatát a kialakuló túlnyomás nem
akadályozhatja, a nyitáshoz szükséges
erőkifejtés nem haladhatja meg a 100
N-t.
XI. FEJEZET
HASADÓ ÉS HASADÓ-NYÍLÓ
FELÜLETEK
ROBBANÁS ELLENI VÉDELEM
99. § Azon ipari vagy tárolási
alaprendeltetésű
kockázati
egység
helyiségében, ahol robbanásveszélyes
osztályba tartozó anyag gyártása,
feldolgozása, tárolása történik, a
robbanási túlnyomás levezetése céljából
hasadó vagy hasadó-nyíló felületet kell
létesíteni.
(1)
A
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag
előállítása,
feldolgozása,
használata, tárolása és forgalmazása
során
az
érintett
térrészben,
helyiségben,
építményben,
ipari
technológiai egységben, továbbá az e
tevékenységekkel összefüggő tervezés
és kivitelezés során a robbanás elleni
védelmet tervezéssel és védelmi
intézkedésekkel biztosítani, a védelmi
intézkedéseket dokumentálni kell.
(2) A robbanás elleni védelem
kialakításához a robbanásveszélyes
terek robbanásvédelmi zónába sorolását
el kell végezni.
(3) Ott, ahol fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag
előállítása,
feldolgozása,
használata, tárolása és forgalmazása
történik, a robbanásveszélyes zónák
nagyságát, alakját, minőségét és a
telepített berendezések megengedett
legmagasabb felületi hőmérsékletét meg
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100. § E fejezet vonatkozik az ipari,
tárolási és mezőgazdasági rendeltetésű
helyiségekben
keletkező
esetleges
térrobbanás vagy nem robbanóanyag
által
okozott
egyéb
robbanás
túlnyomásának levezetésére való - a
jogszabályok, műszaki előírások által
meghatározott esetekben alkalmazandó
- lefúvató hasadó vagy hasadó-nyíló
felületek kialakítási követelményeire.
59. A hasadó felületek
felületnagyságának meghatározása
101. § A hasadó felület nagyságát a 10.
melléklet 1. számítása szerint kell
meghatározni, a 104. §-ban rögzített
különleges esetek figyelembevétele
nélkül.
102. § A hasadó-nyíló felületek

kell határozni.
(4) A robbanás elleni védelem
biztosítása céljából
(a)
a
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes anyag jelenlétét
térben és időben korlátozni kell,
(b)
a
lehetséges
gyújtóforrások
kizárásáról, korlátozásáról gondoskodni
kell,
(c) a robbanásveszélyes térben az
esetlegesen bekövetkező robbanás káros
hatásait korlátozni kell.
(5) Robbanásveszélyes technológia
alkalmazása esetén az esetlegesen
bekövetkező robbanás káros hatásait
olyan módon kell korlátozni, hogy
(a) nem idéz elő a technológián kívüli
robbanást,
(b) közlekedési útvonalat, személyeket
nem veszélyeztet,
(c) az építményszerkezeteket a lehető
legkisebb károsodás érje.
(6) Robbanásveszélyes térben csak
olyan villamos és nem villamos
berendezések alkalmazhatóak, amelyek
a robbanásveszélyes zónának megfelelő
robbanásbiztos
védelmi
móddal
rendelkeznek.
100. § E fejezet vonatkozik az ipari,
tárolási és mezőgazdasági rendeltetésű
helyiségekben
keletkező
esetleges
térrobbanás vagy nem robbanóanyag
által
okozott
egyéb
robbanás
túlnyomásának levezetésére való - a
jogszabályok, műszaki előírások által
meghatározott esetekben alkalmazandó
- lefúvató hasadó vagy hasadó-nyíló
felületek kialakítási követelményeire.
59. A hasadó felületek
felületnagyságának meghatározása
101. § A hasadó felület nagyságát a 10.
melléklet 1. számítása szerint kell
meghatározni, a 104. §-ban rögzített
különleges esetek figyelembevétele
nélkül.
102. § A hasadó-nyíló felületek
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megnyílási nyomása - ha ezt egyéb
igények, így betörésvédelem vagy
technológiai túlnyomás nem növelik - a
beépítési helyükön várható szélszívás
10%-kal növelt értékénél nem lehet
nagyobb.
60. A hasadó-nyíló felületek
felületnagyságának meghatározása
103. § A hasadó-nyíló felület nagyságát
a 10. melléklet 2. számítása szerint kell
meghatározni, a 104. §-ban rögzített
különleges esetek figyelembevétele
nélkül.
61. Különleges esetek
104. § (1) Ha a helyiség hossza legalább
négyszerese a szélességének, akkor a
101-103. § szerint számított értékeket
20%-kal meg kell növelni.
(2)
Kivételesen
megengedett
a
lefúvatási befogadótérbe végzendő
lefúvatás, ha a belső tér megnyitására
más lehetőség nincs. Ebben az esetben a
befogadótér
térfogata
legalább
ötszöröse legyen a lefúvatott tér
térfogatának és legyen a szabad tér felé
hasadó vagy hasadó-nyíló felülete.
(3) Megengedhető az angol akna
felhasználása lefúvatásra, ha a falainak
geometriai viszonyai a lefúvatás
irányában a 106. § (4) bekezdésének, a
106. § (6) bekezdés a) vagy b)
pontjának, valamint a 106. § (7)
bekezdésének
követelményeit
kielégítik.
(4) Ha hasadó és hasadó-nyíló felületek
kombinált beépítésére kerül sor, és a
hasadó-nyíló felületek nagysága nem éri
el a hasadó felületek nagyságát vagy
megnyílási nyomása 1 kN/m2 felett van,
akkor az együttes felületnagyságot a
101. § szerint kell meghatározni.
(5) Ha a hasadó és a hasadó-nyíló
felületek kombinált beépítésére kerül
sor, és a hasadó-nyíló felületek
nagysága eléri vagy meghaladja a
hasadó felületek nagyságát, akkor az

megnyílási nyomása - ha ezt egyéb
igények, így betörésvédelem vagy
technológiai túlnyomás nem növelik - a
beépítési helyükön várható szélszívás
10%-kal növelt értékénél nem lehet
nagyobb.
60. A hasadó-nyíló felületek
felületnagyságának meghatározása
103. § A hasadó-nyíló felület nagyságát
a 10. melléklet 2. számítása szerint kell
meghatározni, a 104. §-ban rögzített
különleges esetek figyelembevétele
nélkül.
61. Különleges esetek
104. § (1) Ha a helyiség hossza legalább
négyszerese a szélességének, akkor a
101-103. § szerint számított értékeket
20%-kal meg kell növelni.
(2)
Kivételesen
megengedett
a
lefúvatási befogadótérbe végzendő
lefúvatás, ha a belső tér megnyitására
más lehetőség nincs. Ebben az esetben a
befogadótér
térfogata
legalább
ötszöröse legyen a lefúvatott tér
térfogatának és legyen a szabad tér felé
hasadó vagy hasadó-nyíló felülete.
(3) Megengedhető az angol akna
felhasználása lefúvatásra, ha a falainak
geometriai viszonyai a lefúvatás
irányában a 106. § (4) bekezdésének, a
106. § (6) bekezdés a) vagy b)
pontjának, valamint a 106. § (7)
bekezdésének
követelményeit
kielégítik.
(4) Ha hasadó és hasadó-nyíló felületek
kombinált beépítésére kerül sor, és a
hasadó-nyíló felületek nagysága nem éri
el a hasadó felületek nagyságát vagy
megnyílási nyomása 1 kN/m2 felett van,
akkor az együttes felületnagyságot a
101. § szerint kell meghatározni.
(5) Ha a hasadó és a hasadó-nyíló
felületek kombinált beépítésére kerül
sor, és a hasadó-nyíló felületek
nagysága eléri vagy meghaladja a
hasadó felületek nagyságát, akkor az
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együttes felületek nagyságát a 103. §
szerint kell meghatározni.
(6) Ha a hasadó-nyíló felületek
megnyílási nyomása 1-3 kN/m2 között
van, akkor a felületnagyságot a 101. §
szerint kell meghatározni.
62. Másodlagos robbanás elleni
védelem
105. § Azokat a berendezéseket,
amelyek
önmagukban
is
robbanásveszélyesek
és
tönkremenetelük
a
közvetlen
környezetre
másodlagos
robbanásveszélyt jelent, a további
robbanásveszélyt hordozó környezettől
eltérő helyre kell lefúvatni.
63. A lefúvatás környezetének védelme
106. § (1) A közlekedési útvonalak és
terek védelme érdekében a lefúvató
felületet a helyiségek födémén kell
kialakítani.
(2) Ha műszakilag nem megoldható a
lefúvató felületek födémen történő
kialakítása, akkor az oldalfalakban is
kialakítható, a (3)-(7) bekezdésben
rögzített
követelményeknek
megfelelően.
(3)
A
lefúvatás
irányában
a
védőtávolságot a 10. melléklet 1. ábrája
szerint kell meghatározni.
(4) Védőtávolságon belül az üzemi
közlekedési útvonalon kívül egyéb
közlekedési útvonal vagy személy
tartózkodására alkalmas tér csak
védőfal, terelőfal vagy veszélytelen
irányba terelő hatású hasadó-nyíló
felület alkalmazásával lehet.
(5) A védő- és a terelőfalnak meg kell
gátolnia, hogy a lefúvató felületen át
kiáramló közeg az üzemi közlekedési
útvonalon kívül egyéb közlekedési
útvonalat vagy személy tartózkodására
alkalmas teret veszélyeztessen, a 10.
melléklet 2. ábrája szerint.
(6) A védő- és a terelőfalat úgy kell
kialakítani, hogy a lefúvatást az

együttes felületek nagyságát a 103. §
szerint kell meghatározni.
(6) Ha a hasadó-nyíló felületek
megnyílási nyomása 1-3 kN/m2 között
van, akkor a felületnagyságot a 101. §
szerint kell meghatározni.
62. Másodlagos robbanás elleni
védelem
105. § Azokat a berendezéseket,
amelyek
önmagukban
is
robbanásveszélyesek
és
tönkremenetelük
a
közvetlen
környezetre
másodlagos
robbanásveszélyt jelent, a további
robbanásveszélyt hordozó környezettől
eltérő helyre kell lefúvatni.
63. A lefúvatás környezetének védelme
106. § (1) A közlekedési útvonalak és
terek védelme érdekében a lefúvató
felületet a helyiségek födémén kell
kialakítani.
(2) Ha műszakilag nem megoldható a
lefúvató felületek födémen történő
kialakítása, akkor az oldalfalakban is
kialakítható, a (3)-(7) bekezdésben
rögzített
követelményeknek
megfelelően.
(3)
A
lefúvatás
irányában
a
védőtávolságot a 10. melléklet 1. ábrája
szerint kell meghatározni.
(4) Védőtávolságon belül az üzemi
közlekedési útvonalon kívül egyéb
közlekedési útvonal vagy személy
tartózkodására alkalmas tér csak
védőfal, terelőfal vagy veszélytelen
irányba terelő hatású hasadó-nyíló
felület alkalmazásával lehet.
(5) A védő- és a terelőfalnak meg kell
gátolnia, hogy a lefúvató felületen át
kiáramló közeg az üzemi közlekedési
útvonalon kívül egyéb közlekedési
útvonalat vagy személy tartózkodására
alkalmas teret veszélyeztessen, a 10.
melléklet 2. ábrája szerint.
(6) A védő- és a terelőfalat úgy kell
kialakítani, hogy a lefúvatást az
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elhelyezkedésével ne zavarja, legyen
elegendő lefúvatási szabad tér
a) max 60°, a 10. melléklet 3. ábrája
alapján,
b) max 30°, a 10. melléklet 4. ábrája
alapján,
c) max 30°, de kiegészítő szöge
minimum 60°, a 10. melléklet 5. ábrája
alapján.
(7) Ha a védendő közlekedőtér olyan
robbanásveszélyes épület mellé kerül,
ahol a tetőn keresztül is végeznek
lefúvatást, akkor
a) a megadott védőtávolságok hasadó
felületek esetén a (3) és az (5) bekezdés
szerintiek,
b) veszélyes irányú terelőhatású hasadónyíló felületek alkalmazása esetén a
védőtávolság a 10. melléklet 6. ábrája
szerintiek,
c) veszélytelen irányú terelőhatású
hasadó-nyíló felület esetén - ha az
oldalfal-lefúvatások egyébként lehetővé
teszik - a védőtávolság a 10. melléklet
7. ábrája alapján 8,00 méter.
107. § (1) A lefúvatás irányában 10
méteren belül ajtó, ablak nem lehet,
valamint más épület vagy épületrész 6
m-nél közelebb nem lehet. Az előző
távolságokon
túl
elhelyezkedő
építményszerkezeteket a 106. § (7)
bekezdés szerint kell méretezni.
(2) Hasadó vagy hasadó-nyíló felületek
előtt
3
m-nél
közelebb
lévő
berendezések esetén a berendezések
hasadó,
hasadó-nyíló
felületre
vonatkozó 60°-os vetületének felületét a
lefúvató
felületek
nagyságának
meghatározásakor a 10. melléklet 8.
ábrája szerint figyelmen kívül kell
hagyni.
(3) Ha egy berendezés a lefúvató
felületekhez a lefúvatás irányában 6
méternél közelebb van, akkor a
berendezést a terelőfalakra vonatkozó
lefúvató nyomás felvételére alkalmasan

elhelyezkedésével ne zavarja, legyen
elegendő lefúvatási szabad tér
a) max 60°, a 10. melléklet 3. ábrája
alapján,
b) max 30°, a 10. melléklet 4. ábrája
alapján,
c) max 30°, de kiegészítő szöge
minimum 60°, a 10. melléklet 5. ábrája
alapján.
(7) Ha a védendő közlekedőtér olyan
robbanásveszélyes épület mellé kerül,
ahol a tetőn keresztül is végeznek
lefúvatást, akkor
a) a megadott védőtávolságok hasadó
felületek esetén a (3) és az (5) bekezdés
szerintiek,
b) veszélyes irányú terelőhatású hasadónyíló felületek alkalmazása esetén a
védőtávolság a 10. melléklet 6. ábrája
szerintiek,
c) veszélytelen irányú terelőhatású
hasadó-nyíló felület esetén - ha az
oldalfal-lefúvatások egyébként lehetővé
teszik - a védőtávolság a 10. melléklet
7. ábrája alapján 8,00 méter.
107. § (1) A lefúvatás irányában 10
méteren belül ajtó, ablak nem lehet,
valamint más épület vagy épületrész 6
m-nél közelebb nem lehet. Az előző
távolságokon
túl
elhelyezkedő
építményszerkezeteket a 106. § (7)
bekezdés szerint kell méretezni.
(2) Hasadó vagy hasadó-nyíló felületek
előtt
3
m-nél
közelebb
lévő
berendezések esetén a berendezések
hasadó,
hasadó-nyíló
felületre
vonatkozó 60°-os vetületének felületét a
lefúvató
felületek
nagyságának
meghatározásakor a 10. melléklet 8.
ábrája szerint figyelmen kívül kell
hagyni.
(3) Ha egy berendezés a lefúvató
felületekhez a lefúvatás irányában 6
méternél közelebb van, akkor a
berendezést a terelőfalakra vonatkozó
lefúvató nyomás felvételére alkalmasan
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kell méretezni.
64. Az építményszerkezetekre ható
terhelések
108. § (1) Ha a 101. §-ban leírt hasadó
felületek kerülnek alkalmazásra, akkor a
belső térben minden irányban az
elsődleges tartószerkezetekre ható 3
kN/m2 statikus terhelést kell rendkívüli
teherként figyelembe venni.
(2) Ha a 103. §-ban leírt hasadó-nyíló
felület kerül alkalmazásra, akkor a belső
térben minden irányban az elsődleges
tartószerkezetekre ható 2 kN/m2
statikus terhelést kell rendkívüli
teherként figyelembe venni.
(3) Ha a (2) bekezdésben leírt vagy kis
nyomású
berendezésen
kialakított
hasadó-nyíló
felületek
kerülnek
alkalmazásra, akkor redukált túlnyomást
kell figyelembe venni 0,02 sec
hatásidőtartammal,
vagy
leírható
nyomás-idő
állapotgörbe
felhasználásával.
(4) A hasadó és a hasadó-nyíló
felületeket a határoló felületeken
egyenletesen kell elosztani vagy oda
kell koncentrálni, ahol a robbanás nagy
valószínűséggel előre várható. A hasadó
felületek egymástól mért távolsága 12
m-nél
több
nem
lehet
egy
nyomásmentesítő téren belül.
(5) A hasadó és a hasadó-nyíló
felületekkel
védendő
tér
tartószerkezeteit úgy kell kialakítani,
hogy egyes elemeinek tönkremenetele
ne lehessen progresszív összeomlás
okozója.
(6) Törekedni kell arra, hogy az
építmény
másodlagos
építményszerkezetei
az
elsődleges
építményszerkezetekre csak korlátozott
mértékben tudjanak erőhatást átadni,
ezáltal csökkentve azok túlterhelését.
(7) A védőfalakra és a terelőfalakra ható
terhelések, ha a védőfalak és a
terelőfalak a lefúvató felületektől

kell méretezni.
64. Az építményszerkezetekre ható
terhelések
108. § (1) Ha a 101. §-ban leírt hasadó
felületek kerülnek alkalmazásra, akkor a
belső térben minden irányban az
elsődleges tartószerkezetekre ható 3
kN/m2 statikus terhelést kell rendkívüli
teherként figyelembe venni.
(2) Ha a 103. §-ban leírt hasadó-nyíló
felület kerül alkalmazásra, akkor a belső
térben minden irányban az elsődleges
tartószerkezetekre ható 2 kN/m2
statikus terhelést kell rendkívüli
teherként figyelembe venni.
(3) Ha a (2) bekezdésben leírt vagy kis
nyomású
berendezésen
kialakított
hasadó-nyíló
felületek
kerülnek
alkalmazásra, akkor redukált túlnyomást
kell figyelembe venni 0,02 sec
hatásidőtartammal,
vagy
leírható
nyomás-idő
állapotgörbe
felhasználásával.
(4) A hasadó és a hasadó-nyíló
felületeket a határoló felületeken
egyenletesen kell elosztani vagy oda
kell koncentrálni, ahol a robbanás nagy
valószínűséggel előre várható. A hasadó
felületek egymástól mért távolsága 12
m-nél
több
nem
lehet
egy
nyomásmentesítő téren belül.
(5) A hasadó és a hasadó-nyíló
felületekkel
védendő
tér
tartószerkezeteit úgy kell kialakítani,
hogy egyes elemeinek tönkremenetele
ne lehessen progresszív összeomlás
okozója.
(6) Törekedni kell arra, hogy az
építmény
másodlagos
építményszerkezetei
az
elsődleges
építményszerkezetekre csak korlátozott
mértékben tudjanak erőhatást átadni,
ezáltal csökkentve azok túlterhelését.
(7) A védőfalakra és a terelőfalakra ható
terhelések, ha a védőfalak és a
terelőfalak a lefúvató felületektől
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a) 5 m-en belül vannak: 6 kN/m2,
b) 5-10 m között vannak: 5 kN/m2,
c) 10-20 m között vannak: 3 kN/m2,
d) 20 m felett vannak: 1 kN/m2
a lefúvatás irányába ható statikus
teherre kell a falakat méretezni. A
szívóhatás miatt a terhek 20%-át a
lefúvatással ellentétes irányban is
számításba kell venni.
XII. FEJEZET
SPECIÁLIS ÉPÍTMÉNYEK
TŰZVÉDELME
111. §
(2) A vészkijárati ajtók az MSZ EN
1363-1 szabvány tűzgörbéje, illetve az
MSZ
1634-1
szabvány
szerinti
vizsgálattal legalább EI1 90, MK
osztály esetén legalább EI1 120
tűzállósági teljesítményű legyen. Az
ajtók tűzvédelmi osztálya legalább A2
legyen.
112. §
(7) Gépi hő- és füstelvezetés
alkalmazása esetén a hő- és füstelvezető
rendszernek alkalmasnak kell lennie a
300 MW felszabaduló hőteljesítmény
elvezetésére.
116. § (1) Ha a KK osztályba tartozó
aluljáró tömegtartózkodásra szolgáló
épület,
felszín
alatti
vasútvonal
menekülési útvonalául szolgál, akkor az
aluljáró üzleteinek portálszerkezetei
legalább A2 EI 30, nyílászárói legalább
A2 EI2 30 tűzállósági teljesítményűek
legyenek.
(3)
Az
aluljárókra
maximális
tűzszakaszméret-követelmény
nem
vonatkozik, de az aluljáróban lévő,
egymás melletti üzleteket egymástól
legalább A2 EI 60 tűzállósági
teljesítményű építményszerkezettel kell
elválasztani. Ezen az elválasztó
szerkezeten átvezetett kábelek, szellőző
és
egyéb
gépészeti
vezetékek

a) 5 m-en belül vannak: 6 kN/m2,
b) 5-10 m között vannak: 5 kN/m2,
c) 10-20 m között vannak: 3 kN/m2,
d) 20 m felett vannak: 1 kN/m2
a lefúvatás irányába ható statikus
teherre kell a falakat méretezni. A
szívóhatás miatt a terhek 20%-át a
lefúvatással ellentétes irányban is
számításba kell venni.
-

(2) A vészkijárati ajtók az MSZ EN
1363-1 szabvány tűzgörbéje, illetve az
MSZ EN 1634-1 szabvány szerinti
vizsgálattal legalább EI1 90, MK
osztály esetén legalább EI1 120
tűzállósági teljesítményű legyen. Az
ajtók tűzvédelmi osztálya legalább A2
legyen.
Gépi hő- és füstelvezetés alkalmazása
esetén a hő- és füstelvezető rendszernek
alkalmasnak kell lennie a 300 MW
felszabaduló
hőteljesítmény
a
hőfelszabadulás
során
keletkező
füstgázok elvezetésére.
116. § (1) Ha a KK osztályba tartozó
aluljáró tömegtartózkodásra szolgáló
épület,
felszín
alatti
vasútvonal
menekülési útvonalául szolgál, akkor az
aluljáró üzleteinek portálszerkezetei
legalább A2 tűzvédelmi osztályú EI 30,
nyílászárói legalább A2 tűzvédelmi
osztályú
EI2
30
tűzállósági
teljesítményűek legyenek.
(3)
Az
aluljárókra
maximális
tűzszakaszméret-követelmény
nem
vonatkozik, de az aluljáróban lévő,
egymás melletti üzleteket egymástól
legalább A2 tűzvédelmi osztályú EI 60
tűzállósági
teljesítményű
építményszerkezettel kell elválasztani.
Ezen
az
elválasztó
szerkezeten
átvezetett kábelek, szellőző és egyéb
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faláttöréseinek tömítése feleljen meg a
falszerkezetre
vonatkozó
tűzállóságiteljesítménykövetelménynek.
(4) Az aluljáró kiszolgálásához tartozó
egymás melletti egyéb helyiségek
egymástól és az üzletektől legalább A2
EI 60, az aluljáró felé legalább A2 EI 30
tűzállósági
teljesítményű
építményszerkezettel kell elválasztani.

gépészeti vezetékek faláttöréseinek
tömítése feleljen meg a falszerkezetre
vonatkozó
tűzállóságiteljesítménykövetelménynek.
(4) Az aluljáró kiszolgálásához tartozó
egymás melletti egyéb helyiségek
egymástól és az üzletektől legalább A2
tűzvédelmi osztályú EI 60, az aluljáró
felé legalább A2 tűzvédelmi osztályú EI
30
tűzállósági
teljesítményű
építményszerkezettel kell elválasztani.
(8) A KK osztályba tartozó aluljáró (8) A KK osztályba tartozó aluljáró
esetében a fali tűzcsap kialakításának esetében a fali tűzcsap kialakításának
szükségességét és módját a tűzvédelmi szükségességét és módját a tűzvédelmi
szakhatósággal kell egyeztetni.
szakhatósággal kell egyeztetni.
67. Felszín alatti vasútvonal
117. §
(2) A felszín alatti vasútvonal
állomásainál a felszínen legalább 8 db
tűzoltó gépjármű működésére alkalmas
tűzoltási felvonulási területet kell
biztosítani. A tűzoltási felvonulási
terület
kialakítását
elhelyezés,
megközelítés,
teherbírás,
méretek
tekintetében
egyeztetni
kell
a
tűzvédelmi szakhatósággal.
(4) Az alagútban lévő vészkijárati ajtók
az MSZ EN 1363-1 szabvány
tűzgörbéje és az MSZ EN 1634-1
vizsgálat szerint legalább EI1 90-C
tűzállósági teljesítményű legyen. Az
ajtók tűzvédelmi osztálya legalább A2
legyen.
(9) A hő- és füstelvezető berendezésben
alkalmazott ventilátoroknak, a meghajtó
villamos motoroknak legalább 400 °Cos füstgázhőmérsékletet figyelembe
véve legalább 60 percig kell
üzemképesnek lenniük. A hő- és
füstelvezető
rendszer
elvezető
légcsatorna-hálózata legalább A1 EI 60
(i↔o) S, a légpótlást biztosító
csatornahálózata legalább A1 EI 60
(o→i)
tűzvédelmi
osztályú
és
tűzállósági teljesítményű legyen, az
MSZ EN 1363-1 szabvány tűzgörbéje

(2) A felszín alatti vasútvonal
állomásainál a felszínen legalább 8 db
tűzoltó gépjármű működésére alkalmas
tűzoltási felvonulási területet kell
biztosítani. A tűzoltási felvonulási
terület
kialakítását
elhelyezés,
megközelítés,
teherbírás,
méretek
tekintetében
egyeztetni
kell
a
tűzvédelmi szakhatósággal.
(4) Az alagútban lévő vészkijárati ajtók
az MSZ EN 1363-1 szabvány
tűzgörbéje és az MSZ EN 1634-1
vizsgálat szerint legalább EI1 90-C
tűzállósági teljesítményű legyen. Az
ajtók tűzvédelmi osztálya legalább A2
legyen.
(9)
A
hőés
füstelvezető
berendezésben
alkalmazott
ventilátoroknak, a meghajtó villamos
motoroknak legalább 400 °C-os
füstgázhőmérsékletet figyelembe véve
legalább 60 percig kell üzemképesnek
lenniük. A hő- és füstelvezető rendszer
elvezető légcsatorna-hálózata legalább
A1 EI 60 (i↔o) S, a légpótlást biztosító
csatornahálózata legalább A1 EI 60
(o→i)
tűzvédelmi
osztályú
és
tűzállósági teljesítményű legyen, az
MSZ EN 1363-1 szabvány tűzgörbéje
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szerinti vizsgálattal.

szerinti vizsgálattal. A hő- és
füstelvezető
rendszer
elvezető
légcsatorna-hálózata legalább A1 EI 60
S multi, a légpótlást biztosító
csatornahálózata legalább A1 EI 60 S
multi tűzvédelmi teljesítményű legyen,
az MSZ EN 1363-1 szabvány
tűzgörbéje szerinti vizsgálattal.

68. Kilátó
125. § (1) Az MK osztályba tartozó
kilátó kialakítása esetén menekülési
felvonó szükségességét a tűzvédelmi
szakhatóság állapítja meg.
(3) Az épületen vagy épületen belül
létesített kilátó, valamint naplemente
után is üzemelő, szabadon álló KK és
MK osztályba tartozó kilátó esetében a
menekülésre figyelembe vett útvonalon
kívülről vagy belülről megvilágított
menekülési jelet, jeleket kell elhelyezni,
kialakítani.
XIII. FEJEZET
VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI
BERENDEZÉSEK
72. Kisfeszültségű erősáramú villamos
berendezések tűzvédelmi létesítési
követelményei
135. § (1) Az építmény minden,
központi
normál
és
biztonsági
tápforrásról
táplált
villamos
berendezését, valamint a központi
szünetmentes energiaforrásokat úgy kell
kialakítani, hogy az építmény egésze
egy helyről lekapcsolható legyen. Az
építményrészek külön lekapcsolásának
szükségességét és kialakítását a
tűzvédelmi
szakhatósággal
kell
egyeztetni.

125. § (1) Az MK osztályba tartozó
kilátó kialakítása esetén menekülési
felvonó szükségességét a tűzvédelmi
szakhatóság állapítja meg.
(3) Az épületen vagy épületen belül
létesített kilátó, valamint naplemente
után is üzemelő, szabadon álló KK és
MK osztályba tartozó kilátó esetében a
menekülésre figyelembe vett útvonalon
kívülről vagy belülről megvilágított
menekülési jelet, jeleket kell elhelyezni,
kialakítani.

135. § (1) Az építmény minden,
központi
normál
és
biztonsági
tápforrásról
táplált
villamos
berendezését, valamint a központi
szünetmentes energiaforrásokat úgy kell
kialakítani, hogy az építmény egésze
egy helyről lekapcsolható legyen. Az
építményrészek külön lekapcsolásának
szükségességét és kialakítását a
tűzvédelmi
szakhatósággal
kell
egyeztetni.
(1/a) Ikerházak és sorházak esetében,
amikor a villamos betáplálás a
közműhálózatról
több
csatlakozóvezetékkel történik, a tűzeseti
lekapcsolás
lakásonként,
önálló
épületrészenként is kialakítható.
(1/b) Az (1) pont szerint kialakított
építményekben az építményrészek
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külön lekapcsolásának szükségességét
és
kialakítását
a
tűzvédelmi
szakhatósággal kell egyeztetni.
73. Tűzeseti fogyasztók
működőképessége
138. § Nem szükséges a tápforrás és a
tűzeseti fogyasztó közötti energiaátvitel
és a működtetést, vezérlést biztosító
vezetékrendszer
tűzhatás
elleni
védelmét biztosítani, ha
új rendelkezés

új rendelkezés

új rendelkezés
új rendelkezés

új rendelkezés
74. Villámvédelem
140. § (1) Új építménynél, valamint a
meglévő építmény rendeltetésének
megváltozása során vagy annak az
eredeti alapterület 40%-át meghaladó
mértékű
bővítése
esetén
a
villámcsapások hatásaival szembeni
védelmet
norma
szerinti
villámvédelemmel (jelölése: NV) kell
biztosítani.

138. § (1) Nem szükséges a tápforrás és
a
tűzeseti
fogyasztó
közötti
energiaátvitel és a működtetést,
vezérlést biztosító vezetékrendszer
tűzhatás elleni védelmét biztosítani, ha
(2) Nem szükséges a füstmentes
lépcsőházi
biztonsági
világítás
lépcsőházon belüli vezetékrendszerének
tűzhatás elleni védelmét biztosítani, ha
az kizárólag a lépcsőház biztonsági
világításának megtáplálására szolgáló
áramkörről üzemel.
(3) A vezetékrendszer végponti, tűzeseti
fogyasztóhoz csatlakozó, legfeljebb 15
m hosszú szakaszán nem szükséges
tűzálló
kábeltartó-szerkezet
alkalmazása,
ha
a
végponti
vezetékszakasz
a)
egyetlen
olyan
fogyasztóhoz
csatlakozik, amelynek tűzhatás elleni
védelme nem biztosított,
b) rögzítése olyan építményszerkezeten
történik,
melynek
a
tűzállósági
teljesítménye kisebb, mint a tűzeseti
fogyasztó
működésére
vonatkozó
követelmény, és
c) a végponti fogyasztóval azonos
helyiségben helyezkedik el.
140. § (1) Új építménynél, valamint a
meglévő építmény rendeltetésének
megváltozása során vagy annak az
eredeti alapterület 40%-át meghaladó
mértékű
bővítése
esetén
a
villámcsapások hatásaival szembeni
védelmet
norma
szerinti
villámvédelemmel (jelölése: NV) kell
biztosítani.
A
villámcsapások
hatásaival szembeni védelmet norma
szerinti
NV
jelölésű
villámvédelemmel kell biztosítani
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott
eseteken kívül a villámcsapások
hatásaival szembeni védelmet a
meglévő,
nem
norma
szerinti
villámvédelemmel is lehet biztosítani.
(3) A meglévő, nem norma szerinti
villámvédelmi berendezés bővítésének
meg kell felelnie a villámvédelem
létesítésekor
vagy
az
utolsó
felülvizsgálatakor érvényes műszaki
követelménynek.
141. § A villámcsapások hatásával
szembeni védelem megfelelő,
a)
ha
a
villámvédelmi
kockázatelemzéssel meghatározott, egy
évre vetített kockázat az emberi élet
elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint
10-5, a közszolgáltatás kiesésére és a
kulturális
örökség
elvesztésére
vonatkozóan kisebb, mint 10-4,
142. § (1) Villámvédelmet kell létesíteni
a 12. mellékletben foglalt táblázatban
megjelölt építmények esetében, az ott
meghatározott
védelmi
szint
biztosításával, továbbá abban az
építményben, ahol a villámcsapások
hatásaival szembeni védelem csak így
biztosítható.

