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Úgy kell kialakítani a

• központi normál és biztonsági tápforrásról táplált villamos
berendezést,

• központi szünetmentes energiaforrásokat, hogy az építmény  
egésze egy helyről lekapcsolható legyen.

Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések
tűzvédelmi létesítési követelményei



Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések
tűzvédelmi létesítési követelményei

Tűzeseti lekapcsoló tabló



Központi szünetmentes (UPS) berendezések által táplált villamos hálózat lekapcsolása 
történhet:

a) ha a berendezés rendelkezik ú.n. kimeneti oldal leválasztási lehetőséggel, vagy

b)a berendezéshez csatlakozó elosztóberendezés betáplálás felöli oldalán beépített 
helyi és/vagy távműködtethető kapcsolóval.

Csak helyi kapcsolóval történő lekapcsolás akkor fogadható el, ha a szünetmentes berendezés 

abban a helyiségben van elhelyezve, ahol az épület villamos berendezésének a tűzeseti 

lekapcsolása történik.

Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések
tűzvédelmi létesítési követelményei



Hibrid napelemes rendszerek AC-oldali tűzeseti lekapcsolása

Napelem modulok tűzeseti lekapcsolása

MSZ EN 62116 szerinti inverterrel

Önfogyasztás optimalizált 

üzemvitelre kialakított 

rendszer

sziget üzemvitel nem 

jöhet létre



Napelem modulok tűzeseti lekapcsolása

Szigetüzemi üzemvitelre (is) 
képes rendszer

inverter gyártója által e célra 
kialakított, dokumentált 
vezetékcsatlakozás

Inverter rendelkezik tűzeseti lekapcsolási bemenettel



Napelem modulok tűzeseti lekapcsolása

Inverter nem rendelkezik tűzeseti lekapcsolási bemenettel

Szigetüzemi üzemvitelre (is)  
képes rendszer

valamennyi AC főáramköri  
csatlakozására AC tűzeseti  
lekapcsolást kell létesíteni



A napelem modulok közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi tűzeseti
lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani.

Hibrid napelemes rendszerek DC-oldali tűzeseti lekapcsolása

Napelem modulok tűzeseti lekapcsolása

Napelem modul és az inverter között 

általános DC-oldali lekapcsolás

Inverter és energiatároló között a DC

kábelszakasz max. 5 méter

Z1 + Y1 + X1 + Z2 ≤ 5 m



Hibrid napelemes rendszerek DC-oldali tűzeseti lekapcsolása

Napelem modulok tűzeseti lekapcsolása

Napelem modul és az inverter között 

általános DC-oldali lekapcsolás

Inverter és energiatároló között a DC

kábelszakasz meghaladja az 5 métert.

DC tűzeseti lekapcsolás létesítése:

X1 + Y1 + Z1 ≤ 5 m



Hibrid napelemes rendszerek DC-oldali tűzeseti lekapcsolása

Napelem modulok tűzeseti lekapcsolása

Napelem modul és az inverter között 

általános DC-oldali lekapcsolás

Inverter és energiatároló között a DC 

kábelszakasz belép a határoló 

építményszerkezetbe vagy átlépi azt

DC tűzeseti lekapcsolás létesítése: 

X1 + Y1 + Z1 ≤ 5 m és legfeljebb az 

energiatároló felöli belépési pontnál



„FIGYELEM, AZ ÉPÜLETBEN NAPELEM/PV RENDSZER ÜZEMEL! AZ AKTÍV

VEZETŐK A PV INVERTERRŐL VALÓ LEVÁLASZTÁS UTÁN IS FESZÜLTSÉG ALATT 

MARADHATNAK!”

„FIGYELEM, AZ ÉPÜLETBEN HIBRID NAPELEM/PV RENDSZER ÜZEMEL! 

AZ AKTÍV VEZETŐK A PV INVERTERRŐL VALÓ LEVÁLASZTÁS UTÁN IS 

FESZÜLTSÉGALATT MARADHATNAK!”

Napelemes rendszer jelölése

forrás: TvMI



137. § (1) A tűzeseti fogyasztók létesítése, beépítése, kialakítása során biztosítani kell,

hogy tűz esetén működőképességüket a 11. mellékletben foglalt 1. táblázat szerinti

időtartam és a teherhordó falra vonatkozó tűzállóságiteljesítmény-követelmény

időtartama közül a kisebb időtartamig megtarthassák.

Abban az esetben, ha az építményszerkezetek tűzállósági teljesítményét vagy a

tűzszakaszok megengedett méretét fokozott üzembiztonságú tűzoltó berendezés

figyelembe vételével állapították meg, a 11. mellékletben foglalt 1. táblázat szerinti

időtartamot kell biztosítani. Az érintett vezetékrendszer tűzhatás elleni védelmét

legfeljebb 90 percig kell biztosítani.

Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések
tűzvédelmi létesítési követelményei

forrás: www.ezermester.hu

http://www.ezermester.hu/


Tűzeseti fogyasztó működőképessége



137. § (3) Biztonsági tápforrást kell alkalmazni

a) az MK mértékadó kockázati osztályú építmények, önálló épületrészek tűzeseti

fogyasztóinak ellátására,

b) létfontosságú rendszerelemek tűzeseti fogyasztóinak ellátására,

c) fekvőbeteg-ellátásra szolgáló intézmény tűzeseti fogyasztóinak ellátására és az

előkészítéssel, vagy azzal sem menthető betegek életfunkcióit fenntartó rendszerek

ellátására és

d)előkészítés nélkül menthető személyek lakóotthona, oktatási intézménye tűzeseti 

fogyasztóinak ellátására és

e) külső oltóvízellátást biztosító szivattyúk ellátására.

forrás: www.bergep.hu

Biztonsági tápforrás

forrás: millasreggeli.hu

http://www.bergep.hu/


MELLÉKLET

MSZ 13207 C. melléklet C1. táblázatban megadott (vagy tűzvédelmi jellemzőiket tekintve
annál jobb) kábelekkel történik, a kábelek elhelyezésére vonatkozó, az MSZ HD 60364-
4-42 422.2.1. megadott lángterjedési és füstkibocsátási követelmények teljesülnek.

