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Beépített tűzjelző berendezések



OTSZ módosítások

 Azonosító jelölés:

161.§ (3) Az automatikus érzékelőket, kézi jelzésadókat, hangjelzőket,

fényjelzőket, vezetékágakat, elosztókat azonosító jelöléssel kell ellátni. Az

automatikus érzékelők, kézi jelzésadók azonosító jelölése elhagyható, ha az

épület műemléki jellege vagy más körülmény indokolttá teszi és tűz vagy hiba

esetén a helyszíni azonosításuk jelölés nélkül is biztosított.

 Tápforrás (TvMI-ből átkerült):

161.§ (4) A normál tápforrás kiesése esetén a másodlagos tápforrás biztosítja

a) legalább 24 órán keresztül a rendszer működését, és ezt követően

b) legalább 30 percen keresztül a riasztási terhelést.



TvMI módosítások

 zóna-kimutatás: az érzékelők, kézi jelzésadók helyét szövegesen tartalmazó

kimutatás.

 telepítési jegyzék fogalma: az érzékelők, kézi jelzésadók, ki- és bemenetek

helyét, címét, zónáját és elnevezését (vezérlés esetén a működtetett funkciót)

szövegesen tartalmazó kimutatás.

 Alacsony kockázatú terek kiegészült a nyitott lépcsőházzal.



A tűzriasztás helyének beazonosítása

 TvMI 7.1.1. A tűzjelzés helyének beazonosítására alkalmas az olyan TJK,
amely az érzékelők, kézi jelzésadók, rendszer eszközök jelzéseinek
beazonosíthatóságát biztosítja, szövegesen megjeleníti az eszközök zónájának
a nevét, és a riasztás helyét.

 TvMI 7.1.2. A 7.1.1. pontnak nem megfelelő TJK esetén a tűzjelzés helyének
beazonosítására alkalmas a TJK mellett elhelyezett, a tűzjelző berendezésről a
tervdokumentáció részeként elkészített telepítési jegyzék.



Érzékelők alkalmazási magassága



Polcos tárolás

TvMI 10.4.3. Azokban az esetekben, ahol a raktározás magassága meghaladja a
belmagasság 90 %-át, az érzékelők pozíciója igazodjon a polcok közötti
“folyosók” kialakításához, azok fölé kerüljenek.

Megjegyzés: Amennyiben a raktározási magasság meghaladja a 16 m-t a “E”
mellékletben megfogalmazott megoldások alkalmazhatóak.



A kézi jelzésadók elhelyezésének szabályai

TvMI 11.2.1. Az OTSZ 161.§ (2) c) pontban foglaltaknak megfelelő a kézi
jelzésadók elhelyezése, amennyiben a kézi jelzésadó használatához nem kell a
kiürítésre szolgáló útvonalon a kiürítési iránytól eltérni.

Megjegyzés 2: Kézi jelzésadókat menekülési útvonalakon, menekülési útvonalak
kijáratához szükséges elhelyezni.

Megjegyzés 3: Nagyobb, több kijárattal rendelkező helyiségekben nem szükséges
minden egyes, egymás mellé sorolt ajtóhoz kézi jelzésadót elhelyezni, ugyanakkor
biztosítani szükséges, hogy a kiürítés során bejárt útvonaltól ne kelljen jelentősen
eltérni a kézi jelzésadó működtetéséhez.

TvMI 11.3.1. A kézi jelzésadók láthatósága biztosított, felszerelési magassága
megfelelő, ha azok elhelyezése akadálymentes kialakítás esetén legfeljebb 1,1 m
magasságban történik.



Tűzhatás elleni védelem

TvMI 14.4.2. A TJK vagy a különleges érzékelő (pl. aspirációs füstérzékelő,
vonali füstérzékelő) segédtápegységeinek legfeljebb 3 m hosszúságú vezetéke a
tűznek nem ellenálló módon is kiépíthető, ha a tápegységet a megtáplált eszköz
mellé telepítik.

