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Szemléletváltás a tűzvédelemben
1. § (1) E rendeletben előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani
a) a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése,

korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása,
b) a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvédelmi berendezés

létesítése, fennmaradása, átalakítása, megszüntetése, használata,
c) gép, berendezés, eszköz használata, tárolása,
d) anyagok előállítása, használata, tárolása,
e) egyéb, az építmény tűzvédelmét biztosító eszközök használata,
f) a szabadtéri rendezvények tartása, valamint
g) egyéb, tűzvédelmet érintő használat, tevékenység
során.
(2) Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre előírást, akkor a
vonatkozó műszaki követelmények tűzvédelmi rendelkezései, vagy azzal egyenértékű
megoldások, kialakítások alkalmazása megfelel az e rendeletben meghatározott biztonsági
szintnek.
2. § (4) Meglévő építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése,
helyreállítása, felújítása, rendeltetésének módosítása esetén az átalakítás mértékének,
körének és az építmény, építményrész tűzvédelmi helyzetét befolyásoló hatásainak
figyelembevételével kell e rendeletet alkalmazni.



OTSZ felépítése
OTSZ korábban pontosan meghatározott követelményeket tartalmazott. Ma vegyesen vannak
benne az általános elvárások és a konkrét (megoldások?) követelmények
A lényeg le van írva a III. fejezetben. Ennyi elég is lenne? A jövő az elvárások megfogalmazása
(1-2 oldalas jogszabály)

TvMI-k szerepe, felépítése 
1. Tűzterjedés elleni védelem; 
2. Kiürítés; 
3. Hő- és füst elleni védelem; 
4. Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények; 
5. Beépített tűzjelző berendezés tervezése, telepítése; 
6. Beépített tűzoltó berendezés tervezése, telepítése; 
7. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem; 
8. Számítógépes tűz- és füstterjedési valamint menekülési szimuláció; 
9. Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv, 
10. Szabadtéri rendezvények; 
11. Építményszerkezete tűzvédelmi jellemzői; 
12. Felülvizsgálat és karbantartás
13. Robbanás elleni védelem



OTSZ fejezetei
Az egyes fejezetek az általános követelményeket, majd a speciális elvárásokat tartalmazzák.
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
II. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
III. FEJEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS TERVEZÉSI ALAPELVEK
IV. FEJEZET TŰZVESZÉLYESSÉGI ÉS KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁS
V. FEJEZET ÁLTALÁNOS SZERKEZETI KÖVETELMÉNYEK
VI. FEJEZET TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM
VII. FEJEZET RENDELTETÉSTŐL FÜGGŐ LÉTESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK
VIII. FEJEZET KIÜRÍTÉS
IX. FEJEZETTŰZOLTÓ EGYSÉGEK BEAVATKOZÁSÁT BIZTOSÍTÓ KÖVETELMÉNYEK
X. FEJEZET HŐ ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM
XI. FEJEZETHASADÓ ÉS HASADÓ-NYÍLÓ FELÜLETEK
XII. FEJEZET SPECIÁLIS ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME
XIII. FEJEZET VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK
XIV. FEJEZET BEÉPÍTET T TŰZJELZŐ ÉS TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI
XV. FEJEZET A BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
XVI. FEJEZET A BEÉPÍTET T TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
XVII. FEJEZET ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK TÁROLÁSÁRA, KIMÉRÉSÉRE VONATKOZÓ LÉTESÍTÉSI 
KÖVETELMÉNYEK
XVIII. FEJEZET HASZNÁLATI SZABÁLYOK
XIX. FEJEZET ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK HASZNÁLATI SZABÁLYAI
XX. FEJEZET ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT
XXI. FEJEZET TŰZVÉDELMI MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI KÉZIKÖNYV
XXII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK



Értelmező rendelkezések
Fogalmak szűntek meg, születtek ill. változtak meg. 
OTSZ-ben 200 fogalom, plusz nézni kell a TvMI-k fogalmait is.

pl. 

