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már lapunk korábbi számaiban is írtunk róla, 
hogy a 9/2008.(ii.22.) ötm-rendelett el hatály-
ba léptetett  országos tűzvédelmi szabályzat – 
amely gyökeresen változtatott  meg nagyon sok 
tűzvédelmi fogalmat, és más szemléletet köve-
telt meg a használóitól – nem lesz hosszú életű. 
három év, hét hónap és 15 napos hatálya alatt  
igazából megtanulni sem lehetett  a több mint 
600 oldalt kitevő jogszabályt. de újratanultuk, 
és a 2011. szeptember 6-án megszületett  és egy 
hónap múlva már hatályba is lépett  a 28/2011.
(iX.6.) bm-rendelett el kiadott  új otsz, amely 
nem bizonyult hosszú életűnek. három év, két 
hónap és 29 nap után elvéreztetett , és ujjongva 
köszöntött ük a hosszú vajúdással megszületett  
54/2014.(Xii.5.) bm-rendeletet, azaz az új, 5.0-s
otsz-t. hogy mitől 5.0-s, azt még homály fedi, 
de nézzük a tartalmát! 

először is a hatályba léptetésre 3 hónapot 
adott  a jogalkotó, 2015. március 5-én lépett  
hatályba, így lett  volna idő a felkészülésre, ha 
nem a színházi évad kellős közepén lennénk. Az 
általános rendelkezések között  rögzítésre ke-
rült néhány alapvető axióma. előtérbe helyezi 
a mérnöki gondolkodást, és szabályozza, hogy 
a jogszabályban nem szabályozott  kérdésekre a 
műszaki követelmények vagy az azzal egyenér-
tékű megoldások is fi gyelembe vehetők, sőt el-
térő megoldásokat is megenged, ha a kérelmező 
bizonyítja, hogy a megoldása azonos vagy jobb 
biztonsági szintet valósít meg. Az otsz csak 
követelményeket fogalmaz meg, de a megol-
dásokat kiszervezi, ún. tűzvédelmi műszaki 
irányelvekbe vagy szabványokba. A tűzvédelmi 
műszaki irányelvek a bm országos katasztró-
favédelmi Főigazgatóság honlapján érhetők el. 
(http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.
php?pageid=tuzmegelozes_otsz_iranyelvek)

Jelenleg az alábbi tűzvédelmi műszaki irány-
elv készült el: 

1. számítógépes tűz- és füstt erjedési, vala-
mint menekülési szimuláció

2. tűzterjedés elleni védelem
3. kiürítés
4. villamos berendezések, villámvédelem és 

elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem

5. beépített  tűzjelző berendezés tervezése, 
telepítése

6. tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézi-
könyv

7. beépített  tűzoltó berendezések tervezése, 
telepítése

8. hő és füst elleni védelem
9. tűzoltó egységek beavatkozását biztosító 

körülmények
Fontos szabály az is, hogy a rendelet előírá-

sait csak az átalakítás körében és mértékében 
kell alkalmazni, azaz, ha bármely színházban 
építünk, azaz létesítünk valamit, az új előíráso-
kat csak a tervezési területen az átalakítással 
közvetlenül érintett  és azzal arányos mértékben 
kell alkalmazni.

A jogszabály felépítése egyébként jól szer-
kesztett , jól tagolt, ha lehet ilyet mondani, talán 
egyszerűsödött  is. három nagy szerkezeti egy-
ségre osztható: a létesítési előírásokra, hasz-
nálati szabályokra és a tűzoltóságok beavat-
kozásához kapcsolódó szabályozásra. Azaz 
hogyan tervezzünk, majd építsünk valamit, 
majd hogyan használjuk, amit megépített ünk, 
majd ha mégis tűz keletkezik benne, hogyan, 
milyen feltételeket kell biztosítani, hogy oltha-
tó és menthető legyen az épületünk és a benne 
tartózkodók. 

A ii. fejezetben egy jól használható fogalomtá-
rat találunk, abc-rendben. vannak benne újdonsá-
gok, viszont hiányoznak belőle azok az építészeti 
defi níciók, amelyeket más jogszabály tartalmaz. 
így is a 200 szócikk ismerete fontos, hiszen a sza-
bályok megértésének az alapját képezik.

A következő fejezet a védelmi célokat és ter-
vezési alapelveket rögzíti. A tervezés szempont-
jából a legfontosabb az életvédelem, amelyben 
a veszélyeztetett  személyek mentése, menekülé-
se, a mentés során az életfeltételek biztosítása, 
a tűzoltók védelme és a beavatkozás biztosítá-
sa szerepel. megjelenik a védelmi célok között  
a közösségi értékvédelem is, benne a lakáscélú 
ingatlanállomány, a létfontosságú rendszerek, 
a társadalom alapvető ellátását szolgáló intéz-
mények védelmével, és ami bennünket is érint, 
a kulturális örökség megóvása és védelme, a 

környezet védelme mellett . ezt követően a tu-
lajdonosi érdekvédelmi célokat sorolja azzal a 
megkötéssel, hogy a tulajdonosi célok teljesíté-
se érdekében tett  intézkedések nem befolyásol-
hatják kedvezőtlenül az életvédelmi és közössé-
gi érdekeket, és ez így is van rendjén. 

Megszűntek a helyiségek korábbi 
tűzveszélyességi osztályai
Az otsz egyik legnagyobb változása, hogy meg-
szűnik a helyiségek és épületek, építmények 
tűzveszélyességi osztályba sorolása. igazából 
ez az 50-60 éves osztályba sorolás képezte a 
tűzvédelmi szabályozás alapját, tehát nagy bá-
torságra vall szakítani ezzel a hagyománnyal. 
de nem is tudtak teljesen szakítani, hiszen az 
anyagok osztályba sorolása megmaradt, csak 
az öt osztály zsugorodott  háromra. A korábbi 
A és b (A: Fokozott an tűz- és robbanásveszé-
lyes, b: tűz- és robbanásveszélyes) osztályok 
összevonásra kerültek, ami, azt hiszem helyes 
is, mert folyamatosan Ab-s anyagokról és Ab-s 
helyiségekről beszéltünk a szabályozás haszná-
lata során. tehát ez lett  a Robbanásveszélyes  
osztály. összevonásra került a C és a d osztály 
(C: tűzveszélyes, d: mérsékelten tűzveszélyes), 
ami megint csak helyes, hiszen szakmai körök-
ben is állandó vitát váltott  ki, hogy hova kell 
besorolni egy öltözőt, vagy hova tartozik a fa, 
papír, textil, tehát pont azokkal az anyagokkal 
volt gondunk, amivel sokat találkozunk mi is a 
színháznál, hiszen mindegyik gyulladáspontja 
300 fok körül van, de nem mindegy, hogy alatt a 
vagy felett e néhány fokkal, tehát ez most egy 
kategória, azaz Tűzveszélyes osztály. végezetül 
van a Nem tűzveszélyes osztály, ami az összes 
többi, ami nem az előző csoport valamelyike. 

tehát az anyagok tűzveszélyességi osztálya 
március 5-től:

 Robbanásveszélyes
 tűzveszélyes
 nem tűzveszélyes
ezzel a változással annyi a feladatunk, hogy a 

tűzvédelmi szabályzatokból ki kell gyomlálnunk 
az osztályba sorolásokat és a hivatkozásokat, 
magyarán: lehet új szabályzatot gyártani. 

TűZvÉDELEM

Felgyorsult világban élünk
OTSz 5.0, azaz új Országos Tűzvédelmi Szabályzat – 1. rész

Felgyorsult világban élünk, csak kapkodjuk a fejünket a Parlament, a Kormány, a mi-
nisztériumok jogalkotási teljesítményétől, és felgyorsult életciklusunkban megpróbáljuk 
átvenni a diktált ritmust, pedig az „érckarú törvény érc nyűge alatt” megszületett alap-
igazság, amely a szakmánk alfája és ómegája nem változott: ha éghető anyag, oxigén és 
gyulladási hőmérséklet térben és időben találkozik, abból égési folyamat, tűz alakul ki.
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A kockázati egységek 
ha az anyag osztályba sorolásával megva-
gyunk, következik a kockázatok meghatáro-
zása. ez egy teljesen új szabályozás. ha nem 
létesítünk, akkor ezzel nem is kell foglalkozunk 
de ha mégis ilyet tervezünk, akkor nézzük, hogy 
mivel találkozunk: 

A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló 
kockázat megállapításához meg kell határozni 
az épületet, önálló épületrészt alkotó kockázati 
egységeket, azok kockázati osztályait és azt kö-
vetően az épület, önálló épületrész mértékadó 
kockázati osztályát, és speciális építmény ese-
tén annak kockázati osztályát. 