(2) Ha a 12. mellékletben foglalt
táblázatban szereplő védelmi szinthez
képest
a
vonatkozó
műszaki
követelmény szigorúbb védelmi szintet
állapít meg, akkor a szigorúbb
követelményt kell alkalmazni.

a) új építménynél,
b) a meglévő építmény rendeltetésének
megváltozása során,
c) a meglévő építmény olyan bővítése
esetén, melynek következtében az
eredeti tetőfelület vízszintes vetülete
40%-ot meghaladó mértékben
növekszik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott
eseteken kívül a villámcsapások
hatásaival szembeni védelmet a
meglévő építmény nem norma szerinti
villámvédelmével is lehet biztosítani.
(3) A meglévő építmény, nem norma
szerinti villámvédelmének meg kell
felelnie a villámvédelem létesítésekor,
az utolsó felülvizsgálatakor vagy a
kivitelezéskor
érvényes
műszaki
követelménynek.
a)
ha
a
villámvédelmi
kockázatelemzésselkezeléssel
meghatározott, egy évre vetített
kockázat az emberi élet elvesztésére
vonatkozóan kisebb, mint 10-5, a
közszolgáltatás kiesésére kisebb, mint
10-3 és a kulturális örökség elvesztésére
vonatkozóan kisebb, mint 10-4,
142. § (1) Villámvédelmet kell
kialakítani
a)
a 12. mellékletben foglalt 1.
táblázatában nevesített rendeltetésű
állandó építményeken, a táblázatban
előírt minimálisan betartandó védelmi
szintek létrehozásával, vagy
b)
minden olyan állandó vagy
ideiglenes építményen, amelyen a
villámcsapások hatásaival szembeni
védelem csak így biztosítható.
(2) Ha a 12. mellékletben foglalt 1.
táblázatban szereplő szerinti védelmi
szinthez képest a vonatkozó műszaki
követelmény szigorúbb védelmi szintet
állapít meg, akkor a szigorúbb
követelményt kell alkalmazni.
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143. § (1) Villámvédelmet kell
kialakítani azoknál az ideiglenes
építményeknél, felvonulási és építési
területek építményeinél, amelyeknél az
építmény fennállási ideje április 1. és
október 31. közötti időszak bármely
napjára esik.
144. § Nem kötelező villámvédelmet
létesíteni a 10 méternél nem nagyobb
gerincmagasságú,
a) egy lakóegységet vagy csak egymás
mellett elhelyezett lakóegységeket
tartalmazó lakóépületben,

b) legfeljebb 400 m2 alapterületű,
egymás
felett
elhelyezett
lakóegységeket
tartalmazó
lakóépületben, ha a tető anyaga A1-A2
tűzvédelmi osztályba tartozik vagy

c) a legfeljebb 200 m2 alapterületű - a
12. melléklet táblázatában nem szereplő
- közösségi épületen.

143. § (1) Villámvédelmet kell
kialakítani azoknál az ideiglenes
építményeknél, felvonulási és építési
területek építményeinél, amelyeknél az
építmény fennállási ideje április 1. és
október 31. közötti időszak bármely
napjára esik, és amennyiben az
építményre elkészített villámvédelmi
kockázatkezelés alapján szükséges.
Nem kötelező villámvédelmet létesíteni
a
10
méternél
nem
nagyobb
gerincmagasságú,
a) az épület terepszinti csatlakozásának
legalsó és a tetőfedés legmagasabb
pontja között legfeljebb 10 m
magasságú
aa) egy lakóegységet vagy csak egymás
mellett elhelyezett lakóegységeket
tartalmazó lakóépületen,
ab) legfeljebb 200 m2 alapterületű – a
12.
mellékletben
foglalt
1.
táblázatában nem szereplő –
közösségi épületen.
ac) legfeljebb 400 m2 alapterületű,
egymás
felett
elhelyezett
lakóegységeket
tartalmazó
lakóépületben, ha a tető anyaga A1A2 tűzvédelmi osztályba tartozik
b) olyan műtárgyakon, amelyek
esetében az emberélet elvesztésének
villámvédelmi kockázata az építmény
kialakításából,
rendeltetéséből
következően hasonló ahhoz, mint
amekkora kockázatnak a személyek a
természetes környezetben is ki vannak
téve.
c)
a
nyomvonalas
műszaki
létesítményeken, kivéve
ca) a felszín feletti nagynyomású, illetve
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyagot
szállító,
elosztó
csővezetékek,
cb) az olyan kötélpályás felvonók vagy
egyéb
nyomvonalas
műszaki
létesítmények,
amelyek
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villámvédelmét önálló, kifejezetten
az adott típusú nyomvonalas műszaki
létesítményre vonatkozó szakmai
műszaki előírás szabályozza.
75. Elektrosztatikus feltöltődés és
kisülés elleni védelem
145. § (1) Ezen alcím hatálya nem
terjed ki a technológiai berendezések
elektrosztatikus
feltöltődés
elleni
védelmére.
(2)
Azokon
a
területeken,
szabadtereken,
robbanásveszélyes
zónákban, ahol
robbanásveszélyes
osztályba tartozó anyagokat állítanak
elő, dolgoznak fel, használnak - ide nem
értve a kizárólag csak a fizikai
jellemzők megváltozását -, tárolnak
vagy forgalomba hoznak és az
elektrosztatikus feltöltődés tüzet vagy
robbanást okozhat, elektrosztatikus
feltöltődés
elleni
védelmet
kell
biztosítani. A tervezés és kivitelezés
során az elektrosztatikus gyújtás
megakadályozása
érdekében
dokumentált védelmi intézkedéseket
kell végrehajtani és meg kell határozni
az elektrosztatikai kockázatot.

új rendelkezés

(3) A villamos tervezés és kivitelezés
során biztosítani kell az elektrosztatikai
földelések megfelelő biztonságú és
minőségű kialakítását az antisztatikus

145. § (1) Ezen alcímet nem kell
alkalmazni
azon
technológiai
berendezések
elektrosztatikus
feltöltődés elleni védelmére, amelyek a
robbanásveszélyes környezetben történő
alkalmazásra tanúsítással rendelkeznek.
(2)
Azokon
a
területeken,
szabadtereken,
robbanásveszélyes
zónákban, – beleértve az (1)
bekezdésben
meghatározott
berendezések környezetét is – ahol
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyagokat állítanak elő, dolgoznak fel,
használnak - ide nem értve a kizárólag
csak a fizikai jellemzők megváltozását , tárolnak vagy forgalomba hoznak és az
elektrosztatikus feltöltődés tüzet vagy
robbanást okozhat, elektrosztatikus
feltöltődés
elleni
védelmet
kell
biztosítani. A tervezés és kivitelezés
során az elektrosztatikus gyújtás
megakadályozása
érdekében
dokumentált védelmi intézkedéseket
kell végrehajtani és meg kell határozni
fel kell mérni az elektrosztatikai
kockázatot.
(3) Nem szükséges az elektrosztatikai
kockázat meghatározása, ha a létesítés
során alkalmazott intézkedések nyomán
a burkolatok levezetési ellenállásértéke
nem haladja meg a 12. mellékletben
foglalt
2.
táblázatban
rögzített
határértékeket. A határértékek a 2 és 22
zónára vonatkoznak, az 1 és 21 zóna
esetén
azokat
50
%-kal
kell
csökkenteni.
(4) A villamos tervezés és kivitelezés
során biztosítani kell az elektrosztatikai
földelések megfelelő biztonságú és
minőségű kialakítását az antisztatikus
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burkolatok, az elektrosztatikai célú
potenciálkiegyenlítések számára minden
olyan helyen, ahol az elektrosztatikus
kisülés nem engedhető meg.
(4) Az elektrosztatikus feltöltődés elleni
védelem megfelelő, ha a tervezést,
létesítést, üzemeltetést és karbantartást a
vonatkozó műszaki követelmény szerint
vagy azzal legalább egyenértékű
biztonságot nyújtó módon végzik és az
elektrosztatikus
feltöltődés
elleni
védelmet a felülvizsgálatot követően a
felülvizsgáló megfelelőnek minősíti.
76. Biztonsági világítás, biztonsági
jelzések és menekülési útirányt jelző
rendszer
146. § (1) Biztonsági világítást kell
létesíteni
k) ahol a tűzvédelmi szakhatóság a
menekülés biztosítása érdekében előírja.
(3) Alacsonyan telepített menekülési
jeleket kell létesíteni - a füstmentes
lépcsőházak kivételével - a magasan
telepített
biztonsági
jelek
kiegészítéseként
a) az 1000 fő feletti befogadóképességű
helyiség menekülési útvonalán vagy
b) ahol e rendelet előírja.
(6) Menekülési útirányt jelző rendszert
kell létesíteni

burkolatok, az elektrosztatikai célú
potenciálkiegyenlítések számára minden
olyan helyen, ahol az elektrosztatikus
kisülés nem engedhető meg.
(5) Az elektrosztatikus feltöltődés elleni
védelem megfelelő, ha a tervezést,
létesítést, üzemeltetést és karbantartást a
vonatkozó műszaki követelmény szerint
vagy azzal legalább egyenértékű
biztonságot nyújtó módon végzik és az
elektrosztatikus
feltöltődés
elleni
védelmet a felülvizsgálatot követően a
felülvizsgáló megfelelőnek minősíti.

k) ahol a tűzvédelmi szakhatóság a
menekülés biztosítása érdekében előírja.
(3) Alacsonyan telepített menekülési
jeleket kell létesíteni - a füstmentes
lépcsőházak kivételével - a magasan
telepített
biztonsági
jelek
kiegészítéseként
a) az 1000 fő feletti befogadóképességű
helyiség menekülési útvonalán vagy
b) ahol e rendelet előírja.
(6) A tűzvédelmi hatósággal egyeztetett
kialakítású menekülési útirányt jelző
rendszert kell létesíteni a magasan
telepített
biztonsági
jelek
kiegészítéseként, ahol
a) 3000 fő feletti befogadóképességű a) 3000 fő feletti befogadóképességű
helyiség menekülési útvonalán és
helyiség menekülési útvonalán és e
rendelet előírja vagy
b) ott, ahol a tűzvédelmi szakhatóság a b) ott, ahol a tűzvédelmi hatóság
menekülés biztosítása, a füstfejlődés szakhatóság a menekülés biztosítása, a
jellemzői alapján előírja.
füstfejlődés jellemzői alapján
előírja.
148. § (1) A 147. §-ban foglaltaknak
megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell
megjelölni az elhelyezett
a) tűzoltó készülékeket,
a) tűzoltó készülékeket,
b) fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény- b) fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvényszekrényeket, a száraz oltóvízvezeték szekrényeket, a száraz oltóvízvezeték
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betáplálási és vízkivételi pontjait,
c) bármely tartózkodási helyről nem
látható tűzjelző kézi jelzésadókat,
d) kézi indítású tűzoltó-technikai
termékek kezelő szerkezeteit és
e)
beépített
tűzoltó
berendezés
oltóközpontjainak bejáratát.
új rendelkezés

betáplálási és vízkivételi pontjait pontot,
c) bármely tartózkodási helyről nem
látható tűzjelző kézi jelzésadókat,
d) kézi indítású tűzoltó-technikai
termékek kezelő szerkezetéeit és
e)
beépített
tűzoltó
berendezés
oltóközpontjáainak bejáratát,
f) állandó felügyelettel nem rendelkező
beépített tűzjelző berendezés központját
tartalmazó helyiség bejáratát,
g) hő- és füstelvezető rendszer kézi
működtető szerkezetét és
h)
beléptető
rendszer
vésznyitó
szerkezetét.

(3) A 147. §-ban foglaltaknak megfelelő
biztonsági jellel kell figyelmeztetni
a) a 20 liternél/kilogrammnál több a) a 20 liternél/kilogrammnál több
robbanásveszélyes anyag jelenlétére,
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
anyag jelenlétére,
149. § A tűzvédelmi eszközök helyét 149. § A tűzvédelmi eszközök helyét
jelző biztonsági jeleket az eszköz, jelző biztonsági jeleket az eszköz,
felszerelés felett legalább 1,8 méteres felszerelés felett, padlósíktól mérve
magasságban, legfeljebb 2,5 méter legalább 1,8 méteres magasságban,
magasságban kell elhelyezni úgy, hogy legfeljebb 2,5 méter magasságban kell
azok könnyen felismerhetőek legyenek, elhelyezni úgy, hogy azok könnyen
a 13. melléklet 1. ábrája alapján.
felismerhetőek legyenek, a 13. melléklet
1. ábrája alapján.
152. § (1) A 146. § (2) bekezdésében 152. § (1) A 146. § (2) bekezdésében
meghatározott esetekben a 13. melléklet meghatározott esetekben a 13. melléklet
2. és 3. ábrája szerint a kijárati és 2. és 3. ábrája szerint a kijárati és
vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha
arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó
mellett
menekülési
jellel
kell mellett
menekülési
jellel
kell
megjelölni. A menekülési jelet tilos az megjelölni. A menekülési jelet tilos az
ajtóra szerelni. A pánikrúddal ellátott ajtóra szerelni. A pánikrúddal vagy
ajtókon jelölni kell azok nyitási vésznyitóval ellátott ajtókon ajtó esetén
mechanizmusát a kezelésükre utaló az ajtón vagy – ha a vésznyitót az ajtó
biztonsági jellel.
mellett helyezték el – a vésznyitó
mellett
jelölni kell azok nyitási
mechanizmusát a kezelésükre utaló
biztonsági jellel.
(2) Az épületben elhelyezett felvonók (2) Az épületben elhelyezett felvonók
esetén a biztonsági felvonóknál az erre esetén a biztonsági felvonóknál az erre
vonatkozó, hagyományos felvonóknál, vonatkozó, hagyományos felvonóknál,
pedig
a
vonatkozó
műszaki pedig
a
vonatkozó
műszaki
követelmény szerinti a „Tűz esetén a követelmény szerinti a „Tűz esetén a
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liftet használni TILOS!” biztonsági jelet
kell valamennyi szinten elhelyezni.
Közösségi épületekben, ha külföldi
személyek is előfordulhatnak, a
biztonsági jeleket angol és német
nyelven, valamint a nagy számban
előforduló
külföldi
személyek
anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy
ezeket helyettesítő piktogramot kell
elhelyezni.
153. §
(2)
Középmagasan
elhelyezett
menekülési jeleket úgy kell elhelyezni,
ahogy azt a veszélyforrás igényli.
Középmagasan telepített biztonsági
jeleket elsősorban a közlekedési utakon
és az olyan helyiségekben kell kiépíteni,
ahol egy esetleges tűzben nem vagy
csekély mértékben kell füstfejlődéssel
számolni az ott tárolt, beépített vagy
elhelyezett anyagokra, berendezési
tárgyakra tekintettel. A menekülési út
bármely pontján, minden esetben
legalább egy jelnek láthatónak kell
lennie.
(3) Az alacsonyan telepített menekülési
jeleknek folyamatosan kell az útirányt
mutatniuk, és a biztonsági jeleknek 5,0
méter távolságból felismerhetőnek kell
lenniük.
XIV. FEJEZET
BEÉPÍTET T TŰZJELZŐ ÉS
TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK KÖZÖS
SZABÁLYAI
77. Létesítési kötelezettség
154. §
(2) A meglévő berendezés átalakítását,
bővítését nem kell engedélyeztetni, ha
egyeztetések alapján a tűzvédelmi
hatóság arról írásban nyilatkozik,
azonban a változtatást a megvalósulási
tervben a tervezőnek át kell vezetnie és
le kell folytatni az üzembe helyezési
eljárást,
a) ha az automatikus érzékelők, kézi
jelzésadók száma nem csökken vagy a

liftet használni TILOS!” biztonsági jelet
kell valamennyi szinten elhelyezni.
Közösségi épületekben, ha külföldi
magyarul nem értő személyek is
előfordulhatnak, a biztonsági jeleket
angol és német nyelven, valamint a
nagy számban előforduló külföldi
személyek anyanyelvén is fel kell
tüntetni vagy ezeket helyettesítő
piktogramot kell elhelyezni.
(2)
Középmagasan
elhelyezett
menekülési jeleket úgy kell elhelyezni,
ahogy azt a veszélyforrás igényli.
Középmagasan telepített biztonsági
jeleket elsősorban a közlekedési utakon
és az olyan helyiségekben kell kiépíteni,
ahol egy esetleges tűzben nem vagy
csekély mértékben kell füstfejlődéssel
számolni az ott tárolt, beépített vagy
elhelyezett anyagokra, berendezési
tárgyakra tekintettel. A menekülési út
bármely pontján, minden esetben
legalább egy jelnek láthatónak kell
lennie.
(3) Az alacsonyan telepített menekülési
jeleknek folyamatosan kell az útirányt
mutatniuk, és a biztonsági jeleknek 5,0
méter távolságból felismerhetőnek kell
lenniük.

(2) A meglévő berendezés átalakítását,
bővítését nem kell engedélyeztetni, ha
egyeztetések alapján a tűzvédelmi
hatóság arról írásban nyilatkozik,
azonban a változtatást a megvalósulási
tervben a tervezőnek át kell vezetnie és
le kell folytatni az üzembe helyezési
eljárást,
a) ha az automatikus érzékelők, kézi
jelzésadók száma nem csökken vagy a
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naptári évben legfeljebb összesen 10
darabbal nő és a jelzési zóna határa nem
változik,
b) ha a zárt szórófejes vízzel oltó
berendezés szórófejeinek száma nem
csökken vagy a naptári évben legfeljebb
10 darabbal nő vagy
c) megváltozik a tűzjelző vagy
oltásvezérlő
központ
állandó
felügyeletének helye vagy módja.
78. Tűz- és hibaátjelzés
156. § (1) Az állandó felügyelet
biztosítása
mellett,
a
tűzjelzést
automatikus átjelzéssel továbbítani kell
az első fokú tűzvédelmi hatóság által
meghatározott, a katasztrófavédelmi
szerv által felügyelt helyre
új rendelkezés
79. Megfelelőség, képesítés és
jogosultság
157. § Az üzemeltetést - felügyeletet,
kezelést, üzemeltetői ellenőrzést - ellátó
személyt a tevékenység végzéséhez
szükséges ismeretekről a berendezés
üzembe helyezésekor és a tűzjelző
berendezésen
eszközölt
bármely
változtatás alkalmával ki kell oktatni, és
az oktatás tényét rögzíteni kell a
berendezés üzemeltetési naplójában,
vagy arról jegyzőkönyvet kell felvenni.
80. Üzembe helyezés, használatbavétel
158. § (1) Üzembe helyezés során az
üzembe helyező mérnöknek teljes
körűen meg kell győződnie arról, hogy
a telepítést kielégítő módon végezték, a
felhasznált eljárások, anyagok és
részegységek
megfelelnek
jogszabálynak és a vonatkozó műszaki
követelménynek, az engedélyezett vagy
elfogadott tervdokumentációban foglalt
követelményeknek, továbbá, hogy a
megvalósulási
tervdokumentáció
szöveges és rajzos elemei, valamint az
átadásra kerülő kezelési utasítások a

naptári évben legfeljebb összesen 10
darabbal nő és a jelzési zóna határa nem
változik,
b) ha a zárt szórófejes vízzel oltó
berendezés szórófejeinek száma nem
csökken vagy a naptári évben legfeljebb
10 darabbal nő vagy
c) megváltozik a tűzjelző vagy
oltásvezérlő
központ
állandó
felügyeletének helye vagy módja.

d) menekülésben korlátozott személyek
speciális intézménye
157. § Az üzemeltetést - felügyeletet,
kezelést, üzemeltetői ellenőrzést - ellátó
személyt a tevékenység végzéséhez
szükséges ismeretekről a tűzjelző
berendezés üzembe helyezésekor és a
tűzjelző
berendezésen
eszközölt,
bármely
az
üzemeltetést
érintő
változtatás alkalmával ki kell oktatni, és
az oktatás tényét rögzíteni kell a
berendezés üzemeltetési naplójában,
vagy arról jegyzőkönyvet kell felvenni.
158. § (1) Üzembe helyezés során az
üzembe helyező mérnöknek teljes
körűen meg kell győződnie arról, hogy
a telepítést kielégítő módon végezték, a
felhasznált eljárások, anyagok és
részegységek
megfelelnek
jogszabálynak és a vonatkozó műszaki
követelménynek, az engedélyezett vagy
elfogadott tervdokumentációban foglalt
követelményeknek, továbbá, hogy a
megvalósulási
tervdokumentáció
szöveges és rajzos elemei, valamint az
átadásra kerülő kezelési utasítások a
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telepített rendszerre alkalmazhatóak.
(2) Az üzembe helyező mérnöknek
szemrevételezéssel és üzemi próbák
során vizsgálnia és ellenőriznie kell a
telepített rendszer helyes működését.
(3) A berendezés üzembe helyezésére
csak az üzembe helyező mérnök
jogosult, aki az üzembe helyezés
tényéről,
annak
körülményeiről,
megállapításairól üzembe helyezői
nyilatkozatot állít ki.
(4) Tűzjelző berendezések esetében az
üzemi próbáknak ki kell terjednie
b) üzemi és tartalék áramforrás
tekintetében
e) az automatikus tűz- és hibaátjelző
berendezés tekintetében a fogadó
állomással az eredményeket utólag
egyeztetve
ea) arra, hogy legalább egy tűz- és egy
hibajelzés a fogadó helyre a tervezett
módon átjut, az üzenetek megfelelőek
és egyértelműek vagy
f) vezérlések, kapcsoló eszközök
tekintetében az indokolatlan, magas
költségkihatással, vagy kárral járó
működtetés, oltórendszer elindítása
vagy hő- és füstelvezető patronok
kioldása mellőzésével
159. § (1) A használatbavételkor a
berendezésnek üzemkész és ellenőrzött
állapotban kell lennie és rendelkezésre
kell állnia
a) a berendezés megvalósulási tervének,
b) a berendezés kezelési és karbantartási
utasításának,
c) a teljesítménynyilatkozatok, a
minőségi bizonyítványok és a nyomás-,
a mechanikai, továbbá a villamos
próbák - és a helyiség teljes
elárasztásával működő beépített gázzal
oltók esetén az oltásikoncentrációmegtartási
idő
ellenőrzései

telepített
berendezésre
rendszerre
alkalmazhatóak.
(2) Az üzembe helyező mérnöknek
szemrevételezéssel és üzemi próbák
során vizsgálnia és ellenőriznie kell a
telepített berendezés rendszer helyes
működését.
(3) A berendezés üzembe helyezésére
csak az üzembe helyező mérnök
jogosult, aki az üzembe helyezés
tényéről,
annak
körülményeiről,
megállapításairól üzembe helyezői
jegyzőkönyvet és nyilatkozatot állít ki.
b) üzemi és tartalék áramforrás
biztonsági tápforrás tekintetében

ea) arra, hogy a tervezett legalább egy
tűz- és egy hibajelzések a fogadó helyre
a tervezett módon átjutnak, az üzenetek
megfelelőek és egyértelműek, vagy
f) vezérlések, kapcsoló eszközök
tekintetében az indokolatlan, magas
költségkihatással, vagy kárral járó
működtetés,
oltóberendezés
oltórendszer elindítása vagy hő- és
füstelvezető
patronok
kioldása
mellőzésével
159. § (1) A használatbavételkor a
berendezésnek üzemkész és ellenőrzött
állapotban kell lennie és rendelkezésre
kell állnia
a) a berendezés megvalósulási tervének,
b) a berendezés kezelési és karbantartási
utasításának,
c) a teljesítménynyilatkozatok, a
minőségi bizonyítványok és a nyomás-,
a mechanikai, továbbá a villamos
próbák - és a helyiség teljes
elárasztásával működő beépített gázzal
oltók esetén az oltásikoncentrációmegtartási
idő
ellenőrzései
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jegyzőkönyveinek,
d) az üzemeltetési naplónak a kezelők
megnevezésével és a berendezés
adatainak a feltüntetésével és
e) a kivitelezésért felelős műszaki
vezető
nyilatkozatának,
hogy
a
berendezés a terveknek megfelel és az
elvégzett
üzemi
próbák
alapján
üzemképes állapotban van.
(2) Az elkészült berendezésről a
kivitelezőnek a használatbavételkor
rendelkeznie kell megvalósulási tervvel
és hitelt érdemlő módon igazolnia kell
a) beépített tűzjelző berendezés esetén
aa) a beépített elemek és anyagok,
vezetékek
megfelelősségét,
teljesítményét,
ab) a vezetékhálózat megfelelősségét,
hurokellenállás mérés megfelelősségét,
és
a
szigetelési
ellenállásmérés
megtörténtét,
ac) a berendezés érintésvédelmi
felülvizsgálatának megtörténtét,
ad) az üzembe helyezés megtörténtét, az
üzemi próbák elvégzését és
ae) a kezelőszemélyzet oktatását,
b) beépített tűzoltó berendezés esetén
ba) a beépített szerkezeti elemek és
anyagok, csővezetékek megfelelőségét,
teljesítményét,
bb) a berendezés csővezetékeinek
tisztításának, átmosásának elvégzését,
bc) az üzembe helyezés megtörténtét, az
üzemi próbák elvégzését,
bd) a kezelőszemélyzet oktatását,
be) az oltóberendezés helyszíni
nyomáspróbájának megtörténtét és
bf) a berendezés érintésvédelmi
felülvizsgálatának megtörténtét.
(3) A (2) bekezdés szerinti iratok,
dokumentációk egy példányát a
használatbavételi engedélyezési eljárás
során a tűzvédelmi hatóság részére át
kell adni.
XV. FEJEZET
A BEÉPÍTET T TŰZJELZŐ

jegyzőkönyveinek,
d) az üzemeltetési naplónak a kezelők
megnevezésével és a berendezés
adatainak a feltüntetésével és
e) a kivitelezésért felelős műszaki
vezető
nyilatkozatának,
hogy
a
berendezés a terveknek megfelel és az
elvégzett
üzemi
próbák
alapján
üzemképes állapotban van.
(2) Az elkészült berendezésről a
kivitelezőnek a használatbavételkor
rendelkeznie kell megvalósulási tervvel
és hitelt érdemlő módon igazolnia kell
a) beépített tűzjelző berendezés esetén
aa) a beépített elemek és anyagok,
vezetékek
megfelelősségét,
teljesítményét,
ab) a vezetékhálózat megfelelősségét,
hurokellenállás mérés megfelelősségét,
és
a
szigetelési
ellenállásmérés
megtörténtét,
ac) a berendezés érintésvédelmi
felülvizsgálatának megtörténtét,
ad) az üzembe helyezés megtörténtét, az
üzemi próbák elvégzését és
ae) a kezelőszemélyzet oktatását,
b) beépített tűzoltó berendezés esetén
ba) a beépített szerkezeti elemek és
anyagok, csővezetékek megfelelőségét,
teljesítményét,
bb) a berendezés csővezetékeinek
tisztításának, átmosásának elvégzését,
bc) az üzembe helyezés megtörténtét, az
üzemi próbák elvégzését,
bd) a kezelőszemélyzet oktatását,
be) az oltóberendezés helyszíni
nyomáspróbájának megtörténtét és
bf) a berendezés érintésvédelmi
felülvizsgálatának megtörténtét.
(3) A (2) bekezdés szerinti iratok,
dokumentációk egy példányát a
használatbavételi engedélyezési eljárás
során a tűzvédelmi hatóság részére át
kell adni.
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BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
81. A létesítés általános szabályai
161. § (1) A részegységek elhelyezését 161. § (1) A részegységek elhelyezését
és jelölését a gyártói utasításban és jelölését a gyártói utasításban
foglaltak szerint kell elvégezni.
foglaltak szerint kell elvégezni.
„161. § (1) A beépített tűzjelző
berendezés:
a) a tüzet annak korai szakaszában
jelezze,
b) a jelzést megbízhatóan továbbítsa, és
késedelem nélkül vagy jóváhagyott
késleltetéssel,
mindenki
által
érzékelhetően, egyértelmű, folyamatos,
figyelemfelhívó tűzriasztás formájában
jelenítse meg,
c) legyen érzéketlen mindazokra a
behatásokra, amelyekre nem szabad
jeleznie,
d) szükség esetén végezze el a kiürítést
segítő, a tűz terjedését gátló, valamint a
tűz oltását biztosító berendezések,
eszközök vezérlését, és
e) a lehető legrövidebb időn belül és
egyértelműen jelezze a berendezés
meghibásodását, működési zavarát.
(2) A beépített tűzjelző berendezést úgy (2) A beépített tűzjelző berendezést úgy
kell megtervezni, hogy a vezetékek kell megtervezni, hogy a vezetékek
vagy csatlakozások egyszeres és vagy csatlakozások egyszeres és
kétszeres hibáinak hatása korlátozott kétszeres hibáinak hatása korlátozott
legyen.
legyen.
(2) A beépített tűzjelző berendezés
részegységeit úgy kell elhelyezni, hogy
a) a távkezelő, távkijelző egység, annak
hiányában a tűzjelző központ a
kezelőszemélyzet és a tűzoltóság
számára könnyen elérhető legyen,
b) az automatikus érzékelőket a
felügyelt tűzjellemzők jelentősebb
hígulás, csillapítás vagy késedelem
nélkül elérjék,
c) a kézi jelzésadók észlelhetőek,
felismerhetőek, az ott tartózkodó
személyek által könnyen elérhetőek, a
kiürítési útvonalak és a kijáratok
közelében működtethetőek legyenek,
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(3) A vezetékrendszer nyomvonala,
kialakítása tegye lehetővé fizikai
sérülés, az elektromágneses zavarok és
a tűz működést befolyásoló hatásainak
korlátozását.

(4) A beépített tűzjelző berendezés
tűzjelzéseinek - állandó felügyeleti
helyen történő beazonosítása érdekében
- az érzékelők, kézi jelzésadók helyét
szövegesen tartalmazó zónakimutatást
kell készíteni és az állandó felügyeleti
helyen kell elhelyezni, a távfelügyeleti
központ kivételével.
(5) A beépített tűzjelző berendezés
riasztást megjelenítő részegységeit
(hangjelző, fényjelző, hangbemondás) a
helyiségben, tűzszakaszban, épületben,
építményben tartózkodók számára jól
beazonosíthatóan kell elhelyezni, hogy
más jelzésektől elkülöníthetően jelezzék
a tűzriasztást.
(6) A (4) bekezdésben előírtakon túl, a
helyszín beazonosíthatóságáról grafikus
megjelenítéssel kell gondoskodni abban
az esetben, ha
a) az épület tűzjelzővel védett
alapterülete a 10 000 m2-t meghaladja
vagy
b) az épületben létesített automatikus
érzékelők és kézi jelzésadók száma
összesen több mint 1000.

d)
a
tűzriasztást
megjelenítő
részegységek jelzése az ott tartózkodó
személyek által észlelhető, más
jelzésektől egyértelműen elkülöníthető
legyen, figyelembe véve a személyek
éberségét és a környezet más
hangforrásait is,
e) a részegységek a szükséges
mértékben hozzáférhetőek legyenek,
felülvizsgálatuk,
karbantartásuk,
javításuk lehetséges legyen.
(3) A vezetékrendszer nyomvonala,
kialakítása tegye lehetővé fizikai
sérülés, az elektromágneses zavarok és
a tűz működést befolyásoló hatásainak
korlátozását.
(3) Az automatikus érzékelőket, kézi
jelzésadókat,
hangjelzőket,
fényjelzőket, vezetékágakat, elosztókat
azonosító jelöléssel kell ellátni.”
(4) A beépített tűzjelző berendezés
tűzjelzéseinek - állandó felügyeleti
helyen történő beazonosítása érdekében
- az érzékelők, kézi jelzésadók helyét
szövegesen tartalmazó zónakimutatást
kell készíteni és az állandó felügyeleti
helyen kell elhelyezni, a távfelügyeleti
központ kivételével.
(5) A beépített tűzjelző berendezés
riasztást megjelenítő részegységeit
(hangjelző, fényjelző, hangbemondás) a
helyiségben, tűzszakaszban, épületben,
építményben tartózkodók számára jól
beazonosíthatóan kell elhelyezni, hogy
más jelzésektől elkülöníthetően jelezzék
a tűzriasztást.
(6) A (4) bekezdésben előírtakon túl, a
helyszín beazonosíthatóságáról grafikus
megjelenítéssel kell gondoskodni abban
az esetben, ha
a) az épület tűzjelzővel védett
alapterülete a 10 000 m2-t meghaladja
vagy
b) az épületben létesített automatikus
érzékelők és kézi jelzésadók száma
összesen több mint 1000.
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b) az épületben létesített automatikus
érzékelők és kézi jelzésadók száma
összesen több mint 1000.
új rendelkezés

b) az épületben létesített automatikus
érzékelők és kézi jelzésadók száma
összesen több mint 1000.
161/A. § (1) A részegységek
elhelyezését és jelölését a gyártói
utasításban foglaltak szerint kell
elvégezni.
(2) A beépített tűzjelző berendezést úgy
kell
megtervezni,
hogy
a
vezetékhálózaton fellépő vezetékhiba
hatása korlátozott legyen.
(3) A vezetékrendszer nyomvonala,
kialakítása tegye lehetővé fizikai
sérülés, az elektromágneses zavarok és
a tűz működést befolyásoló hatásainak
korlátozását.
(4) A beépített tűzjelző berendezés
tűzjelzéseinek – állandó felügyeleti
helyen történő beazonosítása érdekében
a grafikus megjelenítés alkalmazása
kivételével – az érzékelők, kézi
jelzésadók helyét szövegesen tartalmazó
zónakimutatást kell készíteni és azt a
tűzjelző központ és a távkezelő
központok mellett is el kell helyezni, a
távfelügyeleti központ kivételével.
(5) A beépített tűzjelző berendezés
riasztást megjelenítő részegységeit – így
a
hangjelzőt,
a
fényjelzőt,
a
hangbemondást – a helyiségben,
tűzszakaszban, épületben, építményben
tartózkodók
számára
jól
beazonosíthatóan kell elhelyezni, hogy
más jelzésektől elkülöníthetően jelezzék
a tűzriasztást.
(6) A (4) bekezdésben előírtakon túl, a
helyszín beazonosíthatóságáról grafikus
megjelenítéssel kell gondoskodni abban
az esetben, ha
a) az épület tűzjelzővel védett
alapterülete a 10 000 m2-t meghaladja,
vagy
b) az épületben létesített automatikus
érzékelők és kézi jelzésadók száma
összesen több mint 1 000.
162. § (1) A vezetékek nyomvonalának 162. § (1) A vezetékek nyomvonalának
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meghatározásánál
figyelembe
kell
venni, hogy a tűz során keletkező hő ne
befolyásolja a berendezés alap-, az
érzékeléssel, tűzriasztással, vezérléssel
tűz- és hibaátjelzéssel kapcsolatos
működését.