• ma már nincs csarnok jellegű épület

• 77. kiürítés: az épületben, speciális építményben tartózkodó személyek eltávozása, 
eltávolítása tűz esetén, ami magába foglalja a menekülést és a mentést,

• 78. kockázati egység: az építmény vagy annak tűzterjedésgátlás szempontjából 
körülhatárolt része, amelyen belül a kockázati osztályt meghatározó körülményeket a 
tervezés során azonos mértékben és módon veszik figyelembe,

• 79. kockázati osztály: a tűz esetén a veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség 
súlyosságát, a tűz következtében fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolá

• 103. menekülési útvonal: a menekülő személyek által igénybe vett közlekedési útvonal, 
amely kialakításával tűz esetén a kiürítés második szakaszában - tömegtartózkodásra 
szolgáló helyiség esetén a helyiség kiürítésére szolgáló nyílászárót követő útvonalon -
biztosítja a menekülő személyek biztonságát a meneküléshez szükséges időtartamig,

• TvMI 2.2. Kiürítés útvonala: az építmény bármely részén tartózkodó személy által 
menekülés folyamata közben tervezetten bejárt útvonal. Magába foglalja a menekülési 
útvonal eléréséig (egy helyiség, ill. helyiségcsoport elhagyásáig) tartó, azaz a kiürítés első 
szakaszában bejárandó elérési útvonalat és a menekülési útvonalat.



Védelmi célok
Egyben fontossági sorrend is
• életvédelmi célok
• közösségi értékvédelmi célok
• tulajdonosi értékvédelmi célok
Az értékvédelmi célok teljesülése érdekében tett tulajdonosi intézkedések
nem befolyásolhatják kedvezőtlenül az életvédelmi és a közösségi
értékvédelmi célok teljesülését.

A tűzvédelmi tervezés kiindulási feltételei:
• egyidejűleg egyetlen tűzesetet kell feltételezni
• az építményt a tűz keletkezésekor rendeltetésszerűen használják
• személyek létszáma, menekülési képessége a rendeltetésnek megfelelő
• a tűzvédelmi megoldások működőképesek és feladatukat terv szerint

teljesítik



Tűzveszélyességi és kockázati osztály
Csak az anyagoknak van tűzveszélyességi osztálya. Helyiségnek, építménynek nincs.

A B C D E megszűnt, helyette:
Robbanásveszélyes osztályba tartozik
• az e rendelet hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt 

anyag
• a kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, 

tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék
Tűzveszélyes osztályba tartozik
• az e rendelet hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt 

anyag
• a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba,
• az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével
• a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál 

magasabb gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag
Nem tűzveszélyes osztályba tartozik
• az e rendelet hatálybalépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag 
• a nem éghető anyag
• az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag



Kockázati osztályba sorolás

A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló kockázat
megállapításához szükséges meghatározni a kockázati
egységek kockázati osztályát és az épület/önálló épületrész
mértékadó kockázati osztályát.
kockázati egység ≠ tűzszakasz

Kockázati osztályok:
• nagyon alacsony kockázati, NAK osztály,
• alacsony kockázati, AK osztály,
• közepes kockázati, KK osztály
• magas kockázati, MK osztály

A kockázati egység kockázati osztályát a tűzvédelmi
dokumentáció készítéséért felelős személy állapítja meg.



Általános szerkezeti követelmények
tűzvédelmi osztály ≠ tűzveszélyességi osztály
Az építési termék, építményszerkezet tűzvédelmi jellemzőit a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény alapján kell igazolni. A kivitelezési dokumentáció tűzvédelmi
munkarésze nem helyettesíti az építési termék, építményszerkezet
tűzvédelmi jellemzőit igazoló dokumentumokat

Tűzterjedés elleni védelem
A tűz átterjedését meg kell gátolni
• az azonos vagy szomszédos telken álló, szomszédos épületek között,
• a szabadtéri tárolóterület tárolási egysége és a szomszédos épület

között,
• a szabadtéri tárolóterület szomszédos tárolási egységeiből kialakított

tűzszakaszok között
Nem kell az azonos telken álló épület és szabadtéri tárolóterület tárolási
egysége közötti tűzterjedés elleni védelemről gondoskodni, ha a szabadtéri
tárolóterület vagy annak része és az épület vagy annak része a (4) bekezdés
szerint egyetlen tűzszakaszként kialakítható.