A kockázati egység lehet önálló rendelte-
tési egység, szomszédos önálló rendeltetési 
egységek csoportja, speciális építmény vagy 
az épületnek, az önálló épületrésznek, a spe-
ciális építménynek a tűzvédelmi dokumentáció 
készítéséért felelős személy által meghatáro-

zott  része. itt  jön be a mérnöki gondolkodás. 
A  kockázati besorolást végző tűzvédelmi ter-
vező vagy szakértő végezheti el a kockázatba 
sorolást. 

A kockázati egység részét képezheti a köz-
lekedőhelyiség, a rendeltetéssel összefüggő 
tárolásra szolgáló tárolóhelyiség, a legfeljebb 
4 parkolóállással rendelkező gépkocsitároló 
helyiség, villamos, valamint gépészeti helyiség, 
ipari, mezőgazdasági, tárolási alaprendeltetés 
esetén a rendeltetéssel összefüggő szociális he-
lyiség és az üzemviteli, adminisztratív tevékeny-
ségek ellátását biztosító helyiség.

A kockázat mértéke szerint az épület, önálló 
épületrész, a speciális építmény és a kockázati 
egység négy kockázati osztályba sorolható be: 

 nagyon alacsony kockázati, nAk osztályba, 
 alacsony kockázati, Ak osztályba, 
 közepes kockázati, kk osztályba vagy
 magas kockázati, mk osztályba.

A kockázati egység osztályba sorolását az 
otsz egyik fejezete segíti a speciális  építmé-
nyek esetében. Az ipari és a mezőgazdasági 
rendeltetés esetén a mellékletben lévő táblázat 
nyújt segítséget, most ezekkel nem foglalko-
zunk. Az összes többi rendeltetés esetén, tehát 
a színházak esetében is, az otsz mellékletében 
szereplő 4 táblázat alapján végzünk kockázati 
osztályba sorolást. mindenekelőtt , a besorolan-
dó kockázati egység legfelső építményszintjének 
szintmagasságát, illetve a legalsó építményszint 
szintmagasságát (magyarán szintmélységét) 
vesszük alapul. ezután megnézzük, hogy a koc-
kázati egység legnagyobb befogadóképességű 
helyiségében hány fő számára van hely. ezt kö-
vetően azt kell megvizsgálni, hogy a kockázati 
egységben tartózkodóknak milyen a menekülési 
képességük, ami lehet önállóan menekülni tudó, 
segítséggel menekülni tudó, előkészítés nélkül, 
vagy előkészítéssel (vagy azzal sem) menthető. 

A kockázati egység kockázati osztálya NAK AK KK MK

A kockázati egységben tartózkodók 
menekülési képessége

A kockázati egység kockázata Egyes rendeltetések besorolása a menekülési képesség alapján (példák)

Tárolási alaprendeltetésű kockázati egység tárolóhelyiségében tárolt anyagok, termékek, tárgyak jellemzői A kockázati egység kockázata

A kockázati egység legfelső építményszintjének szintmagassága, valamint a kilátó és az 
állvány jellegű építmény esetében a legmagasabb, emberi tartózkodásra szolgáló járófelület 
magassága (m)

0,00–7,00 7,01–14,00 14,01–30,00 >30,00

A kockázati egység legalsó építményszintjének szintmagassága (m) 0,00–3,00 –3,01– –6,00 –6,01– –9,00 > –9,00

A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű helyiségének befogadóképessége, 
valamint a kilátó, a ponyvaszerkezetű építmény, az állvány jellegű építmény és szín 
esetében az építmény befogadóképessége (fő)

1–50 51–300 301–1500 >1500

önállóan menekülnek nAk

– lakás, 
– iroda, 
– üzlet,
– kizárólag járóbeteg-ellátás,
– kereskedelmi szálláshely, 
– iskola 10 év felett i korosztály részére
–  jellemzően menekülésben nem korlátozott  személyek részére szolgáló szálláshelyek 

(kollégium, munkásszálló, hasonló rendeltetések),
– múzeum, kiállítótér, templom, színház

segítséggel menekülnek Ak
– óvoda, 
– iskola 6–10 éves korig, 
– kényszertartózkodás

előkészítés nélkül menthetők kk
– bölcsőde, 
– fekvőbeteg-ellátás, 
– menekülésben korlátozott  személyek lakóott hona

előkészítéssel vagy azzal sem 
menthetők mk – intenzív osztály, 

– műtő

kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített  termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, 
tárolóeszköz nélkül nAk

tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített  termék, tárgy; a csomagolás tűzvédelmi 
jellemzőitől függetlenül, és tárolóhelyiségenként legfeljebb 100 l/kg mennyiségű robbanásveszélyes anyag Ak

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

kk

tűzveszélyes és nem tűzveszélyes anyagok és ilyen anyagból készített  termék, tárgy; a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől 
függetlenül, és tárolóhelyiségenként 300 l/kg-nál nagyobb mennyiségben robbanásveszélyes anyag mk

A kockázat meghatározása
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ez alapján a kockázati osztályba sorolás első lé-
pését el tudjuk végezni. 

Létesítési előírások
Az v.–vi. fejezetben tervezési, létesítési előírá-
sok vannak, így abba nem bonyolódom bele. 
A vii. fejezetben is, de mivel színházakat érintő 
előírások is vannak, azokat kicsit részletezem. 

A művelődési, kulturális, önálló rendeltetési 
egységet a többitől tűzgátló építményszerke-
zett el kell elválasztani. A színházak tömegtar-
tózkodásra szolgáló helyiségeiben (300 fő fö-

lött ) égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt 
dekorációs anyagok, installációk, díszletek és 
független, akkreditált vizsgáló- és minősítő-
laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki 
követelmény szerinti legalább 1-es osztálynak 
megfelelő függönyök alkalmazhatóak. sokszor 
teszik fel a kérdést, hogy egy színházban, mű-
velődési házban milyen függöny használható. 
tehát itt  a válasz. szoktuk mondani, hogy b1-es, 
azaz anyagában lángmentesített . 

A díszletanyagok tárolására szolgáló, 
100  m2-nél nagyobb alapterületű helyiséget 
tűzgátló építményszerkezetekkel kell elválasz-
tani a szomszédos helyiségektől. ha már ter-
vezünk, ide mindenképpen olyan tűzgátló ajtót 
kell betervezni, amely üzemszerűen nyitott  ál-
lapotban van, és tűz esetén a tűzjelző központ 
jelére csukódik, ha a használat során nem aka-
runk folyamatosan a szabályszegéssel talál-
kozni. A színházi díszletkészítő és karbantartó 
műhelyeket is tűzgátló építményszerkezetekkel 
kell elválasztani a szomszédos helyiségektől.  

