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TŰZVÉDELMI TERVEZŐI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ JOGOSULTSÁGÁT IGAZOLÓ 

IRAT 
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ÉPÍTÉSÜGYI TŰZVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
Az 1996. évi XXXI. torvény 21. § előírásai értelmében, alulírott Herperger Sándor, mint a tűzvédelmi 
műszaki leírás készítője kijelentem, hogy a Görbeháza, Aradi út 29., 563 hrsz. alá tervezett 
Gólyafészek Óvoda es Bölcsőde bővítése sószobával és belső udvar lefedésének építésügyi tűzvédelmi 
tervezése során az alábbiakban felsorolt jogszabályokat es szabványokat alkalmaztam: 

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

54/2014. (XII.5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 

Olyan építési termék hozható forgalomba - az egyedi, hagyományos, természetes, bontott vagy 
műemléki felhasználású építési termék kivételével -, amely rendelkezik az építési termék építménybe 
történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 
szóló jogszabályban meghatározott, beépítéshez szükséges iratokkal.  

Az épület tervezése során eseti tűzvédelmi előírások számomra nem váltak ismerté. 

Az általam készített tűzvédelmi műszaki leírás a kivitelezéshez használható fel. A felhasználás során 
az abban foglaltaktól eltérni, jóváhagyásom nélkül nem lehet. 

Építésügyi tűzvédelmi tervezést végző neve, jogosultsága, elérhetősége 

Herperger Sándor tűzvédelmi mérnök 

Mkr: TUE 05-1232 építésügyi tűzvédelmi tervező 

TUJ 05-1232 beépített tűzjelző berendezés tervező és a kivitelezésért felelős műszaki vezető 
TC-78/10/2016 

TUO 05-1232 beépített tűzoltó berendezés tervező és a kivitelezésért felelős műszaki vezető 
TC-50/11/2016 

 

Cím: 3552 Muhi, Ónodi út 11. 

Tel: +36 20 9776602, 

fax: +36 46 466 733, 

e-mail: plussz92@herperger.t-online.hu 

 

Muhi, 2017. november 29. 

 
Herperger Sándor tűzvédelmi mérnök  
Mk: TUÉ 05-1232 építésügyi tűzvédelmi tervező 
Mk.: TUJ 05-1232 beépített tűzjelző berendezés tervező és a 
kivitelezésért felelős műszaki vezető, TC-78/10/2016 
Mk.: TUO 05-1232 beépített tűzoltó berendezés tervező és a 
kivitelezésért felelős műszaki vezető TC-50/11/2016 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

ELŐZMÉNY 
A megrendelő a meglevő óvoda es bölcsödé épületének bővítését tervezi. 

A tervezett bővítés építési engedéllyel rendelkezik. A kivitelezés tűzvédelmi megfelelősége érdekében 
az alábbi tűzvédelmi műszaki leírás készült. 

ÉPÍTÉS HELYE ÉS MEGNEVEZÉSE 
Görbeháza, Aradi út 29., 563 hrsz.  

Gólyafészek Óvoda es Bölcsőde bővítése sószobával és belső udvar lefedése 

ÉPÍTTETŐ 
Görbeháza Község Önkormányzata  

4075 Görbeháza, Böszörményi út 39. 

A TECHNOLÓGIA TŰZVÉDELMI VONATKOZÁSAI 

A tevékenység tűzvédelmi szempontú ismertetése 

A tervezéssel érintett épületben gyermeknevelés folyik, óvoda és bölcsőde üzemeltetés. Az átalakítás 
miatt az épület rendeltetése, az abban folytatott technológia tűzvédelmi szempontból nem változik. 

AZ ÉPÍTMÉNY ILLETVE KOCKÁZATI EGYSÉGEI RENDELTETÉSE 

Alaprendeltetés 

Közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati 
egység alaprendeltetése. 