TvMI 14.4.3. A hangjelző működtető vezetékeinek kialakítása a tűznek nem
ellenálló vagy védelem nélküli kábelekből megfelelő, ha visszatérő, két oldalról
táplált hurokba illesztett izolátoros hangjelzőket alkalmaznak.



Eszközök jelölése

TvMI 17.3.3. Rejtett helyre szerelt, különösen álmennyezet felett vagy álpadló alatti
érzékelők esetén a másodkijelzőhöz vagy a takarást okozó építményszerkezet látható
oldalán, az érintett eszközhöz a lehető legközelebb elhelyezett a 17.3.2. pont (jelölés
minimális magassági mérete) szerinti azonosító jelölés alkalmazható.

TvMI 17.3.4. Az OTSZ 161.§ (3) bekezdésében foglalt esetben (műemlék jellegű épület,
vagy más indokolt eset) a 17.3.2. szerinti jelölés elhagyható, és elegendő, ha a jogosult
személy az eszköz azonosítását a padlószintről vagy szükség esetén segédeszköz (pl.
létra) alkalmazásával el tudja végezni.

TvMI 17.3.5. A kézi jelzésadóknál elhelyezendő biztonsági jel (tűzvédelmi jel) megfelelő,
ha

a) megjelenése a vonatkozó szabvány szerinti,

b) telepítési magassága a padlószinttől számítva 1,8-2,5 méter között,

c) észlelhetőségét a mérete és elhelyezése, a rálátás biztosítja.



TvMI új mellékletei

D melléklet: Útmutató az oltásvezérlő berendezés tervezéséhez

E melléklet: Útmutató polcközi védelem kialakítására

F melléklet: Rendeltetéssel összefüggő egyéb szempontok (fűtetlen padlásterek,
alacsony hőmérsékletű terek, műemlék épületek védelme)



Beépített tűzoltó berendezések



Növelt biztonságú oltóberendezés

TvMI 2.1.11. Növelt biztonságú oltóberendezés: Olyan sprinklerberendezés,
melyre teljesül az MSZ EN 12845 szabvány F melléklete, vagy olyan vízköddel
oltó berendezés, melyre – a kialakíthatóságot figyelembe véve – teljesül az MSZ
EN 12845 szabvány F melléklete.

OTSZ 165.§(3) Szállásjellegű, iroda, igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi,
szociális, kulturális, közösségi szórakoztató, kereskedelmi, szolgáltató és sport
rendeltetés esetén sprinklerberendezés létesítésekor a vonatkozó műszaki
követelmény szerinti növelt megbízhatóságú berendezést kell alkalmazni.



Fokozott üzembiztonságú tűzoltó berendezés

OTSZ 4.§ 44. fokozott üzembiztonságú tűzoltó berendezés: olyan beépített tűzoltó
berendezés, amelynek kialakítása, oltóanyag- és energiaellátása, vezérlése a
berendezés tűzeseti működőképességét, üzembiztonságát növeli.

OTSZ 165.§(4) A beépített tűzoltó berendezést fokozott üzembiztonságú tűzoltó
berendezésként kell létesíteni, ha a tűzoltó berendezést

a) építményszerkezet, építési termék elvárt tűzállósági teljesítményének e rendelet
szerint megengedett mértékű csökkentésénél vagy

b) a tűzszakaszméret e rendelet szerinti növelésénél

figyelembe veszik.



Fokozott üzembiztonságú tűzoltó berendezés

OTSZ 165.§(5) A fokozott üzembiztonságú vízalapú beépített tűzoltó berendezést
az alábbiak szerint kell kialakítani:

a) a védendő építmény, építményrész, vagy tűzszakasz teljes területén biztosítani
kell a védelmet,

b) a vízforrás kialakítása és megosztása, a szivattyúk és vezérlésük darabszáma,
kialakítása, vezérlőszekrények kialakítása, elhelyezése olyan legyen, hogy
bármely meghibásodás esetén, továbbá a tűzoltó berendezés karbantartása,
javítása esetén is biztosított az elvárt működés legalább 45 perc időtartamig
(részletes szabályozás TvMI 7.1.1. pont).



