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Az előadás tartalma

 Az építményszerkezetekkel kapcsolatos fontosabb

változások

 A tűzterjedés elleni védelem fontosabb változásai

 A kiürítés fontosabb változásai



Az építményszerkezetekkel kapcsolatos fontosabb 
változások

 Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzőinek igazolása továbbra is

Ttv. alapján történhet.

 Főként a TvMI-ben történt változtatás

 Tűzvédelmi osztály „Tűzzel szembeni viselkedési” osztály

(új pontosított fogalom, egyelőre csak TvMI-ben)



Az építményszerkezetekkel kapcsolatos fontosabb változások

Épületek szerkezeti követelmény nélkül (új elem)

15. § (2a) A földszintes, mezőgazdasági vagy tárolási rendeltetésű építmény építményszerkezeteivel 

szemben nincs tűzállósági teljesítménykövetelmény, ha 

a) alapterülete legfeljebb 2000 m2,

b) valamennyi helyiségének biztonságos térbe való kiürítése a kiürítés első szakaszában biztosított,

c) valamennyi teherhordó, térelhatároló és tűzgátló építményszerkezet és építési termék A1-A2

tűzvédelmi osztályú, (TvMI 3.7.30 pontja részletezi)

d) a 33. § (4) bekezdése szerinti helyiségeket az elvárt tűzállósági teljesítményű

építményszerkezetekkel határolják és a szabadból megközelíthetően alakítják ki, és

e) nem szolgál fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes

osztályba tartozó anyagok tárolására.



Az építményszerkezetekkel kapcsolatos fontosabb változások

Rendeltetéstől függő követelmények változása

37. § (7) Szállásjellegű épület esetén a lakórendeltetésre vonatkozó követelmények alkalmazhatóak, ha

a) az épület földszintes,

b) alapterülete nem haladja meg a 150 m2-t,

c) valamennyi helyiség kiürítése biztonságos térbe a kiürítés első szakaszában biztosított, és

d) férőhelyeinek száma nem haladja meg a 20 főt.

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.



Az építményszerkezetekkel kapcsolatos fontosabb változások

Rendeltetéstől függő követelmények változása

48. § (3) A gépjárműtároló helyiségben alkalmazott belső oldali hő- és hangszigetelés anyaga

a) legfeljebb 20 gépjármű álláshelyet befogadó helyiség esetén legalább D-s2, d0 tűzvédelmi osztályú,

b) 20-nál több gépjármű álláshelyet befogadó helyiség esetén

ba) legalább A2-s1, d0 tűzvédelmi osztályú, ha a kockázati egység KK vagy MK kockázati osztályú,

bb) legalább B-s1, d0 tűzvédelmi osztályú, ha a kockázati egység NAK vagy AK kockázati osztályú.

Gépészeti vezeték szigetelésére nem vonatkozik

a fenti követelmény!



Az építményszerkezetekkel kapcsolatos fontosabb változások

Rendeltetéstől függő követelmények változása

48/A § (1) A NAK, AK vagy KK mértékadó kockázati osztályba tartozó, tárolási rendeltetésű

nagylégterű helyiséget és a hozzá tartozó irodai, kiszolgáló területet tartalmazó épület esetében a

teherhordó, a legfelső szint lefedését biztosító szerkezetek, a tűzgátló válaszfalak elvárt tűzállósági

teljesítményének időtartama 15 perc (feltételek együttes teljesülése esetén).

48/A § (2) A tárolási rendeltetésű nagylégterű helyiséget tartalmazó és részben többszintes épület

legnagyobb megengedett tűzszakaszmérete, valamint a teherhordó, a legfelső szint lefedését biztosító

szerkezetek, a tűzgátló válaszfalak elvárt tűzállósági teljesítményének időtartama meghatározható a

földszintes épületre vonatkozó követelmény alapján. (feltételek együttes teljesülése esetén).

48/A § (3) A NAK, AK vagy KK mértékadó kockázati osztályba tartozó tárolási rendeltetésű épületek

tárolási rendeltetésű, nagylégterű helyiséget tartalmazó egyszintes tűzszakaszának mérete

meghaladhatja az 5. mellékletben foglalt 2. táblázatban meghatározott méretet (feltételek együttes

teljesülése esetén).