A legtöbb problémát az fogja jelenteni a 
kis színházakban, művelődési házakban vagy 
a stúdiókban, próbatermekben, hogy nézőtér 
jellegű elrendezés esetén a székeket 100 főnél 
több, de 301 főnél kevesebb személy befogadá-
sára szolgáló helyiségekben egymáshoz vagy 
a padlószerkezethez kell rögzíteni, a tömeg-
tartózkodásra szolgáló helyiségeiben (300 főt 
meghaladó) a padlószerkezethez rögzített en 
kell kialakítani, mert a felálló és elinduló tö-
meg az útjába kerülő székekben elesik, azok 
menekülési akadályokat jelentenek. viszont 
tény, hogy ezekkel a szabályokkal a meglévő 
székek esetében nem fogunk tudni mit kezdeni. 
ezek összekapcsolása, majd szétszedése óriási 
plusz feladatot ró a műszakra. 

kk és mk osztály esetén színház, fi lmszín-
ház rendeltetésnél a 8 m magasságot meg-
haladó színpadnyílás esetén, ha a nézőtéren 
tartózkodók létszáma meghaladja a 300 főt, a 
közönségforgalmi területeket az üzemi terek-
től – beleértve a színpadot is – külön tűzsza-
kaszként kell kialakítani. színházi ember ilyen-
kor szokta mondani, hogy: „Jézusmária! miről 
tetszik beszélni?” többen, akik még az msz
02-103-68 szabványon szocializálódtunk, tud-
juk, hogy az azt mondta ki, hogy a 8 m-nél na-
gyobb belső magasságú színpadot a nézőtértől 
– nem éghető, füstmentesen záró – legalább  1,5 

óra tűzállósági határértékű biztonsági függöny-
nyel kell ellátni. most igazából jó lenne tudni, 
hogy a jogalkotó vajon tényleg a színpadnyílás 
magasságára, vagy a színpad belmagasságára 
gondolt. ezt a kérdést még bizony tisztázni kell. 

A tömegtartózkodásra szolgáló helyiségek 
falburkolata, mennyezetburkolata és belső ol-
dali hő- és hangszigetelése legalább b-s1,d0 
osztályú, padlóburkolata legalább bfl -s1 osz-
tályú legyen. itt  megint komoly dilemmába üt-
közünk, hiszen egy stúdióban, próbateremben 
alkalmazott  falburkolat, az most falburkolatnak 
minősül és b-s1,d0 minősítésűnek kell lennie, 
vagy ez nem is falburkolat, hanem egy technoló-
giai felület, ami a hangelnyelésben, visszaverés-
ben játszik csak szerepet, mert ugye ez utóbbira 
nincs alkalmazható előírás. (igen, a 2009-es 
szabályozás alkalmával megszűnt a közismert és 
mindenki számára egyértelmű anyagbesorolás, 
hogy az éghető, vagy nem éghető, és ha éghető, 
akkor nehezen, közepesen, vagy könnyen éghe-
tő. helyett e került bevezetésre a nemzetközileg 
is használt jelölés, amely nagy vonalakban így 
fordítható: A1 – nem éghető, A2 – nem éghető, 
de vannak benne éghető alkotóelemek pl. gipsz-
karton lapnál a papírréteg, b – nagyon nehezen 
éghető, C – nehezen éghető, d – közepesen ég-
hető, e – könnyen éghető, F – nagyon könnyen 
éghető. természetesen a tűzvédelmi osztályok-
nak nem ez a defi níciójuk, csak a jobb megértés 
miatt  próbálom egyszerűsíteni, de hogy melyik 
anyag melyik osztályba tartozik, azt a vizsgálati 
módszerek és a vizsgálatokra vonatkozó szab-
ványok írják le részletesen. 

A legtöbb esetben nem maga a tűz, hanem 
a füst okozza a tűzesetben elhunytak halálát. 
korábban foglalkoztunk a legnagyobb színhá-
zi tűzzel, a Ring színház leégésével, itt  is a füst 
végzett  az áldozatok zömével. A füst akadályozza 
a mentést, rontja a tájékozódást, ami tűz esetén 
nehezíti az épület elhagyását. éppen ezért az „A2” 
és „d” euro-osztályok között i tartományba sorolt 
építőipari termékek címkéjének jeleznie kell a 
füst  kibocsátás mértékét. A füstkibocsátással 
kapcsolatos osztályozás meghatározza a tűzben 
a füst mennyiségét és kialakulásának sebességét. 
ez a besorolás nem vonatkozik a legbiztonságo-
sabb „A1” osztály termékeire és a legalacsonyobb 
„e” és „F” osztályra. vizsgálatok nélkül is ismert, 
hogy az „A1” osztály termékei alig képeznek füs-
töt, míg az e vagy F osztályba tartozó termékek 

Tárolási alaprendeltetésű kockázati egység tárolóhelyiségében tárolt anyagok, termékek, tárgyak jellemzői A kockázati egység kockázata

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolása legfeljebb 300 l/kg mennyiségben kk

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolása 300 l/kg-nál nagyobb mennyiségben mk

Gépjárműtároló, max. 10 személygépkocsi nAk

Gépjárműtároló, 10-nél több személygépkocsi Ak

egyéb gépjárműtároló tehergépkocsi, autóbusz, trolibusz, egyéb gépjármű részére kk

parkológépes vagy gépesített  gépjárműtároló kk

vegyünk egy színházi példát. legyen egy kö-
zépmagas épületünk, amely alatt  egy mély-
garázs található 300 gépkocsihellyel, a föld-
szint, 1. és 2. emeletén a színház helyezkedik 
el, amely 300 fő néző befogadására alkalmas, 
van díszlet-, kellék-, jelmezraktára, fodrászata, 
irodák, öltözők. Az épület legfelső használa-
ti szintje 20 m (a legfelső szint padlósíkja), a 
mélygarázs padlóvonala –6,2 m.

itt  azonnal fel kell hogy tűnjön a gépkocsi-
tárolás mint tárolás, ami az otsz szerint ne-
vesített  önálló rendeltetés, ha az 10 gépko-
csinál többet jelent. A példánkban 300, tehát 
az otsz 1. melléklet 3. táblázata alapján Ak 
kockázati osztály. vagyis egy külön kockázati 
egységbe kell elhelyeznünk. így a mélygarázs 
kockázati besorolása a követekzőként zajlik: 

Mélygarázs:
legfelső padlósík nincs,
legalsó padlósík –6,2 m →KK
befogadóképesség (300 fő) →Ak
A 300 fő menekülőképessége:
önállóan menekülni tudó: →nAk

A kockázati egységnek a legmagasabb koc-
kázati osztály lesz a  mértékadó kockázati osz-
tálya, azaz a mélygarázs kk osztályba tartozik.

Most elvégezzük a színház besorolását: 
legfelső padlósík  20,0 m →KK
legalsó padlósík  0,0m  →nAk
befogadóképesség: 300 fő →Ak
önállóan menekülnek:  →nAk
így a színház mértékadó
kockázati osztálya: KK. 

mint láthatjuk, nincs jelentősége, hogy 
van-e díszlet-, jelmez-, kellékraktár, esetleg 
pirotechnikai tárolónk, a színház épülete kö-
zepes kockázatú. persze itt  is vannak egyéb, 
fi gyelembe vehető szabályok, pl. ha az épület-
ben 3000 főnél többen tartózkodhatnának, 
magas kockázati osztályba kellene átsorolni.
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nagyon sok füstöt fejlesztenek. A füstfejlesztő 
képesség osztályai: s1, s2 és s3. minél több a 
füst, annál nagyobb a szám. ennek a jelölésnek 
köszönhetően nemcsak a szakembereknek, de a 
felhasználóknak is lehetőségük van a potenciális 
veszélyt okozó termékek azonosítására. 

egy anyag viselkedését a tűzben az is befo-
lyásolja, hogy mennyire hajlamos az égve cse-
pegésre, mennyire segíti a tűz terjedését. Az 
égve csepegő részecskék, vagyis az égési sérü-
lés és a tűz átt erjedésének a veszélye miatt  fon-
tos tulajdonság.  Az „A2”-től „e” osztályokig az 
építőipari termékeknek szintén rendelkezniük 
kell az égve csepegő részecskék kialakulásának 
lehetőségére utaló jelöléssel, ami a tűz további 
terjedését, valamint az égési sérüléseket okoz-
hatnak. A jelölés elnevezése a jelenség angol 
megfelelőjéből – „droplet” – ered, így jött  létre 
az égve csepegési képességet jelölő „d” betű. 
A három osztály jelölése: d0, d1 vagy d2. eddig 
nagyon kevés ország besorolása vett e fi gyelem-
be az égve csepegő cseppek/részecskék meglé-
tét. Az európai besorolásnak köszönhetően a 
tervező vagy a felhasználó a biztonságos anya-
gokat választhatja ki, a helyi előírásokon felül.

természetesen ez nem vonatkozik az „A1” 
osztályú anyagokra, mivel azok égés nélkül ilye-
neket sosem képeznek. Az „A2”–„e” osztályokat 
érinti, és az égve csepegő cseppek/részecskék 
képződésének lehetőségét mutatja, amelyek a 
tűz továbbterjedését, valamint a bőr égési sé-
rüléseit okozhatják.

tehát a fenti falburkolatnál maradva a 
b-s1,d0 jelölés olyan szerkezetet jelöl, amely 
anyaga nagyon korlátozott an vesz részt az 
égési folyamatban, és a vizsgálat idején a szab-
ványban rögzített  időkeretben nem is gyulladt 
meg (b). ide tartozhatnak hatékony égéskéslel-
tetéssel rendelkező faszerkezetek is, amelyek 
füstöt nem, vagy csak minimálisan bocsátanak 
ki (s1), valamint égve nem csepegnek. (d0). 