Rendeltetési egységek 

A tervezett bővítés külön tűzszakaszként, önálló rendeltetési egységként kerül kialakításra. 

KOCKÁZATI EGYSÉGEK, KOCKÁZATI OSZTÁLYBASOROLÁS 
A tervezett bővítés külön tűzszakaszként, külön kockázati egységként kerül kialakításra. 

Kockázati egységek kockázati osztálya 

Kockázati egység Sószoba egység 

Legfelső használati szint magassága - 0,02 m NAK 

Legalsó használati szint magassága - 0,02 m NAK 

Legnagyobb befogadóképességű helyiség befogadóképessége 10 fő NAK 

A benntartózkodók menekülési képessége Előkészítés nélkül menthetők KK 

Tárolt anyag és mennyisége - - 

Rendeltetés - - 

Az épületrész mértékadó kockázati osztályának megállapítása 

Az épületrész mértékadó kockázati osztálya a megegyezik az abban lévő kockázati egységek kockázati 
osztályai közül a legszigorúbb kockázati osztállyal. 

Az épület, az önálló épületrész mértékadó kockázati osztálya: KK – Közepes Kockázatú 
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ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEK TŰZÁLLÓSÁGI TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK 

Épületszerkezetek tűzvédelmi követelményei 

Építőanyagként nem használhatók fel a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő vizsgálattal 
meghatározott, 50 °C-nál alacsonyabb gyulladási hőmérsékletű anyagok, kivétel a kátrány, a bitumen, 
továbbá a kiszáradt festék- és ragasztóanyagok. 

Az F, Ffl és FL tűzvédelmi osztályú építőanyag, építési termék csak abban az esetben építhető be, ha a 
felhasználását műszaki előírás kifejezetten engedélyezi vagy a felhasználás során többrétegű 
építményszerkezetet hoznak létre, amellyel szemben tűzállósági-teljesítménykövetelmény előírt, és a 
létrehozott építményszerkezet az F, Ffl és FL tűzvédelmi osztályú építőanyaggal, építési termékkel 
együtt vizsgálva A1, A2 vagy B tűzvédelmi osztályba tartozik és kielégíti a tűzállósági-
teljesítménykövetelményt. 

Az F, Ffl és FL tűzvédelmi osztályú építőanyagot tartalmazó többrétegű építési termék csak abban az 
esetben építhető be, ha az F tűzvédelmi osztályú építőanyaggal együtt vizsgálva az A1, A2 vagy B 
tűzvédelmi osztályba tartozik, és az F tűzvédelmi osztályba tartozó anyag folytonossága A1 vagy A2 
tűzvédelmi osztályba tartozó anyaggal indokolt esetben – tűzszakaszhatáron – megszakítható. 

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. 

Rendszerengedéllyel rendelkező építési módszerek, a könnyűszerkezetes technológiával készülő 
épületek csak akkreditált intézet által bevizsgált technológiával és szerkezeti elemekkel, rétegrenddel, 
kialakítással létesíthetőek. 

Nem befolyásolja a szerkezet tűzvédelmi osztályát 

 A1 tűzvédelmi osztályú szerkezet esetében  
 az a bevonat vagy burkolat, amelynek vastagsága legfeljebb 1,5 mm és az égéshője 

legfeljebb 2 MJ/m2,  
 az a belső nem lényeges komponens, amelynek égéshője legfeljebb 1,4 MJ/m2.  

 A2 tűzvédelmi osztályú szerkezet esetében 
 az a bevonat vagy burkolat, amelynek vastagsága legfeljebb 1,5 mm és az égéshője 

legfeljebb 4 MJ/m2,  
 az a belső nem lényeges komponens, amelynek égéshője legfeljebb 4 MJ/m2.  
 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 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. 

Azoknak a szerkezeteknek a besorolását, amelyeknek tűzvédelmi osztálya az előzőek alapján 
egyértelműen nem határozható meg, komponenseik tűztechnikai vizsgálatok során észlelt viselkedése 
és tűzvédelmi osztálya figyelembevételével kell elvégezni, meghatározni. 