Az építményszerkezetekkel kapcsolatos fontosabb 
változások

 Új gyújtásveszélyességi jellemzőre utaló kategória (g), TvMI új „P” melléklete részletezi

 Szerkezetek tűzvédelmi osztályba sorolása során egyes komponensek bruttó égéshőjének

meghatározása csak az MSZ EN ISO 1716 szerint történhet.

 Amennyiben az OTSZ vagy a TvMI eltérően nem rendelkezik, a tűzvédelmi osztály

megállapításánál a szerkezet minden rétegét figyelembe szükséges venni. (pl. szendvicspanelek

esetén az éghető komponensek védelmét felületfolytonosan kell biztosítani) ép.szerk. TvMI 3.2 pont

 Tűzgátló álmennyezet alkalmazása esetén a teljes szerkezet együttes figyelembevételével a

tűzvédelmi osztály a 3.2. pont szerint határozható meg.

 Éghető anyagú teherhordó födémszerkezetek alatt alkalmazott EI minősítésű önhordó

tűzgátló mennyezet esetén az önhordó tűzgátló mennyezet tűzvédelmi (tűzzel

szembeni viselkedési) osztálya mértékadó. (lásd TvMI 3.7.5.)



Az építményszerkezetekkel kapcsolatos fontosabb 
változások

 Új táblázatos meghatározás és új „O” melléklet készült a tetőtérbeépítések szerkezeteinek

értelmezésére.

 Acél trapézlemez alapszerkezetű tetőfödémek használata során:

Azokban az esetekben, amikor az épület elhelyezkedéséből, a tető használatából, vagy az azon

elhelyezett technológiai, gépészeti, villamos berendezések (pl. napelemek) okán külső tűzhatás

kockázatával is számolni kell ott a csapadékvíz szigetelés alatt A1-A2 tűzvédelmi osztályú kérget,

vagy teljes keresztmetszetben nem éghető hőszigetelést javasolt alkalmazni. (megjegyzésben

szerepel)

 Hő- és füstelvezető csatornák:

A vizsgálattal igazolt tűzállósági teljesítménnyel rendelkező, szigetelelés nélküli acél hő- és

füstelvezető csatornákon a vizsgálat során nem alkalmazott kiegészítő szigetelések, nem

alkalmazhatók, mivel azok éghetőségükkel, hőszigetelő képességükkel annak tűzvédelmi

teljesítményét befolyásolhatják.



Az építményszerkezetekkel kapcsolatos fontosabb 
változások

 Padlóburkolatok:

Falra történő felvezetése esetén 15 cm-es felvezetési magasságig elfogadható a vízszintes vizsgálati

eredmény. A 15-cm-t megahaladó felvezetés (pl: óvodai falak) esetén a falburkolatokra vonatkozó

előírásokat kell alkalmazni.



Tűzterjedés elleni védelem fontosabb változásai

18. § (1) A tűztávolságot

..

kell megállapítani.

(1a) Abban az esetben, ha az épület mértékadó kockázati osztályát teljes egészében talajszint alatti

elhelyezkedésű kockázati egység kockázati osztálya határozza meg, a tűztávolság meghatározásánál

elegendő a mértékadó kockázati osztály helyett a csak talajszinti, valamint talajszint feletti

elhelyezkedésű kockázati egységek kockázati osztályai közül a legszigorúbb kockázati osztályt

figyelembe venni.

Tűztávolság



 Korlátlan tűzszakaszméret bevezetése (feltételek teljesülése esetén)

Lakó rendeltetésnél OTSZ 36. § (4)

Tárolási rendeltetésnél OTSZ 48/A § (3)

Tűzszakasz változások



A lakórendeltetésű épületrész egyetlen, kiterjedésében nem korlátozott tűzszakaszból is megvalósítható

az alábbi feltételek teljesülése esetén:

a) a lakóegységek közötti és a lakóegység és más rendeltetésű helyiségek közötti falat és

födémszerkezetet tűzgátló fallal és tűzgátló födémmel egyenértékű tűzállósági teljesítményű

szerkezetként alakítják ki,

b) a szomszédos lakóegységek homlokzati nyílásai, a lakóegység és a más rendeltetésű helyiségek

homlokzati nyílásai között

ba) oldalirányban legalább 0,9 m vízszintes távolság kerül megtartásra,

bb) egymással 120 foknál kisebb szöget bezáró falfelületeken elhelyezkedő nyílások esetén

legalább 1,5 m vízszintes távolság kerül megtartásra,

c) az épület zárt közép- vagy oldalfolyosóra, zárt menekülési útvonalra vagy lépcsőházba nyíló ajtói

legalább EI2 30 tűzállósági teljesítménnyel rendelkeznek,

d) az eltérő magasságú épületrészek csatlakozását tűzterjedés ellen védetten alakítják ki,