TvMI további változásai

 TvMI 4.1.3.14. Oldalfali kiterjesztett szórásfelületű sprinklerekre vonatkozó
eltérő rendelkezések

e.) A sprinkler vízterelő tányérjának épületszerkezettől való távolságát a gyártói
adatlapnak megfelelő távolságban lehet elhelyezni. A sprinkler vízterelő
tányérjának a mennyezettől való távolsága 102-152 mm között legyen.

 TvMI 4.6. Kiegészítés a sprinkler berendezések szórásképi akadályaihoz
(összevont szórásképi akadály, kiegészítő sprinkler).



Beépített nagykonyhai oltórendszerek 
tervezése, telepítése

TvMI 4.8.1. Egy csoportba telepített vagy közös elszívóval rendelkező
nagykonyhai készülékek azok a készülékek (függetlenül attól, hogy az
elszívóernyők közös vagy önálló elszívóvezetékhez csatlakoznak), amelyeknél
legalább az alábbiak egyike teljesül:

a. a nagykonyhai készülékeket egy elszívóernyő alá telepítették (azaz közös
elszívóernyő alatt helyezkednek el),

b. a nagykonyhai készülékek közötti távolság nem haladja meg az 1 métert (és a
tűz átterjedése nem kizárt),

c. a nagykonyhai készülékek közötti távolság meghaladja az 1 métert, de a
készülékek elszívóernyői egymáshoz érnek (és a tűz átterjedése nem kizárt) vagy,

d. a nagykonyhai készülékek közötti távolság meghaladja az 1 métert, de a
készülékek elszívóernyői közötti távolság kisebb, mint 0,5 méter (és a tűz
átterjedése nem kizárt).



Nyitott szórófejes habbal oltó berendezés

TvMI 4.11.1. Nyitott szórófejes habbal oltó berendezések esetében az MSZ EN
13565-2:2018+AC 8. sz. táblázata akkor alkalmazható kültéren, ha a szórófejek
kiosztásakor ügyelünk arra, hogy a legszélső szórófej sorok és oszlopok a
ténylegesen védendő terület (például kármentő) határán, vagy azon kívül
helyezkedjenek el.

TvMI 4.11.2. A méretezés során az MSZ EN 13565-2:2018+AC 8. sz. táblázat
alapján kiszámolt fajlagos víztérfogat áramot az így kialakult „virtuális területen”
szükséges biztosítani.



Szivattyúház kialakítása

Szivattyúháznak minősülnek a következők:

• a sprinklerberendezés szivattyúját tartalmazó helyiség (sprinklerközpont),

• vízköddel oltó berendezés szivattyúját tartalmazó helyiség,

• nyitott szórófejes vízzel oltó berendezés szivattyúját tartalmazó helyiség,

• a sprinklerberendezés, vízköddel oltó berendezés vagy nyitott szórófejes vízzel
oltó berendezés esetében búvárszivattyúk alkalmazása során a szivattyúk
villamos vezérlő / kapcsolószekrényét tartalmazó helyiség.

A szivattyúház szerkezeti kialakításának tűzállósági teljesítményét a TvMI 6.1.1–
6.1.3. pontok alapján kell biztosítani.



Nyitott szórófejes vízfüggöny

TvMI 7.1.2.1. A nyitott szórófejes vízfüggöny kialakítása megfelelő, ha

a) önműködő indítású, a nyílás mindkét oldalán a vízfüggönytől 20 m távolságon
belül eső érzékelők jelére.

b) az érintett határolás mindkét oldaláról legalább egy - egy helyről kézi úton is
működtethető,

c) a védendő nyílás legfeljebb 4 méter magasságú, vagy ha ennél magasabb a
hatékonysága igazolva van,

d) a vízforrásul szolgáló sprinkler berendezés vízforrása kielégíti a fokozott
biztonságú berendezésre vonatkozó követelményeket (amennyiben vízforrásul
a területvédelemre szolgáló sprinkler berendezés vízforrása szolgál)

e) a vízfüggönyt a nyitott szórófejes vízzeloltó berendezésre vonatkozó
szabályok figyelembevételével létesítik.