(2) A vezetékeknek mint

a) a tűzjelző központ és a hangjelzők,
fényjelzők, kiürítési riasztást hangosító
rendszer közötti vezetékek,

b) a tűzjelző központ és bármely
különálló tápegység közötti vezetékek,
c) a tűzjelző központ és bármely

meghatározásánál
figyelembe
kell
venni, hogy a tűz során keletkező hő ne
befolyásolja a berendezés alap-, az
érzékeléssel, tűzriasztással, vezérléssel
tűz- és hibaátjelzéssel kapcsolatos
működését.
162. § (1) A vezetékeknek
a) a tűzjelző központ és a hangjelzők,
fényjelzők, kiürítési riasztást hangosító
rendszer között,
b) a tűzjelző központ és bármely
különálló tápegység között,
c) a tűzjelző központ és bármely
távkijelző, távkezelő és kijelző egység
között,
d) a tűzjelző központ és különálló részei
között,
e) a tűzjelző központ és a vezérlések
között,
f) a tűzjelző központ és a tűz- és
hibaátjelző berendezés között,
g) azokon a kábelszakaszokon, ahol a
visszatérő hurok mindkét iránya
egyetlen véletlen esemény – különösen
tűz – hatására károsodhat
legalább 30 percig ellen kell állniuk a
tűznek,
vagy
ilyen
időtartamú
védettséget kell számukra biztosítani.
(2) A vezetékeknek mint
(2) A vezérlések vezetékei – a hangjelző
és a tűz- és hibaátjelző berendezés
vezérlésének kivételével – készülhetnek
a tűznek nem ellenálló vagy védelem
nélküli kábelekből, ha
a) a tűzjelző központ és a hangjelzők,
fényjelzők, kiürítési riasztást hangosító
rendszer közötti vezetékek,
a) valamennyi vezérlés késleltetés
nélkül indítja a vezérelt eszközt és a
vezérlési vezetékek füstérzékelővel
védett tereken haladnak át, vagy
b) a tűzjelző központ és bármely
különálló tápegység közötti vezetékek,
b) a vezérlőkábel sérülése kiváltja a
szükséges vezérlést.
c) a tűzjelző központ és bármely
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távkijelző, távkezelő és kijelző egység
közötti vezeték,
d) a tűzjelző központ különálló részeit
összekötő vezetékek,
e) a tűzjelző berendezés vezérléseinek
vezetékei, kivéve, ha a vezérlőkábel
sérülése kiváltja a szükséges vezérlést,
f) a tűzjelző központ és a tűz- és
hibaátjelző
berendezést
összekötő
vezetékek,
g) azokon a kábelszakaszokon, ahol a
visszatérő hurok mindkét iránya
egyetlen véletlen esemény (tűz) hatására
károsodhat
legalább 30 percig ellen kell állniuk a
tűznek
vagy
ilyen
időtartamú
védettséget kell számukra biztosítani.
(3) A vezérlések vezetékei, a hangjelző,
és a tűz- és hibaátjelző berendezés
vezérlésének kivételével készülhetnek a
tűznek nem ellenálló vagy védelem
nélküli kábelekből, ha

a) valamennyi vezérlés késleltetés
nélkül indítja a vezérelt eszközt és
b) a vezérlési vezetékek füstérzékelővel
védett tereken haladnak át.
(4)
Hurokáramkörök
tervezésekor
ügyelni kell arra, hogy a hurok két ága
egyetlen véletlen esemény hatására ne
károsodjon. Ha ez a veszély fennáll,
akkor ez ellen vagy mechanikai
védelemmel, vagy az ágak, megfelelő
elkülönítésével kell védekezni.

távkijelző, távkezelő és kijelző egység
közötti vezeték,
d) a tűzjelző központ különálló részeit
összekötő vezetékek,
e) a tűzjelző berendezés vezérléseinek
vezetékei, kivéve, ha a vezérlőkábel
sérülése kiváltja a szükséges vezérlést,
f) a tűzjelző központ és a tűz- és
hibaátjelző
berendezést
összekötő
vezetékek,
g) azokon a kábelszakaszokon, ahol a
visszatérő hurok mindkét iránya
egyetlen véletlen esemény (tűz) hatására
károsodhat
legalább 30 percig ellen kell állniuk a
tűznek
vagy
ilyen
időtartamú
védettséget kell számukra biztosítani.
(3) A vezérlések vezetékei, a hangjelző,
és a tűz- és hibaátjelző berendezés
vezérlésének kivételével készülhetnek a
tűznek nem ellenálló vagy védelem
nélküli kábelekből, ha
(3)
Hurokáramkörök
tervezésekor
ügyelni kell arra, hogy a hurok két ága
egyetlen véletlen esemény hatására ne
károsodjon. Ha ez a veszély fennáll,
akkor ez ellen vagy mechanikai
védelemmel, vagy az ágak, megfelelő
elkülönítésével kell védekezni.
a) valamennyi vezérlés késleltetés
nélkül indítja a vezérelt eszközt és
b) a vezérlési vezetékek füstérzékelővel
védett tereken haladnak át.
(4)
Hurokáramkörök
tervezésekor
ügyelni kell arra, hogy a hurok két ága
egyetlen véletlen esemény hatására ne
károsodjon. Ha ez a veszély fennáll,
akkor ez ellen vagy mechanikai
védelemmel, vagy az ágak, megfelelő
elkülönítésével kell védekezni.
(4) A hangjelző vezérlések vezetékei
készülhetnek a tűznek nem ellenálló
vagy védelem nélküli kábelekből a
visszatérő, két oldalról táplált hurokba
illesztett
izolátoros
hangjelzők
alkalmazása esetén, ha egyszeres
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vezetékhiba miatt a működésből nem
esik ki egy hangjelzőnél több, és a
megoldás alkalmas az áramkörben
keletkező hiba – különösen zárlat vagy
szakadás – jelzésére.”
82. Védelmi jelleg és szint
163. §
(3) Teljes körű védelmet kell biztosítani
a) a közösségi rendeltetés esetén új a) a közösségi rendeltetés esetén új
épületekben,
épületekben, és
b) a meglévő közösségi épületben és
b) ahol azt a tűzvédelmi hatóság előírja.
a meglévő közösségi épületben és
c) ahol azt
c) ahol azt
ca) az építményben tartózkodók ca) az építményben tartózkodók
biztonságának érdekében,
biztonságának érdekében,
cb) a tűzoltóság vonulási távolságára cb) a tűzoltóság vonulási távolságára
tekintettel vagy
tekintettel vagy
cc) a létfontosságú rendszerek és cc) a létfontosságú rendszerek és
létesítmények védelmében
létesítmények védelmében
a tűzvédelmi hatóság előírja.
a tűzvédelmi hatóság előírja.
új rendelkezés
(4) A tűzjelző berendezés telepítése
szempontjából alacsony kockázatú
területeken nem szükséges automatikus
érzékelőket elhelyezni.
83. Címezhetőség
164. § Címezhető érzékelőket kell 164. § Címezhető érzékelőket kell
alkalmazni
alkalmazni, ha egy zóna 5 vagy több
helyiség védelmét látja el, és nem
alkalmaznak fényjelző eszközöket,
másodkijelzőket.”
a) közösségi rendeltetésű kockázati a) közösségi rendeltetésű kockázati
egységekben
egységekben
aa) NAK kockázati osztály esetén 20 fő aa) NAK kockázati osztály esetén 20 fő
elhelyezése felett,
elhelyezése felett,
ab) AK, KK, MK kockázati osztály ab) AK, KK, MK kockázati osztály
esetén minden esetben,
esetén minden esetben,
b) ipari, mezőgazdasági, tárolási b) ipari, mezőgazdasági, tárolási
rendeltetésű kockázati egységekben
rendeltetésű kockázati egységekben
ba) AK kockázati osztály esetén 1000 ba) AK kockázati osztály esetén 1000
m2 felett,
m2 felett,
bb) KK, MK kockázati osztály esetén bb) KK, MK kockázati osztály esetén
minden esetben,
minden esetben,
c) az a) pontban nem említett esetekben, c) az a) pontban nem említett esetekben,
ha egy zóna 5 vagy több helyiség ha egy zóna 5 vagy több helyiség
védelmét látja el és nem alkalmaznak védelmét látja el és nem alkalmaznak
fényjelző eszközöket (másodkijelzőket), fényjelző eszközöket (másodkijelzőket),
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d) a kiürítési időtartam vagy
tűzszakaszméret növelése, felvonulási
terület korlátozottsága miatt létesített
berendezések esetében,
e) ahol azt a fennálló veszélyhelyzet, az
építményben
tartózkodók
biztonságának, valamint a tűzoltóság
beavatkozási
adottságainak
figyelembevételével, a tűz helyszínének
gyors beazonosítása érdekében a
tűzvédelmi hatóság előírja.
XVI. FEJEZET
A BEÉPÍTET T TŰZOLTÓ
BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
165. §
(2) Zárt szórófejes vízzel oltó
berendezés esetében a védett tér alatti
épületszinteken nem szükséges beépített
tűzoltó berendezés létesítése, ha a védett
szint emeletközi födéme tűzgátló
kialakítású.

XVII. FEJEZET
ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK
TÁROLÁSÁRA, KIMÉRÉSÉRE
VONATKOZÓ LÉTESÍTÉSI
KÖVETELMÉNYEK
85. Általános követelmények
167. §
(4) Ha e fejezet az I-II. és a III-IV.
tűzveszélyességi fokozatú folyadékokra
eltérő előírást tartalmaz és a környezeti
hatások vagy a melegítés következtében
az enyhébb tűzveszélyességi fokozatba
tartozó folyadék hőmérséklete elérheti
annak
lobbanáspontját,
akkor
a
veszélyesebb
tűzveszélyességi
fokozatnak
megfelelő
vonatkozó
műszaki
követelményeket
kell
alkalmazni.

d) a kiürítési időtartam vagy
tűzszakaszméret növelése, felvonulási
terület korlátozottsága miatt létesített
berendezések esetében,
e) ahol azt a fennálló veszélyhelyzet, az
építményben
tartózkodók
biztonságának, valamint a tűzoltóság
beavatkozási
adottságainak
figyelembevételével, a tűz helyszínének
gyors beazonosítása érdekében a
tűzvédelmi hatóság előírja.

(2) Zárt szórófejes vízzel oltó
berendezés esetében a védett tér alatti
épületszinteken nem szükséges beépített
tűzoltó berendezés létesítése, ha a védett
szint emeletközi födéme tér alatti födém
tűzgátló kialakítású és a védett tér
menekülési útvonala a védelemből
kihagyott alsóbb szintektől tűzgátló
módon van elválasztva.

(4) Ha e fejezet a fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes és a mérsékelten
tűzveszélyes
osztályba
tartozó
folyadékokra eltérő előírást tartalmaz,
és a környezeti hatások vagy a
melegítés következtében az enyhébb
tűzveszélyességi
osztályba
tartozó
folyadék hőmérséklete elérheti annak
lobbanáspontját, akkor a veszélyesebb
tűzveszélyességi osztálynak megfelelő
műszaki
követelményeket
kell
alkalmazni.

87. Üzemanyagtöltő állomás
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169. § (1)
b) a táblázat 3. sorának B és C
oszlopában rögzített távolságértékek
legfeljebb 1 méterig, ha az építmény és
a III-IV. tűzveszélyességi fokozatú
folyadékot kiszolgáló berendezés között
a berendezés méreteit minden irányban
legalább 0,5 méterrel meghaladó, A1
tűzvédelmi
osztályú,
EI
90
tűzállóságiteljesítmény-jellemzőjű
védőfal kerül kiépítésre,
c) a táblázat 3. sorának B és C
oszlopában rögzített távolságértékek
legfeljebb 1 méterig, ha az építmény és
a I-II. tűzveszélyességi fokozatú
folyadékot kiszolgáló berendezés között
a berendezés méreteit minden irányban
legalább 0,5 méterrel meghaladó, A1
tűzvédelmi
osztályú,
nyomásálló
védőfal kerül kiépítésre.
171. § (1) A töltőállomáson I-II.
tűzveszélyességi
fokozatú
éghető
folyadék az alábbi módokon tárolható:
172. § (1) I-II. tűzveszélyességi
fokozatú folyadék III. tűzveszélyességi
fokozatú folyadékkal közösen is
tárolható rekeszekre osztott, duplafalú,
lyukadásjelzővel
és
elektromos
szintmérő berendezéssel ellátott, föld
alatti, földtakaróval borított tartályban
vagy konténerkútban oly módon, hogy a
tárolt folyadék összmennyisége
a) föld alatti, földtakaróval borított
tartály esetén nem haladhatja meg a 60
000
litert,
amelyből
az
I-II.
tűzveszélyességi fokozatú folyadék
mennyisége nem haladhatja meg a 30
000 litert,
b) konténerkút esetén nem haladhatja

b) a táblázat 3. sorának B és C
oszlopában rögzített távolságértékek
legfeljebb 1 méterig, ha az építmény és
a III-IV. tűzveszélyességi fokozatú
mérsékelten tűzveszélyes osztályba
tartozó
folyadékot
kiszolgáló
berendezés között a berendezés méreteit
minden irányban legalább 0,5 méterrel
meghaladó, A1 tűzvédelmi osztályú, EI
90 tűzállóságiteljesítmény-jellemzőjű
védőfal kerül kiépítésre,
c) a táblázat 3. sorának B és C
oszlopában rögzített távolságértékek
legfeljebb 1 méterig, ha az építmény és
a I-II. tűzveszélyességi fokozatú
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
osztályba tartozó folyadékot kiszolgáló
berendezés között a berendezés méreteit
minden irányban legalább 0,5 méterrel
meghaladó, A1 tűzvédelmi osztályú,
nyomásálló védőfal kerül kiépítésre.
171. § (1) A töltőállomáson I-II.
tűzveszélyességi fokozatú fokozottan
tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
tartozó éghető folyadék az alábbi
módokon tárolható:
172. § (1) I-II. tűzveszélyességi
fokozatú
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
folyadék III. tűzveszélyességi fokozatú
folyadékkal közösen is tárolható
rekeszekre
osztott,
duplafalú,
lyukadásjelzővel
és
elektromos
szintmérő berendezéssel ellátott, föld
alatti, földtakaróval borított tartályban
vagy konténerkútban oly módon, hogy a
tárolt folyadék összmennyisége
a) föld alatti, földtakaróval borított
tartály esetén nem haladhatja meg a 60
000
litert,
amelyből
az
I-II.
tűzveszélyességi fokozatú fokozottan
tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
tartozó folyadék mennyisége nem
haladhatja meg a 30 000 litert,
b) konténerkút esetén nem haladhatja
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meg a 30 000 litert, amelyből az I-II.
tűzveszélyességi fokozatú folyadék
mennyisége nem haladhatja meg a 10
000 litert.
(6) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatba
tartozó
üzemanyag
esetében
az
üzemanyagtöltő állomáson kizárólag a
vonatkozó jogszabály szerint hitelesített
és
robbanásbiztonsági
vizsgálattal
megfelelőnek tanúsított üzemanyagtöltő
berendezések használhatók.
(7) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú
folyadékot
kiszolgáló
konténerkút
tartálya duplafalú kialakítású.
(8) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú
folyadékot kiszolgáló konténerkút a
vonatkozó jogszabály szerinti tűz- vagy
robbanásveszélyes
készüléknek,
gépnek, berendezésnek minősül.

meg a 30 000 litert, amelyből az I-II.
tűzveszélyességi fokozatú fokozottan
tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
tartozó folyadék mennyisége nem
haladhatja meg a 10 000 litert.
(6) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatba
A
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
üzemanyag esetében az üzemanyagtöltő
állomáson kizárólag a vonatkozó
jogszabály szerint hitelesített és
robbanásbiztonsági
vizsgálattal
megfelelőnek tanúsított üzemanyagtöltő
berendezések használhatók.
(7) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
osztályba tartozó folyadékot kiszolgáló
konténerkút
tartálya
duplafalú
kialakítású.
(8) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
osztályba tartozó folyadékot kiszolgáló
konténerkút a vonatkozó jogszabály
szerinti tűz- vagy robbanásveszélyes
készüléknek, gépnek, berendezésnek
minősül.

88. PB-gáz cseretelepek tűzvédelmi
követelményei
175. § (1) A tárolható PB-gáz
mennyisége alapján a következő
cseretelepek létesíthetők:
a) „1” kategória: legfeljebb 1150 kg, a) „1” kategória: legfeljebb 1150 kg,
üzemanyagtöltő állomáson legfeljebb üzemanyagtöltő állomáson legfeljebb
1800 kg PB-gáz,
1800 kg PB-gáz „1a” és „1b” kategória,
ahol az „1a” kategória legfeljebb 575
kg, és az „1b” kategória 576-1150 kg,
üzemanyagtöltő állomáson legfeljebb
1800 kg PB-gáz,
(3) Az „1” kategóriájú cseretelep épület (3) Az „1” kategóriájú cseretelep épület
falához is telepíthető - MK és KK falához is telepíthető - MK és KK
osztályú épület kivételével -, ha abban mértékadó kockázati osztályú épület
rendeltetésszerűen 50 főnél több kivételével
-,
ha
abban
személy egyidejűleg nem tartózkodik és rendeltetésszerűen 50 főnél több
az épületfal tűzfal, vagy az épületfalon a személy egyidejűleg nem tartózkodik és
tárolótól vízszintes irányban 5 méteren az épületfal tűzfal, vagy az épületfalon a
belül, függőleges irányban az épület tárolótól vízszintes irányban 5 méteren
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teljes magasságáig nyílászáró szerkezet
nincs. A vízszintes irányban előírt
távolság 2 m-re csökkenthető, ha a
tároló és a nyílászáró szerkezet között
legalább A2 REI 90 minősítésű terelőfal
van építve. A terelőfal a tároló
magasságával és szélességével egyenlő
nagyságú. Ha az épület csak egy
kijárattal rendelkezik vagy a tűzfalon
nyílászáró szerkezet van, akkor az 5
méteres távolságot meg kell tartani.
(8) Az „1” és „2” kategóriájú
cseretelepek körül legalább 3 méter, a
magasabb kategóriáknál legalább 5
méter védőtávolságot kell tartani. A
védőtávolságon belül a technológiához
közvetlenül
nem
kapcsolódó
tevékenység vagy a technológiához
közvetlenül nem kapcsolódó tárolás
nem végezhető. A védőtávolság
csökkenthető, ha a tároló méreteit
minden irányban legalább 0,5 méterrel
meghaladó, A1 tűzvédelmi osztályú, EI
90 tűzállósági teljesítmény jellemzőjű
védőfal kerül kiépítésre.

XVIII. FEJEZET
HASZNÁLATI SZABÁLYOK
176. § E fejezet a létesítmények,
építmények,
gépek,
berendezések,
eszközök és - a robbanó és robbantó
anyagok kivételével - az anyagok
használatára,
technológiák
alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi
rendelkezéseket állapítja meg.
89. A használatra vonatkozó általános
tűzvédelmi szabályok
177. § (1) A Tűzvédelmi Műszaki
Megfelelőségi
Kézikönyvet
az
üzemeltetőnek vagy társasház esetén a
közös
képviseletnek
az
adott

belül, függőleges irányban az épület
teljes magasságáig nyílászáró szerkezet
nincs. A vízszintes irányban előírt
távolság 2 m-re csökkenthető, ha a
tároló és a nyílászáró szerkezet között
legalább A2 tűzvédelmi osztályú REI
90 minősítésű tűzállósági teljesítményű
terelőfal van építve. A terelőfal a tároló
magasságával és szélességével egyenlő
nagyságú. Ha az épület csak egy
kijárattal rendelkezik vagy a tűzfalon
nyílászáró szerkezet van, akkor az 5
méteres távolságot meg kell tartani.
(8) Az „1a” cseretelepek körül legalább
1,5 méter, az „1b” „1” és „2”
kategóriájú cseretelepek körül legalább
3 méter, a magasabb kategóriáknál
legalább 5 méter védőtávolságot kell
tartani. A védőtávolságon belül a
technológiához
közvetlenül
nem
kapcsolódó tevékenység vagy a
technológiához
közvetlenül
nem
kapcsolódó tárolás nem végezhető. A
védőtávolság csökkenthető, ha a tároló
méreteit minden irányban legalább 0,5
méterrel meghaladó, A1 tűzvédelmi
osztályú,
EI
90
tűzállósági
teljesítményű jellemzőjű védőfal kerül
kiépítésre.

176. § E fejezet a létesítmények,
építmények, szabad terek, gépek,
berendezések, eszközök és - a robbanó
és robbantó anyagok kivételével - az
anyagok használatára, technológiák
alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi
rendelkezéseket állapítja meg.
177. § (1) A Tűzvédelmi Műszaki
Megfelelőségi
Kézikönyvet
az
üzemeltetőnek vagy társasház esetén a
közös
képviseletnek
az
adott
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létesítmény,
tartania.

épület

területén

kell létesítmény, épület területén kell
tartania.
(1) Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak,
bérlőnek a használat, a tevékenység
végzése során gondoskodnia kell arról,
hogy
a)
az
építmény,
építményrész
létesítésekor hatályos előírások által
elvárt biztonsági szintet a használat és az
átalakítások,
változtatások
során
fenntartsa,
b) a használati tűzvédelmi előírásokat
betartsa,
c) tevékenységével tüzet, robbanást,
robbanásveszélyt ne okozzon,
d) folyamatosan biztosítsa a tűz
észlelésének, jelzésének, oltásának, a
kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések,
eszközök,
felszerelések,
tűzoltótechnikai
eszközök
működésének,
hozzáférhetőségének, észlelhetőségének
jogszabály vagy hatóság által előírt
feltételeit,
e) a tűzvédelmi célú dokumentumokat
naprakész állapotban, hozzáférhető
helyen tartsa,
f) a tűzvédelmi célú jelölések
észlelhetőségét,
egyértelműségét
fenntartsa és
g) a robbanás elleni védelmet, az
alkalmazott
berendezések
robbanásbiztos
kialakítását
és
működőképességét a robbanásveszélyes
technológia teljes élettartama során
fenntartsa.
(2) Az építményt, építményrészt, a (2) Az építményt, építményrészt, a
vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret
csak a használatbavételi, üzemeltetési, csak a használatbavételi, üzemeltetési,
működési és telephelyengedélyben működési
és
telephelyengedélyben
megállapított rendeltetéshez tartozó megállapított rendeltetéséhez tartozó
tűzvédelmi
követelményeknek rendeltetésére vonatkozó tűzvédelmi
megfelelően szabad használni.
követelményeknek megfelelően szabad
használni.
(3) A termelést, a használatot, a tárolást, (3) A termelést, a használatot, a tárolást,
a forgalomba hozatalt, valamint az a forgalomba hozatalt, forgalmazást,
egyéb tevékenységet (a továbbiakban valamint az egyéb tevékenységet (a
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együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi
követelményeknek
megfelelő
szabadtéren,
helyiségben,
tűzszakaszban, rendeltetési egységben,
építményben szabad folytatni.
(5) Tűztávolságon belül tárolási
tevékenység nem végezhető. Ezen
területet a hulladékoktól, száraz
aljnövényzettől mentesen kell tartani.

(6) A helyiségből, a szabadtérből, a
gépről, a berendezésről, az eszközről, a
készülékről a tevékenység során
keletkezett
robbanásveszélyes
és
tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot,
hulladékot folyamatosan, de legalább
műszakonként, valamint a tevékenység
befejezése után el kell távolítani.
(7) I-II. tűzveszélyességi fokozatú
folyadékkal,
zsírral
szennyezett
hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem
tűzveszélyes anyagú edényben kell
gyűjteni, majd erre a célra kijelölt
helyen kell tárolni.
új rendelkezés

178. § (1) Az I-II. tűzveszélyességi
fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes
és tűzveszélyes osztályba tartozó és
égést tápláló gázt szállító csőrendszernél
és tárolóedénynél, továbbá minden

továbbiakban együtt: tevékenység) csak
a
tűzvédelmi
követelményeknek
megfelelő szabadtéren, helyiségben,
tűzszakaszban, rendeltetési egységben,
építményben szabad folytatni.
(5)
Tűztávolságon
belül
tárolási
tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a
tárolt anyag mennyisége, minősége,
elhelyezése
nem
növeli
a
tűz
átterjedésének veszélyét. Ezen területet a
hulladékoktól, száraz aljnövényzettől
mentesen kell tartani.
(6) A helyiségből, a szabadtérből, a
gépről, a berendezésről, az eszközről, a
készülékről a tevékenység során
keletkezett fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes
és
mérsékelten
tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot,
hulladékot folyamatosan, de legalább
műszakonként, valamint a tevékenység
befejezése után el kell távolítani.
(7) I-II. tűzveszélyességi fokozatú
Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes,
mérsékelten tűzveszélyes osztályba
tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett
hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem
tűzveszélyes anyagú edényben kell
gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen
kell tárolni.
(8) Robbanásveszélyes térben csak
olyan, készülék, eszköz, berendezés, erőés munkagép helyezhető el és
használható, amely az alkalmazási
helyén
a
megállapított
robbanásveszélyes zóna minőségének,
valamint hőmérsékleti osztályának vagy
mértékadó
legmagasabb
hőmérsékletének megfelel, és amit a
robbanásvédelem
szabályai
szerint
gyártottak,
felülvizsgáltak,
karbantartottak, javítottak.
178. § (1) Az I-II. tűzveszélyességi
fokozatú
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
folyadékot, fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes
és
mérsékelten
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gépnél, berendezésnél és készüléknél az
I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék
csepegését, elfolyását vagy a gáz
szivárgását meg kell akadályozni. A
szétfolyt,
kiszivárgott
anyagot
haladéktalanul fel kell itatni, a
helyiséget ki kell szellőztetni, és a
felitatott anyagot erre a célra kijelölt
helyen kell tárolni.

(2) Az üzemszerűen csepegő I-II.
tűzveszélyességi fokozatú folyadékot
nem tűzveszélyes osztályba tartozó
anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó
edényt szükség szerint, de legalább a
műszak befejezésével ki kell üríteni, és
az erre a célra kijelölt helyen kell
tárolni.
(3) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú
folyadékot
alkalomszerűen
csak
szabadban vagy hatékonyan szellőztetett
helyiségben szabad használni, ahol
egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
179. §
(3) A helyiség - szükség szerint az
építmény, létesítmény - bejáratánál és a
helyiségben jól látható helyen a tűzvagy robbanásveszélyre, valamint a
vonatkozó előírásokra figyelmeztető és
tiltó
rendelkezéseket
tartalmazó
biztonsági jelet kell elhelyezni.
(4) A közmű nyitó- és zárószerkezetét,
valamint annak nyitott és zárt állapotát
jól láthatóan meg kell jelölni.
(5) Ha robbanásveszélyes osztályba
tartozó
anyag
robbanásveszélyes
állapotban fordul elő a helyiségben,
olyan ruha, lábbeli és eszköz nem
használható, amely gyújtási veszélyt

tűzveszélyes osztályba tartozó és égést
tápláló gázt szállító csőrendszernél és
tárolóedénynél, továbbá minden gépnél,
berendezésnél és készüléknél az I-II.
tűzveszélyességi fokozatú fokozottan
tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
tartozó folyadék csepegését, elfolyását
vagy a gáz szivárgását meg kell
akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott
anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a
helyiséget ki kell szellőztetni, és a
felitatott anyagot erre a célra kijelölt
helyen kell tárolni.
(2) Az üzemszerűen csepegő I-II.
tűzveszélyességi fokozatú fokozottan
tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
tartozó folyadékot nem tűzveszélyes
osztályba tartozó anyagú edénybe kell
felfogni. A felfogó edényt szükség
szerint, de legalább a műszak
befejezésével ki kell üríteni, és az erre a
célra kijelölt helyen kell tárolni.
(3) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
osztályba
tartozó
folyadékot
alkalomszerűen csak szabadban vagy
hatékonyan szellőztetett helyiségben
szabad használni, ahol egyidejűleg
gyújtóforrás nincs.
(3) A helyiség - szükség szerint az
építmény, létesítmény - bejáratánál és a
helyiségben jól látható helyen a
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre,
valamint a vonatkozó előírásokra
figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket
tartalmazó
biztonsági
jelet
kell
elhelyezni.
(4) A közmű nyitó- és zárószerkezetét,
valamint annak nyitott és zárt állapotát
jól láthatóan meg kell jelölni.
(5)
Ha
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag robbanásveszélyes állapotban
fordul elő a helyiségben, olyan ruha,
lábbeli és eszköz nem használható,
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jelenthet.
(6) A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó
műszaki
követelmény
szerinti
jelzőtáblával kell jelölni.
(7) A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok
akadálytalan
megközelíthetőségét
biztosítani kell.

(9) A mentésre szolgáló nyílászárók
helyét - a lakóépületek kivételével - a
homlokzaton és az épületen belül a
mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó
helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól
látható és maradandó módon kell jelölni.
180. §
(2) A munkahelyek, közösségi épületek
üzemelés
alatt
álló,
személyek
tartózkodására szolgáló helyiségeinek
kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni
nem szabad. Ha a tevékenység jellege az
ajtók zárva tartását szükségessé teszi veszély esetére - az ajtók külső
nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság
által meghatározott módon biztosítani
kell. A belső nyithatóságtól csak akkor
lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés
kizárja.

amely gyújtási veszélyt jelenthet.
(6) A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó
műszaki
követelmény
szerinti
jelzőtáblával kell jelölni.
(7) A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok
akadálytalan
megközelíthetőségét
biztosítani kell
(7) Az építményben, helyiségben és
szabadtéren a villamos berendezés
kapcsolójának, a közmű nyitó- és
zárószerkezetének, a tűzjelző kézi
jelzésadójának,
a
nyomásfokozó
szivattyúnak, valamint a hő- és
füstelvezető
kezelőszerkezetének,
nyílásainak,
továbbá
a
tűzoltó
vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó
készülékek, tűzoltó-technikai termékek,
felszerelések,
berendezések
hozzáférhetőségét,
akadálytalan
megközelíthetőségét
állandóan
biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még
átmenetileg sem szabad.
(9) A mentésre szolgáló nyílászárók
helyét - a lakóépületek kivételével - a
homlokzaton és az épületen belül a
mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó
helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól
látható és maradandó módon kell jelölni.
(2) A munkahelyek, közösségi épületek
üzemelés
alatt
álló,
személyek
tartózkodására szolgáló helyiségeinek
kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni
nem szabad. Ha a tevékenység jellege az
ajtók zárva tartását szükségessé teszi veszély esetére - az ajtók külső
nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság
által meghatározott módon biztosítani
kell. A belső nyithatóságtól csak akkor
lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés
kizárja.
A helyiség - szükség szerint az
építmény, létesítmény - bejáratánál és a
helyiségben jól látható helyen a
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre,
valamint a vonatkozó előírásokra
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figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket
tartalmazó
biztonsági
jelet
kell
elhelyezni.
(3) A közmű nyitó- és zárószerkezetét,
valamint annak nyitott és zárt állapotát
jól láthatóan meg kell jelölni.
(4) A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó
műszaki
követelmény
szerinti
jelzőtáblával kell jelölni.
(5) A mentésre szolgáló nyílászárók
helyét - a lakóépületek, lakórendeltetésű
épületrészek, lakások kivételével - a
homlokzaton és az épületen belül a
mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó
helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól
látható és maradandó módon kell jelölni.

új rendelkezés
új rendelkezés
új rendelkezés

90. Speciális építmények használati
szabályai
181. § (1) A felszín alatti vasútvonal
területén robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyagok nem tárolhatók, kivéve,
amelyek a folyamatos karbantartáshoz,
üzemeltetéshez szükségesek, de egy
állomáson legfeljebb 30 kg vagy 30 liter
tárolható megfelelő biztonságot nyújtó
tárolóban.

181. § (1) A felszín alatti vasútvonal
területén
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyagok nem tárolhatók, kivéve,
amelyek a folyamatos karbantartáshoz,
üzemeltetéshez szükségesek, de egy
állomáson legfeljebb 30 kg vagy 30 liter
tárolható megfelelő biztonságot nyújtó
tárolóban.

182. § (1) Ponyvaszerkezetű építmény
nem alkalmazható
a) a robbanásveszélyes osztályba tartozó a)
a
fokozottan
tűzvagy
anyagok tárolására, forgalmazására, robbanásveszélyes osztályba tartozó
árusítására,
anyagok tárolására, forgalmazására,
árusítására,
91. Tűzveszélyes tevékenység
184. § (4) A munkát közvetlenül (4) A munkát közvetlenül irányító
irányító személy köteles ellenőrizni a személy köteles ellenőrizni a munkát
munkát végző személyek tűzvédelmi végző személyek tűzvédelmi szakvizsgaszakvizsga-bizonyítványának meglétét, bizonyítványának
meglétét,
érvényességét, ha az a tevékenység érvényességét, ha az a tevékenység
végzéséhez
szükséges
feltétel. végzéséhez
szükséges
feltétel.
Hiányosság esetén a munkavégzésre Hiányosság esetén a munkavégzésre
való utasítás nem adható ki.
való utasítás nem adható ki, valamint a
tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető
meg.
185. § (1) Jogszabályban meghatározott 185. § (1) Jogszabályban meghatározott
szakvizsgához
kötött
tűzveszélyes Tűzvédelmi
szakvizsgához
kötött
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tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi
szakvizsgával
rendelkező,
egyéb
tűzveszélyes
tevékenységet
a
tűzvédelmi szabályokra, előírásokra
kioktatott személy végezhet.
92. Dohányzás
187. §
(2) Dohányozni nem szabad olyan
helyiségben,
szabadtéren,
ahol
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyagot
előállítanak,
tárolnak,
feldolgoznak. A dohányzási tilalmat
biztonsági jellel kell jelölni.

(3) Robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag
gyártására,
feldolgozására,
tárolására szolgáló helyiségbe vagy
szabadtérbe,
gyújtóeszközt,
gyújtóforrást
bevinni
csak
az
alkalomszerű
tűzveszélyes
tevékenységre
jogosító,
írásban
meghatározott feltételek alapján szabad.

tűzveszélyes
tevékenységet
csak
érvényes
tűzvédelmi
szakvizsgával
rendelkező,
egyéb
tűzveszélyes
tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra,
előírásokra kioktatott személy végezhet.
92. Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás
használata
(2) Dohányozni, nyílt lángot használni
nem
szabad
olyan
helyiségben,
szabadtéren, ahol fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyagot
előállítanak,
tárolnak,
feldolgoznak
fel,
használnak.
A
dohányzás tilalmat és a nyílt láng
használatának tilalmát biztonsági jellel
kell jelölni.
(3)
Fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag
gyártására,
feldolgozására,
tárolására szolgáló helyiségbe vagy
szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást
bevinni
csak
az
alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenységre jogosító,
írásban meghatározott feltételek alapján
szabad.