Tűzszakasz változások



A lakórendeltetésű épületrész egyetlen, kiterjedésében nem korlátozott tűzszakaszból is megvalósítható

az alábbi feltételek teljesülése esetén:

e) a többirányú kiürítés biztosított,

f) az oltóvíz intenzitás mértékét a 8. mellékletben foglalt 1. táblázat szerint határozzák meg, ahol a

tűzszakasz területébe a lakó rendeltetésű önálló rendeltetési egységek nettó alapterülete számítandó

bele, de legfeljebb 3900 l/p. Amennyiben a lakóegységet magába foglaló kockázati egység e pont

szerint számított alapterülete kisebb, mint az épület egyéb kockázati egységében található tűzszakasz

alapterülete, úgy a nagyobb oltóvíz intenzitást biztosítják,

g) az f) pont alapján meghatározott oltóvíz intenzitást

ga) a lakóegységeket magába foglaló kockázati egység alapján meghatározott oltóvíz intenzitás

esetén az épület mértékadó kockázati osztályának alapján,

gb) egyéb esetben a mértékadó tűzszakaszt magába foglaló kockázati egység kockázati osztályának

alapján,

a 72. § (3) bekezdésében foglaltak szerint biztosítják.

Tűzszakasz változások



2. táblázat változásai

Tűzszakaszméretek változása (tárolási rendeltetés)



3. táblázat változásai

Tűzszakaszméretek változása 
(ipari, mezőgazdasági rendeltetés)



Tűzterjedés elleni védelem fontosabb változásai

 A tűzszakasz legnagyobb megengedett méretének 5. mellékletben foglalt 2. és 3. táblázat szerinti

növelése esetén az épület beépített tűzjelző berendezésének késleltetés nélkül kell végrehajtani a

benntartózkodó személyek tűzriasztását.

 A szabadtéri tárolóterület tárolási egységeiből kialakított tűzszakasz megengedett legnagyobb kiterjedése

..

d) fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, termék esetén - ha jogszabály eltérően nem

rendelkezik − legfeljebb 1000 m2.

 Fedett átrium belső homlokzatához kapcsolódó tűzszakaszhatár esetén biztosítani kell a fedett átriumban a) hő-

és füstelvezetést, b) a homlokzati tűzterjedés elleni védelmet

ba) a fedett átrium belső homlokzatain, 

bb) a fedett átrium lefedését biztosító szerkezet és a szerkezetnél magasabban elhelyezkedő, eltérő tűzszakaszba 

tartozó helyiségek között. 

Tűzszakasz



A homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény figyelmen kívül hagyható, ha az épület:

a) ipari, mezőgazdasági vagy tárolási rendeltetésű,

b) NAK, AK vagy KK mértékadó kockázati osztályba tartozik,

c) érintett homlokzatrészénél alkalmazott építési termékek, építményszerkezetek tűzvédelmi osztálya

A1-A2,

d) külső térelhatároló fala légrés nélküli, és

e) érintett homlokzatrészét tartalmazó tűzszakasz teljes területén a homlokzat védelmére is kiterjedő

beépített vízzel oltó tűzoltó berendezés létesül.

TűzterjedésTvMI 4.3.3.15.pontja

ÉpítményszerkezetekTvMI 3.7.29.pontja

Homlokzati tűzterjedés





Tetők és tetőtér-beépítés követelményei 2 db új táblázatban összefoglalva jelenik meg.

A legfelső szint lefedését biztosító szerkezet tűzvédelmi osztálya és tetőtűzterjedési kategóriája feleljen

meg a 2. melléklet 2. és 3. táblázatában meghatározott követelményeknek.

Tetőtűzterjedés



A legfelső szint lefedését biztosító szerkezet tűzvédelmi osztálya és tetőtűzterjedési kategóriája feleljen

meg a 2. melléklet 2. és 3. táblázatában meghatározott követelményeknek.

Tetőtűzterjedés



Tűzterjedés TvMI 4.4.8. pontja

Tetőtűzterjedés



Tűzterjedés TvMI „L” melléklet

(esettanulmányok)

Gépészeti aknák



Beépítésre került az eddigi gyakorlat, mely szerint a kiürítés tervezésekor az önálló

kiürítésre szolgáló útvonallal rendelkező szomszédos tűzszakaszba történő kiürítés is

megengedett a kiürítés első szakaszára megengedett távolságon/időn belül.