Tűzeseti szerkezeti állékonyság 

Az épület tartószerkezeteit úgy kell kivitelezni, hogy tűz esetén az előírt időtartamig azok teherhordó 
képessége megmaradjon, szerkezeti állékonyságával biztosítsa a védelmi szerkezetek rendeltetésének 
ellátását és a tűzszakasz a tűz és kísérő jelenségei elleni védelmi képességét be tudja tölteni. 

Az épületszerkezetek feleljenek meg az alábbi táblázatban foglalt tűzállósági-
teljesítménykövetelményeknek: 
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Mértékadó kockázati osztály KK 

Építményszerkezet Pince+ földszint 
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 Teherhordó falak és merevítéseik a pinceszint kivételével 
A2 

REI 30 

Tervezett külső: Porotherm 30 Klima falszerkezet kétoldali mész-
cement vakolattal 

A1 
REI 180 

Tervezett belső: Porotherm 30 N + F falszerkezet kétoldali mész-
cement vakolattal 

A1 
REI 240 

Tetőfödém tartószerkezete, merevítései, valamint tetőfödém 60 
kg/m2felülettömeg felett 

C 
REI 30 

Tervezett: feszitettbeton födém gerendák, beton födémbéléstestekkel A1 

Fedélszerkezet D 

Tervezett: fa szerkezetű kétállószékes, torokgerendás, csüngő 
szarufavéges fedélszék 

D 

T
ű

zt
er

je
d

és
 g

át
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s 
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m
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rk
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ei
 

Tűzgátló 
alapszerkezet 

Tűzgátló fal 
A2 

(R)EI 45 

Tervezett: Porotherm 30 N + F falszerkezet 
kétoldali mész-cement vakolattal 

A1 
REI 240 

Tűzterjedés elleni gát 
A2 a csatlakozó födémre, falra előírt 

követelménnyel megegyező tűzállósági 
teljesítményű, de legfeljebb 90 

Tűzgátló 
lezárás 

Tűzgátló 
nyílászáró 

tűzgátló falban 
D 

EI2 30-C 

Tervezett: Hörmann HH 90 
A2 

EI2 90-C4 

Tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszerek 
az átvezetéssel érintett szerkezettel megegyező 
tűzállósági teljesítményű, de legfeljebb EI 90 

A tűzterjedés elleni védelemnél meghatározottak szerint 

Tűzgátló záróelem EI 30 

A tűzterjedés elleni védelemnél meghatározottak szerint 

Az áthidalók tűzvédelmi osztály- és tűzállóságiteljesítmény-követelménye tűzgátló falban A1 R 45, 
egyéb esetben A2 R 30. A tervezett áthidalók Porotherm áthidalók 1cm javított mész- vagy 
gipszvakolattal A1 R 60 tűzállósági teljesítménnyel. 

Az egyes építményszerkezetekre vonatkozó követelményeket az építményszerkezetek építményen 
belül betöltött statikai szerepének, a teherátadás rendjének figyelembevételével kell meghatározni. Egy 
építményszerkezet alátámasztására, gyámolítására, függesztésére, merevítésére nem alkalmazható az 
adott szerkezet tűzállósági követelményénél kisebb tűzállóságú szerkezet. 

TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM 

Tűzszakaszok kialakítása 

Az építmény tűzszakaszainak legnagyobb megengedett méretét közösségi alaprendeltetés esetén az 
alábbi táblázat tartalmazza: 

Rendeltetés 

A tűzszakaszok megengedett legnagyobb alapterülete (m2),  
beépített tűzoltó berendezés nélkül/ beépített tűzoltó berendezéssel 

A kockázati egység kockázati osztálya 

KK 

Oktatási, nevelési 
Bölcsőde 500/750 

Óvoda 1000/1500 
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A tervezett építmény tűzszakaszai 

A tervezett bővítés külön tűzszakaszban kerül kialakításra 80,30 m2 alapterülettel. 