93. Szállítás és vontatás
188. §
(2) Ahol a robbanásveszélyes osztályú
anyag robbanásveszélyes állapotban
fordul elő, ott csak robbanásveszélyes
terekre
minősített
járművek
használhatók, amelyeknél a biztonsági
előírások megtartása és rendeltetésszerű
használata
esetén
tűzvagy
robbanásveszély nem következhet be.
(3)
A
vasúti
mozdonyok
a
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag szabadtéri tárolóját és a
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyagot
feldolgozó
technológiai
berendezést a vonatkozó műszaki
követelményekben
meghatározottak
szerint, az ezekben nem szabályozott
esetekben legfeljebb 50 méterre

(2) Ahol a fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes
osztályú
anyag
robbanásveszélyes állapotban fordul elő,
ott csak robbanásveszélyes terekre
minősített
járművek
használhatók,
amelyeknél a biztonsági előírások
megtartása és rendeltetésszerű használata
esetén tűz- vagy robbanásveszély nem
következhet be.
(3) A vasúti mozdonyok a fokozottan
tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyag szabadtéri tárolóját és a
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
osztályba tartozó anyagot feldolgozó
technológiai berendezést a vonatkozó
műszaki
követelményekben
meghatározottak szerint, az ezekben nem
szabályozott esetekben legfeljebb 50
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közelíthetik meg. A megközelítés méterre
közelíthetik
meg.
A
határát feltűnő módon meg kell jelölni.
megközelítés határát feltűnő módon meg
kell jelölni.
(4) A robbanásveszélyes osztályba (4)
A
fokozottan
tűzvagy
tartozó anyagot szállító járművön, robbanásveszélyes osztályba tartozó
valamint a tűzveszélyes osztályba anyagot szállító járművön, valamint a
tartozó
anyagot
szállító
jármű mérsékelten tűzveszélyes osztályba
rakodóterén dohányozni, nyílt lángot tartozó
anyagot
szállító
jármű
használni nem szabad.
rakodóterén dohányozni, nyílt lángot
használni nem szabad.
(5) A járművek robbanásveszélyes és (5) A járművek fokozottan tűz- vagy
tűzveszélyes
osztályba
tartozó robbanásveszélyes
és
mérsékelten
rakományát a veszélyes mértékű tűzveszélyes
osztályba
tartozó
felmelegedéstől, valamint az egyéb, rakományát a veszélyes mértékű
tüzet vagy robbanást előidézhető felmelegedéstől, valamint az egyéb,
veszélyektől védeni kell.
tüzet vagy robbanást előidézhető
veszélyektől védeni kell.
189. § (1) I-II. tűzveszélyességi 189. § (1) I-II. tűzveszélyességi fokozatú
fokozatú
folyadékot,
a Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes,
robbanásveszélyes
és
tűzveszélyes mérsékelten tűzveszélyes osztályba
osztályba tartozó gázt, égést tápláló gázt tartozó folyadékot, a fokozottan tűzcsak a nemzetközi vagy egyéb vagy robbanásveszélyes és mérsékelten
tűzvédelmi
előírásnak
megfelelő, tűzveszélyes osztályba tartozó gázt,
hibátlan állapotban levő, tömören égést tápláló gázt csak a nemzetközi
zárható vagy zárt edényben, valamint vagy egyéb tűzvédelmi előírásnak
konténerben, tartályban, tartányban és megfelelő, hibátlan állapotban levő,
erre a célra engedélyezett típusú tömören zárható vagy zárt edényben,
tartálykocsikon szabad szállítani.
valamint
konténerben,
tartályban,
tartányban és erre a célra engedélyezett
típusú tartálykocsikon szabad szállítani.
(2) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú (2) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú
folyadékot tartalmazó zárt edényt a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
járművön
kiöntőnyílásával
felfelé osztályba tartozó folyadékot tartalmazó
fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, zárt edényt a járművön kiöntőnyílásával
hogy az a szállítás közben ne mozduljon felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és
el és ne sérüljön meg.
rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne
mozduljon el és ne sérüljön meg.
(3) I-II. tűzveszélyességi fokozatú (3) I-II. tűzveszélyességi fokozatú
folyadékot, a robbanásveszélyes és Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes,
tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, mérsékelten tűzveszélyes osztályba
valamint égést tápláló gázt szállító tartozó folyadékot, a fokozottan tűztartálykocsi, tehergépjármű mindkét vagy robbanásveszélyes és mérsékelten
oldalán és hátsó részén jól láthatóan a tűzveszélyes osztályba tartozó gázt,
veszélyre utaló feliratot vagy biztonsági valamint égést tápláló gázt szállító
jelet kell elhelyezni. A veszélyes áruk tartálykocsi, tehergépjármű mindkét
szállítására
vonatkozó
nemzetközi oldalán és hátsó részén jól láthatóan a
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megállapodás, műszaki követelmények
hatálya alá tartozó anyagokat szállító
járművek, vontatmányok esetében e
felirat vagy biztonsági jel mellőzhető.

(4) A 25 liternél nem nagyobb névleges
űrtartalmú,
robbanásveszélyes
és
tűzveszélyes
osztályba
tartozó
folyadékot tartalmazó zárt edényeket megfelelő sorelválasztással, egymás
felett több sorban - járművön legfeljebb
a rakfelület oldalfalának magasságáig
elhelyezve vagy zárt konténerben
szabad szállítani. A 25 liternél nagyobb
névleges
űrtartalmú,
I-II.
tűzveszélyességi fokozatú folyadékot
tartalmazó zárt edények csak egy sorban
helyezhetők el.
(5) A robbanásveszélyes és tűzveszélyes
osztályba tartozó anyagot szállító
járművön a járművezetőn és a
járműkísérőn kívül más személy nem
tartózkodhat.

veszélyre utaló feliratot vagy biztonsági
jelet kell elhelyezni. A veszélyes áruk
szállítására
vonatkozó
nemzetközi
megállapodás, műszaki követelmények
hatálya alá tartozó anyagokat szállító
járművek, vontatmányok esetében e
felirat vagy biztonsági jel mellőzhető.
(4) A 25 liternél nem nagyobb névleges
űrtartalmú,
robbanásveszélyes
és
tűzveszélyes
osztályba
tartozó
folyadékot tartalmazó zárt edényeket megfelelő sorelválasztással, egymás
felett több sorban - járművön legfeljebb
a rakfelület oldalfalának magasságáig
elhelyezve vagy zárt konténerben szabad
szállítani. A 25 liternél nagyobb
névleges
űrtartalmú,
I-II.
tűzveszélyességi fokozatú folyadékot
tartalmazó zárt edények csak egy sorban
helyezhetők el.
A
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes
és
mérsékelten
tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot
szállító járművön a járművezetőn és a
járműkísérőn kívül más személy nem
tartózkodhat.

94. Tárolás szabályai
190. § (1) Helyiségben, építményben és
szabadtéren csak az ott folytatott
folyamatos tevékenységhez szükséges
robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes
osztályba tartozó anyag tárolható. Az
építményben tárolt anyag, termék
mennyisége nem haladhatja meg a
tervezéskor
alapul
vett
anyagmennyiséget.
(3) A robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyagot - ha azt nem
nyomástartó
edényzetben
hozták
forgalomba - a tűzveszélyes osztályba
tartozó
anyagra
vonatkozó
követelmények szerint csak zárt
csomagolásban lehet tárolni.

190. § (1) Helyiségben, építményben és
szabadtéren csak az ott folytatott
folyamatos tevékenységhez szükséges
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba
tartozó anyag tárolható. Az építményben
tárolt anyag, termék mennyisége nem
haladhatja meg a tervezéskor alapul vett
anyagmennyiséget.
(3)
A
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyagot - ha azt nem nyomástartó
edényzetben hozták forgalomba - a
mérsékelten tűzveszélyes osztályba
tartozó
anyagra
vonatkozó
követelmények szerint
csak zárt
csomagolásban lehet tárolni.
(4) Öngyulladásra hajlamos anyagot (4) Öngyulladásra hajlamos anyagot
egyéb
robbanásveszélyes
és egyéb
fokozottan
tűzvagy
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tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal,
továbbá olyan anyagokat, amelyek
egymásra való hatása hőt fejleszthet,
tüzet vagy robbanást okozhat, egy
egységben nem szabad tárolni. Az
öngyulladásra
hajlamos
anyag
hőmérsékletét naponta vagy - ha azt az
anyag tulajdonságai szükségessé teszik folyamatosan ellenőrizni kell, és a
veszélyes felmelegedést meg kell
akadályozni.
95. A robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyagok tárolási előírásai
191. § (1) A robbanásveszélyes
osztályba
tartozó
anyagot,
I-II.
tűzveszélyességi fokozatú folyadékot
kiszerelni,
csomagolni
csak
jogszabályban meghatározottak szerint,
ennek hiányában szabadtéren vagy
olyan helyen szabad, ahol nincs
gyújtóforrás és a hatékony szellőzést
biztosították.
(2) A robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyagot, valamint az I-III.
tűzveszélyességi fokozatú folyadékot
csak zárt csomagolásban, edényben
szabad tárolni, szállítani és forgalomba
hozni.
(3) A robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyag, valamint az I-III.
tűzveszélyességi fokozatú folyadék
egyedi és gyűjtőcsomagolásán - ha
jogszabály
ettől
eltérően
nem
rendelkezik - az anyag robbanásra vagy
heves égésre való hajlamát szövegesen
vagy piktogrammal kell jelölni. A
jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a
kiszerelő vagy a forgalomba hozó,
valamint - a felhasználáshoz külföldről
közvetlenül
érkező
anyag,
I-II.

robbanásveszélyes
és
mérsékelten
tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal,
továbbá olyan anyagokat, amelyek
egymásra való hatása hőt fejleszthet,
tüzet vagy robbanást okozhat, egy
egységben nem szabad tárolni. Az
öngyulladásra
hajlamos
anyag
hőmérsékletét legalább naponta vagy ha azt az anyag tulajdonságai
szükségessé teszik - gyakrabban vagy
folyamatosan ellenőrizni kell, és a
veszélyes felmelegedést meg kell
akadályozni.
95. A fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyagok tárolási előírásai
191. § (1) A fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyagot, I-II. tűzveszélyességi fokozatú
folyadékot kiszerelni, csomagolni csak
jogszabályban meghatározottak szerint,
ennek hiányában szabadtéren vagy olyan
helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás,
és folyadék esetén a hatékony szellőzést
biztosították.
(2)
A
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyagot,
valamint
a
az
I-III.
tűzveszélyességi fokozatú mérsékelten
tűzveszélyes
osztályba
tartozó
folyadékot csak zárt csomagolásban,
edényben szabad tárolni, szállítani és
forgalomba hozni.
(3)
A
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag,
valamint
az
I-III.
tűzveszélyességi fokozatú folyadék
egyedi és gyűjtőcsomagolásán - ha
jogszabály
ettől
eltérően
nem
rendelkezik - az anyag robbanásra vagy
heves égésre való hajlamát szövegesen
vagy piktogrammal kell jelölni. A
jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a
kiszerelő vagy a forgalomba hozó,
valamint - a felhasználáshoz külföldről
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tűzveszélyességi fokozatú folyadék közvetlenül
érkező
anyag,
I-II.
esetében - a felhasználó szervezet tűzveszélyességi fokozatú fokozottan
köteles elvégezni.
tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
tartozó folyadék esetében - a felhasználó
szervezet köteles elvégezni.
(4) Robbanásveszélyes osztályba tartozó (4)
Fokozottan
tűzvagy
anyag nem tárolható tetőtérben, robbanásveszélyes osztályba tartozó
pinceszinti helyiségben, továbbá 300 anyag
nem
tárolható
tetőtérben,
liter vagy 300 kg mennyiség felett pinceszinti,
alagsori
helyiségben,
egyéb,
nem
tárolásra
tervezett továbbá 300 liter vagy 300 kg
helyiségben.
mennyiség felett egyéb, nem tárolásra
tervezett helyiségben.
(5) Padlástérben robbanásveszélyes (5) Padlástérben fokozottan tűz- vagy
osztályba tartozó anyag és I-III. robbanásveszélyes osztályba tartozó
tűzveszélyességi fokozatú folyadék és anyag és I-III. tűzveszélyességi fokozatú
gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb
csak olyan módon és mennyiségben szilárd anyag csak olyan módon és
helyezhető
el,
hogy
azok
a mennyiségben helyezhető el, hogy azok
tetőszerkezet, valamint a kémény a tetőszerkezet, valamint a kémény
megközelítését
ne
akadályozzák, megközelítését
ne
akadályozzák,
szükség esetén eltávolíthatók legyenek a szükség esetén eltávolíthatók legyenek a
tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől,
és a kéménytől legalább 1 méter és a kéménytől legalább 1 méter
távolságra helyezkedjenek el.
távolságra helyezkedjenek el.
(7) Többszintes lakóépületben - az egy (7) Többszintes lakóépületben - az egy
lakóegységet tartalmazó lakóépületek lakóegységet tartalmazó lakóépületek
kivételével - lakóegységenként nem kivételével
lakóegységenként
használható vagy tárolható egynél több legfeljebb egy darab, maximum 11,5 kg
propán-bután gázpalack.
töltettömegű propán-bután gázpalack
nem használható vagy tárolható egynél
több propán-bután gázpalack.
96. Tűzoltási út, terület és egyéb utak
96. Tűzoltási út, terület, közlekedési,
menekülési és egyéb utak
193. § (1) Az üzemi helyiségben és a (1) Az üzemi helyiségben és a
raktározásnál - ömlesztett tárolást raktározásnál - ömlesztett tárolást kivéve
kivéve - legalább a következő - legalább a következő szélességű utat
szélességű utat kell biztosítani:
kell biztosítani:
(1)
A
menekülési
útvonalak
átbocsátóképessége nem szűkíthető le a
menekülést biztosító szélesség alá.
a) a 40 méternél szélesebb helyiségben, a) a 40 méternél szélesebb helyiségben,
középen vagy két oldalon, a 80 méternél középen vagy két oldalon, a 80 méternél
szélesebb
helyiségben
pedig
40 szélesebb
helyiségben
pedig
40
méterenként, hosszirányban egyenes méterenként, hosszirányban egyenes
vonalban végighaladó 3 méter széles, vonalban végighaladó 3 méter széles,
mindkét esetben 30 méterenként 1,8 mindkét esetben 30 méterenként 1,8

123

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció – www.flamella.hu email: info@flamella.hu tel.: (30)252812

méter széles keresztirányú utat,
b) a 40 méternél nem szélesebb, de 15
méternél
szélesebb
helyiségben,
hosszirányban 2,40 méter széles,
valamint 30 méterenként 1,8 méter
széles keresztirányú utat,
c) a 10-15 méter széles helyiségben 1,2
méter, a 10 méternél nem szélesebb
helyiségben 1 méter széles hosszirányú
utat,
d) éghető anyag zárttéri raktározásánál,
tárolásánál 5 méter tárolási magasságig
1,8 méter, nagyobb tárolási magasság
esetén 3 méter széles hosszirányú, s
azon keresztirányban 25 méterenként 1
méter széles utat,
e) a hűtőházak hűtött tereiben, valamint
az
állványos
vagy
rakodólapos
raktározás esetén a - ha az a)-d)
pontokban meghatározott szélesség nem
biztosítható - technológia szerinti, a
tűzvédelmi
hatósággal
egyeztetett
szélességű utat.
(2) A létesítmény közlekedési, tűzoltási
felvonulási
útvonalait,
területeit,
valamint vízszerzési helyekhez vezető
útjait állandóan szabadon és olyan
állapotban kell tartani, amely alkalmas a
tűzoltó gépjárművek közlekedésére és
működtetésére.
(3) Az építményben, helyiségben és
szabadtéren a villamos berendezés
kapcsolója, a közmű nyitó- és
zárószerkezetének, a tűzjelző kézi
jelzésadójának,
a
nyomásfokozó
szivattyúnak,
valamint
hőés
füstelvezető
kezelőszerkezetének,
nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi
berendezés, felszerelés és készülék
hozzáférésének,
megközelítésének
lehetőségét állandóan biztosítani kell,
azokat eltorlaszolni még átmenetileg
sem szabad.

méter széles keresztirányú utat,
b) a 40 méternél nem szélesebb, de 15
méternél
szélesebb
helyiségben,
hosszirányban 2,40 méter széles,
valamint 30 méterenként 1,8 méter
széles keresztirányú utat,
c) a 10-15 méter széles helyiségben 1,2
méter, a 10 méternél nem szélesebb
helyiségben 1 méter széles hosszirányú
utat,
d) éghető anyag zárttéri raktározásánál,
tárolásánál 5 méter tárolási magasságig
1,8 méter, nagyobb tárolási magasság
esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon
keresztirányban 25 méterenként 1 méter
széles utat,
e) a hűtőházak hűtött tereiben, valamint
az
állványos
vagy
rakodólapos
raktározás esetén a - ha az a)-d)
pontokban meghatározott szélesség nem
biztosítható - technológia szerinti, a
tűzvédelmi
hatósággal
egyeztetett
szélességű utat.
(2) A létesítmény közlekedési, tűzoltási
felvonulási
útvonalait,
területeit,
valamint vízszerzési oltóanyagszerzési
helyekhez vezető útjait állandóan
szabadon és olyan állapotban kell tartani,
amely
az
időjárási
viszonyoktól
függetlenül
alkalmas
a
tűzoltó
gépjárművek
közlekedésére
és
működtetésére.
(3) Az építményben, helyiségben és
szabadtéren a villamos berendezés
kapcsolója, a közmű nyitó- és
zárószerkezetének, a tűzjelző kézi
jelzésadójának,
a
nyomásfokozó
szivattyúnak,
valamint
hőés
füstelvezető
kezelőszerkezetének,
nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi
berendezés, felszerelés és készülék
hozzáférésének,
megközelítésének
lehetőségét állandóan biztosítani kell,
azokat eltorlaszolni még átmenetileg
sem szabad.
(3) Az 500 m2-t meghaladó alapterületű
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(4) Az üzemi és tárolóhelyiségekben - a
400 m2-nél kisebb alapterületű helyiség
és az állványos raktározás kivételével - a
2,4 méteres és az ennél szélesebb utak
széleit jól láthatóan meg kell jelölni.
Nem kell megjelölni azokat az utakat,
amelyeket falsík, beépített gépsorok és
berendezések határolnak.

(5) A kiürítésre és menekülésre
számításba vett nyílászáró szerkezeteket
- kivéve a legfeljebb 50 fő
tartózkodására szolgáló helyiségeket és
az arra minősített nyílászárókat -, míg a
helyiségben tartózkodnak, lezárni nem
szabad.
194. § (1) Az épületek menekülésre
számításba
vett
közlekedőin,
lépcsőházaiban robbanásveszélyes és
tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok
nem helyezhetőek el. Ez alól kivételt
képeznek a beépített építési termékek és
biztonsági jelek, valamint azok az
installációk, dekorációk, szőnyegek,
falikárpitok és egyéb, nem tárolásra
szolgáló
tárgyak,
amelyek
az
elhelyezéssel érintett fal vagy a padló
felületének szintenként legfeljebb 15%át fedik le.

üzemi
helyiségben,
vagy
raktárhelyiségben a padlón jól látható és
tartós módon meg kell jelölni a legalább
2,4 m széles közlekedési utakat, a falsík,
a
beépített
gépsor,
technológiai
berendezések által határolt közlekedő és
az
állványos
raktározási
terület
kivételével.
(4) Az üzemi és tárolóhelyiségekben a 400 m2-nél kisebb alapterületű helyiség
és az állványos raktározás kivételével - a
2,4 méteres és az ennél szélesebb utak
széleit jól láthatóan meg kell jelölni.
Nem kell megjelölni azokat az utakat,
amelyeket falsík, beépített gépsorok és
berendezések határolnak.
(4) A személyek tartózkodására,
közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt
álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit
lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor
lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát
biztosítják. Abban az esetben, ha a
rendeltetés, a tevékenység jellege a belső
nyithatóságot kizárja, az ajtó külső
nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által
meghatározott módon biztosítani kell.
(5) A kiürítésre és menekülésre
számításba vett nyílászáró szerkezeteket
- kivéve a legfeljebb 50 fő
tartózkodására szolgáló helyiségeket és
az arra minősített nyílászárókat -, míg a
helyiségben tartózkodnak, lezárni nem
szabad.
194. § (1) Az épületek menekülésre
számításba
vett
közlekedőin,
lépcsőházaiban menekülési útvonalain
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
és mérsékelten tűzveszélyes osztályba
tartozó anyagok nem helyezhetőek el,
nem tárolhatóak. Ez alól kivételt
képeznek a beépített építési termékek és
biztonsági jelek, valamint azok az
installációk, dekorációk, szőnyegek,
falikárpitok és egyéb, nem tárolásra
szolgáló,
valamint
a
helyiség
rendeltetésével összefüggő tárgyak,
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amelyek az elhelyezéssel érintett fal
vagy a padló felületének szintenként
legfeljebb 15%-át fedik le.
(2) Füstmentes lépcsőházban nem (2) Füstmentes lépcsőházban nem
helyezhető el robbanásveszélyes és helyezhető el
robbanásveszélyes és
tűzveszélyes osztályba tartozó anyag.
tűzveszélyes osztályba tartozó anyag.
(5) Épületek menekülési útvonalai nem (5) Épületek menekülési útvonalai nem
szűkíthetők le.
szűkíthetők le.
97. Tüzelő-, fűtőberendezések
195. §
(2)
A
helyiségben
ahol (2) A helyiségben ahol fokozottan tűzrobbanásveszélyes osztályba tartozó vagy
robbanásveszélyes
osztályba
anyagokat
tárolnak,
előállítanak, tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak,
felhasználnak,
forgalmaznak
nyílt felhasználnak,
forgalmaznak
nyílt
lánggal, izzással vagy veszélyes lánggal, izzással vagy veszélyes
felmelegedéssel üzemelő berendezés - a felmelegedéssel üzemelő berendezés - a
tevékenységet kiszolgáló technológiai tevékenységet kiszolgáló technológiai
berendezés kivételével - nem helyezhető berendezés kivételével - nem helyezhető
el.
Technológiai
tüzelőberendezés el.
Technológiai
tüzelőberendezés
létesítése esetén a tűz vagy robbanás létesítése esetén a tűz vagy robbanás
keletkezésének lehetőségét megfelelő keletkezésének lehetőségét megfelelő
biztonsági
berendezéssel
kell biztonsági
berendezéssel
kell
megakadályozni.
megakadályozni.
(3) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú (3) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú
folyadékkal vagy robbanásveszélyes és fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal osztályba tartozó folyadékkal vagy
üzemeltetett
tüzelővagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
fűtőberendezés, készülék működtetése és mérsékelten tűzveszélyes osztályba
alatt, meghatározott kezelési osztálynak tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy
megfelelő
felügyeletről
kell fűtőberendezés, készülék működtetése
gondoskodni.
alatt, meghatározott kezelési osztálynak
megfelelő
felügyeletről
kell
gondoskodni.
98. Szellőztetés
196. §
(2) Ha a robbanásveszélyes osztályba (2) Ha a fokozottan tűz- vagy
tartozó anyag jelenléte során vagy ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó
robbanásveszélyes
és
tűzveszélyes anyag jelenléte során vagy ahol
osztályba tartozó anyag lerakódásával fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
számolni
lehet,
a
szellőztető és mérsékelten tűzveszélyes osztályba
berendezéseket
a
gyártó
által tartozó anyag lerakódásával számolni
meghatározott
rendszerességgel lehet, a szellőztető berendezéseket a
tisztítani kell.
gyártó
által
meghatározott
rendszerességgel tisztítani kell.
(5) A 14 méternél magasabban lévő (5) A 14 méternél magasabban lévő
legfelső használati szinttel rendelkező legfelső használati szinttel rendelkező
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lakóépület központi szellőző rendszerét,
valamint étterem konyhai szellőző
(szagelszívó) rendszerét a gyártó által
meghatározott rendszerességgel, annak
hiányában lakóépületben 3 évente,
étterem rendeltetés estében félévente
tisztítani és annak elvégzését írásban
igazolni kell.

99. Hő- és füstelvezetés
197. § (1) A természetes és a gépi
füstelvezető, légpótló, valamint a
füstmentesítést
biztosító
nyílások
nyílászáróinak
szabad
mozgását
folyamatosan biztosítani kell, és e
nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre
figyelmeztető tartós, jól észlelhető és
olvasható méretű feliratot a nyílászárón
vagy a nyílás mellett el kell helyezni.
(2) Az installációk, dekorációk, anyagok
nem csökkenthetik a füstelvezetéshez,
légpótláshoz szükséges nyílásfelületet,
nem korlátozhatják a hő és füst elleni
védelem
eszközeinek
mozgását,
működését.

lakóépület központi szellőző rendszerét,
valamint étterem konyhai melegkonyhás
vendéglátó hely és melegkonyhás
vendéglátó üzlet szellőző, szagelszívó
(szagelszívó) rendszerét a gyártó által
meghatározott rendszerességgel, annak
hiányában lakóépületben 3 4 évente,
étterem
rendeltetés
melegkonyhás
vendéglátó hely és melegkonyhás
vendéglátó üzlet esetében félévente
tisztítani és annak elvégzését írásban
igazolni kell.
197. § (1) A természetes és a gépi
füstelvezető, légpótló, valamint a
füstmentesítést
biztosító
nyílások
nyílászáróinak, valamint a füstgátló
szerkezeteknek a szabad mozgását
folyamatosan biztosítani kell, és e
nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre
figyelmeztető tartós, jól észlelhető és
olvasható méretű feliratot a nyílászárón
vagy a nyílás mellett el kell helyezni.
(2) Az installációk, dekorációk, anyagok,
bútorok és egyéb berendezési tárgyak
nem csökkenthetik a füstelvezetéshez,
légpótláshoz szükséges nyílásfelületet,
nem korlátozhatják a hő és füst elleni
védelem
eszközeinek
mozgását,
működését.

100. Csatornahálózat
198. § (1) Robbanásveszélyes és
tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt
vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú
folyadékot, az ilyen anyagot oldott
állapotban tartalmazó szennyvizet,
valamint vízzel vegyi reakcióba lépő,
robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes
osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot
a közcsatornába vagy a szikkasztóba
bevezetni tilos.

198. § (1) Fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes
és
mérsékelten
tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt
vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
osztályba tartozó folyadékot, az ilyen
anyagot oldott állapotban tartalmazó
szennyvizet, valamint vízzel vegyi
reakcióba lépő, fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes vagy mérsékelten
tűzveszélyes osztályba tartozó gázt
fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a
szikkasztóba bevezetni tilos.
(2) Abban a létesítményben, ahol a (2) Abban a létesítményben, ahol a
szennyés
csapadékvíz
I-II. szennyés
csapadékvíz
I-II.
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tűzveszélyességi fokozatú folyadékot
tartalmazhat,
a
csatornahálózatot
berobbanás ellen - az üzemeltetés
zavartalanságának
biztosításával
vízzárral szakaszokra kell bontani.

tűzveszélyességi fokozatú fokozottan
tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
tartozó folyadékot tartalmazhat, a
csatornahálózatot berobbanás ellen - az
üzemeltetés
zavartalanságának
biztosításával - vízzárral szakaszokra
kell bontani.

101. Gépi berendezés
199. §
(3) A pinceszinti helyiségben, térben,
ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű
tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy
gőz jelenlétével lehet számolni, csak
olyan gép és berendezés, eszköz
helyezhető el, amely a környezetére tűzés robbanásveszélyt nem jelent.
(7) A tűzveszélyes gépeket a gyártó,
külföldi termék esetében a forgalomba
hozó
a
biztonságos
használatra
vonatkozó technológiai, és kezelési
utasítással köteles ellátni.

103. Beépített tűzjelző és beépített
oltóberendezés, tűzoltó készülék,
felszerelés
201. § (1) A beépített tűzjelző, tűzoltó,
tűzterjedésgátló
berendezést,
a
tűzoltósági kulcsszéfet az építmény
tulajdonosának állandóan üzemképes
állapotban kell tartania.
új rendelkezés

(3) A pinceszinti helyiségben, térben,
ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni,
csak olyan gép és berendezés, eszköz
helyezhető el, amely a környezetére tűzés robbanásveszélyt nem jelent.
(7)
A
tűzveszélyes
tűzvagy
robbanásveszélyes
készülékeket,
gépeket, berendezéseket a gyártó,
külföldi termék esetében a forgalomba
hozó
a
biztonságos
használatra
vonatkozó technológiai, és kezelési
utasítással köteles ellátni.

201. § (1) A beépített tűzjelző, tűzoltó,
tűzterjedésgátló
berendezést,
a
tűzoltósági kulcsszéfet, a tűz- és
hibaátjelző berendezést az építmény
tulajdonosának állandóan üzemképes
állapotban kell tartania, és üzemeltetnie
kell.
(3) A beépített tűzjelző, tűzoltó,
tűzterjedésgátló
berendezés
tűz
észlelésére, oltására, a tűzterjedés
gátlására
szolgáló
részegységeinek
működési feltételeit a részegységek
környezetében folyamatosan biztosítani
kell, azok hatékonyságát eltakarással,
eltorlaszolással vagy más módon
korlátozni, csökkenteni nem szabad.

202. §
(5) A berendezés - közte a tűz- és (5) A berendezés - közte a tűz- és
hibaátjelző - tervszerű, részleges vagy hibaátjelző - tervszerű, részleges vagy
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teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt
legalább 5 munkanappal írásban, a 24
órán
belül
el
nem
hárítható
meghibásodást haladéktalanul telefonon
jelezni kell az első fokú tűzvédelmi
hatóság által meghatározott helyen.
(6)
A
berendezés
tervszerű
üzemszünetének,
meghibásodásának
esetén a biztonsági feltételeket az
üzembentartó a helyi kockázatnak
megfelelően biztosítja.

(8) A téves riasztások elkerülése
érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére
hasonlító hatás idejére az adott érzékelő,
zóna, vagy zónák kiiktatása akkor
lehetséges, ha
d) az érzékelő, zóna kiiktatásának és
visszaállításának körülményei, annak
felelősségi köre, az ellensúlyozó
intézkedések
a
Tűzvédelmi
Szabályzatban rögzítve vannak.

teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt
legalább 5 munkanappal írásban, a 24
órán
belül
el
nem
hárítható
meghibásodást
haladéktalanul
a
tudomásra jutást követően késedelem
nélkül telefonon jelezni kell az első fokú
tűzvédelmi hatóság által meghatározott
helyen.
(6)
A
berendezés
tervszerű
üzemszünetének,
meghibásodásának
meghibásodása, tervszerű üzemszünete
esetén, továbbá a tűzoltó berendezés
aktiválódását követően az oltóanyag
pótlásáig, a berendezés üzemkész
állapotának visszaállításáig a biztonsági
feltételeket az üzemeltető a helyi
kockázatnak megfelelően biztosítja.

d) az érzékelő, zóna kiiktatásának és
visszaállításának körülményei, annak
felelősségi köre, az ellensúlyozó
intézkedések
a
Tűzvédelmi
Szabályzatban – annak hiányában
írásban - rögzítve vannak.

203. §
(4) A tűzjelzést adó létesítmény
tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője,
használója és a távfelügyeleti központ
üzemeltetője
közötti
szolgáltatói
szerződés
tartalmazza
a
téves
riasztásokból bekövetkező események mint a kivonulás vagy a vonulásból való
visszahívás - elfogadható számát és az
ezen felül történő eseményekből
származó
költségek
mértékét,
megtérítésének felelősségét és módját.

(4) A tűzjelzést adó létesítmény
tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője,
használója és a távfelügyeleti központ
üzemeltetője
közötti
szolgáltatói
szerződés
tartalmazza
a
téves
riasztásokból bekövetkező események mint a kivonulás vagy a vonulásból való
visszahívás - elfogadható számát és az
ezen felül történő eseményekből
származó
költségek
mértékét,
megtérítésének felelősségét és módját.

204. §
(4) Ha jogszabály másként nem
rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket
elhelyezni
a
lakás
vagy nem
kereskedelmi szálláshelyként működő

(4) Ha jogszabály másként nem
rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket
elhelyezni
a
lakás
vagy
nem
kereskedelmi szálláshelyként működő
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üdülő céljára szolgáló építményekben,
tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó
szabad
területeken,
kivéve
a
lakóépületekben
kialakított
egyéb
rendeltetésű helyiségeket, amelyek
tekintetében
gazdálkodó
vagy
rendeltetési egységenként - az (1)
bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(5) A tűzvédelmi hatóság az (1)
bekezdésben meghatározottakon túl
további tűzoltó készülékek, eszközök,
felszerelések és anyagok elhelyezését is
előírhatja.
(6) A tűzoltó-technikai terméket jól
láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy
kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék
a legkedvezőtlenebb helyen keletkező
tűz oltására a legrövidebb idő alatt
felhasználható legyen, és állandóan
használható, üzemképes állapotban kell
tartani.
(7) Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú
tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l
töltettérfogatú tűzoltó készülékeket kell
készenlétben tartani.
104. Lakó- és szállásépületek
205. §
(2)
Lakórendeltetésű
épületek,
épületrészek területén a menekülésre
számításba
vett
közlekedőkön,
lépcsőházakban éghető anyagok és a
menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak a (3) bekezdésben foglalt kivétellel nem helyezhetők el.
(3)
Lakórendeltetésű
épületek,
épületrészek menekülésre számításba
vett közlekedőin, lépcsőházak pihenőin
növények
elhelyezhetők,
ha
a
menekülési útvonalat az előírt minimális
méret alá nem szűkítik le.

üdülő céljára szolgáló építményekben,
tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó
szabad
területeken,
kivéve
a
lakóépületekben
kialakított
egyéb
rendeltetésű
helyiségeket,
amelyek
tekintetében
gazdálkodó
vagy
rendeltetési egységenként - az (1) (3)
bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(5) A tűzvédelmi hatóság az (1) (3)
bekezdésben meghatározottakon túl
további tűzoltó készülékek, eszközök,
felszerelések és anyagok elhelyezését is
előírhatja.
(6) A tűzoltó-technikai terméket tűzoltó
készüléket jól láthatóan, könnyen
hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni,
hogy
a
tűzoltó
készülék
a
legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz
oltására a legrövidebb idő alatt
felhasználható legyen, és állandóan
használható, üzemképes állapotban kell
tartani.

