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A katasztrófavédelem felépítése

 65 katasztrófavédelmi kirendeltség (I. fok)

 20 katasztrófavédelmi igazgatóság (I. és II. fok)

 Szolgáltató jellegű hatósági tevékenység

 Konzultációk

 Előzetes bejárások, egyeztetések

 Tájékoztató anyagok



A jelenleg hatályos tűzvédelmi szabályozás

 2015. március 5. óta új szemlélet a tűzvédelemben,

 2020. január 22-én az új szemlélet kiszélesítésre került:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

 Keret jellegű jogszabály, széleskörű szakmai konszenzus

 Tervezői szabadság – tervezői felelősség

 Tételes műszaki megoldások a tűzvédelmi műszaki irányelvekben



A módosítás központi célja

1. Az építőipari teljesítmény növelése

2. Igazodjon a műszaki fejlődés eredményeihez

3. Jogalkalmazási tapasztalatok feldolgozása
a) Európai régió jó gyakorlatai – egyszerűsítések átvétele

b) Szakmai szervezetek tapasztalatai

c) Hazai hatósági tapasztalatok – enyhítés lehetősége

d) Tűzesetek tapasztalatai

4. Korszerű és rugalmas tűzvédelmi tervezés lehetősége

5. A tételes műszaki megoldások jogszabályból való kivezetése

6. Legfontosabb: az életvédelmi célok elsőségének megőrzése



A módosítási folyamat eredménye

8/2022. (IV. 14.) BM rendelet + 14 db Tűzvédelmi Műszaki Irányelv



Összegzés

 Életvédelmi, vagyonvédelmi célok megtartása

 Közép-európai tapasztalatok

 Széleskörű szakmai konszenzus

 Versenyképes, korszerű szabályozás

 Rugalmas engedélyezési lehetőségek 

(eltérési, jóváhagyási engedélyezési eljárások)

 A tervezők munkájának támogatása



Felmerülő kérdések

gyor.titkarsag@katved.gov.hu

+36 / 96 / 529 - 530

A felmerülő kérdéseket a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

központilag gyűjti és közvetlenül válaszolja meg a www.katasztrofavedelem.hu

honlapon elhelyezett módon (GYIK).

http://www.katasztrofavedelem.hu/
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Bevezetés

A kockázati osztályba sorolást érintő változások kisebb mértékűek, pontosító,

kiegészítő jellegűek, figyelembe véve az elmúlt időszakban felmerült szakmai

kérdéseket, a hatósági állomány és a tűzvédelmi tervezői, szakértői oldal

részéről tett észrevételeket.

Figyelmen kívül hagyható szintek

Kockázat meghatározása – OTSZ 1. melléklet 1. táblázata

Kockázat meghatározása – OTSZ 1. melléklet 2. táblázata

Kockázat meghatározása – menekülési képesség

Kockázat meghatározása – OTSZ 1. melléklet 3. táblázata

Kockázat meghatározása – tárolás

Kockázat meghatározása – ipar, mezőgazdaság

Kockázat meghatározása – további rendeltetések



Figyelmen kívül hagyható szintek

OTSZ 12. § (4) bekezdés (+kockázati osztályba sorolás TvMI)

a) az a tetőszint, amelyen csak felvonógépház, lépcsőház felső szintje, továbbá gépészeti helyiség található, és

a gépészeti helyiségek összesített alapterülete nem haladja meg a tetőszint alapterületének 25%-át,

b) az a tetőtér, amelyben - a tetőtér beépítetlen részén kívül - csak felvonógépház, lépcsőház felső szintje,

továbbá gépészeti helyiség található, és a gépészeti helyiségek összesített alapterülete nem haladja meg a

tetőtér alapterületének 25%-át,

c) az a tetőtér, amelyben a b) pontban foglaltakon kívül kétszintes lakások felső szintje található, és

valamennyi lakás megközelítése a tetőtér alatti szintről biztosított,

d) az a legfelső építményszint, amelyben csak kétszintes lakások felső szintje található, és valamennyi lakás

megközelítése az alatta lévő szintről biztosított,

e) ipari, mezőgazdasági, tárolási alaprendeltetés esetén a technológiai szint,

f) szinteltolásos kialakítás esetén az a félszint, amely nem befolyásolja számottevően a kockázat mértékét,

g) az épület részét képező olyan kilátószint, továbbá az olyan pinceszint, amely kiterjedése,

befogadóképessége és rendeltetése alapján nem befolyásolja számottevően a kockázat mértékét,

h) a galéria, szintosztó födém.



Kockázat meghatározása
OTSZ 1. melléklet 1. táblázat

A KK kockázati osztály arra az esetre vonatkozik, amikor megjelenik a pánik
kialakulásának veszélye.



