Kapcsolódó jogszabályváltozások
Készítette:
Galumba Lajos tű. százados
tűzoltósági főfelügyelő

Folyamatosan változó, új jogszabályok és Tűzvédelmi
Műszaki Irányelvek (továbbiakban TvMI) kerülnek
kiadásra, módosításra. /tervezési segédlet/
 6 db TvMI BM OKF honlapján van.
 A tűzvédelmi szabályzatot folyamatosan a használati
szabályoknak és megjelenő jogszabályváltozásoknak
megfeleltetve kell átdolgozni!
Módosításra váró, illetve új jogszabályok:
Tűzvédelmi törvény, Kereskedelmi tevékenység, Tűzvédelmi
Képzettségre, szolgáltatással kapcsolatos ÖM rendelet,
Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi szakvizsga, Pirotechnika,
Építésügyi eljárás,
Tűzvédelmi bírság, TMT beszerzése, Megújuló energiaforrás,


1996. Évi XXXI. Törvény /TTV/ 2014. 07. 01-től hatályos
 19. § (1) ……ha ötnél több munkavállalót, vagy ha ötvennél
több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek,
illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási
alaprendeltetésű kockázati egységben /új létesítés/ és
kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell
készíteniük.
 Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a magas kockázati
osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű
kockázati egységben, közösségi rendeltetésű, a közepes
vagy magas kockázatú ipari, mezőgazdasági és tárolási
épületekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás
igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem
biztosításáról.









A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a
kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a
raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését
eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt
nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles
bejelenteni.
TTV-be kerül bele a tűzjelző és oltóberendezés létesítési és
használatbavételi engedélyezése a tűzvédelmi hatóság által.
Lakóépületek tűzvédelmi előírásai is a TTV-be kerülnek
bele, várható módosulás 1 hónap! Kéményseprő törvény
fogja módosítani.
10/2008. (X.30.) ÖM rendelet helyett 9/2015. BM rendelet!

9/2015. (III. 25.) BM rendelet
A

hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és
létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél,
valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai
képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
 Hatály kiterjed:
Hivatásos,

közalkalmazott
önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok
önkéntes tűzoltó egyesületek tagjaira,
tűzvédelmi
A

szakértőkre;

gazdálkodó szervezeteknél iparbiztonsági, polgári védelmi és
tűzvédelmi személyekre,
Tűzvédelmi, katasztrófavédelmi oktatási intézmények oktatóira,
 Tűzvédelmi, katasztrófavédelmi szakmai felügyeleti tagjaira,

Fogalmak: Tűzoltásvezető I. és II.,

tűzvédelmi oktatás: a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi
előírások ismertetése, amely elméleti és gyakorlati részből áll;

Szakmai képesítési követelmények: Jogszabály melléklete

A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban
legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező
személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni abban az
esetben, ha:
a) robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz
fel, 1000 kg/liternél több, de legfeljebb 5000 kg/liter,
b) tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és egy
telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolás összesített
alapterület meghaladja az 1000 m²-t.


c) gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet
végez a munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt,
d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet,
vagy bérel:
da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő
befogadóképességű helyiség található,
db)
amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt,
de legfeljebb 2.000 fő, vagy
dc)
amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése,
ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e
személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100
fő.

A gazdálkodó szervezeteknél felsőszintű tűzvédelmi személyt
kell foglalkoztatni, ha:
a) a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság
működtetésére kötelezett, /heti 40 óra/
b) robbanásveszélyes anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és egy
telephelyen egyidejű mennyiség meghaladja az 5000 kg/litert /havi
16 óra/
c) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot,
terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen
belüli tárolás összesített alapterülete meghaladja a 10000 m2-t, vagy
/havi 16 óra/

A gazdálkodó szervezeteknél felsőszintű tűzvédelmi személyt
kell foglalkoztatni, ha:
d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet,
vagy bérel,:
da) amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség
található,
db) összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy
dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése,
ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e
személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt. /havi 16 óra/
 Amennyiben a gazdálkodó szervezetnél a tűzvédelem ellátása
szolgáltatás igénybevételével történik, a szolgáltatást végzőnek
az adott szolgáltatáshoz e jogszabályban meghatározott
képesítéssel kell rendelkeznie.