[OTSZ 51. §ab)]

-Feltétel: Önállóan menekülésre képes személyek menekülése akkor tervezhető önálló

kiürítésre szolgáló útvonallal rendelkező szomszédos tűzszakaszba, ha a biztonságos

térbe jutás az elhagyott tűzszakasz érintése nélkül a szomszédos tűzszakaszba

lépéstől számítva a kiürítésre vonatkozó feltételeket teljesíti.[OTSZ 51. §(3)]

-A kiürítés TvMI korábban is adott műszaki megoldást a fenti tervezési irány

alkalmazásához, melyhez kapcsolódó megjegyzések módosultak. [TvMI 8.2]

Kiürítés fontosabb változásai



Csúszda, felvonó, mozgólépcső és 25%-nál meredekebb lejtő kiürítésre nem tervezhető, kivéve:

a) jogszabály eltérő rendelkezése,

b) legfeljebb 5 m szintkülönbséget áthidaló menekülési csúszda létesítése,

c) menekülési felvonó létesítése vagy

d) védett tűzszakaszban lévő felvonó létesítése

esetén.

Kiürítés fontosabb változásai

-Feltétel: [kiürítés TvMI 7.5]

-a kiürítés második vagy további alternatív útvonalaként,

-óvodákban vagy legfeljebb alsó tagozatos iskolákban 5 m szintkülönbség 

áthidalására használható,

-a csúszda használatát segítő felnőtt személyzet kell,

-MSZ EN 1176-1; MSZ EN 1176-3 és MSZ EN 1177 szabványok és felnőtt 

biztonságos csúszása

-A csúszda alatti szabad térben, és annak 5 méteres körzetében éghető anyag tároló, 

parkoló nem alakítható ki, a menekülőket veszélyeztető berendezés vagy nyílás 

nem helyezhető el.



Kiürítésre tervezett védett tűzszakaszban lévő felvonó létesítése

Kiürítés fontosabb változásai

Feltétel: Kiürítés TvMI 7.3.3 c pont

-az épületben telepített normál üzemű felvonó, amennyiben az alábbi biztonságot 

növelő feltételek mindegyike teljesül:

-felvonó a tűzzel érintett tűzszakaszhoz képest másik tűzszakaszban helyezkedik el,

-az épületben olyan intelligens beépített tűzjelző berendezés található, amely 

alkalmas a különböző tűzszakaszban keletkező tüzek helyének beazonosítására, és 

ehhez képest az épületben lévő eszközök, berendezések eltérő vezérlésére,

-a felvonó folyamatos, tűzeseti áramellátása a menekülési felvonóra a Villamos 

TvMI szerint biztosított,

-a felvonó áramtalanítása a tűzeseti fogyasztónak megfelelően, külön lehetséges,

-az érintett épületbe evakuációs hangrendszert telepítenek vagy erre felkészített 

személyzet segíti a felvonó használatát.

-és a kialakítása megfelel 7.3.4. pontban foglaltaknak. (A menekülési felvonó mérete)



Kiürítés fontosabb változásai

Menekülésben korlátozott személyekkel kapcsolatos rendeltetés esetén:

54. §(1) b) a kijárati szinttől eltérő építményszinten

-átmeneti védett térbe jutást vagy

-a menekülésben korlátozott személyek tartózkodására szolgáló helyiségekből a lépcsőn menekülni 

képes személyek számára többirányú kiürítést kell biztosítani.

54. §(2) Az (1) bekezdéstől eltérő rendeltetés akadálymentesítése esetén a tűzvédelmi hatóság 

előírhatja

-átmeneti védett tér szükségességét és jellemzőit vagy

-más, a menekülésben korlátozott személyek menekülését segítő megoldás szükségességét. 

