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Előzmények

Alkalmazási nehézségek 
- értelmezés igénye gyakori;
- követelmények és megoldások együtt;
- még mindig nagyszámú eltérés szükséges;
- számos speciális esetet nem kezel;
- elképzelhetetlen a megfelelő módosítás.



Homlokzatszigetelés, burkolat, bevonat – homlokzati tűzterjedés



Kiürítés



Metró



Napkollektorok, napelemek



Speciális építmények



Felépítés

Jogszabály: 
- Követelmények
- Biztonsági szint meghatározása

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI): 
- önként választható megoldások, amelyekkel a jogszabály által meghatározott 

biztonsági szint teljesül

Szabvány,
Vonatkozó műszaki előírás



Tűzvédelmi Irányelvek: 

- választható műszaki megoldások, amelyekkel teljesül az elvárt biztonsági
szint
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Védelmi célok világos megfogalmazása

Védelmi célok:
� életvédelem

közösségi
� értékvédelem

beruházói

pl.: menekülés, mentés biztosítása 
tűzoltók biztonsága

pl.: kulturális örökség megóvása, 
környezet védelme

pl.: termelés folytonossága, 
raktárkészlet védelme



Kiürítés – érintett személyek

önállóan menekülésre képes személy menekülésben korlátozott személy

segítséggel menekülő mozgásképtelen

előkészítés nélkül menthető

előkészítéssel menthető

előkészítéssel sem menthető

MENEKÜLÉS ÁTMENETI VÉDETT TÉR TARTÓZKODÁSI HELY VÉDELME
KIJÁRATI SZINTEN BIZTONSÁGOS TÉR



Követelmények
- általános
- kockázattól függő
- rendeltetéstől függő

Kockázati osztály
- kockázati egységre (= önálló rendeltetési egység, illetve 
a tűzvédelmi szakértő/tervező által meghatározott része 
az épületnek)

Mértékadó kockázati osztály
- épület, önálló épületrész egészére
- a legszigorúbb kockázati osztály a kockázati  egységek 
kockázati osztályai közül



Kockázati egység

- kockázati egységen belül követelmények 
- épület felszabdalása
- tűzszakaszhatár határolja





Kockázati osztályok

- NAK, nagyon alacsony kockázat
- AK, alacsony kockázat
- KK, közepes kockázat
- MK, magas kockázat



Tűzveszélyességi osztály
- csak anyagok esetében marad meg

jelenleg

A B C D E



Tűzveszélyességi osztály
- csak anyagok esetében marad meg

5.0 szerint

(AB)  (CD)  (E)
Robbanásveszélyes Nem tűzveszélyes

Tűzveszélyes



Tűzveszélyességi osztály:
Csak anyagok tekintetében értelmezhető
Robbanásveszélyes osztály

Tűzveszélyes osztály

Nem tűzveszélyes osztály



Speciális építmények használati szabályai:

a közúti alagút, 

a gyalogos aluljáró, 

a felszín alatti vasútvonal, 

a kilátó, 



Speciális építmények használati szabályai:

a ponyvaszerkezetű, 

az állvány jellegű, 

szín építmény,



� a felszín alatti vasútvonal: Robbanásveszélyes anyagok tárolása, 
forgalmazása tilos, kijáratok szabadon tartása, üzletek áruinak tárolása, fali 
tűzcsap ajtó nyitás áramtalanítás után.

� Ponyvaszerkezetű építmény: Fogalma új!
116. ponyvaszerkezetű építmény: olyan építmény, amelynek az időjárási 

hatások elleni védelemre szolgáló héjazat anyaga természetes vagy 
mesterséges szálakból szövéssel vagy a szövést helyettesítő egyéb 
technológiával készült, felületi terhek hordására képes, külső térelhatároló 
szerkezetként részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel a 
használat feltételeit biztosítja.

nem alkalmazható
a) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolására, forgalmazására, 

árusítására,
b) a menekülésben korlátozott személyek huzamos elhelyezésére és
c) azokban az esetekben, ahol azt jogszabály tiltja



Közösségi rendeltetésű és 500 m²-nél nagyobb alapterületű vagy 
tömegtartózkodásra szolgáló Ponyvaszerkezetű építmény:

�Üzemeltető, rendezvény szervező köteles betartani, betartatni a
maximális létszámra vonatkozó előírást. (beléptetést végző személy vagy
beléptető rendszer)
�Menekülésre szolgáló kijárat szélességének megfelelő méretben, de legalább
3 méteres szakaszon és a kijárattól 10 méteres körzetben nem lehet anyagot
tárolni!
�Ha van benne szék és 1 oldalról lehet megközelíteni akkor soronként 20 db,
ha 2 oldalról akkor soronként 40 db ülés helyezhető el. Ha 10-nél több szék
van egy sorban akkor azokat egymáshoz, ha 20-nál több akkor azokat
egymáshoz és a padozathoz is rögzíteni kell! Széksorok között legalább 1
méter távolság, kiürítési út szélessége 1,6 méter.
�Fűtés környezetére tűzveszélyt nem jelenthet!