Tűzvédelmi Oktatás, szabályzat készítése:
 Ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több
személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó
szervezetnél a tűzvédelmi oktatást legalább középszintű
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy végezhet.
 Ott ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítést követel
tűzvédelmi oktatást kizárólag ilyen képesítésű személy tarthat.
 Egyéb esetben tűzvédelmi oktatást legalább alapszintű
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.
 Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat.
 Ott ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel
rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat
készítésére, módosítására kizárólag ilyen képesítésű személy
jogosult.

4/2015. (II.27.) BM rendelet Hatályos 2015. 03. 05!
A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.)
BM rendelet módosítása
 ,,c) az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi
használati szabályokat, előírásokat;„
 Tűzriadó Tervet kell készíteni:
 ,,f) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására,
feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre,
ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
 tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására,
tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre
és szabadtérre."

4/2015. (II.27.) BM rendelet Hatályos 2015. 03. 05!
A megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről
szóló 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet módosítása:
 Az észterező helyiségbe metanolgőz-érzékelőket kell elhelyezni,
melyek az alsó robbanási határérték 20%-ának elérését érzékelve
hallható és látható módon jelzést adva elindítják a vészszellőzést;
az alsó robbanási határérték 40%-ának elérését érzékelve
elindítják az üzemeltető által előírt, a technológiának megfelelő
beavatkozásokat, amelyek megakadályozzák a tüzet vagy a
robbanást."
 az észterező terület és az üzem területéhez nem tartozó építmény
vagy övezet, továbbá lakóterület, vasúti vágány között legalább
20 m."

4/2015. (II.27.) BM rendelet Hatályos 2015. 03. 05!
A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére
vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet
módosítása
E rendelet alkalmazásában technológiai rendszer az olyan anyagvagy energiaátalakításra szolgáló szerkezeti egységek láncolata,
melyben a robbanó- és a robbantóanyagok kivételével
robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítása,
feldolgozása, használata, tárolása, kimérése történik.„

4/2015. (II.27.) BM rendelet Hatályos 2015. 03. 05!
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő
oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes
szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet módosítása
 Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint
robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely
időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű
tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű
ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai
felhasználását végzők.
 Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére: Erősáramú
berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők, érvényes
elektromos tűzvédelmi szakértői engedéllyel











A Nukleáris Tűzvédelmi Szabályzat és Radioaktívhulladék-tároló
Tűzvédelmi Szabályzat készítésére felsőfokú tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.
A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló területén a
tűzkockázat-elemzés és tűzterhelés számítás készítésére
felsőszintű tűzvédelmi szakképesítésű személy jogosult.
A számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg
tervezett megoldás készítésére tűzvédelmi szakértő és
tűzvédelmi tervező jogosult.
A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv /TMMK/
készítésére és felülvizsgálatára tűzvédelmi szakértő és
tűzvédelmi tervező jogosult.
Tűzvédelmi szakértők felsőfokú tűzvédelmi szakmai képesítéseit
jogszabály tartalmazza.

Villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának vezetését,
abban érdemi munka folytatását olyan személy végezheti, aki az
Országos Képzési Jegyzék szerinti erősáramú berendezések
felülvizsgálója vagy erősáramú berendezések időszakos
felülvizsgálója szakképesítéssel rendelkezik. (1)
A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására,
feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségek, szabadterek – ha ott
az anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő – villamos
berendezéseinek vizsgálatát végző személynek a fentieken túl az
OKJ szerinti sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezéskezelő vagy robbanásbiztos berendezés kezelő szakképesítéssel is
rendelkeznie kell. (2)
A robbanásveszélyes helyiségek, szabadterek vill. berendezéseinek
felülvizsgálatát két, vagy több személy együttesen is végezheti, ha
mindegyikük rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott
szakképesítéssel és legalább az egyikük rendelkezik a (2)
bekezdésben meghatározott szakképesítéssel.

Villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok vezetésére,
abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki
 a) a vonatkozó műszaki követelmények anyagából az MMK által
akkreditált villámvédelmi képesítést szerzett vagy
 b) a vonatkozó műszaki követelményt tananyagi szinten oktató
képzésen az OKJ szerinti villámvédelmi felülvizsgáló vagy
villámvédelem felülvizsgálója szakképesítést szerzett.
 Rendkívüli felülvizsgálat végzésére az a MMK névjegyzékében
szereplő villamosmérnöki végzettségű, a villámvédelem területén
kiemelkedően gyakorlott szakértő is jogosult.

Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálat
végzésére csak az alábbi, ipari elektrosztatikai gyakorlattal bíró
személyek jogosultak:
 a) a MMK bejegyzett villamosmérnök szakértő,
 b) igazságügyi villamos szakértő,
 c) villamos mérnök végzettségű tűzvédelmi szakértő.
 Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálat
végzésére olyan akkreditált vizsgáló intézet vagy szervezet is
jogosult, amely az a)-c) pontok szerinti szakértőt foglalkoztat.

259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról 2015. 03.

05. Hatályos




Kirendeltség a szabadtéri rendezvény megtartását megtilthatja, a
rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban
meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági
intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen
tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.
Ha az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással
dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás
igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről
ott, ahol ezt jogszabály előírja 100.000 Ft- 500. 000 Ft. bírság

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről Hatályos2015. 03. 05.!
 olyan
üzlet esetében, amelyben az OTSZ szerint
robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot,
pirotechnikai terméket, tüzelő- és az OTSZ szerint tűzveszélyes
osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot
forgalmaznak.
 Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem
útján az OTSZ szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag,
 A kizárólag üzletben forgalmazható termékek az OTSZ
szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt.
szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az
üzemanyag.

173/2011. (VIII. 24.) Korm. Rendelet a polgári célú
pirotechnikai tevékenységekről Hatályos 2015. 03. 05!
 tűzvédelmi
dokumentáció:
az
épület,
létesítmény
megközelíthetőségére, oltóvízellátására, a kockázati osztályba
sorolásra, az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és
tűzállósági paramétereire, a tűzszakaszok elhelyezkedésére,
kiürítési számítására, épületgépészeti kialakítására, villámvédelmi
rendszerére, valamint a tűzjelzésre és oltásra vonatkozó terv,
 Tilos a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására,
feldolgozására, használatára, tárolására, kimérésére szolgáló
helyiségben, szabad téren, ezeknek 50 m-es környezetében és
repülőtéren az oda nem rendszeresített pirotechnikai termék
felhasználása.


A pirotechnikai raktárépületet és a pirotechnikai raktárhelyiséget úgy kell
kialakítani, hogy légterében a robbanóanyag, a pirotechnikai elegy és az OTSZ
szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag üzemzavar vagy
előrelátható meghibásodás esetében is legfeljebb veszélytelen módon lehet
jelen…









Pirotechnikai üzletben I. II. pirotechnikai terméktől eltérő
pirotechnikai termék, és az OTSZ szerint robbanásveszélyes
osztályba tartozó anyag és éghető folyadék nem tárolható.
A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyen a pirotechnikai
terméken és annak csomagolásán kívül egyéb, az OTSZ szerint
robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag vagy más, együvé
rakási tilalom alá eső veszélyes áru nem tárolható.
1. és 2. pirotechnikai osztályú tűzijáték termék
közintézményben,
középületben,
sportlétesítményben,
egyházi jogi személy által használt helyiségben, védett természeti
területen,
valamint
nyilvános
rendezvény
helyszínén
pirotechnikus jelenlétében és irányításával használható fel!
3. pirotechnikai osztályú tűzijáték termék közintézményben,
középületben, sportlétesítményben, egyházi jogi személy által
használt helyiségben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános
helyen pirotechnikus irányításával használható fel.

312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet Építési engedély nélkül
végezhető építési tevékenységek
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó,
mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint
előadás tartására szolgáló építmény,
b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
c) a) és b) alpontokban meghatározott rendeltetéssel rendelkező és
legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas vagy nettó 20 m2
alapterületet meg nem meghaladó – az OTSZ szerinti – állvány
jellegű építmény
d) a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése,
melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó
20,0 m2 alapterületet,
e) magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a
terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.