A kiürítés
A viii. fejezet az új kiürítési előírásokat taglal-
ja, ami kiegészül az okF honlapjáról letölthető 
tűzvédelmi műszaki irányelvvel. A kiürítésben 
gyökeres változások vannak, és egyre jobban 
eltolódunk a számítógépes modellezés irányá-
ba. tömegtartózkodásra szolgáló helyiségek ki-
alakítása esetén a menekülés útvonalán 15 cm-
nél magasabb küszöb, valamint az útvonalon 
beépített  ajtók nyílásába lépcső nem építhető 
be, továbbá a tömegtartózkodásra szolgáló he-
lyiségekből legalább két, különböző irányú kijá-
raton kell biztosítani a kiürítést.

A nézőterek, előadótermek, rendezvényter-
mek kialakításakor a következő szabályokat 
kell betartani: legalább 2 db, egymástól lega-
lább 10 méterre elhelyezett  kijáratt al kell kiala-
kítani az 50 főnél nagyobb befogadóképességű 
pinceszinti és a 30 méter felett i padlóvonallal is 

rendelkező, valamint a 100 főnél nagyobb be-
fogadóképességű, nem a terepszinti kijáratt al 
azonos szinten lévő padlóvonalú, és a 200 fő-
nél nagyobb befogadóképességű, nem rögzített  
székekkel kialakított  helyiségeknek. 

A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség csak 
állóhelyekkel, valamint a padlószerkezethez 
vagy egymáshoz szilárdan rögzített  ülőhelyekkel 
tervezhető. 300 fő fölött i befogadóképességű 
teremben kétoldali megközelítés esetén egy sor-
ban 2×20 = 40 széknél nem lehet többet elhe-
lyezni, hanem osztott  nézőteret kell kialakítani. 

A helyiségeken belül az ülőhelyeket úgy kell 
elrendezni és a közlekedési útvonalakat úgy kell 
kialakítani, hogy a kijárathoz vezető útvonal 
hossza ne haladja meg a széksorok között  ha-
ladva a 12 m-t, lépcsőn, lépcsőzetes lelátón föl-
felé haladva a 15 m-t, lefelé haladva a 30 m-t, és 
sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen 
haladva a 45 m-t, és az 5000 főnél is nagyobb 
befogadóképességű helyiségek esetében lega-
lább minden megkezdett  1000 főre elkülönített  
menekülési útvonalakat kell kialakítani.

nem kell a megszokott  képletekkel számol-
gatni a menekülés idejét, elég a távolságokat 
lemérni. A menekülési út vagy a védett  tér el-
érésének nAk és mk osztálynál 30 méteren 
belül, Ak és kk osztály esetén 45 méteren be-
lül meg kell történni. ha van tűzjelző és hő- és 
füstelvezető, akkor nAk esetében 45, Ak és kk 
esetében 60-60, míg mk esetében 30 méteren 
belül kell lennie. A menekülési út legnagyobb 
hossza nAk és mk esetében 200 m, Ak és kk 
esetében 300 méter.

A kiürítés megengedett  első szakaszának 
normaideje nAk és mk esetében 1 perc, Ak és 
kk esetében 1,5 perc, a második szakasz nAk, 
kk, mk esetében 6 perc, Ak esetében 8 perc. 
itt  is igaz, hogy a lépcső útvonalaként a szintkü-
lönbség háromszorosát vesszük alapul. 

de előre szólok – mielőtt  valaki elkezdene 
mérni és számolni –, hogy az a színház, ahol a 
régi szabályozás szerint alakított ák ki a kiürítési 
és menekülési útvonalakat, azokra a régi sza-
bályozás és számítási módszer a használandó, 
ugyanis az új számítással rendre azt fogjuk 
kapni, hogy nem felel meg az épületünk. tehát 
ezzel csak létesítés esetén kell számolni, a ki-
ürítési terveket is a hagyományos módon kell 
egészítenünk. 

A tűzoltó egységek 
beavatkozásáról
A iX. fejezet a tűzoltó egységek beavatkozását 
biztosító követelményeket szabályozza. egy 
országos tűzvédelmi szabályzat megalkotása 
elsődlegesen a tűzesetek megelőzését szolgál-
ja. márpedig tűzesetek előfordulnak, azokat 
valahogy el kell oltanunk, illetve a bajba került 
embereket ki kell menteni, az épületben a káro-
kat a lehetőségekhez mérten minimalizálni kell. 

már a védelmi célok felsorolásánál a veszé-
lyeztetett  személyek menekülésének, mentésé-
nek biztosítása, az életfeltételek biztosítása, 
a tűzoltói beavatkozás résztvevőinek védelme 
mellett  megjelenik a tűzoltói beavatkozás felté-
teleinek a biztosítása is. 

Az otsz legújabb elemébe a kockázati egy-
ségek és kockázati osztályok besorolásánál 
találkozunk az egyik tűzoltói beavatkozás felté-
teleinek a rögzítésével: a tervezendő épületünk 
magassági mérete alapján történő besorolással. 
ha kérdezzük, hogy honnan jött ek a 7–14–30 m 
adatok, amelyek a kockázati egység legfelső 
szintjének a magassága alapján sorolja be a 
nAk-Ak-kk-mk kategóriákat, akkor először a 
tűzoltószertárban kell szétnéznünk, és tesszük 
ezt szcenikus olvasóink kedvéért is. egy szabvá-
nyos, vizet szállító tűzoltó gépjármű-fecskendőn 
két, kézzel működtethető létratípust találunk. 
Az ún. dugólétrát, amely 4 db 2,665 méteres 
tagból áll, és a tűzoltók a kívánt szintkülönbség 
áthidalásának megfelelően, általában támasztó-
létrának szerelik össze. Az így összeszerelt létra 
hossza 8,4 m, amely alkalmas arra, hogy a falhoz 
döntve (75° szögben), a legfeljebb 7  m magas 
padlósíkú helyiségből ezen keresztül a tűzoltók 
kimentsék a bent rekedt személyt, vagy felmen-
jen a tűzoltó az épületbe. A másik kézi létra az 
ún. kihúzós létra, amelyből magyarországon két 
típus van használatban, az egyik alaphossza 
5,3  m, a másik alaphossza 5,8 m, így kihúzott  
állapotban a 9,6 m, vagy 10,2 m magas létrával a 
7 méteres padlósíkú helyiségből teljesen bizton-
ságosan elvégezhető a mentés. 