ELHELYEZÉS 

Tűzterjedés elleni védelem szomszédos építmények, szabadtéri tárolási egységek 
között 

A tűzterjedés elleni védelem biztosítható tűztávolság tartásával. 

Tűztávolság 

A tűztávolságot az alábbi táblázatok szerint, vagy számítással kell megállapítani. 

„A” épület mértékadó kockázati 
osztálya 

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

NAK AK KK MK 

KK 6 7 8 9 

Az épülettől tartandó tűztávolságot az épület homlokzatának vagy bármely, a homlokzati síkból kiugró 
épületrésznek alaprajzi vetületétől, az épületen kívüli, azzal összeköttetésben álló technológiai 
berendezés esetén annak alaprajzi vetületétől kell mérni. 

Tűz átterjedést befolyásoló körülmények 

A tűzszakaszhatár vonalában tűzterjedés elleni gátat vagy azt helyettesítő beépített tűzterjedésgátló 
berendezést kell létesíteni a tetőn, az eltérő tűzszakaszhoz tartozó külső térelhatároló falfelületek 
között, az egymással 120°-nál kisebb szöget bezáró, eltérő tűzszakaszhoz tartozó külső térelhatároló 
falfelületek esetében. A homlokzati nyílászáró tűzgátló nyílászáróként kerül kialakításra. 

Tető tűzterjedés elleni védelmének követelményei 

A tetőfedés A1-A2 tűzvédelmi osztályú legyen. A tetőszigetelési rendszer Broof(t1) kategóriájú legyen. 

Magastető tetősíkból kiemelkedő tűzterjedés elleni gátja 

 

Magastető tetősíkból kiemelkedő tűzterjedés elleni gátjának metszete 
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Homlokzati tűzterjedés elleni védelem követelményei 

A homlokzati tűzterjedés elleni védelem magába foglalja a külső térelhatároló fal, a hőszigetelő anyag 
és a fal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő rendszerének tűzvédelmi osztályára, valamint 
megszakítására előírt követelmények teljesítését, átszellőztetett légréses fal kialakítása esetén, a 
légrésen belüli tűzterjedés megakadályozását, az e rendelet által előírt homlokzati tűzterjedési 
határérték teljesítését. 

A külső térelhatároló fal azonos tűzszakaszhoz tartozó szakaszát a homlokzati tűzterjedés elleni 
védelem biztosításával kell kialakítani, kivéve az egyszintes épületet. 

Az alkalmazott homlokzati hőszigetelő anyag tűzvédelmi osztálya átszellőztetett légréssel kialakított 
külső térelhatároló fal esetén kizárólag A1 – a lábazat kivételével –, lábazati felületen A1-E lehet. 

10 cm-nél vastagabb maggal rendelkező homlokzati szigetelés nem tervezett. 

A homlokzati tűzterjedési határérték biztosítható a homlokzati tűzterjedési gátnak megfelelő 
homlokzatkialakítással. 

Vízszintes homlokzati tűzterjedés elleni gát metszete 

 

TŰZGÁTLÓ ELVÁLASZTÁSOK 

Tűzszakaszon belül is tűzgátló elhatárolást igénylő helyiségek 

A bővítmény tűzszakaszán belül tűzgátló elhatárolás nem szükséges. 

Tűzgátló lezárások 

Tűzgátló nyílászárók 

Tűzgátló lezárásra az olyan tűzgátló nyílászáró alkalmas, amelynek a fogadószerkezete megfelelő a 
tűzgátló nyílászáró befogadására, továbbá legalább akkor tűzállósági teljesítményű, mint a tűzgátló 
nyílászáróra előírt követelmény, valamint amelynek tűzvédelmi jellemzőit a vonatkozó vizsgálat 
elvégzésével vagy vizsgálati eredmény kiterjesztett alkalmazásával igazolták, továbbá amelyet csak 
olyan kiegészítő burkolattal, bevonattal láttak el, ami nem befolyásolja kedvezőtlenül a tűzvédelmi 
jellemzőket. 