4. állvány jellegű építmény: olyan építmény, melynek tartószerkezete a 
használati célnak megfelelő állékonysági teljesítményre méretezett, külső 
térelhatároló falszerkezettel nem rendelkezik, az építményen bizonyos 
magasságban rendeltetést és emberi tartózkodásra szolgáló járófelületet 
alakítanak ki.
Állvány jellegű építmények alatt tárolni, helyiséget kialakítani tilos.

Tűzveszélyes tevékenység

A feltételek megállapítása 
a munkavégzésre 
közvetlenül utasítást adó, 
a munkát végző személyek 
tevékenységét közvetlenül 
irányító személy feladata, ha 
nincs ilyen személy, 
a munkát végző 
kötelezettsége.



Tűzveszélyes tevékenység

A munkát közvetlenül irányító

személy köteles ellenőrizni a munkát

végző személyek tűzvédelmi

szakvizsga-bizonyítványának

meglétét, érvényességét, ha

az a tevékenység végzéséhez

szükséges feltétel. Hiányosság

esetén a munkavégzésre való

utasítás nem adható ki.

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, tevékenységét 
közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor 
a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni 
tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy 
megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen 
fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.



Tárolás szabályai
Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén: a 
helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény 
alsó síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás 
engedélyezése történt vagy számítással igazolható az eltérő tárolás.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai:

Robbanásveszélyes osztályba 
tartozó anyag nem tárolható 

tetőtérben, pinceszinti 
helyiségben, továbbá 300 liter 
vagy 300 kg mennyiség felett 
egyéb, nem tárolásra tervezett 

helyiségben.



A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai:

Huzamos tartózkodásra szolgáló 

helyiségekben és a gépjármű tárolókban

gázpalackot tárolni tilos. 

Többszintes lakóépületben – az egy 

lakóegységet tartalmazó lakóépületek 

kivételével – lakóegységenként nem 

használható vagy tárolható egynél több 

propán-bután gázpalack. Gázpalack használata 

és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb 

építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a 

tartószerkezet összeomlását idézheti elő. 

/Statikus/



� Kereskedelmi rendeltetésű épületek, önálló rendeltetési egységek talajszint 
feletti eladótereiben propán-bután gázpalackot maximum 20 kg 
mennyiségben lehet forgalmazni. 

Tűzoltási út, területek és egyéb utak

� Tömegtartózkodásra szolgáló zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló 
helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok vagy 
akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény 
szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.

� Szellőzés: A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel 
rendelkező lakóépület központi szellőző rendszerét, étterem konyhai 
szellőző (szagelszívó) rendszerét a gyártó által előírt rendszerességgel, 
lakóépületben 3 évente, étteremben félévente tisztítani és annak 
elvégzését írásban igazolni kell.



Hő- és füstelvezetésA természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, 
valamint a füstmentesítést biztosító nyílások 
nyílászáróinak szabad mozgását 
folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat 
eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, 
jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a 
nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell 
helyezni.
Az installációk, dekorációk, anyagok nem 
csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz 
szükséges nyílásfelületet, nem 
korlátozhatják a hő és füst elleni védelem 
eszközeinek mozgását, működését.
Hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés 
eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók 
feliratát – a magyaron kívül – idegen nyelven is 
el kell helyezni, ha ezt az építmény, 
építményrész használóinak nyelvismerete 
indokolja.



Villamos berendezés
Csak olyan berendezés lehet ami, rendeltetésszerű használata esetén a 
környezetére gyújtásveszélyt nem jelent.
Nem kell kikapcsolni azokat a készülékeket, amelyek rendeltetésnél fogva 
folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az 
elektronikai, informatikai készülékek készenléti állapota.
Használaton kívül helyezés esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, 
felszerelés

A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági 
kulcsszéfet az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban 
kell tartania. Az építményekben a kézi rádió folyamatos működtetéshez 
szükséges feltételeket az építmény tulajdonosának kell biztosítania.



Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, 
felszerelés

Állandó felügyelete a tűzjelző berendezésnek a használati szabályokhoz került.
�Tűzjelző központnál
�Létesítményen belül automatikus átjelzés (porta)
�Távfelügyelet (vagyonvédelmi cég, katasztrófavédelem)
Üzemeltetés:
�Üzemképes állapot,
�Jelzések felügyelete, fogadása
�Üzemeltetői ellenőrzés
�Felülvizsgálat, karbantartás
�Üzemképességet biztosító javítás, csere
�Üzemeltetési dokumentáció



Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, 
felszerelés

A berendezés – közte a tűz- és hibaátjelző – 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. 
/műveletirányítás/
Biztonsági feltételeket üzembentartó biztosítja.
Ha a távfelügyelet vagy tűzátjelzés fogadásra helyszín megváltozik, az új 
helyszínre az automatikus tűzátjelzés továbbítását 90 napon belül – a 
berendezés állandó felügyeletének folyamatos biztosítása mellett – kell 
megvalósítani.



Lakó- és szállásépületek
Kimaradt a szabályozásból a 10-nél több lakást tartalmazó tűzvédelmi 
követelmény. A meglévő használati szabályokat ne dobják ki! TTV-ben és 
a tűzvédelmi szabályzat új rendeletében kerül szabályozásra!

Közösségi létesítmények, kiállítás, vásár
Rendezvény szervezője a résztvevők tervezett elhelyezkedését és 
létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és 
területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az 
oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett 
elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot. 



Szabadtéri rendezvények
124. szabadtéri rendezvény: az 1000 főt vagy az 5000 m2 területet 
meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem 
értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket.
123. szabadtéri rendezvény területe: természetes vagy mesterséges módon 
a mozgást korlátozva körülhatárolt rendezvény esetén a körülhatárolással 
közrezárt terület, a nem körülhatárolt terület esetén a rendezvény szervezője 
által felelősen kijelölt terület.



Szabadtéri rendezvények
A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni 
időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési 
biztonsági jelekkel kell jelölni. 
A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén 
a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell. A közterületi 
világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön 
megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem 
szükséges.

A szabadtéri rendezvény területének 
minden pontjáról a kiüríthetőséget – a 
várható legnagyobb létszámot alapul 

véve – biztosítani kell oly módon, hogy az 
adott pont 40 méteres körzetét az ott 

tartózkodók 4 percen belül 
maradéktalanul el tudják hagyni.



Szabadtéri rendezvények
Ha van legalább 2 méter képátlós kivetítő, azon a rendezvény területének 
menekülési útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni 
legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.
Ha nincs a fenti kivetítő, akkor a hangosító rendszeren, villamos hálózattól 
független hangosító eszközön keresztül kell megtenni a fenti tájékoztatást, 
kiegészítve a tűz- vagy káreseménykor szükséges teendők ismertetésével.
Ha hangosító rendszer sincs, akkor 3000 m2 területre legalább 1 db villamos 
hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.
A fenti eszközöket a pánik megelőzősére azonnal alkalmazni kell! 
Rendezvény teljes területén hallható legyen.



Szabadtéri rendezvények
A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, tűzoltó készülékkel történő beavatkozás 
lehetőségét biztosítani kell.
A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a 
szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a 
gyülekezési pontok esetében alkalmazandók.
A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági 
intézkedéseket – kivéve a zenés, táncos rendezvények – a rendezvény 
szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének 
időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú 
tűzvédelmi hatóságnak átadni.
Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal 
megtartott szabadtéri rendezvénynél a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági 
intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A későbbiekben 
csak a változást kell bejelenteni.



Szabadtéri rendezvények
A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, 
annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi 
oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell 
tartani.
A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági dokumentációt legalább egy évig meg 
kell őrizni.

Kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények
a 10 000 főt, vagy a 20 000 m2-nél nagyobb területet meghaladó, épületen 
kívüli területen megtartott, a zenés, táncos rendezvények működésének 
biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó zenés, 
táncos rendezvény.
A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció 
kiürítésre, menekítésre vonatkozó nyilvánosságra hozható kivonatát a 
rendezvény szervezője honlapon közzéteszi.



Kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények
�tartalék energiaellátást legalább 30 percen át biztosítani kell.
�legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőket kell telepíteni,
�léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény területén, 
�Irányítási pont /korábban is volt!/ 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó 
készüléket kell készenlétben tartani, biztonsági jellel jelölni! Tűzvédelmi, 
biztonsági dokumentáció egy példányát el kell helyezni.
A szükséges oltóvizet a rendezvény szervezőjének kell biztosítania. A 
szükséges oltóvíz mennyiségét, helyét és követelményeit adott 
rendezvényre vonatkozóan egyedileg – egyeztetés keretén belül – az 
illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság határozza meg.



Szabadtéri rendezvények
Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét 
egymásra hatás figyelembevételével kell vizsgálni.
Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és 
olyan terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége 
korlátozott.

Ha a rendezvényen 
jellemzően 
menekülésben 
korlátozott személyek 
[98.] jelenléte várható, 
akkor a rendezvény alatt 
minden megkezdett 100 fő 
résztvevőre legalább 1 fő 
biztonsági személyzetet 
kell biztosítani.



Aratás
Megszűnt a learatott kalászos termény közúttól történő 25 méteres távolságon 
belüli elhelyezési tilalom.
Dohányzás szérű- és rostnövénytárolónál szélcsendes időben 30 méteres 
távolságban lehet.

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

Ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, a lábon álló 
növényzet, tarló, 
növénytermesztéssel 
összefüggésben és a 
belterületi ingatlanok 
használata során keletkezett 
hulladék szabadtéri égetése 
tilos.



A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályaiKülterületen az ingatlan 
tulajdonosa, használója a 
tűzvédelmi hatóság 
engedélyével legfeljebb 10 ha 
egybefüggő területen irányított 
égetést végezhet.
Kérelem: Kérelmező Név, Cím, 
Település hrsz., GPS, Kezdés és 
befejezés ideje (év, hónap, nap, 
óra, perc), indok, terület nagyság, 
leírás, égetést végzők neve, címei, 
felügyelő neve, címe, 
telefonszáma, tervezett 
intézkedés, helyszínen tartott 
eszközök



A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai
Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv 
állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének 
megakadályozására, szabályozására irányul.
Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és 
további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az 
önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által 
megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése 
céljából térítésmentesen igénybe vehetik.



A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai
�A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be 
kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.
�A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 
munkanapon belül bírálja el.
�A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút 
mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől 
mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter 
széles védősávot kialakítani.
�A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.
�A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a 
védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles 
gondoskodni.



Éghető folyadékok tárolása és szállítása
Robbanásveszélyes osztályú aeroszol és I-II. tűzveszélyességi fokozatú 
folyadék pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.
A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített 
értékét jelenti.
20 liternél több I-II. tűzveszélyességi fokozatú 
folyadék egy helyiségen belüli tárolásakor
legalább 1 db szóróeszközt, továbbá
• legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény 

alkalmazásánál legalább 0,02 m3

mennyiségű felitató anyagot,
• 1 liternél nagyobb űrtartalmú tárolóedény 

alkalmazásánál legalább 0,05 m3

mennyiségű felitató anyagot kell a 
tárolástól 15 méteren belül tartani. 4-nél 
több parkolóállásos gépkocsitároló
helyiségében.



Éghető folyadékok tárolása lakásban és garázsban
Többlakásos épületben lévő lakásban legfeljebb 10 liter I-II. tűzveszélyességi 
fokozatú folyadék, valamint robbanásveszélyes osztályú aeroszol és legfeljebb 
30 liter III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolható.



Éghető folyadékok tárolása kereskedelemben
17. melléklet 1. táblázat bontatlan csomagolású I-II. folyadék és 
robbanásveszélyes aeroszol tárolható, forgalmazható.

Kereskedelmi egység területén tárolható maximális 
mennyiséget a helyiség alapterülete, helyiséget határoló 
szerkezetek (tűzgátló), a tűzszakasz teljes területén lévő 

oltóberendezés megléte befolyásolhatja.  

A vas-, barkács-, festék- és 
építőanyagot, háztartási cikket 

forgalmazó kereskedelmi 
egység, helyiségében 

háromszoros mennyiséget 
lehet tartani, ha a 

szomszédos helyiségektől 
tűzgátló leválasztás történt.



Éghető folyadékok tárolása kereskedelemben
Pinceszinti kereskedelmi rendeltetésű helyiségben I-II. tűzveszélyességi 
fokozatú folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol nem tárolható és 
nem forgalmazható.