Csakhogy magyarországon a háromtagú ki-
húzós létra nem rendszeresített  eszköz, így ide 
jószerével egy 30 m munkamagasságú magas-
bólmentő érkezhet, aminek a megtelepülésé-
hez, vagy egyáltalán egy városias környezetben 
az utcába való bejutáshoz hely kellene. így az 

ezek a számok a német nyelvterület szabályo-
zásából erednek, ahol a tűzvédelmi jogszabály 
meghatározza, hogy a mentést végrehajtó 
tűzoltóságnak a jelzéstől számítva hány per-
cen belül kell a kárhelyszínre megérkeznie. ez 
pedig a 8-10 perc, ami nálunk deklaráltan 25 
perc. A német fi lozófi a szerint a tűzoltóságnak 
a teljes lángba borulás előtt  kell a helyszínre 
érkeznie, amikor még az emberi élet mentésére 
van esély. ezt pedig csak a minden településen 
működő önkéntes tűzoltóságokkal lehet meg-
oldani, amelyek fenntartására az önkormány-
zatokat kötelezik. ha pedig az a német telepü-
lés, amely azt szeretné, vagy azt engedélyezi, 
hogy 7–14 méter között i legfelső padlószintű 
helyiségű épülete legyen a településen, az 
egy magasabb kategóriába esik, és kötelezve 
lesz, hogy olyan gépjárműfecskendőt tartson 
készenlétben, amelynek a tetején háromtagú 
kihúzós létra van, amely segítségével 13,5 mé-
ter magas épületből is biztonságosan tudnak 
menteni.
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építésznek és a tűzvédelmi tervezőnek marad 
az a kényszermegoldás, hogy menekülési út-
vonalat tervez az épületbe, hő- és füstelveze-
téssel rendelkező lépcsőházat, hogy tűz esetén 
az épületben tartózkodók kimenekülhessenek 
vagy menthetők legyenek.

A 14–30 m szintmagasságú épületekből a 
mentés emelőkosaras vagy gépezetes tolólétrás 
járművekkel történhet, 30 m fölött i szinteknél 
pedig a mentés megtervezése egyedi megoldást 
kíván, bár már vannak magyarországon is 30 
méternél magasabbról menteni tudók, ponto-
san 42 m magasból mentők. mindkét esetben 
tervezni kell a tűzoltási felvonulási területet és 
útvonalat. most minden színházi szakember 
tegye a szívére a kezét! ha tűz lenne az épü-
letben, és jönnének a tűzoltók a hatalmas piros 
vasakkal, létrás autókkal, be tudnának-e jönni 
az utcába, a térre, és ott  meg tudna-e települni 
és tudna-e működni ez a hatalmas helyigényű 
jármű? 

A tűzoltási felvonulási terület: az építmények 
tűzoltására, mentésre szolgáló, a homlokzat 
előtt  létesített , megfelelő teherbírású, szilárd 
burkolatú terület, amely a beavatkozáshoz 
szükséges tűzoltás-technikai eszközök és a tűz-
oltó egységek rendeltetésszerű működésének 
feltételeit biztosítja. A tűzoltási felvonulási út: a 
tűzoltási felvonulási terület megközelítésére 
szolgáló, megfelelő teherbírású, szilárd burko-
latú, a tűzoltógépjárművek közlekedésére alkal-
mas út.

egy épület homlokzata előtt  ez az a terület, 
amelyet úgy kell terveznünk, hogy ez a haszná-
lat során se legyen gépkocsik parkolója, mert 
akkor a tűzoltójárművek nem fogják tudni meg-
közelíteni az épületünket. 

Az épületek megközelítését szolgáló utakat, 
a tűzoltási felvonulási utat és területet elsődle-
gesen közterületen kell biztosítani. magát a ki-
alakításra tervezett  területet és utat a tűzvédel-
mi szakhatóság köteles a helyi adott ságoknak 
megfelelően – saját és segítségnyújtó egységek 
emelőinek, gépjárműfecskendőinek paraméte-
rei alapján – a szakhatósági állásfoglalásában 
meghatározni az építési engedélyezési eljárás 
keretében. tűzoltási felvonulási terület és út 
lezárásának módját is a tűzvédelmi hatósággal 
kell egyeztetni, erről írjunk emlékeztetőt vagy 
jegyzőkönyvet a későbbi viták elkerülését meg-
előzendő. eddig még nem nagyon látt am haté-
konyan működő lezárási rendszert. Az egyezte-
tés során a szakhatóság a területileg illetékes 
tűzoltóparancsnokkal egyezteti, hogy éppen 
milyen járműparkkal rendelkezik, és ez alapján 
adja meg a szükséges paramétereket. Arra sem-
milyen garancia nincs, hogy a kivitelezés befeje-
zése után is ugyanezekkel a járművekkel fognak 
rendelkezi, hiszen ma már csak megyei szintű 
eszközökről beszélhetünk, amelyek bármikor 
átvezényelhetők megyén belül, – de országosan 

risztható eszközökről lévén szó – megyén kívül 
is. tervezéskor egy gépjármű hosszának 7–7,5 m, 
szélességének 2,5 m, magasságának 2,9–3,5 m, 
súlyának 13–16 tonnát vegyünk fi gyelembe. 
A magasból mentőknél a hosszuk 10–14 m, szé-
lességük 2,5 m, magasságuk 3,2–3,9 m, súlyuk 
10–30 tonna között i. Jellemző adat a maximá-
lis munkamagasság, amely 23–30–42 m között  
van típustól függően, a létrák maximális szögál-
lása 75°, a gém oldalkinyúlása 15–20 m közöt-
ti. A  tűzoltási felvonulási útnak olyannak kell 
lennie, hogy a tűzoltó gépjárművek, a magasból 
mentők a helyszínt biztonságosan meg tudják 
közelíteni és tolatás nélkül el tudják hagyni. 

A tűzoltási felvonulási terület hossza az épü-
let felvonulási terület felé néző homlokzatának 
teljes hosszán biztosítja a beavatkozás és men-
tés feltételeit, szélessége legalább 6,0 m. A tűz-
védelmi szakhatósággal egyeztetett  homlokzati 
mentési pontok előtt  legalább 7,5 m széles – jól 
látható módon jelölt – talpalási helyet kell ki-
alakítani. A mentési homlokzatt ól a hosszanti 
tengely távolsága 8–14 m. általában ez az, ami 
egy budapesti többszintes épület tetőtér-be-
építésénél a legnagyobb problémát okozza, ha 
a tetőtér padlósíkja 14 méter fölé esik. 

ökölszabály, hogy a talpalási helyek épület 
felőli oldalán, a magasból mentő jármű műkö-
dését épület, fa, légvezetékek és azok tartó- és 
függesztőelemei nem korlátozhatják. mind a 
gépezetes tolólétrák esetében, mind az emelő-
kosaras gépjárművek esetében meglehetősen 
nehéz a vezetékek kerülgetése, nappal is, nem-
hogy éjszaka, sötétben, füstben. A tűzoltási 
felvonulási területen, valamint a vízszerzési he-
lyeken gépjárműparkolót kialakítani nem lehet, 
a parkolási tilalmat táblával és útburkolati jellel 
jelölni kell. A tűzoltási felvonulási terület lejté-
se legfeljebb 5% lehet. Az automatizált, kompu-
tervezérelt magasból mentők kifejezett en érzé-
kenyek a kitalpalásra és a vízszintes beállásra, 
ellenkező esetben a szerkezetek letiltanak. 

A 14 m szintmagasság felett i legfelső épít-
ményszintű épületek tűzoltási felvonulási terület 
felé eső homlokzatán a földszint felett  az 50. 
szintig szintenként és tűzszakaszonként lega-
lább egy homlokzati mentési pontot kell bizto-
sítani. A mentési pontnak az adott  szinten és 

tűzszakaszban tartózkodók által megközelíthe-
tőnek kell lennie. ennek a mentési pontnak a he-
lyét a tűzvédelmi szakhatósággal kell egyeztetni. 

A homlokzati mentési pont legfeljebb 1,0 m 
mellvéd magasságú nyílászáró, lodzsa vagy 
erkély. A mentésre szolgáló nyílászáró osztás 
nélküli, kívülről kézi eszközökkel betörhető, 
morzsalékosan törő üvegezett  felülete legalább 
0,90 m széles és 1,20 m magas. A mentésre 
szolgáló nyílászárók helyét a homlokzaton és az 
épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót 
tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratá-
nál jól látható és maradandó módon kell jelölni. 
ha tetőtérből szükséges a mentést végrehajta-
ni, a tetősíkablakoknak is alkalmasnak kell len-
ni, hogy azon a tűzoltók be és a mentendők ki 
tudjanak menni.