A beépítendő tűzgátló nyílászárónak rendelkeznie kell az MSZ EN 13501-1 szabvány szerinti 
tűzvédelmi osztályba sorolásával vagy minden komponensének tűzvédelmi osztálya az MSZ EN 
13501-1 szerint ismert, és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
13-14. § szerinti besorolás egyértelműen elvégezhető. 

Önműködő csukódással kapcsolatos vizsgálati ciklus szerinti besorolását a várható igénybevétel 
figyelembe vételével C-4. 
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A tűzgátló ajtók önműködő csukódását, minden esetben biztosítani kell. Az ajtókat „TŰZGÁTLÓ 
NYÍLÁSZÁRÓ, AZ AJTÓ ÖNMŰKÖDŐ CSUKÓDÁSÁT BIZTOSÍTANI KELL” felirattal kell 
ellátni. 

A csukódási sebességét úgy kell beállítani, hogy ne okozzon kárt a fogadószerkezetben. 

Ha automatikusan nyíló a tűzgátló nyílászáró, akkor csak manuálisan állítható vissza nyitott állapotba, 
ha tűzjelzés hatására automatikusan becsukódott, 

A tűzgátló nyílászáró kizárólag olyan vasalattal, kiegészítő szerelvénnyel (pl. önműködő 
csukószerkezet, pánikzár, tartómágnes, mozgatószerkezet, stb.) láthatnak el, ami vizsgálattal igazolt 
módon nem befolyásolja kedvezőtlenül a nyílászáró tűzvédelmi jellemzőit, az adott nyílászáróval 
együtt került vizsgálatra és azzal gyárilag összeépítik, vagy ha akkreditált laboratóriumban lefolytatott 
vizsgálattal és a vonatkozó követelményeknek megfelelő teljesítmény-nyilatkozattal rendelkezik és a 
vizsgálat során az adott ajtó szerkezeti kialakításával műszakilag egyenértékű vagy kedvezőbb 
nyílászárón vizsgálták be.  

A tűzgátló nyílászárók rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról az üzemeltetőnek gondoskodnia 
kell.  

Villamos és gépészeti átvezetések tűzterjedés elleni védelme 

Az építmények alapozásába, födémébe és tűzgátló szerkezetébe csővezetéki kapcsolásokat, idomokat 
beépíteni tilos. 

Az előírt E és I tűzállósági teljesítménnyel rendelkező helyiségek közötti építményszerkezetekben 
(tűzgátló fal, tűzgátló válaszfal, tűzgátló födém, egyéb tűzállósági-teljesítménykövetelménnyel 
rendelkező építményszerkezet), átvezetett légtechnikai és egyéb technológiai vezetékek, kábelek, 
vezetékrendszerek átvezetési helyeit az alábbiak szerint, kell kialakítani: 

- A kábeltálcák átvezetéseinél a tűzgátló lezárást minősített, kőzetgyapot táblából és arra felhordott 
tűzvédelmi bevonattal kell biztosítani. 

- A csövek, csatornák átvezetéseinél tűzgátló mandzsetta szükséges a helyiséget határoló 
építményszerkezet mindkét oldalán, továbbá a faláttöréseknél keletkező hézagot, rést, tűzgátló 
réskitöltő-réslezáró rendszerrel kell tömíteni. 

- A légtechnikai vezetékek esetében a tűzszakszhatáron átvezetett vezeték tűzgátló lezárásra 
alkalmas a tűzgátló csappantyú. 

A tűz átterjedését az átvezetéssel érintett építményszerkezetre előírt tűzállósági-
teljesítménykövetelmény időtartamáig - tűzgátló fal esetén 45 percig - meg kell gátolni. 