A tűzvédelmi dokumentáció tartalma a kockázati osztályba sorolás
Tűzvédelmi szakhatóság bevonása engedélyezési eljárásba:
 KK, MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén,
 AK mértékadó kockázati osztályba tartozó
– lakó- és üdülőépület,
– nevelési, oktatási , szociális rendeltetést tartalmazó épület,
– összes építményszint nettó alapterülete az 500 m2-t meghaladó
épület esetén,
 NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakóvagy üdülőépület kivételével, amelynek:
– az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2
és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó
alapterülete nagyobb, mint 50 m2,
– az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2,

Tűzvédelmi szakhatóság bevonása engedélyezési eljárásba:
 Megfelelőség igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott
szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező
építményszerkezetű, tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, és
legfeljebb 180 napig fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó,
mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint
előadás tartására szolgáló építmény,
b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
 ha az az OTSZ szerinti állvány jellegű építmény és több mint 50
fő egyidejű tartózkodására alkalmas és nettó alapterülete 20 m2-t
meghaladja.

53/2014. (XII. 5.) BM rendelet a Tűzvédelmi Műszaki
Bizottság létrehozás
 OTSZ által meghatározott tűzvédelmi követelmények, az
elérendő biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki
megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó Tűzvédelmi
Műszaki Irányelvek (a továbbiakban: TvMI) kidolgozásáért
felelős Tűzvédelmi Műszaki Bizottság
 Bizottság által kidolgozott, a BM OKF főigazgatója által kiadott
TvMI-ket a BM OKF honlapján közzé kell tenni.
 http://www.katasztrofavedelem.hu/
Tűzoltóság

Tűzmegelőzés
GYIK, Kérdések
észrevételek, kapcsolódó
hírek

Új Országos Tűzvédelmi Szabályzat

TvMI 9 témakörben kerül kidolgozásra /tervezési segédlet/:
 Tűzterjedés elleni védelem
 Kiürítés számítás
 Hő- és füst elleni védelem
 Beépített tűzjelző rendszer
 Beépített tűzoltó rendszer
 Tűzoltói beavatkozás
 Villamos tűzrendészeti és villámvédelmi rendszerek
 Számítógépes szimuláció
 TMMK
54/2014. BM Rendelet OTSZ 287. § A tűzvédelmi szolgáltatási
tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet „Tűzoltó készülék
karbantartása” alcíme a következő 4/A–4/G. §-sal egészül ki:

Kérdések és válaszok




3.§ (3) és (4) bekezdése szerint: „A tűzvédelmi hatóság a
tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti
szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldást
kérelemre jóváhagyhatja, ha a legalább azonos biztonsági
szintet a kérelmező igazolja"". „(4) Az eltérési engedély és
a (3) bekezdés szerinti jóváhagyás iránti kérelem
tartalmazza…..” Milyen módon történik ennek a
jóváhagyása, milyen iratminta alapján? Határozat, vagy
hivatalos levél formájában? Kell-e illetéket fizetni és ha
igen, milyen összegben?
A BM OKF hagyja jóvá az említett eltéréseket, határozatban, a
hatósági engedélyezéssel összefüggő illetékfizetésre vonatkozó
szabályok betartásával.

Kérdések és válaszok




3.§ /5/ bek. „ A tűzvédelmi szakhatóság kérelemre –
jogszabályban meghatározott esetben és módon –
lehetőséget biztosít a tűzvédelmi követelményekkel
kapcsolatos egyeztetés megtartására.” A kérelemre történő
egyeztetés illetékköteles-e, vagy igazgatási szolgáltatási
díjat kell érte fizetni? Csak azokban az esetekben lehet-e
egyeztetni, amelyet a jogszabály (OTSZ 5.0) nevesít?
Jogszabály nem ír elő sem illeték-, sem igazgatási szolgáltatásidíjfizetési kötelezettséget. Nem csak azokban az esetekben lehet
egyeztetni.
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4. § 78. („kockázati egység: az építmény vagy annak
tűzterjedésgátlás szempontjából körülhatárolt része,
amelyen belül a kockázati osztályt meghatározó
körülményeket a tervezés során azonos mértékben és
módon veszik figyelembe”) pontja értelmében a kockázati
egység határra megegyezik a tűzszakaszhatárral?
A kockázati egységek között tűzszakaszhatárt kell létesíteni, de a
kockázati egységen belül is kell tűzszakaszolni, ha a kockázati
egység alapterülete túllépi a megengedett maximális tűzszakaszalapterületet.