A fent leírtakból látszik, a tűzoltásnál min-
dent nagyon körülményes elvégezni, ezért 
továbbra is az legyen a vezérelv, hogy a szín-
házban ne keletkezhessen tűz, de ha mégis 
keletkezik, akkor az épületben tartózkodók a 
természetes menekülési útvonalon az épületet 
biztonságosan el tudják hagyni. 

tervezéskor a már meglévő helyi adott sá-
gokhoz, a kialakult állapothoz kell igazodnunk. 
A  fenti szabályok gyakran betarthatatlanok. 
nem lehet minden tervezéskor eltérésért folya-
modni. A jogalkotó tisztában volt a betarthatat-
lan előírások, szabályok tengerével, egy optimá-
lis állapotot tételezett  fel, de azonnal kezelte is, 
hogy mi van akkor, ha kellene, de nincs? 

ha a tűzoltási terület kialakításáról szóló 
feltételek közül legalább egy kritérium nem tel-
jesíthető, akkor a tűzoltási felvonulási terület 
nem biztosított . Akkor sem biztosított  a tűzoltá-
si felvonulási terület, ha a homlokzati mentési 
pontot nem lehet kialakítani, a tűzoltási felvo-
nulási út  tolatás nélkül nem hagyható el, tűz-
csap 50 m-nél távolabb van, vagy az 50 m-nél 
hosszabb tűzoltási felvonulási terület esetén 
a tűzcsapok 50 m-nél távolabb helyezhetők el. 
ha a felsorolt kritériumok közül négy vagy több 
nem teljesíthető, akkor a tűzoltási felvonulási 
terület nem biztosított . ha legfeljebb 3  krité-
rium nem teljesül, akkor maradéktalanul nem 
teljesülnek a tűzoltási felvonulási területre vo-
natkozó előírások. 
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ha a tűzoltási felvonulási területre vonatko-
zó előírások maradéktalanul nem biztosíthatók, 
akkor egy lépcsőház létesítése esetén előtér-
rel kialakított , túlnyomásos szellőztetésű vagy 
természetes szellőzésű füstmentes lépcsőhá-
zat kell terveznünk. több lépcsőház esetén az 
egyik lépcsőházat füstmentes lépcsőházként 
kell kialakítani, és a kiürítésre fi gyelembe vett  
lépcsőházak között  az átjárást minden szinten 
biztosítani kell.

ha tűzoltási felvonulási terület nem biztosí-
tott  vagy nem létesíthető, akkor mk mértékadó 
kockázati osztálynak megfelelő építményszer-
kezeteket kell alkalmazni, és az épület teljes 
területére kiterjedő automatikus tűzjelző és ol-
tóberendezést kell létesíteni (a lakóépületek ki-
vételével), és valamennyi kiürítésre fi gyelembe 
vett  lépcsőházat füstmentes lépcsőházként kell 
kialakítani, és között ük az átjárást valamennyi 
szinten biztosítani kell. lakóépületek esetén a 
közösségi terekre kiterjedő automatikus tűzjel-
ző berendezést kell létesíteni.

oltóvíz biztosítása
A tűzoltáshoz az otsz mellékletében megállapí-
tott  oltóvíz-intenzitásra van szükség. általános 
szabály, hogy az oltóvíz kivehetőségének pont-
ja a védett  épülett ől 100 m-en belül legyen. ez 
megint csak a gépjárművek málházatából és a 
táplálás megszerelésének élőmunkaigényéből 
levezethető szabály. egy tápláló (b jelű 75 mm-
es) tűzoltótömlő 20 m. A táplálás általában 
két párhuzamosan fektetett  tömlőn érkezik a 
szivatt yúig, és a szivatt yútól alapesetben 3 db 
tömlő kerül kifektetésre az osztóig. persze a tűz-
oltók fel vannak készülve, ha az alapvezetéknek 
hosszabbnak kell lenni, vagy a tápláló tűzcsap 
messzebb van, vannak tartalék tömlők a gépjár-
műfecskendőn, de ezek száma véges. A megsze-

relés sok időt vesz igénybe, a tűz pedig közben 
terjed. A 14 m-nél magasabb épületeknél a tűz-
oltási felvonulási területt ől az általános érvényű 
előírásokon túl legalább egy tűzcsapnak a meg-
közelítési útvonalon mérten legfeljebb 50 m-re 
kell lennie, és az 50 m-nél hosszabb tűzoltási 
felvonulási terület esetén a tűzcsapok legfel-
jebb 50 m-enként helyezhetők el.

tűzoltás céljára a szükséges oltóvíz-intenzi-
tást a mértékadó tűzszakasz alapterülete alap-
ján kell meghatározni. itt  fontos, hogy nem az 
épület alapterületét, hanem a tűzszakasz alap-
területét (a tűzszakasz helyiségeinek összesí-
tett  nett ó alapterületét) kell fi gyelembe venni. 
A szükséges oltóvíz-intenzitásban az elmúlt 40 
évben nem volt változás, a tűzoltó technika ha-
talmas fejlődése ellenére sem. viszont fontos 
szabály, hogy megszűnt a többszintes épüle-
tek esetében az alapterület 30 vagy 40%-os  
csökkentési lehetősége. így, ha nincs megfelelő 
mennyiségű oltóvizünk, kénytelenek leszünk a 
tűzszakasz méretét csökkenteni vagy oltóbe-
rendezést tervezni. 

átalakult az oltóvíz biztosításának időbeli 
követelménye (eddig a számított  vagy normatív 
tűzterhelés alapján határoztuk meg), ezentúl a 
létesítmény mértékadó tűzszakaszára, a mér-
tékadó tűzszakaszt befogadó kockázati egység 
kockázati osztálya függvényében – nAk osztály 
esetén legalább fél órán keresztül, Ak osztály 
esetén legalább egy órán keresztül, kk osztály 
esetén legalább másfél órán keresztül, mk osz-
tály esetén legalább két órán keresztül – kell 
biztosítani. túlnyomással érkező tűzcsapból 
történő biztosítás esetén természetesen nem 
nagyon kell ezt számolgatni, mert az oltóvíz fo-
lyamatos, viszont, ha tűzivíztározót kell építe-
nünk, ennek méretét ez a számítás befolyásolja. 

ha a mértékadó tűzszakasz teljes területére 

kiépített  vízzel oltóberendezés készül, a szüksé-
ges oltóvíz-intenzitás mértéke legfeljebb 70%-
ig csökkenthető a sprinklerberendezés műkö-
déséhez szükséges vízkészlet (literben) és az 
oltóvíz-biztosítás szükséges idejének (percben) 
hányadosával. 

minden vízszerzési helyet úgy kell kialakí-
tani, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor 
megközelíthető, az előírt oltóvízmennyiség aka-
dálytalanul kivehető legyen. A mértékadó tűz-
szakasz területére meghatározott  vízmennyisé-
get vízvezetékről vagy – ha az más módon nem 
oldható meg – oltóvíztározóból kell biztosítani.

Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat 
belső átmérőjét az oltóvíz-intenzitás és a ki-
folyási nyomásigény alapján, valamint a köz-
műrendszer kialakítását fi gyelembe véve kell 
méretezni. egyirányú táplálás esetén a vezeték 
legalább nA 100, körvezeték esetén pedig leg-
alább nA 80. 

nem változott , hogy vezetékes vízellátás lé-
tesítése esetén az oltóvizet föld felett i tűzcsa-
pokkal kell biztosítani. Az oltóvizet biztosító 
vízvezeték-hálózat felújítása, átalakítása során 
az érintett  meglévő föld alatt i tűzcsapokat föld 
felett i tűzcsapokra kell kicserélni.

Az oltóvizet szállító vízvezeték-hálózatban 
a vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb 
tűzcsapnál – közterületi tűzcsapok kivételé-
vel –, fali tűzcsapnál 200 mm2-es kiáramlási 
keresztmetszetnél legalább 200 kpa (2 bar) 
kifolyási nyomást, 30 m szintmagasság felett i 
legfelső építményszintű épületek esetén 600 
kpa (6 bar) kifolyási nyomást kell biztosítani. 
ezen épületek minden fali tűzcsapjánál a tűzol-
tó egységek számára biztosítani kell külön egy 
52-es méretű csatlakozási lehetőséget. általá-
ban már merev tömlős kivitelű fali tűzcsapokat 
használunk, amelyek a kezdő tüzek oltására 
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megfelelők, de egy nagyobb szobatűz esetében 
a tűzoltóság inkább használja a saját felszere-
lést, amely alapból 52 mm-es storz-kapocssal 
rendelkezik. ezt a csonkot a fali tűzcsap felszál-
ló vezetékébe, általában a tűzcsap alá szokták 
beépíteni, és kupakkapoccsal és gömbszeleppel 
elzárhatóan alakítják ki. 