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 résben, nyílásban, hézagban a tűz
átterjedését az átvezetéssel érintett építményszerkezetre előírt
tűzállóságiteljesítmény-követelmény időtartamáig meg kell gátolni.
A tűzgátló lezárást tartós jelöléssel kell ellátni az átvezetéssel érintett
építményszerkezet mindkét oldalán. A jelölésnek magyar nyelven
tartalmaznia kell az alkalmazott lezárás
a) megnevezését,
b) tűzvédelmi jellemzőit,
c) megfelelőségi igazolásának vagy teljesítménynyilatkozatának 
azonosítóját,
d) kivitelezését végző vállalkozás nevét,
e) kivitelezésének dátumát és
f) megbontása esetére figyelmeztetést a helyreállítás szükségességéről

A tűzgátló lezárás a tűzterjedés elleni védelmet folyamatosan csukott
állapotával vagy a nyílás, áttörés, átvezetés tűz esetén történő
automatikus lezárásával biztosítja



Kiürítés
A benntartózkodó személyek
• a tartózkodási helyüket képező helyiséget elégséges számú,

átbocsátóképességű és megfelelő helyen beépített kijáraton
elhagyhassák,

• a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési
távolságon belül menekülési útvonalra, biztonságos térbe
vagy átmeneti védett térbe juthassanak,

• a nem menthető személyek tartózkodási helye kielégítő
védelmet nyújtson a tűz és kísérőjelenségei ellen.

Hagyományos számítási módszer mellett/helyett használható a
geometriai vagy a számítógépes szimulációs program is.
Rövidültek a megengedett időtartamok (csarnok jellegű
épületek)

a kiürítés megengedett időtartama (perc),
ha a kockázati egység kockázati osztálya

NAK AK KK MK

Első szakasz 1,0 1,5 1,5 1,0

Második szakasz 6,0 8,0 6,0 6,0



a megengedett legnagyobb útvonalhossz
(m), ha a kiürítendő kockázati egység
kockázati osztálya

NAK AK KK MK

Menekülési út elérési távolsága
Átmeneti védett tér és biztonságos tér elérési távolsága
menekülési útvonal nélkül

30 45 45 30

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

45 60 60 30

Menekülési útvonal megengedett legnagyobb hossza 200 300 300 200

Menekülésben korlátozott személyek részére szolgáló
átmeneti védett tér elérési távolsága menekülési
útvonalon keresztül, a menekülési útvonalba lépés
helyétől mérve

40

menekülő létszám (fő) menekülési útvonal, lépcsőkar
legkisebb szabad szélessége (m)

menekülési útvonalon beépített
ajtó legkisebb szabad belmérete (m)

0-50 1,2 0,9

51-100 1,2 vagy 2 db 0,9

101- 1,2 + minden további megkezdett
100 főre további 0,6

minden megkezdett 50 főre 0,6 és
egyetlen ajtó szabad belmérete sem
lehet kisebb 0,9 méternél

Építés alatt álló építményekre is ezek a követelmények



Menekülési úton beépített nyílászárók
Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség menekülésre szolgáló ajtói, valamint az
ilyen helyiségekben tartózkodók menekülésére szolgáló ajtó
• a kiürítés irányába nyíljon vagy a nyitásiránytól függetlenül menekülési útvonalon

beépíthető legyen,
• a kinyithatóság szempontjából menekülési útvonalon beépíthető legyen és
• nyílásába legfeljebb 15 mm magas küszöb építhető be.
A menekülésre szolgáló, vezérléssel működő ajtók esetében a kézi erővel történő nyitást
minden esetben biztosítani kell.
A menekülési útvonalon beépített ajtónál függöny, szélfogó csak úgy helyezhető el, hogy az
széthúzáskor a kijáratot ne szűkítse. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső széleit
eltérő színű csíkkal kell megjelölni.
A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülésre szolgáló ajtóit és a tömegtartózkodásra
szolgáló helyiség menekülési útvonalán beépített ajtókat egy mozdulattal nyithatóan kell
kialakítani.
A lakások, lakóépületek bejáratát, a lakásokhoz vezető közlekedőn beépített ajtókat abban az
esetben lehet bezárni, ha valamennyi érintett személy részére biztosítják a nyitás
lehetőségét.
Menekülésre szolgáló, üzemszerűen kulcsra zárt ajtó nyithatósága megoldásokat a TvMI
tartalmaz
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,



Tűzoltó egységek beavatkozását 
biztosító követelmények

Tűzoltási felvonulási terület és út több helyen szükséges, mint korábbi
rendeletek szerint.