Kérdések és válaszok




Az anyagok új tűzveszélyességi osztály szerinti
besorolásának jelöléseit pontosan milyen ábrával és
szöveggel kell ellátni?
Termékek esetében a kémiai biztonsági tv. szerinti jelölések
alkalmazhatók, illetve szövegesen az OTSZ szerinti
tűzveszélyességi osztályok megnevezése.

Kérdések és válaszok




Mi lesz a régi Tűzveszélyességi besorolásokkal? Kockázati
egységek és kockázati osztályok lesznek. Itt is felmerül a
kérdés a jelölést illetően, a meglévő A, B, C, D, E
jelöléseket el kell távolítani és majd az új besorolás szerinti
jelöléseket kell alkalmazni? Tehát az új besorolást mikortól
kell érvényesíteni, nyilván az OTSZ hatályba lépésétől, de
visszamenőleges hatálya van-e?
A kockázati osztályokat nem kell jelölni (a meglévő épületeket
nem is kell kockázati osztályba sorolni addig, amíg átalakításra
nem kerül sor). A meglévő, A-E tűzveszélyességi osztályra utaló
jelölések megtartásáról, eltávolításáról az üzemeltetőnek kell
döntenie, tekintettel arra, hogy az el nem távolított jelölés ne
legyen félrevezető.

Kérdések és válaszok


Az OTSZ 21. § (3) bekezdése szerint: „A szabadtéri
tárolóterület tárolási egységeiből kialakított tűzszakasz
megengedett legnagyobb kiterjedése a) kizárólag nem
tűzveszélyes osztályba tartozó anyag, termék esetén, ha azt
éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül tárolják,
10.000 m2, b) nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag,
termék esetén, ha azt éghető anyagú csomagolással vagy
éghető anyagú tárolóeszköz alkalmazásával tárolják, 4.000
m2, c) tűzveszélyes osztályba tartozó anyag, termék esetén
a csomagolás éghetőségétől függetlenül, 2.000 m2.” Kérdés:
A tárolási egységek (éghető hulladék, szalma stb.)
tűzszakaszon belüli legnagyobb méretét és a tárolás
egységek között tartandó távolságot az OTSZ nem rendezi.
Az OTSZ hatályba lépése után a tárolási egységek
maximális mérete és térfoga mennyi lehet, illetve
tűzszakaszon belül a tárolási egységek között milyen
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Kérdés: A tárolási egységek (éghető hulladék, szalma stb.)
tűzszakaszon belüli legnagyobb méretét és a tárolás
egységek között tartandó távolságot az OTSZ nem rendezi.
Az OTSZ hatályba lépése után a tárolási egységek
maximális mérete és térfoga mennyi lehet, illetve
tűzszakaszon belül a tárolási egységek között milyen
távolságot kell tartani?
Az új OTSZ nem szabályozza, ennek megállapítása a tervező,
beruházó, üzemeltető feladata, illetve felelőssége.

Kérdések és válaszok




25.§ /6/ bekezdés „Ahol állami támogatással energetikai célú felújítás
valósul meg és az épületre vonatkozóan homlokzati tűzterjedési
határérték-követelmény van, ott a B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelő
maggal rendelkező, vagy a légréses homlokzati burkolati-, bevonati- és
egyéb vakolt hőszigetelő rendszerek kivitelezésének megkezdését, a
kivitelezőnek a kivitelezési munka megkezdése előtt legalább 15 nappal
– a kedvezményezett jóváhagyásával ellátott nyilatkozatban – a
támogatás megvalósulását ellenőrző szervezetnek írásban be kell
jelentenie. A támogatás megvalósulását ellenőrző szervezet a
kivitelezési munkák megfelelőségét az állami támogatású pályázatok
esetében ellenőrzi és az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a
tűzvédelmi hatóság részére nyolc napon belül megküldi.” A fenti
bejelentés és ellenőrzés rétegvastagságtól függetlenül (10 cm-nél
kisebb) mindig kötelező?
Igen, mert a rendelkezésben nem szerepel rétegvastagsági korlát.
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99.§ szerint: „Azon ipari vagy tárolási alaprendeltetésű kockázati
egység helyiségében, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag
gyártása, feldolgozása, tárolása történik, a robbanási túlnyomás
levezetése céljából hasadó vagy hasadó-nyíló felületet kell létesíteni.”
Kérdés: A technológiához, alapterülethez mérten csekély mennyiségű
robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag tárolása, felhasználása
esetén is kell hasadó- nyíló felületet létesíteni? (Pl.: Gyártóüzem
karbantartó helyiségében tárolt 20 liter hígító, vagy cipőgyártó
csarnokban a technológiához használt 40 kg ragasztó)
Nem. Ott kell hasadó vagy hasadó-nyíló felületet kialakítani, ahol a gyártás,
feldolgozás, tárolás során az alaprendeltetésből adódóan robbanásveszélyes
anyagokat gyártanak, tárolnak vagy feldolgoznak. A karbantartó helyiségnek és
a cipőgyárnak nem az alaprendeltetése, hogy robbanásveszélyes anyagot
gyártson, feldolgozzon vagy tároljon.