(2)
Lakórendeltetésű
épületek,
épületrészek területén a menekülésre
számításba
vett
lakáson
kívüli
közlekedőkön, lépcsőházakban éghető
anyagok és a menekülési útvonalat
leszűkítő tárgyak - a (3) bekezdésben
foglalt kivétellel - nem helyezhetők el.
(3)
Lakórendeltetésű
épületek,
épületrészek menekülésre számításba
vett
lakáson
kívüli
közlekedőin,
lépcsőházak
pihenőin
növények
elhelyezhetők, ha a menekülési útvonalat
az előírt minimális méret alá nem
szűkítik le.

105. Közösségi létesítmények, kiállítás,
vásár
206. § (1) A művelődési, sport- és
206. § (1) A művelődési, sport- és
oktatási
létesítményekben, oktatási
létesítményekben,
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helyiségekben esetenként nem az eredeti
rendeltetésnek
megfelelő
rendezvényekre, valamint az 500 főnél
nagyobb
befogadóképességű
nem
művelődési és sportlétesítményekben,
helyiségben
tartott
alkalomszerű
kulturális és sportrendezvényekre a
vonatkozó
tűzvédelmi
előírásokat,
biztonsági intézkedéseket a rendezvény
felelős szervezője köteles írásban
meghatározni és a rendezvény időpontja
előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából
a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.

helyiségekben esetenként nem az eredeti
rendeltetésnek
megfelelő
rendezvényekre, valamint az 500 főnél
nagyobb
befogadóképességű
nem
művelődési és sportlétesítményekben,
helyiségben
tartott
alkalomszerű
kulturális és sportrendezvényekre a
vonatkozó
tűzvédelmi
előírásokat,
biztonsági intézkedéseket a rendezvény
felelős szervezője köteles írásban
meghatározni és a rendezvény időpontja
előtt legalább 15 nappal azt tájékoztatás
céljából a tűzvédelmi hatóságnak
megküldeni

222. § (1) A mezőn összerakott kazal,
valamint a szérű és rostnövénytároló
elhelyezésénél a szélső tárolási egység
és a környező
a) robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyagok előállítására, feldolgozására,
használatára,
tárolására
vagy
forgalmazására szolgáló építményektől
legalább 200 méter,

a)
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyagok előállítására, feldolgozására,
használatára,
tárolására
vagy
forgalmazására szolgáló építményektől
legalább 200 méter,
223. § Dohányozni szélcsendes időben a 223. § Dohányozni csak szélcsendes
kazaltól legalább 30 méter távolságra időben, a kazaltól legalább 30 méter
szabad.
távolságra szabad.
111. A szabadtéri tűzgyújtás és
tűzmegelőzés szabályai
225. § (1) Ha jogszabály másként nem 225. § (1) Ha jogszabály másként nem
rendelkezik, a lábon álló növényzet, rendelkezik, a lábon álló növényzet,
tarló,
növénytermesztéssel tarló,
növénytermesztéssel
összefüggésben
és
a
belterületi összefüggésben és a belterületi, valamint
ingatlanok használata során keletkezett a külterületen lévő zártkerti ingatlanok
hulladék szabadtéri égetése tilos.
használata során keletkezett hulladék
szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási (2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási
tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv
állománya, ha tevékenysége a károk tűzoltóság állománya, ha tevékenysége a
csökkentésére, a tűz terjedésének károk csökkentésére, a tűz terjedésének
megakadályozására,
szabályozására megakadályozására,
szabályozására
irányul.
irányul.
új rendelkezés
225/A. § (1) A szabadban történő
tűzgyújtás, égetés során a tűz nem
hagyható őrizetlenül, és veszély esetén,
vagy ha az égetést befejezték, azt
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226. § (1) Külterületen az ingatlan
tulajdonosa, használója a tűzvédelmi
hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha
egybefüggő területen irányított égetést
végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésére
vonatkozó kérelem tartalmazza

a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi
koordinátákkal vagy helyrajzi számmal
megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett
befejezésének időpontját (év, hónap,
nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos
leírását,
g) az égetést végző személyek nevét,
címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító
személy
nevét
és
címét,
mobiltelefonszámát,
i)
a
tűz
továbbterjedésének
megakadályozására
tervezett
intézkedéseket és

azonnal el kell oltani.
(2) Az égetés csak úgy végezhető, hogy
az
a
környezetére
tűzés
robbanásveszélyt ne jelentsen.
(3) Az égetés befejezése után a helyszínt
gondosan át kell vizsgálni, és a
parázslást, izzást – vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
226. § (1) Külterületen az ingatlan
tulajdonosa, használója a tűzvédelmi
hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha
egybefüggő területen irányított égetést
végezhet.
226. § (1) Ha azt jogszabály lehetővé
teszi,
külterületen
az
ingatlan
tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha
egybefüggő területen irányított égetést
végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésére
vonatkozó kérelem tartalmazza
(2) Az irányított égetés végzésének
időpontját,
terjedelmét,
földrajzi
koordinátákkal vagy helyrajzi számmal
megadott helyét, a megkezdés előtt 5
nappal
az
illetékes
hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv
területi
szervéhez írásban be kell jelenteni.
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az
égetés
pontos,
földrajzi
koordinátákkal vagy helyrajzi számmal
megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett
befejezésének időpontját (év, hónap,
nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét,
címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító
személy
nevét
és
címét,
mobiltelefonszámát,
i)
a
tűz
továbbterjedésének
megakadályozására
tervezett
intézkedéseket és
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j) a helyszínen biztosított, a tűz
továbbterjedésének megakadályozására
készenlétben
tartott
eszközök
felsorolását.
(3) A kérelmet legkésőbb az égetés
tervezett időpontját megelőző 10. napig
be kell nyújtani az engedélyező
tűzvédelmi hatósághoz.

(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet
annak beérkezésétől számított 5
munkanapon belül bírálja el.

(5) Az irányított égetés során a tűz nem
hagyható őrizetlenül, és veszély esetén,
vagy ha az irányított égetést befejezték,
azt azonnal el kell oltani.

(6) Az irányított égetés csak úgy
végezhető, hogy az a környezetére tűzés robbanásveszélyt ne jelentsen.
(7) Az irányított égetés befejezése után a
helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a
parázslást, izzást - vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
227. § (1) Az irányított égetés során a
tarlóégetés csak az alábbiak szerint
végezhető:
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a
tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3
méter szélességben körül kell szántani,
és az adott területen az apró vadban
okozható károk elkerülése érdekében
vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok,
facsoportok
védelmére
a
helyi
adottságoknak megfelelő, de legalább 6
méteres védősávot kell szántással
biztosítani,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra

j) a helyszínen biztosított, a tűz
továbbterjedésének megakadályozására
készenlétben
tartott
eszközök
felsorolását.
(3) A kérelmet legkésőbb az égetés
tervezett időpontját megelőző 10. napig
be kell nyújtani az engedélyező
tűzvédelmi hatósághoz.
(3) Az irányított égetés során a tűz nem
hagyható őrizetlenül, és veszély esetén,
azt azonnal el kell oltani.
(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet
annak
beérkezésétől
számított
5
munkanapon belül bírálja el.
(4) Az irányított égetés csak úgy
végezhető, hogy az a környezetére tűzés robbanásveszélyt ne jelentsen.
(5) Az irányított égetés során a tűz nem
hagyható őrizetlenül, és veszély esetén,
vagy ha az irányított égetést befejezték,
azt azonnal el kell oltani.
(5) Az irányított égetés befejezése után a
helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a
parázslást, izzást - vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
(6) Az irányított égetés csak úgy
végezhető, hogy az a környezetére tűzés robbanásveszélyt ne jelentsen.
(7) Az irányított égetés befejezése után a
helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a
parázslást, izzást - vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a
tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3
méter szélességben körül kell szántani
vagy tárcsázni és az adott területen az
apró vadban okozható károk elkerülése
érdekében vadriasztást kell végrehajtani,
a fasorok, facsoportok védelmére a helyi
adottságoknak megfelelő, de legalább 6
méteres védősávot kell szántással, vagy
tárcsázással biztosítani,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas

133

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció – www.flamella.hu email: info@flamella.hu tel.: (30)252812

alkalmas kéziszerszámmal ellátott,
megfelelő létszámú, kioktatott személy
jelenlétéről kell gondoskodni, és
legalább egy traktort ekével a
helyszínen készenlétben kell tartani.
112. A mezőgazdasági erő- és
munkagépek
229. § (1) A kalászos termény
betakarítási, szalma-összehúzási és
bálázási munkáiban legalább 1 db 21A
és 113B vizsgálati egységtűz oltására
alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott
erő- és munkagép, valamint egyéb jármű
vehet részt, amelynek tűzvédelmi
felülvizsgálatát
a
betakarítást
megelőzően az üzemeltető elvégezte. A
jármű
megfelelőségéről
szemle
keretében
kell
meggyőződni.
A
betakarítási munkák során használt,
ötnél több mezőgazdasági járművet
érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak
tervezett időpontját 10 nappal előbb
írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell
jelenteni. A műszaki ellenőrzésről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek
1 példányát a járművön el kell helyezni.
(6)
Az
aratógépet
hajlékony
földelővezetékkel, akkumulátorát pedig
legalább nehezen éghető, villamosságot
nem vezető anyagú védőburkolattal kell
ellátni.
230. § (1) A szalmaösszehúzást és a
kazalozást végző erőgép az összehúzott
szalmát és kazlat csak olyan távolságra
közelítheti meg, hogy az erőgép
égésterméke vagy annak elvezető csöve
gyújtási veszélyt ne jelentsen.
(2) A szalmaösszehúzásban és a
kazalozásban részt vevő erőgépet a
ráhullott
szalmától,
szénától
rendszeresen meg kell tisztítani.
(3) Az összehúzott szalma alapterülete
nem haladhatja meg az 1000 m2-t.
XIX. FEJEZET
ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK

kéziszerszámmal ellátott, megfelelő
létszámú, kioktatott személy jelenlétéről
kell gondoskodni, és legalább egy
traktort mezőgazdasági vontatót ekével,
vagy tárcsával a helyszínen készenlétben
kell tartani.
229. § (1) A kalászos termény
betakarítási,
szalma-összehúzási
és
bálázási munkáiban legalább 1 db 21A
és 113B vizsgálati egységtűz oltására
alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott
erő- és munkagép, valamint egyéb jármű
vehet részt, amelynek tűzvédelmi
felülvizsgálatát
a
betakarítást
megelőzően az üzemeltető elvégezte. A
jármű
megfelelőségéről
szemle
keretében
kell
meggyőződni.
A
betakarítási munkák során használt, ötnél
több mezőgazdasági járművet érintő
műszaki ellenőrzés esetén, annak
tervezett időpontját 10 nappal előbb
írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell
jelenteni. A műszaki ellenőrzésről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek
1 példányát a járművön el kell helyezni.
(6)
Az
aratógépet
hajlékony
földelővezetékkel, akkumulátorát pedig
legalább nehezen éghető, villamosságot
nem vezető anyagú védőburkolattal kell
ellátni.
230. § (1) A szalmaösszehúzást és a
kazalozást végző erőgép az összehúzott
szalmát és a kazlat csak olyan távolságra
közelítheti meg, hogy az erőgép
égésterméke vagy annak elvezető csöve
gyújtási veszélyt ne jelentsen.
(2) A szalmaösszehúzásban és a
kazalozásban részt vevő erőgépet a
ráhullott
szalmától,
szénától
rendszeresen meg kell tisztítani.
(3) Az összehúzott szalma alapterülete
nem haladhatja meg az 1000 m2-t.
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HASZNÁLATI SZABÁLYAI
114. Éghető folyadékok tárolása és
szállítása
232. § (1) Robbanásveszélyes osztályú
aeroszol és I-II. tűzveszélyességi
fokozatú
folyadék
pinceszinten,
padlástérben, menekülési útvonalon nem
tárolható.
(5) A lakóépületeket kivéve a I-III.
tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és
a robbanásveszélyes osztályú aeroszolt
nem éghető anyagú polcon vagy a 235.
§ (2) bekezdés szerinti szekrényben kell
tárolni.
(6) I-II. tűzveszélyességi fokozatú
folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú
tárolóeszközben tárolhatók.
(7) 20 litert meghaladó mennyiségű I-II.
tűzveszélyességi fokozatú folyadék egy
helyiségen belüli tárolása esetén
legalább 1 db szóróeszközt, továbbá
115. Tárolás lakásban és garázsban
233. § (1) Többlakásos épületben lévő
lakásban legfeljebb 10 liter I-II.
tűzveszélyességi fokozatú folyadék,
valamint robbanásveszélyes osztályú
aeroszol és legfeljebb 30 liter III.
tűzveszélyességi fokozatú folyadék
tárolható.
(2) Önálló, egylakásos lakóépületben
legfeljebb 20 liter I-II. tűzveszélyességi
fokozatú
folyadék
valamint
robbanásveszélyes osztályú aeroszol és
legfeljebb 60 liter III. tűzveszélyességi
fokozatú folyadék tárolható.

232. § (1) Fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályúba tartozó
aeroszol és I-II. tűzveszélyességi
fokozatú
folyadék
pinceszinten,
padlástérben, menekülési útvonalon nem
tárolható.
(5) A lakóépületeket kivéve a I-III.
tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és
a robbanásveszélyes osztályú aeroszolt
nem éghető anyagú polcon vagy a 235. §
(2) bekezdés szerinti szekrényben kell
tárolni.
(6) I-II. tűzveszélyességi fokozatú
Lakóépületben fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú
tárolóeszközben tárolhatók.
(7) 20 litert meghaladó mennyiségű I-II.
tűzveszélyességi fokozatú fokozottan
tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
tartozó folyadék egy helyiségen belüli
tárolása
esetén
legalább
1
db
szóróeszközt, továbbá
233. § (1) Többlakásos épületben lévő
lakásban legfeljebb 10 liter I-II.
tűzveszélyességi fokozatú fokozottan
tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
tartozó
folyadék,
valamint
robbanásveszélyes osztályú aeroszol és
legfeljebb 30 liter III. tűzveszélyességi
fokozatú
mérsékelten
tűzveszélyes
osztályba tartozó folyadék tárolható.
(2) Önálló, egylakásos lakóépületben
legfeljebb 20 liter I-II. tűzveszélyességi
fokozatú
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
folyadék valamint robbanásveszélyes
osztályú aeroszol és legfeljebb 60 liter
III.
tűzveszélyességi
fokozatú
mérsékelten tűzveszélyes osztályba
tartozó folyadék tárolható.

116. Tárolás és forgalmazás
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kereskedelmi rendeltetés esetén
234. § (1) Kereskedelmi egység
területén a 17. mellékletben foglalt 1.
táblázat szerinti mennyiségű, bontatlan
csomagolású I-II. tűzveszélyességi
fokozatú folyadék és robbanásveszélyes
osztályú
aeroszol
tárolható,
forgalmazható.
(2) A vas-, barkács-, festék- és
építőanyagot,
háztartási
cikket
forgalmazó
kereskedelmi
egység,
helyiségében az I-II. tűzveszélyességi
fokozatú folyadék és robbanásveszélyes
osztályú
aeroszol
legnagyobb
megengedett mennyisége az (1)
bekezdés
szerinti
mennyiség
háromszorosa, ha a kereskedelmi
egységet a szomszédos helyiségektől
tűzgátló építményszerkezetek választják
el.
(3)
Pinceszinti
kereskedelmi
rendeltetésű
helyiségben
I-II.
tűzveszélyességi fokozatú folyadék és
robbanásveszélyes osztályú aeroszol
nem tárolható és nem forgalmazható.
117. Tárolás egyéb közösségi
rendeltetés esetén
235. § (1) Kereskedelminek nem
minősülő közösségi rendeltetés esetén
csak a rendeltetésnek megfelelő
tevékenységhez szükséges, legfeljebb a
17. mellékletben foglalt 2. táblázat
szerint meghatározott mennyiségű I-III.
tűzveszélyességi fokozatú folyadék és
robbanásveszélyes osztályú aeroszol
tárolható.

234. § (1) Kereskedelmi egység területén
a 17. mellékletben foglalt 1. táblázat
szerinti
mennyiségű,
bontatlan
csomagolású
I-II.
tűzveszélyességi
fokozatú
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
folyadék és robbanásveszélyes osztályú
aeroszol tárolható, forgalmazható.
(2) A vas-, barkács-, festék- és
építőanyagot,
háztartási
cikket
forgalmazó
kereskedelmi
egység,
helyiségében az I-II. tűzveszélyességi
fokozatú folyadék és robbanásveszélyes
osztályú
aeroszol
legnagyobb
megengedett
mennyisége
az
(1)
bekezdés
szerinti
mennyiség
háromszorosa, ha a kereskedelmi
egységet a szomszédos helyiségektől
tűzgátló építményszerkezetek választják
el.
(3) Pinceszinti kereskedelmi rendeltetésű
helyiségben
I-II.
tűzveszélyességi
fokozatú
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
folyadék és robbanásveszélyes osztályú
aeroszol nem tárolható és nem
forgalmazható.
235. § (1) Kereskedelminek nem
minősülő közösségi rendeltetés esetén
csak
a
rendeltetésnek
megfelelő
tevékenységhez szükséges, legfeljebb a
17. mellékletben foglalt 2. táblázat
szerint meghatározott mennyiségű I-III.
tűzveszélyességi fokozatú fokozottan
tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
tartozó folyadék és robbanásveszélyes
osztályú aeroszol tárolható.

119. Éghető folyadékok tárolása
kamrában
238. §
(2) Ha a kamrában I-II. tűzveszélyességi (2) Ha a kamrában I-II. tűzveszélyességi
fokozatú folyadékok kimérését végzik, fokozatú
fokozottan
tűzvagy
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akkor a kamrában 1 db, legalább 2 m2 robbanásveszélyes osztályba tartozó
nagyságú tűzoltó takarót kell elhelyezni. folyadékok kimérését végzik, akkor a
kamrában 1 db, legalább 2 m2 nagyságú
tűzoltó takarót kell elhelyezni.
120. Üzemanyagtöltő állomás előírásai
239. § (1) Kenőanyag és egyéb éghető
folyadék kezelőépületen kívül csak A1A2 tűzvédelmi osztályú, legfeljebb 500
liter
űrtartalmú
szekrényben,
kirakatszekrényben vagy konténerben
tárolható zárt edényben, kombinált
csomagolásban.
Ezekben
robbanásveszélyes
és
tűzveszélyes
osztályú anyagok együtt is tárolhatók. A
szekrényeknek és a konténereknek
zárhatóknak kell lenniük.
121. Éghető folyadék tárolása, szállítása
üzemanyagtöltő állomás kezelőépületén
belül
240. §
(3) Egy helyiségben robbanásveszélyes
és tűzveszélyes osztályú anyagok együtt
is tárolhatók.
(5) A folyadék hatásának ellenálló, jól
zárható palackban vagy flakonban I-II.
tűzveszélyességi fokozatú folyadékból
legfeljebb 500 l, III. tűzveszélyességi
fokozatú folyadékból legfeljebb 500 l
tárolható. A palack és a flakon
űrtartalma nem haladhatja meg a 2 l-t.

(6) Jól zárható üzemanyagkannában,
egyéb dobozban vagy kannában a I-II.
tűzveszélyességi
fokozatú
folyadékokból legfeljebb 100 l, a III.
tűzveszélyességi
fokozatú
folyadékokból pedig legfeljebb 3000 l
tárolható. A doboz vagy kanna
űrtartalma nem haladhatja meg a 20 l-t.
(7) Fémhordóban I-II. tűzveszélyességi
fokozatú, műanyag hordóban csak III.

239. § (1) Kenőanyag és egyéb éghető
folyadék kezelőépületen kívül csak A1A2 tűzvédelmi osztályú, legfeljebb 500
liter
űrtartalmú
szekrényben,
kirakatszekrényben vagy konténerben
tárolható zárt edényben, kombinált
csomagolásban.
Ezekben
robbanásveszélyes
és
tűzveszélyes
osztályú anyagok együtt is tárolhatók. A
szekrényeknek és a konténereknek
zárhatóknak kell lenniük.

(3) Egy helyiségben fokozottan tűzvagy robbanásveszélyes és mérsékelten
tűzveszélyes osztályú anyagok együtt is
tárolhatók.
(5) A folyadék hatásának ellenálló, jól
zárható palackban vagy flakonban I-II.
tűzveszélyességi fokozatú fokozottan
tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
tartozó folyadékból legfeljebb 500 l, III.
tűzveszélyességi fokozatú mérsékelten
tűzveszélyes
osztályba
tartozó
folyadékból legfeljebb 500 l tárolható. A
palack és a flakon űrtartalma nem
haladhatja meg a 2 5 l-t.
(6) Jól zárható üzemanyagkannában,
egyéb dobozban vagy kannában a I-II.
tűzveszélyességi fokozatú fokozottan
tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
tartozó folyadékokból legfeljebb 100 l, a
III.
tűzveszélyességi
fokozatú
folyadékokból pedig legfeljebb 3000 l
tárolható. A doboz vagy kanna
űrtartalma nem haladhatja meg a 20 l-t.
(7) Fémhordóban I-II. tűzveszélyességi
fokozatú,
fokozottan
tűzvagy
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tűzveszélyességi fokozatú folyadékok robbanásveszélyes osztályba tartozó,
tárolhatók.
műanyag
hordóban
csak
III.
tűzveszélyességi fokozatú folyadékok
tárolhatók.
122. Üzemanyagtöltő állomáson
elhelyezett tűzoltó készülékek
242. §
(4) 1-1 db legalább 55A és 233B jelű (4) 1-1 db legalább 55A és 233B jelű
vizsgálati egységtűz oltására alkalmas vizsgálati egységtűz oltására alkalmas
tűzoltó készülék kell minden I-II. tűzoltó készülék kell minden I-II.
tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tűzveszélyességi fokozatú fokozottan
tároló föld feletti tartályhoz, valamint 2 tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
db minden III. tűzveszélyességi tartozó folyadékot tároló föld feletti
fokozatú folyadékot tároló föld feletti tartályhoz, valamint 2 db minden III.
tartályhoz.
tűzveszélyességi fokozatú folyadékot
tároló föld feletti tartályhoz.
XX. FEJEZET
ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS,
FELÜLVIZSGÁLAT
126. Általános előírások
248. §
(3) Az üzemeltető köteles az érintett
műszaki
megoldás
rendkívüli
felülvizsgálatáról
és
a
hibák
kijavításáról az annak elvégzésére okot
adó körülmény vagy hiányosság
tudomására jutása után azonnal, egyéb
esetben legfeljebb 10 munkanapon belül
gondoskodni, ha
(4) Az üzemeltetői ellenőrzést, az
időszakos
felülvizsgálatot,
a
karbantartást és a javítást el kell végezni
és annak eredményét írásban kell
dokumentálni.

(3) Az üzemeltető köteles az érintett
műszaki
megoldás
rendkívüli
felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról
az annak elvégzésére okot adó
körülmény vagy hiányosság tudomására
jutása után azonnal, egyéb esetben
legfeljebb 15 10 munkanapon belül
gondoskodni, ha
(4) Az üzemeltetői ellenőrzést, az
időszakos
felülvizsgálatot,
a
karbantartást és a javítást el kell végezni
és annak eredményét papír alapon vagy
elektronikusan
írásban
kell
dokumentálni.

251. § (1) Az üzemeltető köteles az
üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás,
az
időszakos
és
a
rendkívüli
felülvizsgálat során megállapított hibák
javításáról a hiba súlyosságától függő
időn belül gondoskodni. A hiba
súlyosságát
a
jogosult
személy,
üzemeltetői ellenőrzés esetén az
üzemeltető vagy az általa megbízott
személy a (2) bekezdésben foglaltak
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figyelembevételével állapítja meg.
(2) Súlyos, haladéktalanul javítandó
hibának minősül
a) a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó
hiba vagy
b) az érintett műszaki megoldás
tűzvédelmi rendeltetésének betöltését
gátló hiba.
252. § (1) Az üzemeltetőnek a
felülvizsgálat, karbantartás, javítás
idején csökkenő védelmi szintet
alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia
kell. Az ellensúlyozás keretében az
üzemeltető
a)
a
vonatkozó
műszaki
követelményben
foglalt
megoldást
alkalmaz,
b)
felfüggeszti
az
üzemelést,
használatot, tevékenységet a védelmi
szint helyreállásáig,
c) azonos védelmi szintet biztosító
tartalék műszaki megoldásokat helyez
készenlétbe vagy
d) a tűzvédelmi hatósággal előzetesen
egyeztetett más megoldást alkalmaz.
(2) Az üzemeltető kötelezettségeinek
végrehajtását más személy vagy
szervezet írásos megállapodásban teljes
körűen vagy részben átvállalhatja. A
más
személy
vagy
szervezet
kötelességei
megegyeznek
az
üzemeltetőével.
127. Beépített tűzjelző, beépített tűzoltó
berendezés karbantartása és
felülvizsgálata
253. §.
(3) Az üzemeltetés, felülvizsgálat vagy (3) Az üzemeltetés, felülvizsgálat vagy
karbantartás során jelentkező hibákat karbantartás során jelentkező hibákat
haladéktalanul ki kell javítani.
haladéktalanul ki kell javítani. javítására
haladéktalanul intézkedni kell.
254. § (1) A beépített tűzjelző és
beépített
tűzoltó
berendezés
üzemeltetéséről és karbantartásáról
naplót kell vezetni, mely tartalmazza
h) az ellenőrzést, karbantartást végző h) az ellenőrzést, karbantartást végző
szervezet, személy nevét, aláírását, szervezet, személy nevét, aláírását vagy
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elérhetőségét.
255. § (1) Az üzembentartó által a
beépített tűzjelző berendezés központja
(távkijelző,
távkezelő
egység)
felügyeletével és kezelésével megbízott
személy vagy szolgáltató a berendezés
működésének
vizsgálata
kapcsán
naponta ellenőrzi, hogy
a) ha a rendszer nincs nyugalmi
helyzetben, akkor a kijelzett hibát az
üzemeltetési naplóba bejegyezték-e, és,
ha a hiba szakképzett beavatkozást
igényel - nem a hálózat időleges
kimaradásáról van szó -, értesítették-e a
karbantartót,
(5) Az üzembentartó által a beépített
tűzjelző
berendezés
megfelelő
működésének, a személyi, környezeti és
műszaki
feltételek
ellenőrzésével
megbízott személy havonta ellenőrzi
(6) Az üzembentartó által a beépített
tűzjelző
berendezés
megfelelő
működésének, a személyi, környezeti és
műszaki
feltételek
ellenőrzésével
megbízott
személy
háromhavonta
ellenőrzi
a) a (4) bekezdésben foglaltak
betartását,
b) hogy történtek-e az épület
használatában,
technológiájában,
kialakításában
olyan
változások,
amelyek befolyásolják a tűzjelző
berendezés működését, különösen az
automatikus
érzékelők
érzékelési
képességét,
a
kézi
jelzésadók
hozzáférhetőségét,
a
hangjelzők
hallhatóságát és
(7) A felülvizsgálatok és karbantartások
között, rendszeres és rendkívüli
felülvizsgálatok vannak. A rendszeres
felülvizsgálatok célja a tűzjelző rendszer
megfelelő működőképességének normál
körülmények között történő ellenőrzése.

elektronikusan vezetett napló esetén
egyértelmű azonosítását, elérhetőségét.
255. § (1) Az üzembentartó üzemeltető
által a beépített tűzjelző berendezés
központja (távkijelző, távkezelő egység)
felügyeletével és kezelésével megbízott
személy vagy szolgáltató a berendezés
működésének
vizsgálata
kapcsán
naponta ellenőrzi, hogy
a) ha a berendezés rendszer nincs
nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett
hibát
az
üzemeltetési
naplóba
bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett
beavatkozást igényel - nem a hálózat
időleges kimaradásáról van szó -,
értesítették-e a jogosult személyt
karbantartót,
(5) Az üzembentartó által a beépített
tűzjelző
berendezés
megfelelő
működésének, a személyi, környezeti és
műszaki
feltételek
ellenőrzésével
megbízott üzemeltetői ellenőrzést végző
személy havonta ellenőrzi
(6) Az üzembentartó által a beépített
tűzjelző
berendezés
megfelelő
működésének, a személyi, környezeti és
műszaki
feltételek
ellenőrzésével
megbízott üzemeltetői ellenőrzést végző
személy háromhavonta ellenőrzi
a) az (4) (5) bekezdésben foglaltak
betartását,
b)
hogy történtek-e
az
épület
használatában,
technológiájában,
kialakításában
olyan
változások,
amelyek befolyásolják a tűzjelző
berendezés
rendszer
működését,
különösen az automatikus érzékelők
érzékelési képességét, a kézi jelzésadók
hozzáférhetőségét,
a
hangjelzők
hallhatóságát és
(7) A felülvizsgálatok és karbantartások
között,
rendszeres
és
rendkívüli
felülvizsgálatok vannak. A rendszeres
felülvizsgálatok
célja
a
tűzjelző
berendezés
rendszer
megfelelő
működőképességének
normál
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Rendkívüli
végrehajtani

felülvizsgálatot

kell körülmények között történő ellenőrzése.
Rendkívüli
felülvizsgálatot
kell
végrehajtani
b) téves riasztás esetén,
b) téves riasztás esetén, kivéve, ha annak
konkrét fizikai oka a helyszínen azonnal
a téves riasztást követően egyértelműen
megállapítható.
c) a rendszer meghibásodása esetén,
c) a berendezés rendszer meghibásodása
esetén,
d) a rendszer változtatása esetén,
d) a berendezés rendszer változtatása
esetén,
e) hosszú üzemszünet után vagy
e) hosszú üzemszünet után, amelynek
időtartama meghaladta a fél évet vagy
257. § (1) Tűzjelző berendezések 257. § (1) Tűzjelző berendezések
esetében
a
féléves
rendszeres esetében
a
féléves
rendszeres
felülvizsgálat és karbantartás során az felülvizsgálat és karbantartás során az
üzemeltető
biztosítja,
hogy
a üzemeltető
biztosítja,
hogy
a
felülvizsgálatra
és
karbantartásra felülvizsgálatra
és
karbantartásra
vonatkozó
képesítéssel
rendelkező vonatkozó
képesítéssel
rendelkező
személy
jogosult személy
c) értékelje az üzembentartó által c) értékelje az üzembentartó üzemeltető
végzett ellenőrzés tapasztalatait, ha által végzett ellenőrzés tapasztalatait, ha
szükséges
tegyen
javaslatot
a szükséges tegyen javaslatot a berendezés
berendezés
helyes
működésének helyes működésének helyreállítására,
helyreállítására,
(2) Éves rendszeres felülvizsgálat és (2) Éves rendszeres felülvizsgálat és
karbantartás során, az üzemeltetőnek karbantartás során, az üzemeltetőnek
legalább évente kell biztosítania, hogy a legalább évente kell biztosítania, hogy a
felülvizsgálatra
és
karbantartásra felülvizsgálatra
és
karbantartásra
vonatkozó
képesítéssel
rendelkező vonatkozó
képesítéssel
rendelkező
személy
jogosult személy
(3) A rendkívüli felülvizsgálat és (3) A rendkívüli felülvizsgálat és
karbantartás során az üzembentartó karbantartás során az üzembentartó
biztosítja, hogy a felülvizsgálatra és üzemeltető
biztosítja,
hogy
a
karbantartásra vonatkozó képesítéssel felülvizsgálatra
és
karbantartásra
rendelkező
személy,
a
(4)-(5) vonatkozó
képesítéssel
rendelkező
bekezdésben, továbbá a 258. § (1)-(4) jogosult személy, a (4)-(5) bekezdésben,
bekezdésben
meghatározottakat továbbá a 258. § (1)-(4) bekezdésben
elvégezze.
meghatározottakat elvégezze.
258. §
(5)
Dokumentálás
keretében
az (5)
Dokumentálás
keretében
az
ellenőrzés, a felülvizsgálat során ellenőrzés, a felülvizsgálat során
tapasztaltakat az üzemeltetési naplóba tapasztaltakat az üzemeltetési naplóba
rögzíteni
kell.
A
berendezés rögzíteni
kell.
A
berendezés
működésével,
működőképességével működésével,
működőképességével
kapcsolatban
tett
észrevételeket, kapcsolatban
tett
észrevételeket,
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javaslatokat az érintettek - a tűzjelző
központ
felügyeletét
ellátó,
az
ellenőrzéssel
megbízott,
a
felülvizsgálatot, karbantartást végző
személy -, ha azok további intézkedést
igényelnek,
írásban
jelezik
az
intézkedésre jogosult felé.
259. §
(4) A felülvizsgálatot, karbantartást
végző
személy
a
szolgáltatásra
vonatkozó
szerződésben
foglaltak
szerint meghatározott időnként a
felülvizsgálatot,
karbantartást
végrehajtja,
a
tapasztaltak
figyelembevételével a hiányosságokat
az intézkedésre jogosult vezető felé
igazolt módon írásban jelzi, az
üzemeltető
megbízása
esetén
a
javításokat, cseréket elvégzi.
260. § (1) A tűzjelző berendezés
felülvizsgálata során a felülvizsgálatot
végző személy
(2) Az energiaellátás ellenőrzése során
az ellenőrzést végző személy
(3) Automatikus érzékelők ellenőrzése
során az ellenőrzést végző személy
b) a környezeti változásokat értékelve
megállapítja,
hogy
az
érzékelő
megfelelő működése biztosított-e, típusa
megfelel-e a környezet tűzkockázatának,
védelmi jellegének, és a lehetséges
tűzjellemzőknek.
Az
érzékelő
működőképességének ellenőrzése során
annak vizsgálata történik, hogy az
eszköz megfelelően csatlakozik-e a
tűzjelző rendszerhez, és jelzőképes-e, az
ellenőrzések során használt eszközök és
anyagok illeszkednek-e az érzékelő
gyártója által javasoltakhoz, és olyanoke, melyek sem az érzékelőt sem a
környezetet nem károsítják.
(4)
Kézi
jelzésadók
működőképességének ellenőrzése során