[TvMI 7.4]



Kiürítés fontosabb változásai

Menekülési útvonal lehet:

..

d) fedett átrium, nyitott folyosó, függőfolyosó, a hő- és füstelvezetés szempontjából nyitott udvar 

(Hő- füst TvMI 3.3)

e) legfeljebb 3 szintet összekötő lépcsőtér 

lépcsőtér:

lépcsőkarokból, pihenőkből és a kapcsolódó közlekedőkből álló, összefüggő légteret képező közlekedőtér,



Kiürítés fontosabb változásai

Menekülési útvonal függőleges szakaszát

a) lépcsőházban, 

b) szabadlépcsőn, 

c) legfeljebb 3 szint áthidalására szolgáló, menekülési útvonalat képező lépcsőtérben vagy 

d) menekülési útvonalnak minősülő fedett átriumban elhelyezett és legfeljebb 14 m szintkülönbséget 

áthidaló menekülési útvonalat képező lépcsőn

kell vezetni. 



Kiürítés fontosabb változásai

OTSZ 7. melléklet 1. tábl. (megengedett útvonalhossz és növelése)



Kiürítés fontosabb változásai

OTSZ 7. melléklet 2. tábl. (kiürítés megengedett időtartama és növelése)



Többirányú kiürítés tervezése

-Több irányban történő kiürítés tervezése akkor megfelelő, amennyiben a kiürítés TvMI 6.6. pontjában foglaltak

teljesülnek.

- A különböző rendeltetések esetén a közös útvonal megtétele után a kiürítés legalább két, egymástól független

útvonalon végrehajtható,

- Az OTSZ. 36. §(4) bekezdése, 48./A §(1) bekezdése, 49.§(3) bekezdése, 50. §(9) bekezdése, 54.§(1) bekezdése

esetén kiürítés során megtett az OTSZ 7. melléklet 1., 2. táblázata szerinti legnagyobb távolságot vagy kiürítési

időtartamot a kiürítés legalább két irányában szükséges teljesíteni.

- A kiürítés során a közös útvonal végétől számítva

-kétirányú kiürítés során mindkét irányban külön-külön a teljes kiürítendő létszámhoz kell a bejárt útvonal

szükséges szélességét és átbocsájtóképességét meghatározni,

-kettőnél több irányú kiürítés során legalább két irányban külön-külön a teljes kiürítendő létszámhoz kell a

bejárt útvonal szükséges szélességét és átbocsájtóképességét meghatározni,

-a menekülési útvonalként csak azok az irányok vehetők figyelembe, amelyek teljesítik a menekülési

útvonalra vonatkozó tűzvédelmi követelményeket.



Többirányú kiürítés tervezése

Közös útvonal: a kiürítés tervezésekor figyelembe vett útvonal a közös útvonal figyelembe vehető kezdetétől

addig a pontig, ahol a menekülés során az érintettek megválaszthatják a kiürítés irányát.

A közös útvonal kezdetét és hosszát az 5A táblázat szerint szükséges meghatározni. A közös útvonalon megtehető

haladási időtartam a közös útvonal végéig megteendő távolság és az adott térrészben való haladási sebességnek a

hányadosa adja.



Kiürítés TvMI további változásai

 Nyílászárók előtt elhelyezett redőnyök, biztonsági rácsok és árnyékoló szerkezetek menekülési feltételeket

befolyásoló hatását figyelembe szükséges venni.

 Szintkülönbség áthidalásánál az egymás mellett futó rámpa, lejtő és a lépcsőkar szabad szélességei külön

veendők figyelembe.

 A helyi vésznyitó szerkezetek elhelyezési szempontjai:

-A vésznyitókat jól érzékelhető módon és mindenki számára hozzáférhető pozícióban kell elhelyezni, beleértve azokat a személyeket is, 

akik helyváltoztatást segítő eszközt (pl. kerekesszék, rollátor, járókeret) használnak.

-A vésznyitók elhelyezését az alábbiak figyelembe vételével kell biztosítani:

-követelmény a háttérhez képest kontrasztos megjelenés

-középvonala a padlószinttől mérten 900-1100 mm között magasságban megfelelő (OTÉK 75.§(4) bekezdés alapján)

-tengelyének telepítési távolsága (az ISO 21542:2021 szabvány 50. és 51. ábrája, valamint az ajtók akadálymentes megközelítésének 

OTÉK szerinti helyigényét is figyelembe véve) a 7D ábra szerint alakítandó ki.

 Amennyiben az üzemszerűen is használt (vész)nyitó az ajtótól olyan távolságra kerül, hogy az a

megtalálhatóságot kedvezőtlenül befolyásolja, úgy közvetlenül az ajtó mellett második vésznyitó telepítése

indokolt.

 A vésznyitó egy kézzel, csökkent kézfunkcióval is könnyen működtethető legyen (pl. könyökkel, zárt ököllel

stb.).
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