TvMI további változásai

TvMI 7.2. Kényszertartózkodás

Amennyiben kényszertartózkodási helyiségekben (pl. börtön, fegyház, pszichiátria stb.)
beépített oltóberendezés kerül telepítésre, javasolt olyan rejtett szórófejek alkalmazása,
melyeket speciálisan ilyen terület védelmére fejlesztettek annak érdekében, hogy
megakadályozzuk a

- szórófej szándékos aktiválását,

- szórófej szándékos üzemen kívül helyezését,

- tárgyak rögzítését a szórófejhez, és

- a szórófej alkatrészeinek eltávolítását, valamint nem üzemszerű használatát.

TvMI 7.3. Robbanásveszélyes területek

Amennyiben a tűzoltó berendezés tervezését a robbanás elleni védelem követelményei
érintik, úgy a robbanás elleni védelem megoldásait a tervfejezetben rögzíteni kell. A
robbanásveszélyes térben olyan tűzoltó berendezés alkalmazható, ami kialakításánál
fogva a térben gyújtóforrásnak nem tekinthető.



Hő és füst elleni védelem



OTSZ általános előírások

88. § (1) Hő- és füstelvezetést és az ehhez szükséges mértékű légpótlást kell biztosítani

e) menekülési útvonalnak nem minősülő fedett átriumokban, ha

ea) két szintet köt össze, és alapterülete meghaladja a 100 m2 -t, vagy

eb) kettőnél több szintet köt össze,

88. § (2) Az (1) bekezdés a)-g) pontjától eltérően nem kötelező hő- és füstelvezetést
létesíteni

c) a legfeljebb 1200 m2 alapterületű, nem tömegtartózkodásra szolgáló pinceszinti
helyiségben, ha a belmagasság felső harmadában az alapterület legalább 5%-ának
megfelelő szabad nyílásméretű, betörhető üvegezésű, padlószintről nyitható homlokzati
nyílászáróval vagy szabad nyílással rendelkezik, és a helyiség feletti födém síkja a
rendezett terepcsatlakozás felett helyezkedik el,

f) a hő- és füstelvezetés szempontjából

fa) nyitott udvarban,

fb) nyitott gépjárműtárolóban (bővebben TvMI).



Füstfejlődés szempontjából alacsony kockázatú terek

TvMI 3.1. pont:

c) menekülési útvonalon lévő

ca) szélfogószerkezet,

cb) szabadba nyíló legfeljebb 25 m2 alapterületű kizárólag közlekedés céljára szolgáló
helyiség,

cc) olyan legfeljebb 50 m2 alapterületű közlekedő, amely a túlnyomásos lépcsőházat és
a biztonságos teret köti össze, és az egyéb helyiségek tűzgátló és füstgátló nyílászárón
(S200) keresztül csatlakoznak hozzá,

és teljesül, hogy éghető anyag olyan mennyiségben van elhelyezve, amely égése során a
helyiségen belül csak elenyésző hő- és füstfelszabadulást eredményez,

f) uszodák, fürdők nem tömegtartózkodású, lelátó nélküli medence terei, melyekben nincs
szauna,

g) közösségi rendeltetés nélküli borospince,

h) gombatermesztésre szolgáló pince



A természetes hő-és füstelvezetés legkisebb mértéke 
az OTSZ 9. melléklet 1. táblázat szerint

OTSZ 4.§ 85. lépcsőtér: lépcsőkarokból, pihenőkből és a kapcsolódó
közlekedőkből álló, összefüggő légteret képező közlekedőtér.



Lépcső elméleti alapterületének meghatározása

TvMI 2.2.14. Lépcsőtér elméleti alapterülete: a lépcső és pihenői által, illetve a
lépcső orsótere által vagy lépcső melletti teljes belmagasságú térrész által – a
lépcsőkar szabad szélességének figyelembevételével – meghatározott alakzat
függőleges vetületének alapterülete.



Lépcsőtér hő-és füst elleni védelme

Legfeljebb 5 m hosszú közlekedők esetén, kivéve a szabadba vezető kijárati szint
illetve a légpótlást adó szint.