javaslatokat az érintettek - a tűzjelző
központ
felügyeletét
ellátó,
az
ellenőrzéssel
megbízott,
a
felülvizsgálatot, karbantartást végző
személy üzemeltetői ellenőrzést végző
személy, a jogosult személy -, ha azok
további intézkedést igényelnek, írásban
jelezik az intézkedésre jogosult felé.
(4) A felülvizsgálatot, karbantartást
végző jogosult személy a szolgáltatásra
vonatkozó szerződésben foglaltak szerint
meghatározott
időnként
a
felülvizsgálatot,
karbantartást
végrehajtja,
a
tapasztaltak
figyelembevételével a hiányosságokat az
intézkedésre jogosult vezető felé igazolt
módon írásban jelzi, az üzemeltető
megbízása esetén a javításokat, cseréket
elvégzi.
260. § (1) A tűzjelző berendezés
felülvizsgálata
során
a
jogosult
felülvizsgálatot végző személy
(2) Az energiaellátás ellenőrzése során
az ellenőrzést végző a jogosult személy
(3) Automatikus érzékelők ellenőrzése
során az ellenőrzést végző a jogosult
személy
b) a környezeti változásokat értékelve
megállapítja, hogy az érzékelő megfelelő
működése biztosított-e, típusa megfelel-e
a környezet tűzkockázatának, védelmi
jellegének,
és
a
lehetséges
tűzjellemzőknek.
Az
érzékelő
működőképességének ellenőrzése során
annak vizsgálata történik, hogy az
eszköz megfelelően csatlakozik-e a
tűzjelző berendezéshez rendszerhez, és
jelzőképes-e, az ellenőrzések során
használt
eszközök
és
anyagok
illeszkednek-e az érzékelő gyártója által
javasoltakhoz, és olyanok-e, melyek sem
az érzékelőt sem a környezetet nem
károsítják.
(4)
Kézi
jelzésadók
működőképességének ellenőrzése során
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az ellenőrzést végző személy
(5) Bemeneti eszközök (monitor,
hagyományos hurokillesztő), modulok
működőképességének ellenőrzése során
az ellenőrzést végző személy
(6) Vezérlések működőképességének
ellenőrzése során a vizsgálatot végző
személy
261. § (1) Hang- és fényjelző eszközök
ellenőrzése során a vizsgálatot végző
személy
(2) Riasztás- és hibaátjelző eszközöket
vagy csatolót működtető kimenetek
ellenőrzése során az ellenőrzést végző
személy
b) a tűzjelző berendezés egyéb
részegységei
ellenőrzésének
befejezésekor
az
átjelzést
újra
engedélyezi, melyről értesíteni kell a
távfelügyeletet ellátót, ezután - a
távfelügyelettel egyeztetve - ellenőrzi,
hogy a rendszer tűzjelzését vagy
hibajelzését a riasztás- és hibaátjelző
eszköz vagy csatoló megfelelően
továbbítja és a jelzést a távfelügyelet
venni tudja,
(3) Távkezelő, távkijelző egységek,
nyomtatók
ellenőrzése
során
az
ellenőrzést végző személy ellenőrzi,
hogy
(5) A téves riasztások oka lehet
a) környezeti körülmény vagy olyan
tevékenység,
amely
az
adott
tűzjellemzőhöz hasonló, és vele azonos
hatást (riasztási állapotot) vált ki,
b)
az
automatikus
érzékelő
elszennyeződése,
c)
az
eszköz
meghibásodása,
tönkremenetele fizikai, elektromos vagy
elektromágneses behatásra, amely a
riasztási állapottal megegyező hatást
okoz,
d) a kézi jelzésadó jó szándékú
működtetése,
e) a kézi jelzésadó szándékos
félrevezető, rossz szándékú vagy

az ellenőrzést végző a jogosult személy
(5) Bemeneti eszközök (monitor,
hagyományos hurokillesztő), modulok
működőképességének ellenőrzése során
az ellenőrzést végző a jogosult személy
(6) Vezérlések működőképességének
ellenőrzése során a jogosult a vizsgálatot
végző személy
261. § (1) Hang- és fényjelző eszközök
ellenőrzése során a vizsgálatot végző
jogosult személy
(2) Riasztás- és hibaátjelző eszközöket
vagy csatolót működtető kimenetek
ellenőrzése az ellenőrzést végző a
jogosult személy
b) a tűzjelző berendezés egyéb
részegységei
ellenőrzésének
befejezésekor
az
átjelzést
újra
engedélyezi, melyről értesíteni kell a
távfelügyeletet ellátót, ezután - a
távfelügyelettel egyeztetve - ellenőrzi,
hogy a rendszer berendezés tűzjelzését
vagy hibajelzését a riasztás- és
hibaátjelző
eszköz
vagy
csatoló
megfelelően továbbítja és a jelzést a
távfelügyelet venni tudja,
(3) Távkezelő, távkijelző egységek,
nyomtatók
ellenőrzése
során
az
ellenőrzést végző a jogosult személy
ellenőrzi, hogy
(5) A téves riasztások oka lehet
a) környezeti körülmény vagy olyan
tevékenység,
amely
az
adott
tűzjellemzőhöz hasonló, és vele azonos
hatást (riasztási állapotot) vált ki,
b)
az
automatikus
érzékelő
elszennyeződése,
c)
az
eszköz
meghibásodása,
tönkremenetele fizikai, elektromos vagy
elektromágneses behatásra, amely a
riasztási állapottal megegyező hatást
okoz,
d) a kézi jelzésadó jó szándékú
működtetése,
e) a kézi jelzésadó szándékos
félrevezető, rossz szándékú vagy
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véletlen működtetése vagy
f) egyéb az a)-e) pontokba nem
sorolható ok.
262. § (2) A felülvizsgálat során a
gyártói előírások figyelembevételével
ellenőrizni kell
j) az átjelzéseket és
új rendelkezés
új rendelkezés
(3) A karbantartás során végre kell
hajtani a tömítetlen csövek, csőkötése
cseréjét, és ha a karbantartó személy a
beépített
tűzoltó
berendezés
működésképtelenségét tapasztalja melyet nem tud kijavítani -, írásban
értesíti az üzemeltetőt.
128. Tűzoltó készülékek ellenőrzése és
karbantartása
264. §
(6)
A
ciklusidők
számítása
alapkarbantartás esetében a legutolsó
karbantartástól, első alapkarbantartás
esetén a gyártási vagy végellenőrzési
időponttól, közép- és teljes körű
karbantartás
esetében
a
tűzoltó
készüléken
feltüntetett
gyártási
időponttól
történik.
Ha
gyártási
időpontként csak az év van feltüntetve,
az adott év január 31., ha a gyártás éve
és negyedéve van jelölve, az adott
negyedév első hónapjának utolsó napja
a gyártási időpont.

véletlen működtetése vagy
f) egyéb az a)-e) pontokba nem sorolható
ok.

j) az átjelzéseket, és
l) az oltóanyag kijuttatását szolgáló
szórófejek állapotát, a szennyeződések
eltávolítását, átjárhatóságát, és
m) a csőhálózat állapotát, korróziójának
mértékét,
(3) A karbantartás során végre kell
hajtani a tömítetlen, szilárd korroziós
szennyeződéseket tartalmazó csövek,
csőkötések cseréjét, és ha a karbantartó
jogosult személy a beépített tűzoltó
berendezés
működésképtelenségét
tapasztalja - melyet nem tud kijavítani -,
írásban értesíti az üzemeltetőt.

(6) A ciklusidők számítása az első alap-,
közép- és teljeskörű alapkarbantartás
esetében a gyártási időponttól, a további
karbantartások esetében a legutolsó
karbantartástól, első alapkarbantartás
esetén a gyártási vagy végellenőrzési
időponttól, közép- és teljes körű
karbantartás
esetében
a
tűzoltó
készüléken
feltüntetett
gyártási
időponttól
történik.
Ha
gyártási
időpontként csak az év van feltüntetve,
az adott év január 31., ha a gyártás éve
és negyedéve van jelölve, az adott
negyedév első hónapjának utolsó napja,
ha a gyártás éve és hónapja van jelölve,
az adott hónap utolsó napja a gyártási
időpont.

(7) A tűzoltó készülékekről a
készenlétben tartó az általa végzett
ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó
készülék karbantartásokról tűzvédelmi
üzemeltetési
naplót
vezet,
mely
tartalmazza
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c) a tűzoltó készülékek egyértelmű
azonosítását készenléti hely vagy a
tűzoltó készülék gyártási száma
megadásával,
e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését
vagy karbantartását végző személy
nevét és aláírását.
129. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata
267. §.
(3) Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért
felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról
nyilvántartással
rendelkezik.
A
nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot
végző személy kötelessége.
(4) A tűzoltóvízforrásokról vezetett
nyilvántartás tartalmazza
269. § (1) Száraz felszálló vezetékkel
kialakított fali tűzcsapot és szekrényt (a
továbbiakban:
száraztűzivízvezetékrendszert) legalább félévenként kell
felülvizsgálni
és
ötévenként
nyomáspróbázni.
(2) A száraztűzivízvezeték-rendszer
féléves felülvizsgálata során a 268. §ban meghatározott általános feladatokon
felül a felülvizsgálatot végző személy
ellenőrzi
(6)
Pinceszinti
és
nehezen
megközelíthető területek védelmére
kialakított száraztűzivízvezeték-rendszer
féléves
felülvizsgálata
során
a
felülvizsgálatot végző személy az
általános feladatokon felül ellenőrzi a
tűzvédelmi
hatóság
által
előírt
csatlakozási
lehetőségek
meglétét,
megfelelőségét.
270. § (1) Föld alatti és föld feletti
tűzcsapok esetében az épületek,
építmények használatba vételi eljárása
során a kérelem benyújtása előtt
legfeljebb fél évvel korábban készült, a
legkedvezőtlenebb
fogyasztási

c) a tűzoltó készülékek egyértelmű
azonosítását készenléti hely vagy és a
tűzoltó készülék gyártási száma vagy
tételszáma megadásával
e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy
karbantartását végző személy nevét és
aláírását vagy - elektronikusan vezetett
napló esetén - egyértelmű azonosítását.
(3) Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért
felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról
nyilvántartással rendelkezik tűzvédelmi
üzemeltetési
naplót
vezet.
A
nyilvántartás
napló
vezetése
a
felülvizsgálatot
végző
személy
kötelessége.
(4) A tűzoltóvízforrásokról vezetett
nyilvántartás tűzvédelmi üzemeltetési
napló tartalmazza
269. § (1) Száraz felszálló vezetékkel
kialakított fali tűzcsapot és szekrényt (a
továbbiakban:
száraztűzivízvezetékrendszert) legalább félévenként kell
felülvizsgálni és ötévenként a teljes
rendszert nyomáspróbázni kell.
(2) A száraztűzivízvezeték-rendszer
féléves felülvizsgálata során a 268. §ban meghatározott általános feladatokon
felül a felülvizsgálatot végző személy
ellenőrzi
(6)
Pinceszinti
és
nehezen
megközelíthető területek védelmére
kialakított száraztűzivízvezeték-rendszer
féléves
felülvizsgálata
során
a
felülvizsgálatot végző személy az
általános feladatokon felül ellenőrzi a
tűzvédelmi
hatóság
által
előírt
csatlakozási
lehetőségek
meglétét,
megfelelőségét.
270. § (1) Föld alatti és föld feletti
tűzcsapok
esetében
az
épületek,
építmények használatba vételi eljárása
során a kérelem benyújtása előtt
legfeljebb fél évvel korábban készült, a
legkedvezőtlenebb
fogyasztási
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időszakban végzett, a tűzcsapok
vízhozamának
méréséről
felvett
vízhozammérési
jegyzőkönyvvel
igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség
meglétét. A mérést az épület, építmény
100 m-es körzetén belüli tűzcsapok
egyidejű működésével kell elvégezni.
Ha az oltáshoz szükséges oltóvíz
víztározóról és vízhálózatról együttesen
került
biztosításra,
akkor
a
vízhozammérés csak a vízhálózatból
kiveendő vízmennyiségre vonatkozik.
(2) A föld alatti és föld feletti
tűzcsapokat legalább félévenként a
gyártó előírásai és a 268. §-ban
meghatározott
általános
feladatok
alapján kell felülvizsgálni, és évenként
teljes körű felülvizsgálatot kell végezni.
(3) A föld feletti tűzcsapok éves teljes
körű felülvizsgálata során a féléves
felülvizsgálat
feladatain
felül
a
felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi
i) a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2
kiáramlási keresztmetszetnél vagy a
tűzcsap vízhozamát és
(6) A föld alatti tűzcsapok éves teljes
körű felülvizsgálata során a féléves
felülvizsgálat
feladatain
felül
a
felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi
d) a tűzcsap kifolyási nyomását 200
mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy
a tűzcsap vízhozamát és
271. § (1) A szerelvényszekrények és
szerelvényei,
tartozékai
legalább
félévenkénti
felülvizsgálatáról
és
évenként teljes körű felülvizsgálatáról
az üzemben tartásért felelős szervezet
gondoskodik.
(2) A felülvizsgálat gyakoriságának
megállapítása a kérdéses szekrény
környezeti körülményei, a tűzveszély és

időszakban végzett, a tűzcsapok
vízhozamának
méréséről
felvett
vízhozammérési
jegyzőkönyvvel
igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség
meglétét. A mérést az épület, építmény
100 m-es körzetén belüli tűzcsapok
egyidejű működésével kell elvégezni. Ha
az
oltáshoz
szükséges
oltóvíz
víztározóról
oltóvíztárolóból
és
vízhálózatról
együttesen
került
biztosításra, akkor a vízhozammérés
csak
a
vízhálózatból
kiveendő
vízmennyiségre vonatkozik.
(2) A föld alatti és föld feletti
tűzcsapokat legalább félévenként a
gyártó előírásai és a 268. §-ban
meghatározott
általános
feladatok
alapján kell felülvizsgálni, és évenként
teljes körű felülvizsgálatot kell végezni.
(3) A föld feletti tűzcsapok éves teljes
körű felülvizsgálata során a féléves
felülvizsgálat
feladatain
felül
a
felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi
i) a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2
kiáramlási keresztmetszetnél vagy a
tűzcsap vízhozamát - kivéve a közcélú
ivóvízhálózaton üzemeltetett tűzcsapokat
- és
(6) A föld alatti tűzcsapok éves teljes
körű felülvizsgálata során a féléves
felülvizsgálat
feladatain
felül
a
felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi
d) a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2
kiáramlási keresztmetszetnél vagy a
tűzcsap vízhozamát - kivéve a közcélú
ivóvízhálózaton üzemeltetett tűzcsapokat
- és
271. § (1) A szerelvényszekrények és
szerelvényei,
tartozékai
legalább
félévenkénti
felülvizsgálatáról
és
évenként teljes körű felülvizsgálatáról az
üzemben tartásért felelős szervezet
gondoskodik.
(2) A felülvizsgálat gyakoriságának
megállapítása a kérdéses szekrény
környezeti körülményei, a tűzveszély és
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kockázat figyelembevételével történik.
A legalább félévenkénti felülvizsgálat a
268. §-ban meghatározott általános
feladatokon túl kiterjed arra, hogy
a) a szerelvényszekrény kielégíti-e a
vonatkozó
műszaki
követelmény
előírásait,
b) a szerelvényszekrény elhelyezkedése
jól láthatóan jelölt-e,
c) a fali felfüggesztés esetén a
felfüggesztő szilárd és a célnak
megfelelő-e,
d) a szerelvényszekrény sérülésmentes,
ajtaja szabadon nyitható-e,
e) az előírt szerelvények, tartozékok
megtalálhatók-e,
f)
a
szerelvények,
tartozékok
rögzítettek-e és
g) van-e megfigyelhető hiányosság,
korrózió okozta vagy egyéb károsodás
akár a szerelvényszekrényen, akár a
benne
lévő
szerelvényeken,
tartozékokon.
(3) A felülvizsgálatot végző személy
ellenőrzi
a
tárolt
szerelvények,
tartozékok és a szerelvényszekrény
sérülésmentességét,
a
tartozékként
elhelyezett vízzáró lapos tömlőket
áthajtogatja, az áthajtogatás során
szemrevételezéssel ellenőrzi a tömlő
állapotát és a korrodált vagy sérült
szerelvényről, tartozékról írásban értesíti
az üzemben tartásért felelős szervezetet.
(4) Az éves teljes körű felülvizsgálat
során a 268. §-ban meghatározott
általános feladatokon és a (2)-(3)
bekezdésekben
előírt
féléves
feladatokon felül a felülvizsgálatot
végző személy
a) ellenőrzi
aa) a szerelvényszekrényben elhelyezett
szerelvények, tartozékok állapotát,
ab) a föld alatti vagy föld feletti
tűzcsapkulcs vagy az egyetemes
kapocskulcsok
megfelelősségét
és
biztonságos használhatóságát gyakorlati

kockázat figyelembevételével történik. A
legalább félévenkénti felülvizsgálat a
268. §-ban meghatározott általános
feladatokon túl kiterjed arra, hogy
a) a szerelvényszekrény kielégíti-e a
vonatkozó
műszaki
követelmény
előírásait,
b) a szerelvényszekrény elhelyezkedése
jól láthatóan jelölt-e,
c) a fali felfüggesztés esetén a
felfüggesztő szilárd és a célnak
megfelelő-e,
d) a szerelvényszekrény sérülésmentes,
ajtaja szabadon nyitható-e,
e) az előírt szerelvények, tartozékok
megtalálhatók-e,
f) a szerelvények, tartozékok rögzítetteke és
g) van-e megfigyelhető hiányosság,
korrózió okozta vagy egyéb károsodás
akár a szerelvényszekrényen, akár a
benne
lévő
szerelvényeken,
tartozékokon.
(3) A felülvizsgálatot végző személy
ellenőrzi
a
tárolt
szerelvények,
tartozékok és a szerelvényszekrény
sérülésmentességét,
a
tartozékként
elhelyezett vízzáró lapos tömlőket
áthajtogatja, az áthajtogatás során
szemrevételezéssel ellenőrzi a tömlő
állapotát és a korrodált vagy sérült
szerelvényről, tartozékról írásban értesíti
az üzemben tartásért felelős szervezetet.
(4) Az éves teljes körű felülvizsgálat
során a 268. §-ban meghatározott
általános feladatokon és a (2)-(3)
bekezdésekben előírt féléves feladatokon
felül a felülvizsgálatot végző személy
a) ellenőrzi
aa) a szerelvényszekrényben elhelyezett
szerelvények, tartozékok állapotát,
ab) a föld alatti vagy föld feletti
tűzcsapkulcs vagy az egyetemes
kapocskulcsok
megfelelősségét
és
biztonságos használhatóságát gyakorlati
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próbával; a kulcsokon rendellenes
deformáció, repedés nem megengedett,
ac) az állványcső működtethetőségét
vagy az áttétkapocs állapotát és
ad) a sugárcső biztonságos és könnyű
működtethetőségét,
b) elvégzi a szerelvényszekrényen és a
szerelvényeken, tartozékokon a gyártó
által előírt karbantartásokat és
c) a vizsgálat során nem megfelelőnek
minősített
szerelvényekről,
tartozékokról
írásban
értesíti
az
üzemben tartásért felelős szervezetet.
272. § A szerelvényszekrényekben
elhelyezett állványcsövet, nyomótömlőszerelvényt, áttétkapcsot 5 évenként
nyomáspróbának kell alávetni.
273. § A föld alatti tűzcsaphoz
elhelyezett
állványcsövön
az
ötévenkénti nyomáspróba alkalmával
illeszkedési próbával ellenőrizni kell a
csatlakozó menet épségét, a föld alatti
tűzcsap
kifolyócsonkjával
egyező
csonkra függőleges helyzetben felszerelt
állványcsövön a szerelvények zárt és
nyitott állásában - a nyitott esetben a
csonkok kupakkapoccsal zárt állapota
mellett - 1,0 MPa túlnyomású vízzel
tömítettségi próbát kell végezni. A
vizsgálat eredményes, ha 2 perc
vizsgálati idő alatt a kiömlő ágakon és
az állványcső egyéb részein szivárgás
nem tapasztalható.
274. § (1) Medencék, tartályok (a
továbbiakban együtt: víztárolók) és
egyéb
vízforrások
félévenkénti
felülvizsgálatáról, ötévenkénti teljes
körű felülvizsgálatáról az üzemben
tartásáért felelős szervezet gondoskodik.
Gondoskodik továbbá azon tartozékok
nyomáspróbázásáról,
amelyek
a
használat során nyomásnak vannak
kitéve.
(2) A féléves felülvizsgálat során a 268.
§-ban
meghatározott
általános
feladatokon felül a felülvizsgálatot

próbával; a kulcsokon rendellenes
deformáció, repedés nem megengedett,
ac) az állványcső működtethetőségét
vagy az áttétkapocs állapotát és
ad) a sugárcső biztonságos és könnyű
működtethetőségét,
b) elvégzi a szerelvényszekrényen és a
szerelvényeken, tartozékokon a gyártó
által előírt karbantartásokat és
c) a vizsgálat során nem megfelelőnek
minősített szerelvényekről, tartozékokról
írásban értesíti az üzemben tartásért
felelős szervezetet.
272. § A szerelvényszekrényekben
elhelyezett állványcsövet, nyomótömlőszerelvényt, áttétkapcsot 5 évenként
nyomáspróbának kell alávetni.
273. § A föld alatti tűzcsaphoz
elhelyezett állványcsövön az ötévenkénti
nyomáspróba alkalmával illeszkedési
próbával ellenőrizni kell a csatlakozó
menet épségét, a föld alatti tűzcsap
kifolyócsonkjával
egyező
csonkra
függőleges
helyzetben
felszerelt
állványcsövön a szerelvények zárt és
nyitott állásában - a nyitott esetben a
csonkok kupakkapoccsal zárt állapota
mellett - 1,0 MPa túlnyomású vízzel
tömítettségi próbát kell végezni. A
vizsgálat eredményes, ha 2 perc
vizsgálati idő alatt a kiömlő ágakon és az
állványcső egyéb részein szivárgás nem
tapasztalható.
274. § (1) Medencék, tartályok (a
továbbiakban együtt: víztárolók) és
egyéb
vízforrások
félévenkénti
felülvizsgálatáról, ötévenkénti teljes
körű felülvizsgálatáról az üzemben
tartásáért felelős szervezet gondoskodik.
Gondoskodik továbbá azon tartozékok
nyomáspróbázásáról,
amelyek
a
használat során nyomásnak vannak
kitéve.
(2) Az féléves felülvizsgálat során a 268.
§-ban
meghatározott
általános
feladatokon felül a felülvizsgálatot
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végző személy megvizsgálja az oltóvíz
mennyiségét, az utántöltésre való
szerelvények állapotát, a szívóvezeték
állapotát,
a
lábszelep
működőképességét, fűtött víztárolók
esetén
a
fűtési
rendszer
működőképességét.
275. § (1) Víztárolók esetében az ötéves
teljes körű felülvizsgálat során az
általános és féléves feladatokon felül a
felülvizsgálatot végző személy elvégzi
(2) A szívóvezeték nyomáspróbája a
szívókosár
nélküli,
lezárt
szívóvezetéken vízzel történik, a
próbanyomás
értéke
1,5
MPa,
időtartama 5 perc. A nyomáspróba alatt
a szerelvényeknél szivárgás nem
megengedett.
130. A kisfeszültségű erősáramú
villamos berendezések időszakos
tűzvédelmi felülvizsgálata
277. § (1) A villamos berendezés
használatbavételét
követően
a
berendezés üzemeltetője, ha jogszabály
másként nem rendelkezik,
a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél
nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes
osztályba tartozó anyag gyártására,
feldolgozására,
tárolására,
felhasználására szolgáló helyiség vagy
szabadtér esetén legalább 3 évenként,
132. Villámvédelem felülvizsgálata
280. §
(2) A nem norma szerinti meglévő
villámvédelmi
berendezést,
ha
jogszabály másként nem rendelkezik,
tűzvédelmi szempontból
a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél
több
robbanásveszélyes
osztályba
tartozó
anyag
gyártására,
feldolgozására,
tárolására
szolgáló
helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási
alaprendeltetésű
építmény
vagy
szabadtér esetén legalább 3 évenként,

végző személy megvizsgálja az oltóvíz
mennyiségét, az utántöltésre való
szerelvények állapotát, a szívóvezeték
állapotát, a lábszelep működőképességét,
fűtött víztárolók esetén a fűtési rendszer
működőképességét.
275. § (1) Víztárolók esetében az ötéves
teljes körű felülvizsgálat során az
általános és féléves feladatokon felül a
felülvizsgálatot végző személy elvégzi
(2) A szívóvezeték nyomáspróbája a
szívókosár nélküli, lezárt szívóvezetéken
vízzel történik, a próbanyomás értéke 1,5
1,0 MPa, időtartama 5 perc. A
nyomáspróba alatt a szerelvényeknél
szivárgás nem megengedett.

a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél
nagyobb mennyiségű fokozottan tűzvagy
robbanásveszélyes
osztályba
tartozó anyag gyártására, feldolgozására,
tárolására, felhasználására szolgáló
helyiség vagy szabadtér esetén legalább
3 évenként,

a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél
több
fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag
gyártására,
feldolgozására,
tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó,
ipari vagy tárolási alaprendeltetésű
építmény vagy szabadtér esetén legalább
3 évenként,
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281. § (1) A norma szerinti
villámvédelemről
szóló
műszaki
követelmény hatálya alá tartozó
villámvédelemmel ellátott építmények,
szabadterek esetében a villámvédelem
felülvizsgálatát
c) a 18. mellékletben foglalt táblázatban c) 18. mellékletben foglalt táblázatban
előírt időszakonként és
előírt időszakonként az LPS I és LPS II
fokozat esetén legalább 3 évenként,
d) a villámvédelem vagy az építmény d) a villámvédelem vagy az építmény
átalakítását, bővítését és a vonatkozó átalakítását, bővítését és a vonatkozó
műszaki
követelményben
foglalt műszaki
követelményben
foglalt
különleges eseményt követően
különleges eseményt követően
a c) pont alá nem tartozó egyéb esetben
legalább 6 évenként, és
új rendelkezés
e) a villámvédelem vagy az építmény
átalakítását, bővítését és a vonatkozó
műszaki
követelményben
foglalt
különleges eseményt követően
kell elvégezni.
XXI. FEJEZET
TŰZVÉDELMI MŰSZAKI
MEGFELELŐSÉGI KÉZIKÖNYV
133. Általános követelmények
282.
§
(1)
Az
építmény
használatbavételét követő 60 napon
belül az építmény tulajdonosának,
társasház esetén a társasháznak az
építményre vonatkozó Tűzvédelmi
Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel (a
továbbiakban:
TMMK)
kell
rendelkeznie
e) a 2000 m2-nél nagyobb tárolási e) a 2000 m2-nél nagyobb tárolási
épületek vagy
épületek, vagy
f) speciális építménynek minősülő „f) speciális építménynek minősülő
közúti alagút, valamint felszín alatti közúti alagút, valamint felszín alatti
vasút
vasút, vagy
új rendelkezés
g) a b)-e) pontban felsorolt rendeltetésű
meglévő épületek, ott meghatározott
alapterületet meghaladó bővítése
esetében.
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1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
1. táblázat, A kockázat meghatározása alcímhez
1

2

A
A kockázati egység kockázati osztálya
A kockázati egység kijárati szintje és a kijárati szint feletti legfelső,
a 12. § (4) bekezdése alapján figyelembe vett építményszintje
közötti szintkülönbség (m) építményszintjének szintmagassága,
valamint a kilátó és az állvány jellegű építmény esetében a
legmagasabb emberi tartózkodásra szolgáló járófelület magassága
(m)
Több kijárati szinttel rendelkező kockázati egység esetén azt a
kijárati szintet kell figyelembe venni, amely a legnagyobb
szintkülönbséget eredményezi az egyes építményszintek és az
azokhoz tartozó kijárati szintek szintkülönbségei között
A kockázati egység kijárati szintje és a kijárati szint alatti legalsó
építményszintje közötti szintkülönbség építményszintjének
szintmagassága (m)

3

4

Több kijárati szinttel rendelkező kockázati egység esetén azt a
kijárati szintet kell figyelembe venni, amely a legnagyobb
szintkülönbséget eredményezi az egyes építményszintek és az
azokhoz tartozó kijárati szintek szintkülönbségei között
A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű helyiségének
befogadó-képessége, valamint a kilátó, a ponyvaszerkezetű
építmény, az állvány jellegű építmény és szín esetében az építmény
befogadóképessége (fő)

B
NAK

C
AK

D
KK

E
MK

0,00-7,00

7,01-14,00

14,01-30,00

>30,00

0,00 - -3,00
0,00 - 4,00

-3,01 - -6,00
4,01 - 7,00

-6,01 - -9,00
7,01 - 14,00

> -9,00
> 14,00

1-50

51-300

301-1500
> 300

>1500
a létszám nem
releváns
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2. táblázat, A kockázat meghatározása alcímhez

1

A

B

C

A kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége

A kockázati egység kockázata

Egyes rendeltetések
besorolása a menekülési
képesség alapján (példák)

2

önállóan menekülnek

NAK

3

segítséggel menekülnek

AK

4

előkészítés nélkül menthetők

KK

5

előkészítéssel vagy azzal sem menthetők

MK
5 főig KK, afelett MK
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- lakás,
- iroda,
- üzlet,
- kizárólag járóbeteg-ellátás,
- kereskedelmi szálláshely,
- iskola 10 év feletti
korosztály részére
- jellemzően menekülésben
nem korlátozott személyek
részére szolgáló szálláshelyek
(kollégium, munkásszálló,
hasonló rendeltetések),
- múzeum, kiállítótér,
templom, színház
- óvoda,
- iskola 6-10 éves korig,
- kényszertartózkodás
- bölcsőde,
- fekvőbeteg-ellátás
- menekülésben korlátozott
személyek lakóotthona
- intenzív osztály,
- műtő
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3. táblázat, A kockázat meghatározása alcímhez
A
1
2
3
4
54
6
75
8
6
7

Tárolási alaprendeltetésű kockázati egység tárolóhelyiségében tárolt anyagok, termékek, tárgyak jellemzői
Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás,
tárolóeszköz nélkül
a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
anyag passzív tárolása esetén

NAK

egyéb esetben

AK

Mérsékelten tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen
anyagból készített termék, tárgy; a mennyiségtől és a csomagolás tűzvédelmi
jellemzőitől függetlenül, és/vagy tárolóhelyiségenként 300 100 l/kg-nál nagyobb, de
legfeljebb 3.000 300 l/kg mennyiségben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
osztályba tartozó anyag
Mérsékelten tűzveszélyes és nem tűzveszélyes anyagok és ilyen anyagból készített
termék, tárgy; a mennyiségtől és a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül,
és/vagy tárolóhelyiségenként 3.000 300 l/kg-nál nagyobb mennyiségben fokozottan
tűz- vagy robbanásveszélyes anyag
Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolása legfeljebb 300 l/kg
mennyiségben
Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolása 300 l/kg-nál nagyobb l/kg
mennyiségben

a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
anyag passzív tárolása esetén

AK

egyéb esetben

KK

a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
anyag passzív tárolása esetén

KK

egyéb esetben

MK
KK
MK

kizárólag semleges és nem mérgező gázok
éghető, oxidáló, mérgező gázok
legfeljebb 1000 kg gázmennyiségig
éghető, oxidáló, mérgező gázok, ha a gáz
mennyisége meghaladja az 1000 kg-ot

Gázpalacktároló

11
8
9
10
11
12
13
14
15

NAK

Mérsékelten tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen
anyagból készített termék, tárgy; a mennyiségtől és a csomagolás tűzvédelmi
jellemzőitől függetlenül, és/vagy tárolóhelyiségenként legfeljebb 300 100 liter vagy kg
(a továbbiakban: l/kg) mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag

98
10

B
A kockázati egység
kockázata

Gépjárműtároló, max. 10 személygépkocsi
Gépjárműtároló, 10-nél több személygépkocsi
Egyéb gépjárműtároló tehergépkocsi, autóbusz, trolibusz, egyéb gépjármű részére
Parkológépes vagy gépesített gépjárműtároló
Vasútijármű tároló
Légijármű-tároló - Repülőgép hossza max. 12 m, törzsszélessége max. 2 m,
Légijármű-tároló - Repülőgép hossza >12 m vagy törzsszélessége >2 m
Szemestermény-tároló
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NAK

KK
MK
NAK
AK
KK
KK
KK
AK
KK
AK
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4. táblázat, A kockázat meghatározása alcímhez

A

B

1
rendeltetése

3
4

Lakó
Közösségi
Ipari, mezőgazdasági, és a rendeltetés
szerinti kockázat mértéke NAK vagy AK
Tárolási, és a tárolt anyagok, termékek,
tárgyak alapján a kockázat mértéke NAK

6

D

Az önálló rendeltetési egység

2

5

C

legnagyobb befogadóképességű
helyiségének maximális
befogadóképessége

területén rendeltetésszerűen
tartózkodó személyek
menekülési képessége

nem releváns
300 fő

önállóan menekülők
önállóan menekülők

50 fő

önállóan menekülők

nem releváns

nem releváns
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maximális alapterülete