Kérdések és válaszok








A ponyvaszerkezetű építményekre – ha nem közösségi
rendeltetésűnek tekintendő – milyen tűzvédelmi előírások
vonatkoznak?
Az OTSZ nem ír elő követelményt, a tervezőnek egyedileg kell
meghatározni a követelményt.
131.§ szín: talajhoz közvetlenül csatlakozó, egyszintes,
részben vagy teljesen fedett, egy vagy több oldalán az
összesített oldalfelület legalább 50%-áig nyitott építmény.
Kell-e TMMK a szín építményekre?
Nem.
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139. § (1) Ezen alcím rendelkezései – a járművek kivételével
– vonatkoznak az ideiglenes és állandó jellegű építmények
villámvédelmi követelményeire. Kérdés: A villámvédelem
kialakításának igazolására nyilatkozat elfogadható-e, olyan
ideiglenes építményeknél (pl. rendezvény területen
színpad, állvány, dekorációs elem), ahol az építmény
önmagában villámvédelemmel ellátott, saját maga földel és
tanúsítvánnyal rendelkezik, valamint szerelési útmutató
alapján kell megépíteni.
Igen.

Kérdések és válaszok







A 148. § (4) bekezdésben szerepel, hogy a közművek
főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratnál
jelezni kell. Mit jelent ez? Alaprajzot, vagy irányt jelző
biztonsági jelet, vagy esetleg más megoldást.
Egyértelműen kell jelezni, lehet az rajzzal, vagy szövegesen is.
Vonatkozik-e a már meglévő épületekre is és a főbejárat
külső vagy belső részén kell jelölni? Felismerhetőségükre,
láthatóságukra van-e vonatkozó előírás?
Meglévő épületekre nem vonatkozik. Nincs előírás a kinézetre.
Lehet rajz vagy felirat, de egyértelműen kell meghatároznia.
Javasolt az ajtón belüli elhelyezés.
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A 148.§ (3) bekezdése szerint biztonsági jellel kell
figyelmeztetni az épület főbejárata mellett kívülről a
napelem jelenlétére. Milyen biztonsági jel fogadható el?
TvMI tartalmazhat majd rá javaslatot.
283. § (1) A TMMK-t elektronikus vagy nyomtatott
formátumban kell elkészíteni, vezetni és az építmény
területén kell tartani. 283. § (2) Az építmény
használatbavételét követő 5. évben, majd azt követően 5
éves ciklus-idővel a tulajdonos köteles felülvizsgáltatni az
építmény TMMK-ban foglaltaknak megfelelő kialakítását,
állapotát, az alábbiak szerint Milyen végzettség vagy
jogosultság szükséges a felülvizsgálat elvégzéséhez?
A 10/2008 ÖM rendelet módosítása fogja tartalmazni.
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XXI. Fejezetében („TŰZVÉDELMI MŰSZAKI
MEGFELELŐSÉGI KÉZIKÖNYV”) foglaltakkal
kapcsolatban. Kérdés: A „Tűzvédelmi Megfelelőségi
Kézikönyv” vezetésével kapcsolatosan lesz-e
jogkövetkezmény (bírság kötelezettség)? A hibás nem
vezetett kézikönyv pótlása hogyan történhet? "
259/2011. (XII. 7.) kormány rendelet módosítása tartalmazza a
bírságtételeket. Mindig a tulajdonos felel a TMMK meglétéért,
tartalmáért, a pótlás az ő feladata.

Köszönöm a figyelmet!