A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszerzési helyeken
gépjárműparkolót kialakítani nem lehet.

Oltóvíz biztosítás mértékadó tűzszakasz terület alapján, de szintszám
szerinti kedvezmény megszűnt.

Tűzoltósági kulcsszéfet kell létesíteni a rendeletben meghatározott
helyeken (pl. 10.000 m2 feletti ipari, tárolási építmények)

Tűzoltósági beavatkozási központ létesítési kötelezettség

Tűzoltósági rádió erősítő

Napelemek elhelyezési biztonsága (részletek a Villamos TvMI-ben)

Tűzoltó készülék szükségességét meghatározó előírások átkerültek a
Használati szabályok részbe.



Hő- és füst elleni védelem
Hő- és füstelvezetést kell létesíteni
• 1200 m2-nél nagyobb alapterületű helyiségben,
• tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben,
• menekülési útvonalon a füstmentes lépcsőház, a füstmentes lépcsőházi előtér és a

tűzgátló előtér kivételével,
• 100 m2-nél nagyobb alapterületű pinceszinti helyiségekben,
• fedett átriumokban,
Füstmentesítést kell létesíteni
• a több pinceszintet kiszolgáló lépcsőházban,
Hő- és füstelvezető szerkezet ≠ nyitószerkezettel ellátott nyílászáró
Légpótló felület szükségessége. Elvezető felülettel együttes nyitása.
Füstszakaszok kialakítása
Füstszakasz határon csak Sa vagy Sm minősítésű ajtó építhető be.

A füstgyűjtő térbe anyag-, terméktárolás akkor tervezhető, létesíthető, ha
• a füstgyűjtő tér maradék térfogata és a füstelvezetés teljesítménye számítással igazolt

módon biztosítja a hő és a füst elvezetését és
• a füstgyűjtő tér hőmérséklete számítással igazolt módon nem emelkedik 150°C fölé

vagy a helyiség teljes területe ESFR sprinklerberendezéssel védett.

Meglevő épületek átalakítás köre, mértéke!!!



Hasadó és hasadó nyíló felületek

OTSZ vs. robbanásvédelem
„robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására,
feldolgozására, használatára, tárolására és forgalmazására szolgáló
alaprendeltetésű helyiség” fogalom hiány
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.
A közlekedési útvonalak és terek védelme érdekében a lefúvató
felületet a helyiségek födémén kell kialakítani.
Ha műszakilag nem megoldható a lefúvató felületek födémen történő
kialakítása, akkor a védőtávolságon belül az üzemi közlekedési
útvonalon kívül egyéb közlekedési útvonal vagy személy tartózkodására
alkalmas tér csak védőfal, terelőfal alkalmazásával megengedett.
A lefúvatás irányában 10 méteren belül ajtó, ablak nem lehet, valamint
más épület vagy épületrész 6 m-nél közelebb nem lehet.



Villamos és villámvédelem 
Elektrosztatikus feltöltődés

A tűzeseti lekapcsolást úgy kell kialakítani, hogy a tűzeseti beavatkozás során a
tűzeseti fogyasztók csoportjai külön legyenek lekapcsolhatók, működtetésük az
egyéb áramkörök lekapcsolása esetén is biztosítható legyen.
Több tűzszakaszon áthaladó vezetékrendszert úgy kell kialakítani, hogy a tűzeseti
lekapcsolással érintett tűzszakaszban beavatkozó tűzoltót áramütés ne
veszélyeztesse.
A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi
készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.
A tűzeseti fogyasztók létesítése, beépítése, kialakítása során biztosítani kell, hogy tűz
esetén működőképességüket az előírt ideig megtarthassák.
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. Egyéb esetekben a villámcsapások hatásaival szembeni
védelmet a meglévő, nem norma szerinti villámvédelemmel is lehet biztosítani.
Az OTSZ hatálya nem terjed ki a technológiai berendezések elektrosztatikus
feltöltődés elleni védelmére.
A tervezés és kivitelezés során az elektrosztatikus gyújtás megakadályozása
érdekében dokumentált védelmi intézkedéseket kell végrehajtani.