500 m2
300 m2
300 m2
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2. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
1. táblázat, a Tűzeseti szerkezeti állékonyság alcímhez
Építményszerkezetek tűzvédelmi osztályára és tűzállósági teljesítményére vonatkozó követelmények
A
B
C
D
E
F
G
1
Mértékadó kockázati osztály
NAK
AK
2
Pince+ Pince+ Pince+ Pince+
egyéb
Pince+
földszint földszint földszint
földesetben földszint
Építményszerkezet
,
+
szint+
lakóépül max. 2
max. 2
et esetén emelet
emelet
pince+
földszint
+
emelet
3
Teherhordó falak és
D
D
D
C
A2
A2
merevítéseik a pinceszint
REI 15 REI 30 REI 30 REI 30 REI 45 REI 30
kivételével
4
Teherhordó pillérek és
D
D
D
C
A2
A2
merevítéseik a pinceszint
R 15
R 30
R 30
R 30
R 45
R 30
kivételével
5
Pinceszinti teherhordó falak
A2
A2
A2
A2
A2
A2
és merevítéseik
REI 30 REI 30 REI 30 REI 45 REI 60 REI 45
6
Pinceszinti pillérek és
A2
A2
A2
A2
A2
A2
merevítéseik
R 30
R 30
R 30
R 45
R 60
R 45
7
Pinceszint feletti födém
A2
A2
A2
A2
A2
A2
REI 30 REI 30 REI 30 REI 45 REI 60 REI 45
8
Teherhordó Emeletközi és padlásfödém
D
D
C
A2
építményREI 15 REI 30
REI 30 REI 45
9
szerkezetek Tetőfödém tartószerkezete,
D
D
D
C
A2
C
merevítései, valamint
REI 15 REI 15 REI 15 REI 15 REI 30 REI 30
tetőfödém 60 kg/m2
felülettömeg felett
10
Tetőfödém térelhatároló
D
D
D
D
A2
D
szerkezete
REI 15 REI 15 REI 15 REI 15 REI 30 REI 15
(60 kg/m2-ig)
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H
KK
Pince+
földszint+
max. 4
emelet

I

J

K
MK
Pince+
földszint+
max. 4
emelet

L

egyéb
esetben

Pince+
földszint

A2
REI 60

A1
REI 90

A1
REI 60

A1
REI 90

A1
REI 120

A2
R 60

A1
R 90

A1
R 60

A1
R 90

A1
R 120

A2
REI 60
A2
R 60
A2
REI 60
A2
REI 45
A2
REI 45

A1
REI 90
A1
R 90
A1
REI 90
A1
REI 60
A2
REI 60

A1
REI 60
A1
R 60
A1
REI 60
A2
REI 45

A1
REI 90
A1
R 90
A1
REI 90
A1
REI 60
A2
REI 60

A1
REI 120
A1
R 120
A1
REI 90
A1
REI 90
A2
REI 60

A2
REI 30

A2
REI 30

A2
REI 30

A2
REI 45

A2
REI 60

egyéb
esetben
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11
12

13
14

15
16

17
18
19
20
21

22

Fedélszerkezet
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
Épületen belüli és
D
D
D
C
A2
A2
A2
A1
A1
A1
A1
menekülési útvonalnak
R 15
R 30
R 30
R 30
R 45
R 45
R 60
R 90
R 60
R 90
R 90
minősülő lépcsők és
lépcsőpihenők
tartószerkezetei és
járófelületének alátámasztó
szerkezetei
Menekülési útvonalat képező
A1
szabadlépcső tartószerkezete
Tűzterjedés Tűzgátló
Tűzfal
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
gátlás
alapszerkez
REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 REI 180 REI 180 REI 180 REI 240 REI 240 REI 240
építmény- et
szerkezetei
Mértékadó kockázati osztály
NAK
AK
KK
MK
Pince+ Pince+
Pince+ Pince+
egyéb
Pince+ Pince+
egyéb
Pince+ Pince+
egyéb
földszint földföldszint
földesetben földszint
földesetben földszint
földesetben
Építményszerkezet
,
szint+
szint+
szint+
szint+
lakóépü- max. 2
max. 2
max. 4
max. 4
let
emelet
emelet
emelet
emelet
esetén
pince+
földszint
+
emelet
Tűzgátló
D
D
D
C
B
B
A2
A1
A1
A1
A1
válaszfal
EI 15
EI 15
EI 15
EI 15
EI 30
EI 30
EI 30
EI 60
EI 60
EI 60
EI 90
Tűzgátló
Tűzgátló fal
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A1
A1
A1
A1
alapszerkez
®EI 30 ®EI 30 ®EI 30 ®EI 30 ®EI 45 ®EI 45 ®EI 60 ®EI 90 ®EI 60 ®EI 90 ®EI 120
et
Tűzgátló
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A1
A1
A1
A1
födém
REI 30 REI 30 REI 30 REI 30 REI 45 REI 45 REI 60 REI 90 REI 60 REI 90 REI 120
Tűzterjedés elleni gát
A2 a csatlakozó födémre, falra előírt követelménnyel megegyező tűzállósági teljesítményű, de legfeljebb 90
tűzA2 EI2 90-C
falban
Tűzterjedés
gátlás
Tűzépítménygátló
D
A2
A2
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szerkezetei
23

24

25
26
27
28
29
30
31

Menekülési
útvonalon
alkalmazott
építményszerkezetek

nyílás- tűzgátl
ó
falban
Tűzgátló
záró
felvolezárás
nóaknaajtó
Tűzgátló
réskitöltőréslezáró
rendszerek
Tűzgátló
lineáris
hézagtömítések
Tűzgátló
záróelem
Falburkolat

EI2 30-C

EI2 60-C

EI2 90-C

a vonatkozó műszaki követelmény szerint

az átvezetéssel érintett szerkezettel megegyező tűzállósági teljesítményű, de legfeljebb EI 90

a csatlakozó szerkezetekre előírt követelménnyel megegyező tűzállósági teljesítményű, de legfeljebb EI 90
EI 30

EI 60

EI 90

EI 60

EI 90

D s1,
d0
Dfl s1
D s1,
d0

D s1, d0 D s1, d0 D s1, d0 C s1, d0 D s1, d0 B s1, d0

A2

B s1,d0

A2

A2

Dfl s1
D s1,d0

Dfl s1
Dfl s1
Cfl s1
Dfl s1
Bfl s1
D s1, d0 D s1, d0 C s1, d0 D s1, d0 B s1, d0

A2
A2

Bfl s1
B s1,d0

A2
A2

A2
A2

Álpadló

D EI 15

D EI 15

D EI 15

D EI 15

C EI 30

D EI 30

Hő- és hangszigetelés,
burkolat nélkül vagy burkolat
mögött

B s1,d0

B s1,d0

B s1,d0

B s1,d0

A2
s1,d0

A2s1,d0

A2 EI
60
A1

A2 EI
60
A1

A2 EI
60
A1

A2 EI
90
A1

Padlóburkolat
Álmennyezet,
mennyezetburkolat
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A2 EI
30
A2
s1,d0
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1

A
Mértékadó kockázati osztály

B

Épület, önálló épületrész szintszáma (a 12. § (4) bekezdése alapján)
2

C
NAK
1-2

D
NAK
3

Ipari,
Ipari,
mezőgazd mezőgazd
asági,
asági,
tárolási,
tárolási
alaprend. alaprend.
esetén
esetén

1-3

E
NAK

F
AK

G
AK

H
AK

I
KK

J
KK

K
KK

L
MK

M
MK

N
MK

4

1-2

3

4-7

1-2

3-6

7-15

1-2

3-15

>15

1-3

lakó
Közösségi
alaprend. alaprend.
esetén
esetén

3

4

5

6

Építményszerkezet
Kritérium
Teherhordó építményszerkezetek, a födémek és a legfelső szint
lefedését biztosító szerkezet kivételével
- a tűzterjedésgátlásban szerepet játszó falakra EI kritérium is
R
vonatkozik
- a pinceszinti szerkezetek tűzvédelmi osztálykövetelménye
legalább A2, tűzállósági teljesítménykövetelménye legalább R30
Pinceszint feletti, emeletközi, tetőtér alatti és padlásfödémek
- a tűzterjedésgátlásban szerepet játszó födémekre EI kritérium is
vonatkozik
R
- a pinceszint feletti szerkezetek tűzvédelmi osztálykövetelménye
legalább A2, tűzállósági teljesítménykövetelménye legalább R30
Tetőfödémek és a legfelső szint lefedését biztosító teherhordó
szerkezetek
- a szerkezetre vonatkozó EI kritériumtól el lehet tekinteni, ha a
szerkezet megnyílása, átmelegedése a szerkezet környezetét nem
veszélyezteti és a szerkezet vagy valamelyik részének
meggyulladása nem jár a tűz jelentős tetőfelületre való
kiterjedésének veszélyével
REI
- a szerkezetre csak a táblázat szerinti D, de legfeljebb C
tűzvédelmi osztály követelmény vonatkozik, ha be nem épített
tetőteret, padlásteret, emberi tartózkodásra nem alkalmas teret
határol el a külső légtértől
- a felülvilágító tartószerkezetére csak tűzvédelmi osztály
követelmény vonatkozik

Elvárt tűzállósági teljesítmény és tűzvédelmi osztály

15
D

30
D

60
D

30
D

30
C

60
A2

30
A2

60
A2

90
A2

60
A2

90
A2

120
A2

15
D

30
D

60
D

30
D

30
C

60
A2

30
A2

60
A2

90
A2

60
A2

90
A2

90
A2

15
D

15
D

30
D

15
D

15
D

30
A2

30
D

30
A2

60
A2

30
A2

60
A2

60
A2
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A legfelső szint lefedését biztosító, nem teherhordó szerkezet
- 80 kg/m2 feletti felülettömeg esetén a 6. sor szerinti
követelményt kell teljesíteni
- a szerkezetre vonatkozó EI kritériumtól el lehet tekinteni, ha a
szerkezet megnyílása, átmelegedése a szerkezet környezetét nem
veszélyezteti és a szerkezet vagy valamelyik részének
meggyulladása nem jár a tűz jelentős tetőfelületre való
7
kiterjedésének veszélyével
- a szerkezetre vonatkozó REI kritériumtól el lehet tekinteni, ha a
szerkezet megnyílása, átmelegedése a szerkezet környezetét nem
veszélyezteti, a szerkezet vagy valamelyik részének
meggyulladása nem jár a tűz jelentős tetőfelületre való
kiterjedésének veszélyével és a tönkremenetele nem
veszélyezteti a teherhordó szerkezetek állékonyságát
Épületen belüli és menekülési útvonalnak minősülő lépcsők és
8
lépcsőpihenők tartószerkezetei és járófelületének alátámasztó szerkezetei
9 Menekülési útvonalat képező szabadlépcső tartószerkezete
10 Tűzfal

REI

15
D

15
D

15
D

15
D

15
D

15
A2

15
D

30
A2

30
A2

30
A2

R

15

30

60

30

30

60
A2

30

60

90
A2

60

-

30
A2

60
A2

14
15
16
17
18

Tűzgátló válaszfal
- EI helyett EW kritérium alkalmazható a válaszfal a közlekedésre, EI (EW)
menekülésre szolgáló padlófelülettől mért 2,10 m feletti sávjában
EI2 C
Tűzgátló nyílászáró tűzfalban
Födémben:
Tűzgátló nyílászáró tűzgátló falban és tűzgátló födémben
REI C
Tűzgátló záróelem
EI
Felvonóakna ajtó, ha tűzterjedés elleni védelemre szolgál
Tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszerek, tűzgátló lineáris
EI
hézagtömítések

90
A2

180
A1

30
A2

30
A2

60
A2

30
A2

180
A1

60
A2

90
A2

60
A2

90
A2

120
A2

a csatlakozó födémre, falra előírt követelménnyel legalább megegyező tűzállósági teljesítményű,
de legfeljebb 90
A2

12 Tűzterjedés elleni gát
13

60
A2

A2
120
A1

REI

Tűzgátló fal és födém
- EI helyett EW kritérium alkalmazható a legalább B tűzvédelmi
osztályú tűzgátló fal esetében, a közlekedésre, menekülésre
11
szolgáló padlófelülettől mért 2,10 m feletti sávban
EI (EW)
- EI helyett EW kritérium alkalmazható tűzterjedés ellen védett
külső térelhatároló falban, ha a tűz átterjedésének veszélyét nem
növeli

30
A2

15

30
90

30

30

30

30

60

60

90

a vonatkozó műszaki követelmény szerint
az átvezetéssel érintett, továbbá a csatlakozó szerkezetekre előírt követelménnyel legalább megegyező tűzállósági
teljesítményű, de legfeljebb EI 90
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19 Menekülési útvonal padlóburkolata
20 Menekülési útvonal padlóburkolata lépcsőházban

Bfl-s1
Bfl-s1
Bfl-s1 A2fl-s1 Bfl-s1
A2fl-s1
A2-s1,
C-s1, d0 D-s1, d0 B-s1, d0
B-s1, d0
A2-s1, d0
d0

Dfl-s1

Dfl-s1

21 Menekülési útvonal falburkolata, álmennyezete, mennyezetburkolata

D-s1, d0

D-s1, d0

Menekülési útvonalon alkalmazott hő- és hangszigetelés, burkolat
nélkül vagy burkolattal

B-s1, d0

B-s1, d0

A2-s1, d0

15
D

15
D

30
C

22

23 Menekülési útvonal álpadlója

REI

160

Cfl-s1

Dfl-s1

A2-s1, d0

30
D

30
A2

A2-s1, d0

60
A2

60
A2

90
A2
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3. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
1. táblázat, a Tűztávolság alcímhez
1
2
3
4
5
6

A
A épület
mértékadó
kockázati
osztálya
NAK
AK
KK
MK

B

C

D

D

A és B épületek közötti tűztávolság (m), ha B épület mértékadó kockázati osztálya
NAK

AK

KK

MK

3
5
6
7

5
6
7
8

6
7
8
9

7
8
9
10

2. táblázat, a Tűztávolság alcímhez
A
1

B

A tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyességi jellemzői

2
3
4

5

6

NAK
Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból
készített termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül
Csak fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag,
3000 300 litert meghaladó mennyiségben
Mérsékelten tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és
ilyen anyagból készített termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől
függetlenül, és legfeljebb 3000 300 liter mennyiségben fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag

C
D
Épület és tárolási egység közötti tűztávolság (m),
ha az épület mértékadó kockázati osztálya
AK
KK

E
MK

nincs követelmény (tekintettel az éghető csomagolás és tárolóeszköz hiányára)

Kizárólag csak nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen
anyagból készített termék, tárgy éghető anyagú csomagolással
Kizárólag csak fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag legfeljebb 3000 300 l mennyiségben
Létesítményen kívüli kazal, szérű, rostnövénytároló

10

10

12

14

6

6

8

10

100

200

50
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3. táblázat, a Tűztávolság alcímhez
1
2
3

4

5

A
A tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyességi jellemzői
Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy;
éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül
Csak fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 3000 300litert meghaladó
mennyiségben
Mérsékelten tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített
termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és legfeljebb 3000 300 liter
mennyiségben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag
Kizárólag csak nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy
éghető anyagú csomagolással
Kizárólag csak fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 3000 300 l
mennyiségben
Létesítményen kívüli kazal, szérű, rostnövénytároló

4. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
Tűzterjedés ellen védett kialakítás eltérő magasságú tűzszakaszok csatlakozásánál
1. ábra, a Tűzszakaszok csatlakozása épületek külső szerkezetein alcímhez
2. ábra, a Tűzszakaszok csatlakozása épületek külső szerkezetein alcímhez
3. ábra, a Tűzszakaszok csatlakozása épületek külső szerkezetein alcímhez
4. ábra, a Tűzszakaszok csatlakozása épületek külső szerkezetein alcímhez
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B
A tárolási egységtől tartandó tűztávolság (m)
nincs követelmény
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10
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5. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
1. táblázat, a Tűzszakaszok kialakítása alcímhez
A

B

1
2
3

Rendeltetés

4
5

Lakó, üdülő

Lakás, üdülőegység
Kereskedelmi szálláshely,
jellemzően menekülésben nem korlátozott
személyek részére szolgáló szálló,
6
kollégium és lakóotthon,
Szállás
ideértve az akadálymentesített
szálláshelyeket
jellemzően menekülésben korlátozott
76
személyeknek
8 7 Iroda, igazgatás
iroda, igazgatás, hivatal
9 8
Konferenciaközpont
jellemzően menekülésben korlátozott
személyeknek, ha a menekülési képességet
10 9
a 6 év alatti életkor korlátozza,
Bölcsőde
10
Óvoda
alap-, közép-, felsőfokú oktatási
Oktatás, nevelés,
intézmény, iskola, kutatóintézet
gyermekfoglalkoz
jellemzően menekülésben korlátozott
tatás és ellátás
személyeknek, ha a menekülési képességet
11
a 6-10 év közötti életkor korlátozza,
továbbá jellemzően menekülésben nem
korlátozott személyeknek, beleértve az
akadálymentes környezetet
11
speciális oktatási intézmény menekülésben

C

D
E
F
A tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterülete (m2),
beépített tűzoltó berendezés nélkül/tűzoltó berendezéssel
A kockázati egység kockázati osztálya
NAK
ha az épület
ha az épület
mértékadó
mértékadó
AK
KK
kockázata
kockázata
NAK
AK, KK vagy MK
1 000/4 000/5 000/-

G

MK
1 000/-

3 000/6 000
750/1 500

4 000/8 000

3 000/6 000

1 000/1 500

1 000/1 500

500/750

4 000/8 000
-

-

1 000/2 000
1 000/2 000

4 000/8 000
4 000/8 000

-

-

1500/3000

500/750
1000/1500

300/450
500/750

-

-

1 500/3 000

1 000/1 500

500/750

1 000/2 000

4 000/8 000

-

-
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1500/3000

3 000/6 000
3 000/6 000

3 000/6 000

-

1 000/1 500

1 000/1 500
1 000/1 500

1 000/1 500

1 000/1 500
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12

12
13
13
14

korlátozott tanulók részére
jellemzően menekülésben korlátozott
személyeknek, ha menekülési képességet
nem életkortól függő körülmény korlátozza

14
15
Szociális
16
17
18
19
20
21
15
19

16
20

17
22
18
23

Kizárólag járóbeteg-ellátás

750/1 500

4 000/8 000

3 000/6 000

1 000/1 500

Fekvőbeteg-ellátás

750/1 500

2000/4000

1500/3000

1 000/1 500

500/750

750/1 500

2000/4000

1500/3000

1 000/1 500

500/750

-

-

-

1 000/1 500

500/750

750/1 500

4 000/8 000

4 000/8 000

3 000/4 500

1 000/1 500

1 000/2 000

4 000/8 000

4 000/8 000

3 000/4 500

2 000/3 000

1 500/3 000

4 000/8 000

5 000/10 000

4 000/6 000

2 000/3 000

1 000/2 000

4 000/8 000

4 000/8 000

3 000/5 000

1 000/1 500

500/1 000

750/1 500

2 000/4 000

500/750

500/1 000

750/1 500

2 000/4 000

500/750

1 500/3 000

4 000/8 000

5 000/10 000

4 000/6 000

2 000/3 000

Üzlet, szolgáltatóegység

1 000/2 000

4 000/8 000

4 000/8 000

3 000/4 500

1 000/1 500

Áruház, raktáráruház, bevásárlóközpont

1 000/2 000

4 000/8 000

8 000/16 000

7 000/14 000

3 000/6 000

Egészségügyi

Hitéleti
Közösségi
szórakoztató,
kulturális
Közösségi
szórakoztató,
kulturális, hitéleti,
továbbá nézőtérrel
vagy anélkül
kialakított
rendezvénytereket
befogadó
rendeltetések
Kereskedelmi,
szolgáltató

szociális nappali ellátás intézménye (pl.
idősek klubja, menekülésben korlátozott
személyek nappali ellátása, hasonló
rendeltetések)
Menekülésben korlátozott személyek
lakóotthona (idősek otthona, stb.), átmeneti
elhelyezését, ápolását, gondozását,
rehabilitációját biztosító intézmény
Menekülésben nem korlátozott személyek
lakóotthona
templom, zsinagóga, mecset stb.
Múzeum, kiállítótér, gyűjtemény,
könyvtár, levéltár
Színház, mozi, művelődési ház, nézőtérrel
kialakított kulturális- szórakoztató
rendeltetés
Diszkó, zenés-táncos szórakozóhely
Diszkó, zenés-táncos szórakozóhely
Egyéb
Megjegyzés: a rendezvénytér helyisége –
önálló tűzszakaszként való kialakítás esetén
– 50 %-kal meghaladhatja a táblázatban
megadott értéket
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19
24
20
25

sportlétesítmény
(Kizárólag) sport

21
26
22
27
23
28
24
29
25

Közlekedési

1 000/2 000

5 000/10 000

15 000/30 000

12 000/18 000

-

-

-

-

-

2 000/3 000

-

-

-

-

10 000/15 000

1 000/2 000

4 000/8 000

Büntetés-végrehajtás

-

-

2 000/4 000

1 000/1 500

500/750

Pszichiátria

-

-

2 000/4 000

1 000/1 500

500/750

1 500/3 000

4 000/8 000

4 000/8 000

3 000/6 000

2 000/3 000

sportlétesítmény, ha a kockázati egység a
magasság miatt tartozik MK osztályba
sportlétesítmény, ha a kockázati egység
nem a magasság miatt tartozik MK
osztályba
Állomás, terminál, hasonló rendeltetések

Kényszertartózkodás
Egyéb közösségi
rendeltetés

5 000/10 000

2 000/3 000

-

2. táblázat, a Tűzszakaszok kialakítása alcímhez
1

2
3
4
5
6

A
A tárolási rendeltetésű kockázati egységet befogadó épület, önálló
épületrész

Földszintes épület, önálló épületrész
Több szintből álló épület, önálló épületrész
Részben vagy teljesen pinceszinti tűzszakasz

B
C
D
E
A tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterülete (m2), beépített tűzoltó
berendezés nélkül/tűzoltó berendezéssel
A tűzszakasz megengedett térfogata (m3) az a megengedett alapterület 10-szerese
A kockázati egység kockázati osztálya
NAK
AK
KK
MK
10 000/20 000
12 000/24 000
7 000/14 000
4 000/8 000
8 000/16 000
10 000/20 000
5 000/10 000
3 000/6 000
4 000/8 000
5 000/10 000
2 500/10 000
1 500/3 000
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3. táblázat, a Tűzszakaszok kialakítása alcímhez
A
1

Az ipari, mezőgazdasági rendeltetésű kockázati egységet befogadó
épület, önálló épületrész

2
3
4

Földszintes épület, önálló épületrész

5

Több szintből álló épület, önálló épületrész

6

Részben vagy teljesen pinceszinti tűzszakasz

7

Kizárólag növénytermesztésre szolgáló földszintes építmény

B

C
D
E
A tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterülete (m2),
beépített tűzjelző és tűzoltó berendezés nélkül/tűzjelző berendezéssel/tűzoltó
berendezéssel
A tűzszakasz megengedett térfogata (m3) az a megengedett alapterület 10-szerese
A kockázati egység kockázati osztálya
NAK
AK
KK
MK
8 000/12 000/
10 000/15 000/
5 000/10 000/
1 000/4 000/8 000
24 000
30 000
20 000
4 000/8 000/
7 000/10 000/
4 000/8 000/
1 000/3 000/6 000
16 000
20 000
16 000
3 500/5 000/
2 000/4 000/8 000
2 000/4 000/8 000
500/1 500/3 000
10 000
korlátlan
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6. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
1. ábra, a Tűzterjedés elleni védelem megoldásainak további követelményei alcímhez
Függőleges homlokzati tűzterjedés elleni gát metszete
2. ábra, a Tűzterjedés elleni védelem megoldásainak további követelményei alcímhez
Vízszintes homlokzati tűzterjedés elleni gát metszete
3. ábra, a Tűzterjedés elleni védelem megoldásainak további követelményei alcímhez
Magastető tetősíkból kiemelkedő tűzterjedés elleni gátjának metszete
4. ábra, a Tűzterjedés elleni védelem megoldásainak további követelményei alcímhez
Tetőszinti tűzterjedés elleni gát lapostető esetén
5. ábra, a Tűzterjedés elleni védelem megoldásainak további követelményei alcímhez
Magastető tetősíkban tartott tűzterjedés elleni gátjának metszete
ahol
G T2 A1 tűzvédelmi osztályú anyagú tűzterjedés elleni gát magassága, m, G T1 az A2, B, C, D, E tűzvédelmi osztályú anyagból készülő
építményszerkezeteket megszakító A1 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő osztósáv szélessége, m.
G T1 ≥ 0,60 m esetén a B, C, D, E tűzvédelmi osztályú csapadékvíz elleni szigetelés megszakításától el lehet tekinteni, ha a G T1 szélességében a csapadékvíz elleni
szigetelést felülről A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályba tartozó anyagú réteggel fedik.
G T3 ≥ 0,90 m A1 tűzvédelmi osztályú anyagú tűzterjedés elleni gát szélessége, ahol a tűzterjedés elleni gát fölött csak A1 tűzvédelmi
osztályú tetőhéjalás, hőszigetelés és tetőhéjalást tartó szerkezetek alkalmazhatók.
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7. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
1. táblázat, A kiürítés általános követelményei alcímhez
A
füstszegény
levegőréteg
magassága

1
2
3
4
5

5
6

Menekülési út elérési távolsága
Átmeneti védett tér és biztonságos tér elérési távolsága menekülési útvonal nélkül
Menekülési út elérési távolsága, valamint átmeneti védett tér és biztonságos tér
elérési távolsága menekülési útvonal nélkül abban az esetben, ha a helyiség
belmagassága 4 méternél nagyobb, beépített tűzjelző berendezéssel ellátott és hő és
füst elleni védelme biztosított
tűzjelző berendezéssel és hő- és füstelvezetéssel
4-10 m
ellátott térben, ha nincsen tűzoltó berendezés, de a
kiürítési útvonalon biztonsági világítás és
>10 m
menekülési jelek létesülnek

Menekülési
út
elérési
távolságának,
valamint átmeneti
8
védett tér és
biztonságos tér
9
menekülési
útvonal nélküli
10 11 elérési
távolságának
11 12 megengedett
növelése (m)
12 13
7

13 14
14 15
15 6

ipari, mezőgazdasági, tárolási alaprendeltetés
esetén, tűzjelző és tűzoltó berendezéssel és hő- és
füstelvezetéssel ellátott térben, ha a helyiség
alapterülete meghaladja az 5.000 m2-t, de
legfeljebb 10.000 m2, és a kiürítési útvonalon
biztonsági világítás és menekülési jelek létesülnek
ipari, mezőgazdasági, tárolási alaprendeltetés
esetén, tűzjelző és tűzoltó berendezéssel és hő- és
füstelvezetéssel ellátott térben, ha a helyiség
alapterülete meghaladja a 10.000 m2-t és a kiürítési
útvonalon biztonsági világítás és menekülési jelek
létesülnek
ha kétirányú kiürítés biztosított és azon belül a
közös útvonal hosszúsága nem haladja meg a teljes
hosszúság 15 %-át, és a kiürítési útvonalon
biztonsági világítás és menekülési jelek létesülnek

B
C
D
E
a megengedett legnagyobb útvonalhossz (m), ha a
kiürítendő kockázati egység kockázati osztálya
NAK

AK

KK

MK

30

45

45

30 45

45

60

60

30

+5 m

+10 m

+10 m

+10 m

+10 m

+15 m

+15 m

+15 m

4-7 m

+ 15 m

+20 m

+20 m

+20 m

7-10 m
>10 m

+ 20 m
+25 m

+25 m
+30 m

+25 m
+30 m

+25 m
+30 m

4-7 m

+ 20 m

+25 m

+25 m

+25 m

7-10 m

+30 m

+35 m

+35 m

+35 m

>10 m

+40 m

+45 m

+45 m

+45 m

4-10 m

+ 15 m

+20 m

+20 m

+20 m

>10 m

+40 m

+45 m

+45 m

+45 m

200

300

300

200 300

Menekülési útvonal megengedett legnagyobb hossza
Menekülésben korlátozott személyek részére szolgáló átmeneti védett tér elérési
16 7 távolsága menekülési útvonalon keresztül, a menekülési útvonalba lépés helyétől
mérve

40
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2. táblázat, A kiürítés általános követelményei alcímhez
1.
2.

A
Rendeltetés
Gépkocsi parkoló terület

B
Fő/m2, egyéb
1 fő/gépkocsi

3.

Lakás

4 fő/lakás

4.

Iroda

5.

Tárgyalók

1 fő/ minden
megkezdett 6 m2
1 fő/3 m2

6.

Bevásárló központok, raktáráruházak, üzletek

1 fő/5 m2

7.

Előcsarnokok általában, Előcsarnokok olyan
rendeltetés esetén, ahol az egymást követő
rendezvények, események miatt nagylétszámú
ember várakozhat
Fekvőbeteg ellátó egészségügyi intézmény
helyiségei, emeletei, tűzszakaszai, épületei
Kiállítóterek, (múzeum, kiállítás, galéria) kiállító
helyiségei
Éttermek és többcélú termek

2 fő/1 m2
4 fő/1m2

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Diszkók, popkoncertek, szabadtéri
tömegrendezvények ülőhelyek nélkül
Lelátó tribünök állóhellyel
Templomok, vallási létesítmények
rendezvényterei
Uszodák, élményfürdők, gyógyfürdők
medenceterei

A betegágyszám
kétszerese
1 fő/2 m2
1 fő/1,5 m2
4 fő/m2
4 fő/m2
Ülőhelyek +
1 fő/1 m2
1 fő/3 m2

C
Megjegyzés
Ha a tárolt gépjárművek használói jellemzően a hozzá tartozó épület
használóiból állnak, az épületben tartózkodók létszámához a parkoló
létszámát nem kell hozzáadni.
A létszám figyelembe veszi azon esetet, amikor a normál
használattól eltérő tevékenység folyik a lakásban, (házibuli,
rendezvény) mely a tényleges lakószám növekedésével jár.
Nagyteres irodáknál is érvényes fajlagos létszám.
Ha a tárgyalók használói jellemzően a hozzá tartozó épület
használóiból állnak, az épületben tartózkodók létszámához csak a
tárgyalóknál figyelembe vett létszám felét kell hozzáadni.
Valamennyi, a vásárlók által használt térrész alapterületét
számításba kell venni, különösen az eladótereket és a közlekedőket.
A vizes helyiségeket és a kizárólag raktározásra szolgáló területeket
figyelmen kívül lehet hagyni.
Különösen stadionok, színházak, középületek esetén a tűzszakasz
vagy épület befogadóképességéhez legalább a fenti létszám felét
szükséges figyelembe venni.
A fajlagos mutatóba a betegek mellett a látogatók és az intézmény
dolgozói is beletartoznak.
A megadott adat a legkedvezőtlenebb, ülőhely nélküli elrendezésre
vonatkozik.
A látogatók rendelkezésére álló, a rögzítetten beépített bútorokkal
csökkentett nettó hasznos alapterület.
A közlekedőátjárók nélkül.
Az ülőhelyek közötti közlekedőkön és a karzaton is tartózkodást
feltételezve.
Valamennyi, a közönség által szabadon használt terület és vízfelület
figyelembevételével.
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3. táblázat, A kiürítés általános követelményei alcímhez

1

A
menekülő létszám (fő)

2
3
4

0-50
51-100
101-

B
menekülési útvonal, lépcsőkar
legkisebb szabad szélessége (m)
1,2
1,2 + minden további megkezdett 100
főre további 0,6

170

C
menekülési útvonalon beépített ajtó
legkisebb szabad belmérete (m)
0,9
1,2 vagy 2 db 0,9
minden megkezdett 50 főre 0,6 és
egyetlen ajtó szabad belmérete sem lehet
kisebb 0,9 méternél
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4. táblázat, A kiürítési számítás alcímhez
A
1

2
3

füstszegény
levegőréteg
magassága

5
6
7
8
9
10
11
12
13

NAK
1,0

AK
1,5

KK
1,5

MK
1,0 1,5

4-10 m

+0,2

+0,3

+0,3

+0,3

>10 m

+0,3

+0,5

+0,5

+0,5

4-7 m

+0,5

+0,7

+0,7

+0,7

7-10 m

+0,6

+0,8

+0,8

+0,8

>10 m

+0,7

+1,0

+1,0

+1,0

4-7 m

+0,5

+0,7

+0,7

+0,7

7-10 m

+1,0

+1,3

+1,3

+1,3

>10 m

+1,3

+1,5

+1,5

+1,5

4-10 m

+0,5

+1,0

+1,0

+1,0

>10 m

+1,3

+1,5

+1,5

+1,5

6,0

8,0

6,0 8,0

6,0 8,0

Első szakasz

4

Első szakasz
megengedett
növelése
(perc)

tűzjelző berendezéssel és hő- és
füstelvezetéssel ellátott térben, ha nincsen
tűzoltó berendezés, de a kiürítési útvonalon
biztonsági világítás és menekülési jelek
létesülnek
ipari, mezőgazdasági, tárolási alaprendeltetés
esetén, tűzjelző és tűzoltó berendezéssel és hőés füstelvezetéssel ellátott térben, ha a helyiség
alapterülete meghaladja az 5.000 m2-t, de
legfeljebb 10.000 m2, és a kiürítési útvonalon
biztonsági világítás és menekülési jelek
létesülnek
ipari, mezőgazdasági, tárolási alaprendeltetés
esetén, tűzjelző és tűzoltó berendezéssel és hőés füstelvezetéssel ellátott térben, ha a helyiség
alapterülete meghaladja a 10.000 m2-t és a
kiürítési útvonalon biztonsági világítás és
menekülési jelek létesülnek
ha kétirányú kiürítés biztosított és azon belül a
közös útvonal hosszúsága nem haladja meg a
teljes hosszúság 15 %-át, és a kiürítési
útvonalon biztonsági világítás és menekülési
jelek létesülnek

B
C
D
E
a kiürítés megengedett időtartama (perc),
ha a kockázati egység kockázati osztálya

4 14 Második szakasz
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8. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 1. táblázat, A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása alcímhez
A
1
2

0-tól 50-ig

3

nagyobb, mint de legfeljebb

4

nagyobb, mint de legfeljebb

5

nagyobb, mint de legfeljebb

6

nagyobb, mint de legfeljebb

7

nagyobb, mint de legfeljebb

8

nagyobb, mint de legfeljebb

9

nagyobb, mint de legfeljebb

10

nagyobb, mint de legfeljebb

11

nagyobb, mint de legfeljebb

12

nagyobb, mint de legfeljebb

13

nagyobb, mint de legfeljebb

14

nagyobb, mint de legfeljebb

15

nagyobb, mint de legfeljebb

16

nagyobb, mint de legfeljebb

17

nagyobb, mint de legfeljebb

18

nagyobb, mint de legfeljebb

19

nagyobb, mint de legfeljebb

B
Tűzszakasz terület
(m2)
50,
150
150,
300
300,
500
500,
800
800,
1 200
1 200,
1 600
1 600,
2 000
2 000,
2 500
2 500,
3 200
3 200,
3 900
3 900,
4 600
4 600,
5 400
5 400,
6 200
6 200,
7 200
7 200,
8 200
8 200,
9 200
9 200,
10 400
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C
Szükséges oltóvíz-intenzitás
(liter/perc)
0
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
3 000
3 300
3 600
3 900
4 200
4 500
4 800
5 100
5 400