A létesítményben nem szükséges tűzcsapo-
kat kiépíteni, ha a közterület tűzcsapjai az ol-
táshoz szükséges vízmennyiséget biztosítják, és 
a megfelelő nyomást és vízhozamot is teljesítik. 
szeretném hangsúlyozni, hogy a „majd rakunk 
oda egy tűzcsapot!” tervezői és beruházói óhaj 
csak abban az esetben segítség, ha a közterü-
leten lévő tűzcsap 100 méternél távolabb van. 
ha a tűzcsapban nincs megfelelő nyomás, nem 
megfelelő a vízhozam, azaz a csőhálózatban 
nincs elegendő víz, akkor a tűzcsap telepítése 
sem segít a problémán. 

A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek ré-
szére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy 
azok mellett  legalább 2,75 m közlekedési út sza-
badon maradjon. ez a tűzcsap megszerelésére, 
valamint a tűzoltó gépjárműből a felszerelések 
kivételére elegendő hely. 

A föld felett i tűzcsap felső kifolyócsonkjai 
középvonala magasságának a talajszintt ől mér-
ve 0,65 és 0,9 m között  kell lennie. szelepének 
működtetését minden tűzoltó gépjárműre mál-
házott  szabványos föld felett i tűzcsapkulccsal 
kell biztosítani. A kifolyócsonkokat 2 db meg-
lazulás, elfordulás ellen biztosított , legalább 
65  mm belső átmérőjű, 75-b méretű csonk-
kapoccsal kell szerelni. A tűzoltóság erre tudja 
csatlakoztatni a gépjárműfecskendőkön lévő 
b jelű táplálótömlőket. 

A föld felett i tűzcsap ellátható biztonsági 
házzal. A házat úgy kell kialakítani, hogy a föld 
felett i tűzcsapkulccsal biztonságosan nyitható 
és zárható legyen, a tűzoltó nyomótömlők csat-
lakoztatását és a csatlakoztatáshoz használt 
kapocskulcsok használatát ne akadályozza. 
A csonkkapcsokat elveszés ellen biztosított  ku-
pakkapoccsal kell lezárni.

vezetékes vízellátás esetén – a legfeljebb 
14 m legfelső padlószint-magasságú lakóépüle-
tek kivételével – fali tűzcsapot is kell létesíteni 
az egynél több szintes gépjárműtárolók eseté-
ben vagy az mk osztályba tartozó 200 m2-nél, 
a kk osztályba tartozó 500 m2-nél, és az Ak 
osztályba tartozó 1000 m2-nél nagyobb alapte-
rületű kockázati egységekben. ebben nincs vál-
tozás, csak korábban a telepítési kötelezett ség 
a tűzveszélyességi osztályokhoz volt kötve. 

nem változott , hogy füstmentes lépcsőhá-
zakban és előtereikben fali tűzcsap nem he-
lyezhető el, hiszen annak használata esetén 
megszűnne a füstmentes lépcsőház füstmen-
tessége. A falitűzcsap-hálózatot úgy kell ki-
alakítani, méretezni és elhelyezni, hogy azok a 
legtávolabbi hely oltását is tudják biztosítani 
– a megközelítési utat tömlőfektetési nyomvo-
nalon kell fi gyelembe venni –, valamint a fali 
tűzcsapok lefedjék a tűzszakasz teljes terü-
letét. egy helyiségen belül 5 m vízsugár fi gye-
lembe vehető, ha azt építményszerkezet vagy 
beépített  bútor, berendezés nem akadályozza. 
ezt a szaknyelvben oltási mélységnek hívjuk. 
Az elhelyezésnél fi gyelembe kell venni, hogy a 
fali tűzcsap csak az adott  tűzszakasz védelmét 
biztosíthatja, másik tűzszakasz védelmére nem 
tervezhető be. A kifolyási nyomás szempontjá-
ból legkedvezőtlenebb helyen ellenőrzésre szol-
gáló nyomásmérőt kell elhelyezni.

A fali tűzcsapok használatbavétele előtt  a ki-
vitelező köteles nyomáspróbát és teljesítmény-
mérést – az egyidejűség fi gyelembevételével – 
végezni vagy végeztetni, és annak eredményét a 
tűzvédelmi szakhatóság részére igazolni. 

még az msz 595-ös időben sok helyre épí-

tett ek a középmagas épületekbe ún. száraz 
felszálló vezetéket, amely hasonlít a fali tűz-
csaphoz, csak nincs a vízhálózatra kötve. ez 
a kiépített  vezeték a tűzoltók időigényes alap-
vezeték-szerelését – 20 méteres b jelű tűzol-
tótömlőkből – volt hivatott  kiváltani. kiépített  
száraz felszálló esetében a gépjármű megállt 
az épület előtt , és a betápláló csonkon keresz-
tül a szivatt yú azonnal felnyomta a vizet, amit 
a kívánt szinten fali tűzcsapként tudtak hasz-
nálni a tűzoltók. sok probléma volt ezekkel a 
vezetékekkel, hiszen elegendő volt egy csapot 
kinyitni és egy kupakkapcsot levenni, máris víz 
árasztott a el azt a szintet, az oltáshoz meg eset-
leg nem jutott  megfelelő nyomás. így a tűzoltók 
belső szabályozása szerint, a száraz felszálló 
használata előtt  ellenőrizni kellett , hogy minden 
a helyén van és el van zárva. ezért a tűzoltók 
ritkán használták, a karbantartása elmarado-
zott . ezért írja elő az otsz, hogy a száraz fel-
szálló tűzi vízvezetéket időszakosan továbbra is 
felül kell vizsgáltatni, azt elbontani csak akkor 
lehet, ha helyett e nedves falitűzcsap-hálózat 
épül ki. Arra is van lehetőség, hogy átalakítsák 
ezeket a száraz rendszereket, de ehhez a tűz-
védelmi hatóság engedélye kell. így a száraz 
rendszert nedves falitűzcsap-rendszerre lehet 
átalakítani úgy, hogy a vízkivételi helyet csak 
a hatodik és fölött e minden második emeleten 
kell biztosítani, a vízkivételi helyeket zárt szek-
rényben elhelyezett  csatlakozócsonkokkal kell 
ellátni, a nyithatóság módját a tűzvédelmi ha-
tósággal kell engedélyeztetni, és az átalakított  
száraz felszálló tűzivízrendszert a bejáratoknál 
– a csatlakozó szintek feltüntetésével –, és az 
adott  szinteken biztonsági jellel kell megjelöl-
ni. így az oltásra érkező tűzoltók meg tudják 
választani a megfelelő oltási módot, és már a 
szükséges felszerelésekkel indulnak a lépcsők 
megmászására. 

A szabályozásban megjelenik a kulcsszéf, 
ami egy okos és biztonságos szerkezet, amely 
arra a célra szolgál, hogy az épület bejárati 
kulcsait – tűz esetén – a tűzoltóság használni 
tudja, és ne a drága ajtó, portál betörésével, 
kifeszítésével hatoljanak be az épületbe. A tűz-
oltóság nagyon nem mérlegelhet, ha egy épület-
ből automatikus tűzjelzés érkezik, jogában áll 
akár a fal bontásával, károkozással is bemenni 
és intézkedni. Aztán kiderül, hogy téves jelzés 
érkezett , akkor bizony az okozott  kár fölösleges 
és tetemes. ezt hivatott  a kulcsszéf megoldani 
ott , ahol nem alkalmaznak 24 órás porta- vagy 
biztonsági szolgálatot. Az épület homlokzatán 
valahol egy megjelölt helyen a falba beépíte-
nek egy kis páncélkazett át, amelyben az épü-
let kulcsa található. A tűzoltóság rendelkezik 
a páncélajtó kinyitásához egy széfkulccsal, de 
csak akkor tud a kulcslyukhoz hozzáférni, ha az 
automatikus tűzjelző azt szabaddá teszi. tehát 
abszolút biztonságos. 