Biztonsági világítás, biztonsági jelek
Az OTSZ 146. §-a által meghatározott helyeken az üzemi
világítás kiesésekor is megfelelő megvilágítást adó biztonsági
világítást kell létesíteni
Kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jeleket kell
elhelyezni NAK épület kivételével a menekülési útvonalakon
és 100 fő befogadóképesség feletti helyiségben vs. szabványi
követelmény
Biztonsági jelekkel kell megjelölni az elhelyezett
• tűzoltó készülékeket,
• fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szekrényeket, a száraz

oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontjait,
• bármely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi

jelzésadókat,
• kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelő szerkezeteit

és
• beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjainak bejáratát.



A helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó 
biztonsági jellel kell jelölni
• a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,
• a dohányzás tilalmát és
• a vízzel oltás tilalmát.

Biztonsági jellel kell figyelmeztetni
a) a 20 liternél/kilogrammnál több robbanásveszélyes anyag jelenlétére,
b) a radioaktív anyag jelenlétére és
c) az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére.

Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító
jel.

A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását
biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni.

A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló ajtókat „Tűzszakaszhatár! Az ajtó
önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni.

Felismerési távolság L/100 ill. L/200



Éghető folyadékok és gázok tárolása

I-IV tűzveszélyességi fokozat a folyadékoknál megmaradt.

MSZ 15633 és 99… szabványok alkalmazhatósága? önálló előadást érdemlő
témakör

232. § (6) I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok maximum 20 liter
űrtartalmú tárolóeszközben tárolhatók. Szállítóedény vagy tárolóeszköz?
200 l-s hordó, IBC tartály?

A tárolt mennyiségekbe a robbanásveszélyes aerosol termékek is
beleszámítanak.

A tárolható mennyiség a helyiség alapterületétől, a tárolt anyagok
veszélyességétől függ.

Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén a
megengedett mennyiség megfelelő fémszekrényben tárolható. Szekrényen
kívül egy helyiségben legfeljebb 5 l anyag tárolható.

PB cseretelepek követelményei a régi GOMBSZ-ból az OTSZ-be kerültek.



Használati szabályok
Lényegében nem változtak, csak a tűzveszélyességi osztályok kerültek ki.
Újdonság a speciális építmények (felszín alatti vasútvonal, ponyvaszerkezetű építmény) 
előírásai 
• Tárolási résznél vannak kisebb módosulások. 
Pl tárolt anyag és füstkötény közötti 1 m-es védőtávolság; 200 m2-nél nagyobb tároló 
helyiségben a födém alatti 1 m-en tárolás tilalma; 
Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti 
helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra 
tervezett helyiségben.
Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot 
tárolni tilos. (lakatos műhely tartalék palackok tárolásának tilalma)
Többszintes lakóépületben - az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével -
lakóegységenként nem használható vagy tárolható egynél több propán-bután 
gázpalack.
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.
Füstmentes lépcsőházban nem helyezhető el robbanásveszélyes és tűzveszélyes 
osztályba tartozó anyag.



• Tűzjelző berendezés üzemeltetése
Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó
felügyeletét folyamatosan biztosítja kioktatott személyzet jelenlétével vagy átjelzéssel. A
berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő
abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség
esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van.
A berendezés tervszerű, részleges vagy 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.
• Tűzoltó készülékek
Tűzoltó készülékeket az önálló rendeltetési egységek, vagy a szabadterek alapterülete,
esetlegesen az ott tárolt robbanásveszélyes anyagok jelenléte alapján megállapított
oltóanyag-egységnek megfelelő számban, méretben kell szintenként elhelyezni. Legalább 2
kg ill. 2 l töltetű készüléket kell készenlétbe tartani.
Egy készülék oltóanyag egysége az oltási teljesítményétől függ.
• Szabadtéri rendezvények
Új előírások
A rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülést biztosítani kell.
200 fő résztvevőként min. 1 fő rendező szükséges.
Tömeg irányításának, tájékoztatásának feltételeit biztosítani kell.
A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket
a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének
időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi
hatóságnak eljuttatni.



Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat
Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői
ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18.
mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és
gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

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.

A műveleteket dokumentálni kell.

Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő
védelmi szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell.

Jelző- és oltóberendezésekre az OTSZ részletes előírásokat tartalmaz.
További rendszerspecifikus előírások vannak a TvMI 12-ben, mely a
legnagyobb terjedelmű irányelv.



Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi 
kézikönyv

Az Étv. által is előírt jól karbantartottság elősegítésére, az üzemeltetői feladatok és
a hatósági ellenőrzések támogatására az építmény használatbavételét követő 60
napon belül a tulajdonosnak, társasháznak el kell készíttetnie a TMMK-t, ha az
építmény
• az 5 szintesnél magasabb lakóépületek,
• az 1000 m2-nél nagyobb közösségi épületek,
• az 1000 m2-nél nagyobb ipari épületek,
• a 3000 m2-nél nagyobb mezőgazdasági épületek,
• a 2000 m2-nél nagyobb tárolási épületek vagy
• speciális építménynek minősülő közúti alagút, valamint felszín alatti vasút

A TMMK-ban az építmény tűzvédelmi helyzetét érintő változásokat át kell vezetni,
fel kell tüntetni a változást követő 30 napon belül.

A TMMK-t elektronikus vagy nyomtatott formátumban kell elkészíteni, vezetni és
az építmény területén kell tartani.

Az építmény használatbavételét követő 5. évben, majd azt követően 5 éves
ciklusidővel a tulajdonos köteles felülvizsgáltatni a TMMK-t.



9/2015. (III. 25.) BM r.
Emelkedett a tűzrendészekkel szembeni végzettségi követelmény
7. § (1) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül
legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8
órában kell foglalkoztatni vagy megbízni abban az esetben, ha:
a) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz
fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű
mennyisége meghaladja az 1000 kg-ot vagy 1000 litert, de legfeljebb 5000 kg vagy 5000
liter, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,
b) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy
telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület
meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,
c) a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a
családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma
meghaladja a 100 főt, vagy
d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű
helyiség található,
db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő,
vagy
dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése,
nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20
főt, de legfeljebb 100 fő.



(2) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül
felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni
vagy megbízni abban az esetben, ha:
• a) a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság

működtetésére kötelezett,
• b) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít

elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag
együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg vagy 5000 liter
mennyiséget, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó
szervezetet,

• c) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket
tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra
szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy

• d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
• da) amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,
• db) amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy
• dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása,

kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű
létszáma meghaladja a 100 főt.



(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén minimum heti
40 órában, a (2) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározottak
esetén minimum havi 16 órában kell foglalkoztatni vagy megbízni
felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt.
(4) Amennyiben a gazdálkodó szervezetnél a tűzvédelem ellátása
szolgáltatás igénybevételével történik, a szolgáltatást végzőnek az
adott szolgáltatáshoz e jogszabályban meghatározott képesítéssel kell
rendelkeznie.
(6) A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több
munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására
alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol
középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy
alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát
legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy
készítheti. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály felsőszintű
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a
tűzvédelmi oktatás tananyagát kizárólag felsőszintű tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.



(6a) A tűzvédelmi oktatás tananyagát a tananyag készítésére jogosult
vagy az általa felkészített személy oktathatja.
(7) Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az
esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel
rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat
készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel
rendelkező személy jogosult.
8. § (1) A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló területén
a determinisztikus tűzkockázat-elemzés és tűzterhelés számítás
készítésére felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy
jogosult.
(2) A számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg
tervezett megoldás készítésére tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi
tervező jogosult.
(3) A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv készítésére és
felülvizsgálatára tűzvédelmi szakértő, vagy tűzvédelmi tervező jogosult.



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