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció – www.flamella.hu email: info@flamella.hu tel.: (30)252812
20

nagyobb, mint de legfeljebb

21

nagyobb, mint

10 400,
12 000
12 000

5 700
6 000

2. táblázat, a Fali tűzcsapok kialakítása alcímhez
Fali tűzcsapok szintenkénti kialakítása
1
2
3
4
5
6
7
8

A
Legfelső padlószint magassága
Az építmény megnevezése
Lakóépület
Igazgatási, iroda- és oktatási épület
Egészségügyi, szociális intézmények,
szállás épületek
Egyéb közösségi épületek
Ipari, mezőgazdasági, termelő, tárolási
épületek

B

C
D
E
F
G
Legfeljebb 14 m
14 m-nél nagyobb és legfeljebb 30 m
30 m-nél nagyobb
egy-egy tűzszakaszában szükséges szintenkénti fali tűzcsapok
Vízhozama
Vízhozama
Vízhozama
egyidejűsége
[liter/perc/
egyidejűsége
[liter/perc/
egyidejűsége
[liter/perc/
tűzcsap]
tűzcsap]
tűzcsap]
2
150
2
200
1
80
2
150
4
200
2

100

3

150

4

200

2

150

3

200

4

200

2

150

3

150

4

200
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3. táblázat, A tűzoltási felvonulási terület paraméterei alcímhez
A csatlakozó épületrész szélessége
B
C
A csatlakozó épületrész szélessége (m1)
Ha a megközelítő tűzoltási felvonulási út tengelyének távolsága a
homlokzattól
3
8,00 m
14,00 m
4
6 m-ig
5,0
8,0
6 m felett 9 m-ig
3,5
5,5
9 m felett 12 m-ig
3,0
4,5
12 m felett 15 m-ig
2,5
3,5
1A csatlakozó épületrész szélességi méretét a tűzoltási felvonulási út tényleges tengelytávolságának függvényében a
táblázati értékek lineáris interpolálásával kell meghatározni.
1
2

A
Párkánymagasság

1. ábra, A tűzcsapok kialakítása alcímhez
A csonkkapocs kialakítása
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9. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
1. táblázat, a Hő- és füstelvezetés alcímhez
A
1
2

B
Érintett helyiség

3
4

menekülési útvonalat
képező

5
6

közlekedő, folyosó
Lépcsőház
Fedett átrium
a füstszakasz számított
belmagassága legfeljebb 4 m

7

C
D
E
Természetes füstelvezetés legkisebb mértéke
füstszakaszonkénti Hatásos nyílásfelület
Füstszegény
levegőréteg
a helyiség alapterületé-nek
minimuma
magassága (m)
%-ában kifejezve
(m2)

F
Légcsere mértéke
(ha nem a hatásos
nyílásfelületet
alkalmazzák)

1
5
3

1 m2
1 m2
1 m2

-

30/óra
30/óra
30/óra
-

1

-

-

-

-

-

a számított
belmagasság fele,
de legalább 3 m

-

1
1

3 m2
0,3 m2

-

-

2

8

-9
9

1200 m -nél nagyobb
alapterületű helyiség,
valamint
tömegtartózkodásra
szolgáló
helyiség

a füstszakasz számított
belmagassága meghaladja
a 4 m-t

Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség
Pinceszinti helyiség
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2. táblázat, a Hő- és füstelvezető szerkezet alcímhez
A
B
1
Nyíláskialakítás
Nyitásszög (fok)
2
Szabad nyílás
3
Nyílószárny
≥ 90
4
Zsalu
90
5
≥ 60
6
7

Nyílószárny

C
Átfolyási tényező
0,65
0,65
0,5
0,45
befelé nyílónál 0,35
0,35
befelé nyílónál 0,3
0,3
befelé nyílónál 0,15

≥ 45
≥ 30
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3. táblázat a Hő- és füstelvezető berendezés alcímhez
A

B

1

2

3

4

Füstelvezetéssel
Füstelvezető
érintett helyiség
ventilátor

Ha az érintett
helyiséget
befogadó
tűzszakasz teljes
területét beépített
vízzel oltó
berendezés védi

Egyéb esetben

C
D
Füstelvezető, valamint légpótló
légcsatorna
az érintett
érintett helyiséggel
helyiség
azonos
tűzszakaszától
tűzszakaszban
eltérő
tűzszakaszban

E

légpótló légcsatorna
érintett
helyiséggel
azonos
tűzszakaszban

E300 x S single, ahol
x legalább
megegyezik az
emeletközi födémre
a beépítési helyen
előírt időtartamkövetelménnyel

EI x (i ↔ o) S,
EI x S multi, ahol
x megegyezik a
tűzgátló
szerkezetekre a
beépítési helyen
előírt időtartamkövetelménnyel

E300 x S, ahol
x legalább
megegyezik az
emeletközi
födémre a
beépítési helyen
előírt
időtartamkövetelménnyel

E600 x S single, ahol
x legalább
megegyezik az
emeletközi födémre
F400 120 90
a beépítési helyen
előírt időtartamkövetelménnyel

EI x S multi, ahol
x legalább
megegyezik a
tűzgátló
szerkezetekre a
beépítési helyen
előírt időtartamkövetelménnyel

E600 x S, ahol
x legalább
megegyezik az
emeletközi
födémre a
beépítési helyen
előírt
időtartamkövetelménnyel

F300 60

F
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az érintett helyiség
tűzszakaszától
eltérő
tűzszakaszban

EI x (i ← o) S,
ahol
x megegyezik a
tűzgátló
szerkezetekre a
beépítési helyen
előírt időtartamkövetelménnyel

G

H

Füstcsappantyú
egy
tűzszakaszon
belül

tűzszakaszok
között

EI x S multi,
E300 x S single
ahol
ahol
x legalább
x legalább
megegyezik a
megegyezik az
tűzgátló
emeletközi
szerkezetekre a
födémre a
beépítési helyen
beépítési helyen
előírt
előírt időtartamidőtartamkövetelménnyel
követelménnyel
E600 x S single
EI x S multi,
ahol
ahol
x legalább
x legalább
megegyezik az
megegyezik a
emeletközi
tűzgátló
födémre a
szerkezetekre a
beépítési helyen beépítési helyen
előírt időtartam- előírt időtartamkövetelménnyel követelménnyel

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció – www.flamella.hu email: info@flamella.hu tel.: (30)252812
4. táblázat, a Légpótlás alcímhez
1
2
3
4
5
6
7

A
Nyíláskialakítás
Szabad nyílás
Nyílószárny
Zsalu

B
Nyitásszög (fok)
≥ 90
90
≥ 60
≥ 45
≥ 30

Nyílószárny

C
Átfolyási tényező
0,7
0,7
0,65
0,5
0,4
0,3

5. táblázat, a Füstmentes lépcsőházi helyiségkapcsolatok, nyílászárók alcímhez
A
B
C
D
E
1
túlnyomásos
nyitott
közlekedő
oltóközpont
füstmentes
füstment es
helyisége
előtér
előtér
2
3
4
5
6

természetes
szellőzésű
füstmentes lépcsőház
nyitott füstmentes
előtér
előtér nélküli
túlnyomásos
füstmentes lépcsőház
előteres
túlnyomásos
füstmentes lépcsőház
túlnyomásos
füstmentes előtér

F
felvonógépház

Sa-C

Sa-C

-

nincs
nincs
követelmény követelmény

-

-

Sm-C

Sa-C

Sa-C

-

-

Sm-C

Sm-C

Sm-C EI2
30

Sa-C

-

-

Sm-C

Sm-C EI2
30

-

-

Sm-C

Sa-C

Sm-C EI2
30

10. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
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G
Füstmentes
lépcsőházi
gépészet
gépháza
-

Önműködő
csukószerkezettel ellátott
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11. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
1. táblázat a Tűzeseti fogyasztók működőképessége alcímhez
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tűzeseti fogyasztó

14

Biztonsági világítás
Gépi hő és füstelvezetés és légpótlás
Hő és füstelvezetés és légpótlás nyílászárói
Túlnyomásos füstmentesítés
Tűzoltó felvonó
Tűzoltó rádióerősítő
Oltóvízellátás nyomásfokozó szivattyúja
Menekülési felvonó
Evakuációs hangosító rendszer
Átmeneti védett térhez, biztonsági felvonóhoz tartozó
kommunikációs összeköttetés
beépített tűzjelző berendezés

15

beépített vízzel, habbal oltó berendezés

13

17

beépített gázzal oltó berendezés, ha az oltás
fenntartásához szükséges
beépített vízköddel oltó berendezés

18

beépített tűzterjedésgátló berendezés

16

2. táblázat a Tűzeseti fogyasztók működőképessége alcímhez
A
1
tűzeseti fogyasztó
2

3

biztonsági világítás
menekülési jelek megvilágítása

4

evakuációs hangosító rendszer

B

C
D
E
időtartam (perc)
A kockázati egység kockázati osztálya
NAK
AK
KK
MK
30
30
60
90
30
30
60
90
30
30
30
30
30
30
60
90
30
30
60
90
Nincs követelmény
90
90
az oltóvízellátás előírt időtartamával megegyező ideig
30
30
60
90
30
30
30
60
30

30

60

90

a XV. fejezet szerint
a vonatkozó műszaki követelményben előírt működési
időtartamig
15
30
a berendezés tűzvédelmi vizsgálata során
megállapított időtartamig
B
C
megengedett kiesés mértéke
NAK, AK, KK osztályú
MK osztályú kockázati
kockázati egység
egység
egy tűzszakasz egy szintjén
belül legfeljebb
1600 m2 ellátott alapterület
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egy tűzszakasz egy
szintjén belül legfeljebb
500 m2
ellátott alapterület
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12. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
1. Táblázat a Villámvédelem alcímhez
A

B

1

C
Védelmi szint

Az építmény rendeltetése

2

Villámvédelmi fokozat
(LPS)

Koordinált túlfeszültségvédelem fokozat
(SPM)
Elektromágneses
villámimpulzus elleni
védelem fokozata
(LPL-SPD)

32

Oktatási rendeltetésű épületek

III

III-IV

43

Menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló épületek, egészségügyi
rendeltetésű épületek, kényszertartózkodásra szolgáló épületek

III

III-IV

54

Tömegtartózkodásra szolgáló épületek, építmények
(nem tartozik ide az ideiglenes sátrak és ponyva szerkezetű építmények)

IV

III-IV

65

Szállodák, kollégiumi épületek (50 fő befogadóképesség felett)

III

III-IV

76

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló,
ipari vagy tárolási alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület vagy
szabadtér

II

II

Robbanásveszélyes térrész: II
8

Korlátozott mértékben robbanásveszélyes épület

III-IV
Nem robbanásveszélyes térrész: IV
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+
2. táblázat, az Elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem alcímhez
A
1
2

B
C
D
Zónában a veszélyes anyag csoportja:
ÁSZ
NSZ
RSZ
IIA
IIB
IIC
Levezetési ellenállás értéke (RLE)
160 MΩ
100 MΩ
80 MΩ
15 MΩ
10 MΩ
5 MΩ
6 MΩ
3 MΩ
1 MΩ

RLE: levezetési ellenállás értéke (MΩ)
RSZ: Rendkívül nagy szikraérzékenység (0,1 mJ –nál kisebb minimális gyújtási energia
3
(MIE))
4
NSZ: Nagy szikraérzékenység (0,1 mJ és annál nagyobb, de 4 mJ –nál kisebb MIE)
ÁSZ: Átlagos szikraérzékenység (4 mJ és annál nagyobb, de 20 mJ –nál kisebb MIE)
5
Emberi test
IIA, IIB, IIC: a robbanásveszélyt okozó anyag gázcsoportja (ATEX)
6
Kis jármű
Porok esetében a porok MIE értéke határozza meg a szükséges levezetési ellenállás értéket.
7
Nagy jármű
Kis jármű: a belső térben használatos kis teherbírású elektromos targonca, vagy annál
kisebb jármű, vagy eszköz, ilyen lehet a kézi irányítású elektromos béka, kerékpár, kerekes guruló asztal.
Nagy jármű: a belsőtérben használatos elektromos targoncánál nagyobb jármű, ilyen lehet a nagy teherbírású targonca, tehergépjármű, tartálykocsi.”
A feltöltődés
forrása
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13. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
1. ábra, a Biztonsági világítás, menekülési jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer alcímhez
A tűzvédelmi jel rögzítési magassága
2. ábra, a Biztonsági világítás, menekülési jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer alcímhez
A menekülési jelek elhelyezése
3. ábra, a Biztonsági világítás, menekülési jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer alcímhez
A biztonsági jelek elhelyezésének változatai
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14. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
1.táblázat, a Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések közös szabályai fejezethez
Beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés létesítési kötelezettsége
A

B

C

1
Rendeltetés, kockázati önálló rendeltetési egység
2
3

További
feltétel

E

Kereskedelmi szálláshely, kollégium, diákszálló,
munkásszálló, menekülésben korlátozott személyek
lakóotthona és más szállásrendeltetések
5

NAK és
AK, KK

KK és MK

Tűzjelző
Tűzoltó
berendezés berendezés
szükséges
az önálló rendeltetési
egység területén

MK

20 fő
elhelyezett
személy
felett
50 fő
elhelyezett
személy
felett
-

igen

hatósági
kötelezés
esetén

igen

igen

igen

igen

Iroda, igazgatás
NAK

500 m2
felett

igen

8

AK

1000 m2
felett

igen

9

KK

7
Iroda, tárgyaló, bemutató terem, pénzügyi
szolgáltatás, posta

10
11
12

F

Szállás

4

5
6

Kockázati
egység
kockázati
osztálya

D

MK
Nevelés, oktatás
Bölcsőde, óvoda, családi napközi otthon, iskola,
főiskola, egyetem, felnőtt képzés és más nevelési,
oktatási rendeltetések

AK, KK

183

500
1000 m2
felett
500 m2
felett

igen
igen
igen

hatósági
kötelezés
esetén
hatósági
kötelezés
esetén
hatósági
kötelezés
esetén
igen
hatósági
kötelezés
esetén
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13
14
15

MK
Menekülésben korlátozott személyek speciális oktatási

16
17

intézménye
Egészségügy és szociális

18

háziorvosi rendelő, szakorvosi rendelő

19
20

fekvőbeteg-ellátás, kórház, klinika, szanatórium

500 m2
felett
legfeljebb
50 fő
ellátott
50 fő felett

igen

-

igen

igen
hatósági
kötelezés
esetén
igen

igen
igen

AK, KK

500 m2
felett

igen

MK

-

igen

KK

-

igen

hatósági
kötelezés
esetén
igen
hatósági
kötelezés
esetén

21

KK

22

MK

100-nál
több
férőhely
esetén
-

-

-

igen

KK

100 fő
helyiségbefogadóképesség
felett

igen

hatósági
kötelezés
esetén

igen

hatósági
kötelezés
esetén

igen

hatósági
kötelezés
esetén

23

fekvőbeteg-ellátáshoz kapcsolódó műtő

24

Hitéleti

25

Templom, zsinagóga, imaház, más hitéleti rendeltetés

26

MK

27

Kulturális, művelődési, szórakoztató, rendezvényterek

28

Színház, zene-színház, opera, hangverseny, balett,
múzeum, képtár, könyvtár, kultúrház, közösségi ház,
mozi, más nézőtérrel vagy anélkül kialakított
rendezvénytér
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AK

100 fő
helyiségbefogadóképesség
felett

igen

igen

igen

igen
Igen
hatósági
kötelezés
esetén
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29

KK

30

KK

31

MK

32

-

33

Kényszertartózkodás

34

Börtön, fegyház, pszichiátria és más
kényszertartózkodás

35

Kereskedelmi, szolgáltató

36

Áruház, üzlet, hipermarket, bevásárló központ,
vendéglátóhely

AK, KK,
MK

AK, KK

37

KK

38

MK

39

Vásárcsarnok, fedett piac

40

Sport

41

Sportcsarnok, uszoda, fedett jégpálya, fedett
labdajáték pálya, edzőterem stb.

42
43
44

Közlekedés
Közösségi és tömegközlekedési létesítmény

185

3.000 1000
fő helyiségbefogadóképesség
felett
8 méternél
magasabb
színpad
a
színpad
belmagassága
a
színpad
padlósíkjától
mérve
meghaladja a
8 m-t

igen

hatósági
kötelezés
esetén

igen

igen

igen

igen

igen

igen
a színpad
védelmére

100 fő
elhelyezett
felett

igen

hatósági
kötelezés
esetén

1000 m2
felett

igen

hatósági
kötelezés
esetén

igen

igen

igen

igen
hatósági
kötelezés
esetén

4000 m2
felett
-

KK és MK

4000 m2
felett

igen

NAK és
AK

4000 m2
felett

igen

KK és MK

-

igen

AK

2000 m2

igen

hatósági
kötelezés
esetén

hatósági
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közönségforgalmi terei (váróterem, pénztárak stb.)

felett

45

KK

1000 m2
felett

igen

46

MK

-

igen

-

az
aluljáróban
lévő üzletek
összesített
alapterülete
meghaladja
az 500 m2-t

igen

47

Közforgalmú gyalogos aluljáróban lévő kereskedelmi,
szolgáltató, vendéglátó zárt helyiség

48

Felszín alatti vasút, közönségforgalmi, üzemi
területek zárt terei

-

-

igen

49

Közúti alagút

-

1000 m
hosszúság
felett

igen

50

Gépjárműtárolás
Zárt gépjármű tároló tűzszakasza

51

AK

52

KK

53

MK

54

KK, MK

186

60
gépjármű
felett
30
gépjármű
felett
15
gépjármű
felett
100
gépjármű
felett

Igen
igen
igen
igen

kötelezés
esetén
hatósági
kötelezés
esetén
hatósági
kötelezés
esetén
hatósági
kötelezés
esetén
igen
[a 118. § (2)
és 121. § (5)
bekezdésekben
meghatározottak
szerint]
hatósági
kötelezés
esetén
hatósági
kötelezés
esetén
hatósági
kötelezés
esetén
hatósági
kötelezés
esetén
igen
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55
56

Raktározás, tárolás
Raktár (kivéve az ömlesztett mezőgazdasági
tárlóhelyiséget és nyitott tárolókat)

57

58

A 100 ˚C-nál kisebb lobbanáspontú éghető
folyadékok tároló- illetve technológiai tartálya

59

Ipari, mezőgazdasági rendeltetés

60

61
62
63

Üzemi területek

AK

a megengedett
tűzszakasz
méret 50%a felett

igen

hatósági
kötelezés
esetén

KK, MK

-

igen

hatósági
kötelezés
esetén

-

a
tűzfelülete
100 m2
vagy
űrtartalma
1000 m3
felett

-

igen

Igen
hatósági
kötelezés
esetén

hatósági
kötelezés
esetén

igen

igen

-

igen

MK

A 3 kV-os és ennél nagyobb névleges feszültségű
erőművi kapcsoló berendezés helyiségében, továbbá a
120 kV-os és nagyobb névleges feszültségű
transzformátorok elhelyezésére szolgáló helyiségében.
Egyéb
Olajat, zsiradékot felhasználó, feldolgozó
nagykonyhai készülékek

-

-

-

Az egy
csoportba
telepített,
vagy a
közös
elszívóval
rendelkező
készülékek
összteljesítménye
meghaladja
az 50 kWot.
Az egy
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csoportba
telepített, vagy
egy
elszívóernyő
alá telepített
készülékek
összteljesítménye
meghaladja az
50 kW-ot

64
65

66

Az épületek alatt kialakított üzemanyagtöltő állomás
(a kútoszlopok hatáskörzetében, valamint a töltőakna
és dómakna veszélyességi övezetében)
Zárt konténeres I. tűzveszélyességi fokozatú
üzemanyag kimérésére szolgáló üzemanyagtöltő
állomás zárt tere
Létfontosságú rendszerelem működéséhez szükséges
informatikai, irányítási rendszerek
számítógépközpontjának elhelyezésére szolgáló
helyiségek

-

-

-

-

-

-

igen

igen
igen

igen

igen

15. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
1. táblázat, az Éghető folyadékok és olvadékok tárolására, kimérésére vonatkozó létesítési követelmények fejezethez
Az éghető folyadékok és olvadékok tárolására szolgáló tárolótelep védőtávolságai más, nem a tárolótelephez tartozó létesítménytől, építménytől mérve (m)
A
B
C
D
1
501 m3-10 000 m3
10 001 m3-40 000 m3
40 000 m3 feletti
2
Megnevezés
folyadékmennyiséget tároló tárolótelep
3
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
4
tűzveszélyességi fokozatú folyadék esetén 1)
5
Lakó-, üdülő- és intézményterület
100
75
40
150
100
60
300
150
75
6
KK és MK osztályú épületek
50
50
50
80
80
60
150
150
150
7
NAK és AK osztályú épületek
50
25
20
60
40
20
150
75
75
8
Autópálya, autóút
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
Egyéb kiépített közforgalmi út
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10 Vonat közlekedésére használt vágány
100
100
50
100
100
50
100
100
50
11 Vasútállomás
200
150
100
300
200
100
500
250
100
1
) Vegyes tárolás esetén a veszélyesebb tűzveszélyességi fokozatú folyadékhoz tartozó követelményt kell figyelembe venni.

188

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció – www.flamella.hu email: info@flamella.hu tel.: (30)252812

2. táblázat, az Éghető folyadékok és olvadékok tárolására, kimérésére vonatkozó létesítési követelmények fejezethez

Védőtávolságok (m)

1

A

B

Megnevezés

Kútoszlop gázolaj esetén
és benzinnél
pisztolygőz
elvezetéssel

C
Dómakna,
töltőhely,
konténerkút gázolaj esetén
és benzinnél
gázingával

D

E

F

Föld feletti
tartály dómja
gázolaj esetén
és benzinnél
gázingával

Kezelő-,
mosóépület,
kültéri
szervizberendezések, üzlet

Pébégázcseretelep2)

KK és MK osztályú
10
10
25
10
épületek
NAK, AK osztályú
3
5
5
10
6
épületek
Vonat közlekedésére
5
20
20
20
15
használt vasúti vágány
Vontató, ipari- és
közforgalmú
6
61)
5
10
6
rakodóvágány,
villamos vágány
Föld alatti, nem a
7 töltőállomáshoz
Vonatkozó műszaki követelmény szerint
tartozó közművezeték
Gáz, kőolaj vagy
8
Vonatkozó műszaki követelmény szerint
terméktávvezeték
1)Vasúti gázolaj feladó kútoszlop esetén 3m.
2) „1a” kategóriájú pébégázcseretelep esetén a védőtávolság a táblázatban feltüntetett érték felére csökken.
2
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3. táblázat, az Éghető folyadékok és olvadékok tárolására, kimérésére vonatkozó létesítési követelmények fejezethez
Elhelyezési távolságok (m)
A
1

Megnevezés

3

Kezelőépület, üzlet, gépkocsimosó épület
nyílászáró szerkezete (nyitható ajtó, ablak)
Kültéri szervizberendezések

4

Kútoszlop

2

5
6
7
8

B

C

D
Kenőanyag
- tároló- és
kirakatszekrény

E

F

Föld feletti
tartály

Éghető
anyagot
tároló
konténer

G

I

Fáradtolaj- Pébégázgyűjtő
cseretelep2)
edényzet

Kútoszlop

Dómakna

2

2

-

8

-

8

21)

5

2

2

-

8

3

8

-

5

-

Hatáskörzet
en kívül
-

-

2

5

-

5

10

5

5

10

3
5

1
1
5
10

5

5
-

5

10

5

10

5

6

5

10

Föld feletti tartály
2
5
0,5
Konténerkút
1
Fáradtolaj-gyűjtő edényzet
5
3
5
Pébégáz-cseretelep
10
10
5
10
LPG (autógáz) vagy CNG (sűrített földgáz)
9
10
10
5
10
gáztartály
10 LPG vagy CNG gáz üzemanyagtöltő kimérő
6
6
10
1) Szervizépület esetén a fáradtolajgyűjtő edényzet az épületen belül elhelyezhető.
2) „1a” kategóriájú pébégázcseretelep esetén az elhelyezési távolság a táblázatban feltüntetett érték felére csökken.
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4. táblázat, az Éghető folyadékok és olvadékok tárolására, kimérésére vonatkozó létesítési követelmények fejezethez
Cseretelepek telepítési távolságai (m)
A
1
2
3
4
5
6

Védett létesítmény

B
C
D
E
F
Megengedett legkisebb távolság a csereteleptől méterben, a
cseretelep kategóriája szerint
„kategórián
1)
„1”
„2”
„3”
„4”
felüli”
5
10
20
30
50
5
5
10
10
10
20
30
50
50
50
5
10
15
20
30

MK és KK osztályú épület
NAK és AK osztályú épület
Vasúti forgalmi vágány
Közlekedési út, járdára, kerékpárút
Talajszintnél mélyebben fekvő
építmény, műtárgy (pl. pince, kút,
7
5
10
10
10
10
csatorna), illetve nyitott vízfolyás és
árok
8
Erősáramú villamos szabadvezeték
külön jogszabály szerint
1) „1a” kategóriájú pébégázcseretelep esetén a telepítési távolság a táblázatban feltüntetett érték felére csökken.
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16. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. táblázat, a Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés alcímhez
A
1
2

Oltóanyag-egység [OE]

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
9
10
12
15
16
17
18
19

B
MSZ EN 3-7 szabvány szerinti
tűzosztály
A
B
5A
21B
8A
34B
55B
13A
70B
89B
21A
113B
27A
144B
34A
43A
183B
55A
233B

C
MSZ EN 1866 szabványsorozat
szerinti tűzosztály

IB
II B
III B
IV B

2. táblázat, a Beépített tűzjelző- és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés alcímhez
A

B

1

Önálló rendeltetési egység vagy
szabadtér alapterületig m2

Általános esetben
OE

2
3
4
5
6
7
8
9

50
100
200
300
400
500
600
700

2
3
4
5
6
7
8
9

C
Fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes anyag tárolása
esetén
OE
6
9
12
15
18
21
24
27
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10
11
12
13

800
900
1000
minden további 250

10
11
12
+2

30
33
36
+6

17. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. táblázat, az Éghető folyadékok és gázok használati szabályai fejezethez
Kereskedelmi egység területén maximálisan tárolható I-II. tűzveszélyességi fokozatú fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékok és
robbanásveszélyes osztályú aeroszolok

1

A
A helyiség alapterülete
(m2)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0-50
0-50
0-50
50-500
50-500
50-500
500-1500
500-1500
500-1500
150015001500-

B
A helyiséget határoló
építményszerkezetek
jellege

C
A kereskedelmi egységet
befogadó tűzszakasz teljes
területén oltóberendezés

D
I-II. tűzveszélyességi
fokozatú folyadékok és
robbanásveszélyes
osztályú aeroszolok
megengedett
összmennyisége (liter)

100
300
300
300

Tűzgátló
Van
Tűzgátló

1000
1000
1000
1500
1500
1500
3000
3000

Van
Tűzgátló
Van
Tűzgátló
Van
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A

1

2
3

4

5

B

Fokozottan tűz- vagy
A kereskedelmi egységet
robbanásveszélyes folyadékok és
befogadó kockázati egység
aeroszolok tárolási jellemzői
teljes területén
oltóberendezés

Eladótérben, tárolóhelyiségben,
más tűzveszélyességi osztályú
anyagokkal együtt
Eladótérben, tárolóhelyiségben,
más tűzveszélyességi osztályú
anyagokkal együtt
Eladótérben, tárolóhelyiségben,
más tűzveszélyességi osztályú
anyagokkal együtt, ha a
kereskedelmi egység önálló
tűzszakaszt képez
Eladótérben, tárolóhelyiségben,
más tűzveszélyességi osztályú
anyagokkal együtt, ha a
kereskedelmi egység önálló
tűzszakaszt képez

Nincs

C
Fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes folyadékok és
aeroszolok megengedett
mennyisége (liter/kg) a
kereskedelmi egység
helyiségében, ha a helyiség
alapterülete
legfeljebb
nagyobb, mint
1.500 m2
1.500 m2
1000
1.500

E
Fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes folyadékok
és aeroszolok megengedett
összmennyisége (liter/kg)
a kereskedelmi egység teljes
területén
3.000

Van

1.500

3.000

3.000

Nincs

3.000

4.500

6.000

van

4.500

9.000

9.000
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2. táblázat, az Éghető folyadékok és gázok használati szabályai fejezethez
A

1

A helyiség alapterülete (m2)

2
3
4

0-50
50-500
500-

D
Fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes I-II.
tűzveszélyességi fokozatú
folyadékok és robbanásveszélyes
osztályú aeroszol megengedett
mennyisége (liter)
10
20
30

E
III. tűzveszélyességi fokozatú
folyadék megengedett mennyisége
(liter)
30
40
60

3. táblázat, az Éghető folyadékok és gázok használati szabályai fejezethez
A PB-gáz cseretelepeken szükséges tűzoltó készülék
B
1 db 43A, 233B és C tűzoltási teljesítményű
2 db 43A, 233B és C tűzoltási teljesítményű
4 db 55A, 233B és C tűzoltási teljesítményű
4 db 55A, 233B és C tűzoltási teljesítményű és
4
„4” kategória esetén
1 db A III B C tűzoltási teljesítményű szállítható oltó
4 db 55A, 233B és C tűzoltási teljesítményű, valamint
5
„kategórián felüli” esetén
1 db A III B C tűzoltási teljesítményű szállítható porral oltó, továbbá
1 db 250 kg-os porral oltó1)
1) A 250 kg-os porral oltó helyett megengedett 5 db A III B C tűzoltási teljesítményű szállítható porral oltó tűzoltó
készülék.
1
2
3

A
„1” kategória esetén
„2” kategória esetén
„3” kategória esetén
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18. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. táblázat, az Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat fejezethez
A
1
2

érintett műszaki megoldás

B
üzemeltetői ellenőrzés
dokumentálás
ciklusidő szükségessége
és módja

C
időszakos felülvizsgálat
dokumentálás
ciklusidő
szükségessége és
módja

3

Tűzoltó készülék

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

4

Fali tűzcsap, vízforrások a természetes
vízforrás kivételével, nyomásfokozó
szivattyú, száraz oltóvízvezeték

6 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

12 hónap (+ 1 hét 1
hónap)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

5

Beépített tűzjelző berendezés

1 nap,
1 hónap,
3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 1 2 hét),
12 hónap (+ 1 hét 1
hónap)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

6

Beépített tűzoltó berendezés

1 hét,
1 hónap

12 hónap (+ 1 hét 1
hónap)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

7

Tűz- és hibaátjelző berendezés

1 nap

6 hónap (+ 1 2 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

8

Tűzoltósági kulcsszéf

1 nap

6 hónap (+ 1 2 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

9

Tűzoltósági rádióerősítő

6 hónap (+ 1 2 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

10

Tűzoltó felvonó

12 hónap (+ 1 hét 1
hónap)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

11

Evakuációs hangrendszer

6 hónap (+ 1 2 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

nincs követelmény
3 hónap
(+ 1 hét)
1 nap

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

nincs követelmény
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D
karbantartás
dokumentálás
ciklusidő
szükségessége és
módja
6 hónap
(+ 1 hónap)1)
12 hónap
tűzvédelmi
(+ 1 hónap)2)
üzemeltetési napló
5 év (+ 2 hónap),
10 év (+ 2 hónap)
Az időszakos
tűzvédelmi
felülvizsgálattal
üzemeltetési napló
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
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12

13

Biztonsági világítás, kívülről vagy
belülről megvilágított menekülési jelek,
korábbi előírások szerinti
irányfényvilágítás
Pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat
biztosító rendszer

tűzgátló
nyílászárók

14
15

Mozgó elemet
Tűzgátló lezárások tartalmazó tűzgátló
záróelemek

1 hónap

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

12 hónap (+ 1 hét 1
hónap)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

Minden
rendezvény
előtt , de
legalább 3
hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 1 2 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

1 hónap

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 1 2 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

6 hónap (+ 1 2 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

6 hónap (+ 1 2 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

6 hónap (+ 1 2 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

6 hónap (+ 1 2 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

6 hónap (+ 1 2 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

6 hónap (+ 1 2 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

6 hónap (+ 1 2 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

használatbavétel
előtt, illetve a
hatékonyságot
befolyásoló
átalakítást követően

mérési jegyzőkönyv

nincs követelmény

16

füstelvezető,
légpótló szerkezet

3 hónap
(+ 1 hét)

17

füstelszívó,
légpótló ventilátor

3 hónap
(+ 1 hét)

18

füstmentesítő
ventilátor

3 hónap
(+ 1 hét)

füstcsappantyú,
zsalu

3 hónap
(+ 1 hét)

20

füstgátló
nyílászáró

3 hónap
(+ 1 hét)

21

mobil füstkötény

3 hónap
(+ 1 hét)

22

Túlnyomásos füstmentes lépcsőház,
túlnyomásos előtér légellátó rendszere
(elvárt légtechnikai paraméterek
teljesülésének ellenőrzése)

19

Hő és füst elleni
védelem
megoldásai

-

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
-
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Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
-

tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló

-
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tűzvédelmi
Az időszakos
6 12 hónap (+ 1 hét
tűzvédelmi
tűzvédelmi
üzemeltetési
felülvizsgálattal
1 hónap)
üzemeltetési napló
üzemeltetési napló
napló
egyidejűleg
tűzvédelmi
Az időszakos
24 Biztonsági tápforrásnak minősülő
1 hónap
6 12 hónap (+ 1 hét
tűzvédelmi
tűzvédelmi
üzemeltetési
felülvizsgálattal
23 akkumulátor, szünetmentes tápegység
(+ 3 nap)
1 hónap)
üzemeltetési napló
üzemeltetési napló
napló
egyidejűleg
1) Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)
2) Az MSZ EN 3 szabványsorozat, MSZ EN 1866 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal
oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása.
23
22

Biztonsági tápforrásnak minősülő
dízelaggregátor

1 hónap
(+ 3 nap)
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