Kockázat meghatározása
OTSZ 1. melléklet 2. táblázat

OTSZ - Menekülésben korlátozott személy: olyan személy, aki életkora - 0-10 éves
vagy 65 év feletti -, értelmi vagy fizikai-egészségi állapota alapján, esetleg külső

korlátozás miatt önálló menekülésre nem képes, (+Kiürítés TvMI B melléklet)

Az MK osztályt indokló menekülési képességgel járó rendeltetések esetén a KK
kockázati osztályhoz tartozó (enyhébb), jelenleg is meglévő, kis létszámhoz
kapcsolódó követelményt a rendeltetésfüggő előírások teszik lehetővé (40.§ új (5)
bekezdése).

OTSZ 40. § (5) Olyan kockázati egység esetén, amelyben egyidejűleg legfeljebb 5
fő előkészítéssel vagy anélkül sem menthető személy jelenlétével kell számolni, – a
kiürítésre vonatkozó követelmények kivételével – elegendő a KK kockázati
osztályhoz tartozó követelmények érvényesítése, ha az MK kockázati osztályt
kizárólag a menekülési képesség figyelembevétele eredményezi. Ebben az esetben
az épület mértékadó kockázati osztályának megállapításánál ez a kockázati egység
KK kockázati osztályú kockázati egységként vehető figyelembe.



Kockázat meghatározása 
menekülési képesség

A kockázati osztályba sorolás TvMI 2. táblázata foglalja össze a korábban szövegesen megállapított
besorolásokat, a rendeltetés és további paraméterek függvényében (az ipari, mezőgazdasági
rendeltetés táblázatához hasonló szerkezettel). A táblázat alapvetően a NAK-tól eltérő besorolást
igénylő eseteket tartalmazza (de egyes, a lakórendeltetéshez hasonlító funkciókat megemlít, NAK
besorolással – pl. családi bölcsőde, lakásotthon).



Kockázat meghatározása 
OTSZ 1. melléklet 3. táblázat

Az éghető anyagok, termékek, tárgyak tárolásánál megszűnik az AK kockázati osztályból való
visszalépés lehetősége a max. 300l/kg mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag
passzív tárolása esetén.



Kockázat meghatározása 
tárolás

Kockázati osztályba sorolás TvMI 3.5 pont – tárolási rendeltetések besorolása, fogalmak

Gépjárműtárolás – AK és KK osztály a parkolószám függvényében - Változás:

AK kockázati osztályba tartozik:

3.5.2. b) pontja: egy tűzszakaszon belül 10-nél több parkolóállásos, legfeljebb 2500m2 tűzszakasz-
alapterületű, jellemzően személygépkocsi részére szolgáló tároló

KK kockázati osztályba tartozik:

3.5.3. b) pontja: a 2500m2 tűzszakasz-alapterületet meghaladó, jellemzően személygépkocsi részére
szolgáló tároló

A 2500m2 tűzszakasz-alapterület, mint a kockázatot meghatározó jellemző igazodik a hő- és füst
elleni védelemről szóló TvMI füstszakasz-alapterületének méretéhez.



Kockázat meghatározása 
ipar, mezőgazdaság

A kockázati osztályba sorolás TvMI 3.1.8. pontja az ipari, mezőgazdasági rendeltetésű kockázati
egységeken belüli alapanyag, csomagolóanyag, késztermék tárolása esetére ad iránymutatást.

3.1.8.1 A kockázat megítélése szempontjából nem minősül vegyes rendeltetésűnek az az ipari,
mezőgazdasági rendeltetésű kockázati egység, melyben a termeléshez szükséges alapanyag,
csomagolóanyag, ill. késztermék tárolása is történik.

Megjegyzés 1:

Az OTSZ 10.§ (4) bekezdés b) pontjában foglaltak értelmében a tároló helyiségek és a termelő, egyéb, termelést
kiszolgáló helyiségek egy kockázati egységbe sorolhatók. Az ipari rendeltetésre vonatkozó követelmények
alkalmazhatóak azon helyiségekre, helyiségcsoportokra, illetve az ezek által képzett tűzszakaszokra, kockázati egységre,
önálló épületrészre, épületre, melyekben a termelés és a termeléshez szükséges anyagok, illetve a kész termék tárolása
egy egységben történik.



Kockázat meghatározása 
ipar, mezőgazdaság

A kockázati osztályba sorolás TvMI 3.1.8. pontja az ipari, mezőgazdasági rendeltetésű kockázati
egységeken belüli alapanyag, csomagolóanyag, késztermék tárolása esetére ad iránymutatást.