SZÍNHÁZI
FÜGGÖNYPÁLYÁK

csendes, megbízható mûködés, 
nagy teherbírás.

Motoros függönypályák
nagy választékban,

különbözô gyártóktól.

kizárólagos forgalmazó

Beár Bt.
1221 Budapest, Péter Pál u. 6.

Tel./Fax: +36 1 610 1426
Mobil: 06 20 982 8201
e-mail: kurti@sg.co.hu
web: www.sg.co.hu

 S
zí

n
pa

d




51

kulcsszéfeket kell telepíteni a 10 000 m2-
nél nagyobb alapterületű ipari, mezőgazdasá-
gi, termelő, tároló és feldolgozó létesítmények 
esetében, bármely rendeltetésű, 30 m felett i 
szintmagasságú épületben, a 6000 m2-nél na-
gyobb alapterületű közösségi épületekben, a 
10 000 m2-nél nagyobb alapterületű kereske-
delmi épületekben, logisztikai központokban, 
a 10 000 m2-nél nagyobb alapterületű műem-
lék és nemzeti értékek elhelyezésére szolgáló 
épületekben, valamint ott , ahol a tűzvédelmi 
szakhatóság előírja a roncsolásmentes beju-
tás érdekében, ha az épület területén beépített  
tűzjelző berendezés létesül. tűzjelző telepítése 
nélkül a fenti épületekben sem kell a kulcsszéf, 
hiszen nem tudna rendeltetés szerint működni. 

tűzoltósági beavatkozási központot kell 
kialakítani, ha az építményben vagy részében 
beépített  tűzjelző berendezés üzemel, és a jel-
zésadók száma meghaladja az 1000-et, és azon 
építményrészek száma meghaladja a 30-at, 
amelyek hő és füst elleni védelmét önállóan le-
het vezérelni a hő- és füstelvezetés tűzoltósági 
vezérlőtablóján.

A tűzoltósági beavatkozási központban a 
tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott  
tűzoltó-technikai eszközök vezérléseit kell biz-
tosítani. A vezérlések működését és a vissza-
jelzések fogadását a vezérelt tűzoltó-technikai 
eszközök előírt működőképességéig kell bizto-
sítani.

Az építményekben biztosítani kell a kárelhá-
rítás során együtt működő szervek rádióforgal-
mazási feltételeit, melynek megfelelőségét a 
használatbavételi eljárást megelőzően vizsgálni 
kell.

Az építményekben a kárelhárítás során 
együtt működő szervek által használt minden-
kori rádió-távközlési rendszer vonatkozásában 
a beltéri kézi rádiós ellátott ságot, azaz a kézi 
rádióberendezés számára az üzemszerű állapo-
tot biztosító berendezés kiépítését az építmény 
tulajdonosának kell biztosítania. A beavatko-
zó szervek átt értek az edR rendszerre, amely 
egy mobiltelefonhoz hasonló digitális rádiós 
rendszer. A működéséhez szükséges, hogy a 
helyszínen megfelelő térerő legyen. ezt terve-
zéskor nehéz megítélni, hogy szükséges-e, erre 
a választ a pRo-m zrt. tudja megadni, amely 
a rendszert üzemelteti magyarországon. de 
gondoljunk bele, ha létesítünk egy vasbeton 

építményt tele acéllal, hálóval, acél könnyű-
szerkezetes épületet, föld alatt i létesítményt, 
tehát építünk egy Faraday-kalitkát, oda a rádi-
óhullámok nem tudnak behatolni, illetve nem 
tudnak kijönni, és ott  a tűzoltók kommuniká-
ciója, visszajelzési lehetősége, irányíthatósága 
megszűnik. ezért célszerű a tervezési fázisban 
egy e-mailt az info@pro-m.hu címre küldeni és 
információt kérni. ökölszabályként elfogadhat-
juk, hogy föld alatt i létesítménynél, mélygarázs-
nál bizony tervezni kell. 

Tűzoltófelvonó tűz esetén kizárólag a tűz-
oltóság által használható biztonsági felvonó, 
amelyet létesíteni kell a magas épületben, 3-nál 
több pinceszintt el rendelkező épületben, vagy 
ahol a tűzvédelmi szakhatóság előírja a tűzoltói 
beavatkozás biztosítása érdekében. tehát ez a 
felvonó nem a személyek mentésére létesül, ha-
nem arra, hogy a tűzoltók az égő szintet gyor-
san és biztonságosan meg tudják közelíteni. 

A tűzoltófelvonó elhelyezését egyeztetni 
kell a tűzvédelmi szakhatósággal, amely lehet 
normál felvonó, amely teljesíti a tűzoltófelvo-
nóra előírt követelményeket, vagy kifejezett en 
erre a célra létesített  felvonó. néhány adat az 
en 81-72 szabványból: minimális fülkeméret: 
1,1 × 1,4  m, 630 kg, minimális ajtószélesség: 
0,8 m, a felvonó 60 másodperc alatt  eléri a tűz-
oltóság számára elérhető szintet, akár a legtá-
volabbi pontról is, mennyezeti beépített  csapó-
ajtóval rendelkezik.

új szabályozási elemként került be az otsz-
be egy régi probléma. A napelemek áldásos ha-
tása, amelyek akkor is termelik az áramot, ami-
kor tűz esetén jó lenne kikapcsolni. egyre több 
közintézmény építi ki az ingyenenergiát termelő 
rendszereket. egy egyszerű családi ház tüzénél 
gyakran szembesülnek a tűzoltók azzal a prob-
lémával, hogy hiába áramtalanítják az épületet, 
a főkapcsoló (amely általában a villanyóra mel-
lett  található) és a betáp között  bizony áram 
van. egy tetőtűz oltását gyakran nehezíti, hogy 
az oszlop és az óra között i vezetékben áram 
van. ugyanez a gond a napelemekkel is. A nap-
elemmodulok a fényenergiából villamos energi-
át állítanak elő. Az előállított  villamos energia 
egyenfeszültség, hiszen a napelemek egyenfe-
szültséget termelnek. Jelenleg ez a feszültség 
maximálisan dC 1000 v, de már fejlesztés alatt  
állnak a dC 1500 v-os rendszerek is. ez a nap-
elemes rendszerek elsődleges veszélyforrása. 
ezért a napelemmodulok közvetlen közelében, 
a dC oldalon villamos távműködtetésű és kézi 
lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani. A táv-
kioldó egység kapcsolóját az építmény villamos 
tűzeseti főkapcsolója közvetlen közelében kell 
elhelyezni, és a kapcsoló felett  „napelem lekap-
csolás” feliratot kell elhelyezni. tehát a tüzet 
oltó tűzoltók életvédelme miatt  szükséges, hogy 
legyen egy kapcsoló a villanyóránál, amellyel a 
napelem egyenáram-termelését blokkolni lehet. 

Abban az esetben, ha az épület homlokzatán 
helyezik el a napelemet, az épületre vonatkozó 
homlokzati tűzterjedési határértéket kell telje-
síteni a napelemeknek is, ha pedig napelemes 
tetőfedést használnak, a tetőfedésnek a héja-
lásokra vonatkozó tűzvédelmi követelményeket 
is teljesítenie kell.

hő- és füstelvezetés létesítési előírásaira 
nem térek ki. általánosságban elmondható, 
hogy a színházak nézőtéri és színpad fölött i hő- 
és füstelvezető rendszerei nem felelnek meg a 
jogszabály előírásainak, mivel jóval előbb léte-
sültek, mint ahogy a szabályozás megjelent. 

A Xi. fejezet a hasadó-nyíló felületek kialakí-
tását szabályozza, a Xii. fejezet a speciális épít-
mények tűzvédelmével foglalkozik.

(folytatjuk)
LEIDINGER ISTvÁN

Építész tűzvédelmi szakértő