Tárolás egyéb közösségi rendeltetés esetén
17. mellékletben 2. táblázat szerint meghatározott mennyiségű I-III. folyadék 
és robbanásveszélyes osztályú aeroszol tárolható. Alapterület befolyásolja 0-
50, 50-500, 500 felett.
anyagok maximális tárolási mennyisége
a) fémszekrényben 20 liter,
b) robbanásgátló szekrényben 50 liter,
c) folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.
Szekrényen kívül max. 5 liter mennyiség tárolható helyiségenként.



Tömegközlekedési járművön háztartási cikkeket, lakkokat, 
festékanyagokat, valamint ezek oldószereit, személyenként legfeljebb 5 
liter mennyiségben lehet szállítani.

PB-gáz cseretelep üzemeltetési előírásai
PB-gáz cseretelepeken palacktöltés nem végezhető.
�A palackot sérültnek kell tekinteni és továbbiakban nem használható, ha
a) legalább 1 m magasságból kemény talajra esett,
b) égésnyomok látszanak rajta,
c) éles bemetszésű sérülése vagy horpadása van,
d) a szállítójárművet közlekedési baleset érte vagy
e) átalakítás nyomai észlelhetők rajta.
Az üzemeltetés során keletkezett sérülésről az illetékes töltővállalatot, 
cseretelepet tájékoztatni kell.



2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról 65. § (1) Erdőben tűz gyújtására és fenntartására – az 
erre a célra kijelölt helyek kivételével – csak az erdőgazdálkodó, annak 
hiányában az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában levő személy 
jogosult. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.
(2) A vágástéren visszahagyott faanyag égetése az erdőgazdálkodó által arra 
kijelölt területeken és csak abban az esetben megengedett, ha a tűz az 
újulatot és a környezetében lévő erdőt, az erdőn kívüli területek élővilágát, 
valamint a természeti képződményeket és egyéb műtárgyakat nem 
veszélyezteti.
Az erdőgazdálkodó a parkerdő területén turisztikai célból és tűzvédelmi 
szempontból állandó és biztonságos tűzrakó helyet köteles kialakítani. A 
kialakított tűzrakóhelyen a tűzvédelmi rendelkezések betartásával bárki 
jogosult tüzet rakni.



A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó 

műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával 

kell jelölni.

A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok 
akadálytalan megközelíthetőségét 
biztosítani kell.

A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok 
akadálytalan megközelíthetőségét 
biztosítani kell.



Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

- 5 szintesnél magasabb lakóépületek,
- az 1.000 m2-nél nagyobb közösségi épületek,
- az 1.000 m2-nél nagyobb ipari épületek,
- a 3.000 m2 -nél nagyobb mezőgazdasági épületek,
- a 2.000 m2-nél nagyobb tárolási épületek vagy
- speciális építménynek minősülő közúti alagút, valamint metró és földalatti 

vasút esetében.



Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

- használatbavételt követő 30 napon belül
- változások átvezetése (30 nap)

- 5. évben, majd 5 évenként felül kell vizsgálni



Tűzoltó beavatkozás

Tűzeseti lekapcsolás (áramtalanítás)
- fokozatok (mely építményrészt/részeket érint): egyeztetendő a tv 

szakhatósággal
- több tűzszakaszon áthaladó vezetékrendszer: áramütés ne 

veszélyeztesse a beavatkozókat



Tűzoltó beavatkozás

Napelemek
- kézi lekapcsolási lehetőség felirattal 

(„napelem áramtalanítás”)

- a lekapcsolást a napelemtábla közvetlen közelében kell megoldani
- homlokzaton szerelt, illetve tetőcserépbe integrált napelem: tűzterjedésgátlás 

szükséges



Tűzoltó beavatkozás
Tűzcsapok: a változatosság gyönyörködtet? 



Tűzoltó beavatkozás

tűzoltó felvonó létesítési kötelezettsége:
- magasépületben
- 3-nál több pinceszinttel rendelkező épületben
- ahol a tv. szakhatóság előírja



Tűzoltó beavatkozás

Tűzoltó készülékek
- készenlétben tartása szükséges:

kockázati egységben szintenként,
ott, ahol az OTSZ vagy más jogszabály 
előírja



Tűzoltó beavatkozás

Tűzoltó készülékek
- szükséges darabszám – oltóanyag-egység alapján
- az előírt OE és a készülék oltásteljesítménye közötti kapcsolat táblázatban 

szerepel



Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Köszönöm a figyelmet!!!