A beépített rendszereknek rendelkezniük kell teljesítménynyilatkozattal, valamint annak műszaki 
tartalmú alapdokumentumával, mely lehet harmonizált európai szabvány, európai műszaki értékelés, 
vagy ennek hiányában nem harmonizált európai szabvány, más magyar szabvány, Magyarország 
területén elfogadott nemzeti műszaki értékelés, vagy hatályos építőipari műszaki engedély. 

Ezeknél az 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 

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. 
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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. 

BURKOLATOK KÖVETELMÉNYEI 
A gyermekek elhelyezésére, huzamos tartózkodására szolgáló helyiség 

 falburkolata legalább B-s1, d0 tűzvédelmi osztályú, 
 mennyezetburkolata legalább B-s1, d0 tűzvédelmi osztályú, 
 padlóburkolata Bfl-s1 tűzvédelmi osztályú és 
 belső oldali hő- és hangszigetelése A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú 

legyen. 

A tervezett falburkolat festett vakolat (A1), a mennyezet gipszkarton álmennyezet (legalább B-s1, d0), 
a padló burkolat kerámia (A1), belső oldali hő- vagy hangszigetelés nem tervezett. 

KIÜRÍTÉS, MENEKÜLÉS 

A kiürítési koncepció és stratégia meghatározása 

A kiürítéssel érintett 
terület kiterjedése 

A kiürítés időbeli 
ütemezése 

A kiürítés megkezdése A kiürítés célterülete 

Teljes kiürítés: a kiürítés az 
építményben tartózkodó 
valamennyi személyt érinti. 

Egyidejű (együtemű) 
kiürítés: A kiürítést 
valamennyi érintett személy 
egyidejűleg kezdi meg. 

Azonnali kiürítés: A 
riasztásra azonnal megindul 
a kiürítés. 

Kiürítés biztonságos térbe: 
Az érintett személyek az 
építményen kívülre, 
biztonságos térbe távoznak. 

A kiürítés általános követelményei 

 

 

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

KK 

Biztonságos tér  elérési távolsága menekülési útvonal nélkül 45 

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

A kiürítési normaidők 

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

 KK 

Első szakasz 1,5 

Második szakasz 6,0 

A menekülési útvonalakra vonatkozó követelmények 

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 
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A kiürítendő személyek száma 

A sószobában egyidejűleg legfeljebb 10 fő fog tartózkodni. 

Kiürítés számítás 

Legnagyobb elérési távolság: 18,85 m (megengedett: 45 m) 

Legszűkebb keresztmetszet (szabad belméret): 1,00 m (szükséges: 0,90 m, befogadóképesség < 50 fő). 

Az épület kiürítése közvetlenül a szabadba tervezett, ahonnan a menekülő személyek az építménybe 
való visszatérés nélkül biztonságos térbe juthatnak, a kiürítés első szakaszában. 

Az OKF által kiadott „Tájékoztató a kiürítés ellenőrzéséről” előírásaiban szereplő távolságokon belül 
és az előírt szabad nyílásszélesség biztosításával kiüríthető. 

FELVONÓK  
Felvonó létesítése nem tervezett. 

CSATORNÁZÁS 
A tűzterjedés elleni védelemnél meghatározott követelményeken kívül tűzvédelmi követelmény a 
csatornarendszerrel kapcsolatban nincs. A további követelményeket a gépészeti leírás tartalmazza. 

TÜZELŐ-, FŰTŐBERENDEZÉSEK 
A tűzterjedés elleni védelemnél meghatározott követelményeken kívül tűzvédelmi követelmény a 
tüzelő-, fűtőberendezéssel kapcsolatban nincs. A további követelményeket a gépészeti leírás 
tartalmazza. 

SZELLŐZÉS 
A gépészeti aknán kívül elhelyezett szellőző-berendezés több tűzszakaszon átvezetett csatornáit és 
szigetelését A1 vagy A2-s1 minősítésű anyagból kell készíteni. 