Megfelelő a menekülési útvonalon a kábelek elhelyezése, ha

-a süllyesztett szerelési módban elhelyezett kábeleket legalább 15 mm
rétegvastagságú legalábbA2 tűzvédelmi osztályú vakolat fedi,

-a vasbeton szerkezet e célra szolgáló üregében elhelyezett kábeleket, vagy
kábeleket tartalmazó védőcsöveket minden oldalról legalább 15 mm
rétegvastagságú beton fedi,

-a kábelek olyan kábelcsatornában kerülnek elhelyezésre, amely legalább EI
30 tűzállósági teljesítménnyel rendelkezik,

-ha a kábelek olyan álmennyezet felett kerülnek elhelyezésre, amely legalább
EI 30 elválasztást biztosít.

Menekülési útvonalon elhelyezett kábelek
kialakításai



• A villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti

villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani

a) új építménynél,

b) a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során,

c)a meglévő építmény olyan bővítése esetén, melynek következtében az 

eredeti tetőfelület vízszintes vetülete 40%-ot meghaladó mértékben 

növekszik.

Villámvédelem

Forrás: www.cesg.com

http://www.cesg.com/


• Az előzőekben meghatározott eseteken kívül a villámcsapások

hatásaival szembeni védelmet a meglévő építmény nem norma szerinti

villámvédelmével is lehet biztosítani.

• A nem norma szerinti villámvédelemnek meg kell felelnie a

villámvédelem létesítésekor, az utolsó felülvizsgálatakor vagy az

előzőkben meghatározott eseteken kívüli változáskor, bővítéskor

érvényes vonatkozó műszaki követelményben foglaltaknak vagy

kialakítása azzal egyenértékű legyen.”

Villámvédelem

Forrás: www.blikk.hu

http://www.blikk.hu/


• Nem norma szerinti villámvédelem

• E TvMI 10. fejezet

• A villámvédelmi berendezés szükséges fokozatának meghatározásához  és a villámvédelem
kialakításához ad segítséget.

• A 9/2008. ÖTM rendeletben megjelent, villámvédelemre vonatkozó részek az alapja.

Villámvédelem



Épületeken tartózkodó személyek védelme

Épületek hasznosított tetőrészén, épületszerkezettel nem fedett teraszán,

erkélyén, melyen az épület terepszinti csatlakozásának legalsó pontjához

képesti járószint magassága nem nagyobb, mint 10 m, kockázat hasonló-

nak tekinthető ahhoz, mint amekkora kockázatnak a személyek a

természetes környezetben vannak kitéve. Nem szükséges villámvédelmi

intézkedés.

Villámvédelem



Épületeken tartózkodó személyek védelme

Azoknál az épületeknél, melyek rendelkeznek villámvédelmi rendszerrel, a

10 m-nél magasabb járószintű hasznosított, tetőrészek, teraszok, erkélyek

esetén a tetőn tartózkodó személyek védelmét norma szerinti

villámvédelem esetén legalább LPS IV, nem norma szerinti villámvédelem

esetén pedig legalább V3 fokozattal kell biztosítani.

Középület, vagy egyéb olyan állandó (24 órás) üzemeltető személyzettel

rendelkező épület 10 m feletti részein a fentiek helyett preventív védelem

is alkalmazható.

A preventív intézkedéssel megvalósítható a tetőrész kiürítése, biztosítva a preventív

intézkedés ideje alatti tetőrészre való feljutás megakadályozását.

Villámvédelem



Nem történt változás!

Elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni

védelem

Forrás: rct-online.de



Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított

jel vagy olyan utánvilágító jel, amely legalább a

vonatkozó műszaki követelményben meghatározott

ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő

fény kibocsátására.”

Biztonsági
jelek

Forrás:www.kaiserkraft.hu

http://www.kaiserkraft.hu/


Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy  

ha nem lehetséges, középmagasan elhelyezett  

menekülési jeleket kell létesíteni

a)az AK, KK és MK mértékadó kockázati osztályú  

épület menekülési útvonalán vagy

b) a 100 fő feletti befogadóképességű helyiségben.

A magasan vagy középmagasan elhelyezett 

menekülési jelek kiválthatók alacsonyan telepített 

menekülési jelekkel ott, ahol a környezet műemléki 

jellege ezt indokolttá teszi.

Forrás: blog.threadless.com

Biztonsági
jelek



Tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni:

…..

i) a biztonsági felvonót az aknaajtók mellett,
Forrás: www.screwfix.com

Forrás: www.liftcom.hu

Forrás: www.kaiserkraft.hu Forrás: www.szabvanytabla.hu

Biztonsági
jelek

http://www.screwfix.com/
http://www.liftcom.hu/
http://www.kaiserkraft.hu/
http://www.szabvanytabla.hu/


A füstgátló nyílászárókat olyan felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, amely a

nyílászáró önműködő csukódásának biztosítására hívja fel a figyelmet. A

felirat vagy jelzés tartós, jól észlelhető és olvasható kivitelű legyen.

A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló nyílászárókat olyan felirattal vagy

jelzéssel kell ellátni, amely a nyílászáró önműködő csukódásának

biztosítására hívja fel a figyelmet. A felirat vagy jelzés tartós, jól észlelhető

és olvasható kivitelű legyen.

Biztonsági
jelek



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