-lépcső 5% és a közlekedő(k) 1%,

(min. 1 m2)

-lépcsőtér legfelső szintjén elhelyezett hő-és
füstelvezetéssel,

-légpótlást adó szinten a közlekedő hossza
legfeljebb 20 m lehet,

-a lépcsőtérbe történő belépés helyétől annak
elhagyására szolgáló kijáratig megtett útvonal
összesített hossza maximum 40 m lehet,
beleértve a lépcsőn haladást is.



Lépcsőtér hő-és füst elleni védelme

5 m-nél hosszabb, de legfeljebb 10 m hosszú közlekedők esetén, kivéve a szabadba 
vezető kijárati szint illetve a légpótlást adó szint. -a lépcső 5% és a közlekedő(k) 1%, (min. 1 m2)

-lépcsőtér legfelső szintjén elhelyezett hő-és
füstelvezetéssel,

-lépcsőtér légpótlása a kijárati szinten lépcsőtér
5% frisslevegő bevezetéssel, a közlekedő(k)
lépcsőtől távolabbi végein elhelyezett az adott
közlekedő 1%-a szerinti frisslevegő
bevezetéssel,

-légpótlást adó szinten a közlekedő hossza
legfeljebb 20 m lehet,

-a lépcsőtérbe történő belépés helyétől annak
elhagyására szolgáló kijáratig megtett útvonal
összesített hossza maximum 40 m lehet,
beleértve a lépcsőn haladást is.



Hő-és füstelvezető kupola távolsága a napelemektől

TvMI 4.4.5. Olyan napelemnél, amelynek legmagasabb pontja a hő- és
füstelvezető szerkezet vízszigetelés síkjától mért lábazati magasságát nem haladja
meg, a füstelvezető szerkezetek körül min. 2 m a tervezési távolság, és a nyitási
oldalon a nyílószárny nyitásszélessége plusz 0,5 m (1a. ábra).



Hő-és füstelvezető kupola távolsága a napelemektől

TvMI 4.4.6. Ha a napelem legmagasabb pontja a hő- és füstelvezető szerkezet
vízszigetelés síkjától mért lábazati magasságát meghaladja, a füstelvezető
szerkezetek körül min. 5 m a tervezési távolság (1b. ábra).



Rácsszerkezet, fix lamellaszerkezet hatása a 
hő- és füstelvezető és légpótló nyílások 

hatásos felületeire

A hő- és füstelvezető és légpótló szabad nyílások hatásos felületeibe lehetőleg ne
tervezzünk és ne építsünk be rácsszerkezetet, vagy fix lamellaszerkezetet. Abban
az esetben, ha más módon nem biztosítható az időjárási hatások elleni,
vagyonvédelmi vagy biztonságtechnikai védelem, akkor a TvMI 4.6.2. – 4.6.12.
pontokban foglaltaknak feleljen meg az adott kialakítás.

Amennyiben a szabad nyílás keresztmetszetébe vagy azok elé rácsszerkezetet
vagy fix lamellaszerkezetet építenek, úgy azoknak torkolati felületet csökkentő
hatása van.

A torkolati felületet csökkentő hatás mértékét a korrekciós tényező (Kt) határozza
meg. A korrekciós tényező kiszámításához szükséges képletek a TvMI 4.6.6.
pontjában.



4 méternél nagyobb számított belmagasságú helyiségek

A nagylégterű helyiségek hő- és füstelvezetésének táblázatos méretezési módszere

- a helyiség számított belmagasságát,

- az elérni kívánt füstszegény levegőréteg magasságát és

- a méretezési csoportot veszi alapul a hatásos nyílásfelület meghatározásához.

Ha a táblázatban nem szerepel a tervezett füstszegény levegőréteg, vagy a
számított belmagasság az alábbi három esetben lehet az interpolációt alkalmazni.
(Számítási módszerek kifejtése TvMI 14.6. pontjában)

Megjegyzés: Ezt a számítási módszert csak a táblázat köztes értékeinek
meghatározására lehet alkalmazni, kiterjesztésre nem alkalmazható.



Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
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E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatali kapu azonosító: GYMSMKI

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