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. 

A szellőzőnyílások rácsszerkezetét A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból kell készíteni. 

A mesterséges szellőztetés villamos motorjával B-F tűzvédelmi osztályú építményszerkezet nem 
érintkezhet. 

HŐ- ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM 
Hő-és füst elleni védelem kialakítása nem kötelező. 

ELEKTROMOS RENDSZER 

Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések tűzvédelmi létesítési 
követelményei  

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. 
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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. 

Tűzeseti fogyasztók működőképessége 

A tűzeseti fogyasztók létesítése, beépítése, kialakítása során biztosítani kell, hogy tűz esetén 
működőképességüket az alábbi táblázat szerinti időtartam és a teherhordó falra vonatkozó tűzállósági-
teljesítménykövetelmény időtartama közül a kisebb időtartamig megtarthassák. 

Tűzeseti fogyasztók 

Időtartam (perc) 

A kockázati egység kockázati osztálya 

KK 

Biztonsági világítás 60 

A működőképesség-megtartás megvalósul, tűz esetén, ha az előírt működési időtartamig a tűzeseti 
fogyasztó működéséhez szükséges teljesítményű villamos energia rendelkezésre áll. 

A normál és a biztonsági tápforrás közötti átállás megengedett időtartama biztonsági világítás esetén 1 
másodperc. 

Közüzemi villamos hálózat biztonsági tápforrásként akkor alkalmazható, ha az egyes tápforrásokat 
képező betáplálásoknak 120 kV-os vagy nagyobb feszültségű állomások középfeszültségű 
hálózatrészén van közös pontjuk. 

Tűzeseti fogyasztó biztonsági tápellátására gázmotor nem alkalmazható. 

Tűzeseti lekapcsolások 

Tűzeseti főkapcsolók 

A tűzeseti főkapcsoló az építmény villamos berendezésének egészét kapcsolja le az építményen kívüli 
és építményen belüli áramforrásról. 

Tűzeseti főkapcsolók elhelyezése 

A tűzeseti főkapcsolót a villamos helyiségben kell elhelyezni. 

Biztonsági világítás, biztonsági jelek, feliratok követelményei 

Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a 
vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő 
fény kibocsátására. 

 

A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres 
magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen 
felismerhetőek legyenek, 
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A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló ajtókat „Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani 
kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben. 

A kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett 
menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni. A pánikrúddal ellátott 
ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel. 

A magasan telepített menekülési jelek felismerhetőségi távolságát a vonatkozó műszaki előírás szerint 
kell meghatározni. Az ilyen magasságban rögzített, menekülési útirányt jelző biztonsági jeleket a 
kijárati ajtók fölé, valamint a menekülési út minden irányváltoztatási pontjában el kell helyezni. A 
menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie. 

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. 

Az alacsonyan telepített menekülési jeleknek folyamatosan kell az útirányt mutatniuk, és a biztonsági 
jeleknek 5,0 méter távolságból felismerhetőnek kell lenniük. 

Menekülési jel céljára alkalmas az olyan biztonsági jelzés, amely megfelel a vonatkozó műszaki 
követelményeknek (jelenleg az MSZ EN 3864-1, az MSZ EN ISO 7010, és az MSZ ISO 16069 
szabványok) megfelel. 

A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell. 

Biztonsági világítást kell létesíteni a tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó 
egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon, 

Tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett 

 tűzoltó készülékeket, 
 fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szekrényeket, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi 

pontjait. 

VILLÁMVÉDELEM 
Az épületen villámvédelmi rendszer nem volt kiépítve, így a meglévő nem norma szerinti 
villámvédelem nem értelmezhető. 

A villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell 
biztosítani. 