Megjegyzés 2:

Egy-egy helyiség vagy helyiségcsoport rendeltetésének megállapításánál a termelő és a tárolóterületek arányát szükséges
figyelembe venni. Ipari marad a rendeltetése annak a helyiségnek, helyiségcsoportnak, melyben a tárolásra használt tér
alapterülete nem éri el a termelésre használt terület alapterületét. Ebből a megfontolásból az a tárolási helyiség,
helyiségcsoport sem lesz ipari rendeltetésű, melyben a tárolt anyagok átcsomagolása, illetve egyéb manipulációja
történik, de az erre használt terület aránya nem éri el a tárolási terület arányát.



Kockázat meghatározása 
további rendeltetések

A kockázati osztályba sorolás TvMI új 3.7. pontja egyes rendeltetések esetén meghatározza a
rendeltetéstől függő kockázati osztályt (ha önálló épületként vagy kockázati egységként alakítják
ki).
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Tűzoltási felvonulási terület,
tűzcsapok kialakítása, oltóvíztárolók

OTSZ 65. § (1) Tűzoltási felvonulási területet és utat kell biztosítani az alábbi épületek esetében:

f) olyan ipari, mezőgazdasági és tárolási rendeltetésű épület, amely nagylégterű helyiséget

tartalmaz, és az építményszerkezetek tűzállósági teljesítményét vagy a tűzszakaszok megengedett méretét

fokozott üzembiztonságú tűzoltó berendezés figyelembevételével állapították meg.

66. § (5) A talpalási hely lejtése legfeljebb 5% lehet. Tűzoltó egységek beavatkozási feltételeinek biztosítása TvMI

OTSZ 77. § (1) A föld feletti tűzcsapot úgy kell kialakítani, telepíteni, hogy biztosítsa a tűzoltóságnál rendszeresített 

eszközökkel való késedelemmentes használatot, valamint a használaton kívüli állapotban a kifolyócsonkok védelmét.

73.§ (5)A vízszerzési helyet úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető, az oltóvíz 

akadálytalanul kivehető legyen. OTSZ 72.§(9) Részletszabályok  TvMI

Víztároló alsó szintje (7m)

Befogadóképessége (min. 20 – 30 m3) 

Szívócsővezeték száma (100 m3), 

Szivattyúval megtáplált tűzcsapok (távolság  működőképesség)



Természetes vízforrások

Az OTSZ 73.§ (2) szerinti nem időszakos természetes vízforrás az oltóvíz biztosítására az alábbiak szerint vehető

figyelembe:

a) A vízszint természetes ingadozása, az időjárási körülmények a víz kivételét az év egészében biztosítja,

b) A vízforráshoz a 8.1. - 8.5. pont szerinti szívóvezetéket létesítenek vagy a tűzoltó gépjárművek vízkivételére alkalmas

rámpát építenek.

Megjegyzés1:

A természetes víz vízszint-ingadozásáról vízügyi szakértő, tervező vagy a vízforrás fenntartója nyilatkozhat.

Megjegyzés2:

Az időjárási körülmények nem kívánt hatása lehet például a vízfelület befagyása vagy csapadékhiány miatti csökkenése.



Rádiózási feltételek, napelem homlokzaton

OTSZ 85.§ (2) Az építményekben a kárelhárítás során együttműködő szervek által használt

mindenkori rádiótávközlési rendszer vonatkozásában a beltéri kézirádiós ellátottságot, azaz a

kézirádió berendezés számára az üzemszerű állapotot biztosító berendezés kiépítését az építmény

tulajdonosának, üzemeltetőjének, kezelőjének, használójának kell biztosítania.

OTSZ 87.§ (4) A homlokzaton, homlokzatban alkalmazott napelemet úgy kell elhelyezni,

kialakítani, hogy ne befolyásolja kedvezőtlenül a homlokzati tűzterjedés elleni védelmet.



A tűzoltási felvonulási terület, 
mentés és oltás biztosítása

A tűzoltási felvonulási terület biztosított, amennyiben

- annak megközelítése a tűzoltási felvonulási út paramétereit kielégítő útról lehetséges (TvMI 3.2.)

- a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó paraméterek teljesülnek (3.3.)

A magasból mentés feltételei biztosítottak, amennyiben

- a tűzoltási felvonulási terület biztosított,

- a mentési homlokzat előtt mentésre alkalmas talpalási helyet alakítanak ki, (3.4.)

- a homlokzati mentési pontok kialakítása megfelelő (4.)

Többletkövetelmények középmagas és magas épületeknél, ha ezek nem teljesülnek. Meglévő - Új

(Tűzjelző és/vagy tűzoltó rendszer, tűzátjelzés, menekülés, többlet tűzcsap, tűzgátló

építményszerkezetek - TvMI)



Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.

Telefon: +36(96)529-530 

E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatali kapu azonosító: GYMSMKI

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