A villámcsapások hatásával szembeni védelem megfelelő, 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. 
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Az építmény rendeltetése 

Védelmi szint 

Villámvédelmi fokozat (LPS) 
Koordinált túlfeszültség-védelem 

fokozat SPM 

Oktatási rendeltetésű épületek III III-IV 

Ha a táblázatban szereplő védelmi szinthez képest a vonatkozó műszaki követelmény szigorúbb 
védelmi szintet állapít meg, akkor a szigorúbb követelményt kell alkalmazni. 

Az épületek villámvédelmi berendezésére vonatkozó további követelményeket a villámvédelmi 
tervfejezetben szükséges rögzíteni. 

BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉS 
A bővítmény területén tűzjelző berendezés létesítése nem kötelező. 

BEÉPÍTETT TŰZOLTÓ BERENDEZÉS 
A bővítmény területén tűzoltó berendezés létesítése nem kötelező. 

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK 
Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a 
készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez 
különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni. 

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, a 
lenti táblázat szerint. 

A tűzvédelmi hatóság az itt meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések 
és anyagok elhelyezését is előírhatja. 

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. 

Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltettérfogatú tűzoltó 
készülékeket kell készenlétben tartani.  

Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket az 
alábbi táblázatok tartalmazzák. 

Oltóanyag 
egység (OE) 

MSZ EN 3-7 
szabvány szerinti 

tűzosztály 

MSZ EN 1866 
szabvány 
szerinti 

tűzosztály 

A B  

1 5A 21B  

2 8A 34B  

3  55B  

4 13A 70B  

5  89B  

6 21A 113B  

9 27A 144B  

10 34A   

12 43A 183B  

15 55A 233B  

Önálló 
rendeltetési 
egység vagy 
szabadtér 

alapterületig m2 

Általános 
esetben 

Robbanásveszélyes 
anyag tárolása 

50 2 6 

100 3 9 

200 4 12 

300 5 15 

400 6 18 

500 7 21 

600 8 24 

700 9 27 

800 10 30 

900 11 33 

1000 12 36 
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16   IB 

17   IIB 

18   IIIB 

19   IVB 
 

minden további 
250 

+2 +6 
 

Tűzoltó készülékeket az alábbi helyiségekben kell elhelyezni: 

Helyiség megnevezése Tűzoltó készülék típusa Mennyiség 

Sószoba 34A, 183B, C 1 db 

OLTÓVÍZ ELLÁTÁS 
A bővítés miatt a mértékadó tűzszakasz mérete nem változik. 

Fali tűzcsapok kialakítása 

A bővítmény területén fali tűzcsap kiépítése men kötelező. 

TŰZOLTÁSI MEGKÖZELÍTÉS, FELVONULÁSI TERÜLET, EGYÉB BEAVATKOZÁSI 

FELTÉTELEK 
Az épület megközelítésére szolgáló utakat, valamint a tűzoltási felvonulási utat és területet 
elsődlegesen közterületen kell biztosítani. 

Tűzoltósági kulcsszéf 

Tűzoltósági kulcsszéf kiépítése nem kötelező. 

Tűzoltósági beavatkozási központ 

Tűzoltósági beavatkozási központ kiépítése nem kötelező. 

Tűzoltósági rádióerősítő 

Az építményekben – ha egyéb jogszabály másként nem rendelkezik – biztosítani kell a kárelhárítás 
során együttműködő szervek rádióforgalmazási feltételeit, melynek megfelelőségét a használatbavételi 
eljárást megelőzően vizsgálni kell. 

Az építményekben a kárelhárítás során együttműködő szervek által használt mindenkori 
rádiótávközlési rendszer vonatkozásában a beltéri kézi rádiós ellátottságot, azaz a kézi rádió 
berendezés számára az üzemszerű állapotot biztosító berendezés kiépítését az építmény 
tulajdonosának kell biztosítania. 

TŰZOLTÓSÁG RIASZTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓ 
A tűzoltóság riasztását a 105-ös telefonszámon, vagy a 112-es általános segélyhívó számon lehet 
elvégezni. 

 


