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1. Előzmény  
A jelenlegi tervezés a 2020. január 22-e után hatályos 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatályba 
léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) alapján készül.  
 
Figyelembe vettem a Magyar Mérnöki Kamara 2017-ben kiadott tervdokumentációk tartalmi és 
formai követelményeinek szabályzatát.  
 
Az építmény a közösségi alaprendeltetésű építmények csoportjába tartozik, funkciója piac. Az 
épület egy kockázati egységet alkot.  
 
Az építmény egyszintes, AK kockázati osztályba tartozik. 
 
A piac egy olyan építmény, melynek van egy épület része és egy tetővel fedett része. A tetővel 
fedett tér oldalfelületei részben nyitottak. A nyitott oldalfelületek az összesített oldalfelületeknek 
nem érik el az 50 %-át, emiatt színnek a tetővel fedett rész nem minősül. 
 
Megjegyzés: Az OTSZ szerint szín a talajhoz közvetlenül csatlakozó, egyszintes, részben vagy 
teljesen fedett, egy vagy több oldalán az összesített oldalfelület legalább 50%-áig nyitott 
építmény. 
 
A fentiek miatt a piacot az épületekre vonatkozó előírások figyelembevételével tervezem. 
 
A tűzvédelmi műszaki leírást a Megbízó által rendelkezésemre bocsátott tervek, adatok alapján 
készítettem el.  A jelen tűzvédelmi műszaki leírás kizárólag az építési engedélyezési 
tervdokumentáció részét képezi!  
 
Tűzvédelmi tervezői nyilatkozat:  
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
szerint nyilatkozom, hogy a terv készítése során betartottam az OTSZ, valamint az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletbe 
(továbbiakban: OTÉK) foglalt általános érvényű előírásokat. Az általános érvényű előírások alóli 
eltérés nem vált szükségessé. A tűzvédelmi műszaki leírás készítésére vonatkozó jogosultsággal 
rendelkezem.  
 
2. Az építmény kockázati osztályba sorolása vonatkozó megoldások 
 
2.1. A kockázati egység meghatározása 
A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló kockázat megállapításához az épületet egy kockázati 
egységnek határozom meg.  
 
2.2. Az épület kockázati osztályának meghatározása  
 
A kockázati egység kockázati osztályát az OTSZ 1. számú mellékletben foglalt 1. és 2. táblázat 
szerinti kockázati osztályának figyelembevételével határozom meg. 
Az épület közösségi rendeltetésű, piac. Az épület egyszintes, az építményszint a + 0,00 szinten 
lesz, mely egyben a kijárati szint. 
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A legnagyobb befogadóképességű helyiség befogadóképessége 50 fő alatti.  
 
A tervezési program szerint a piac (fedett tér) befogadóképessége 200 fő. A normatív adatok 
alapján (piac 0,5 fő/m2) a piac (341,66 m2) befogadóképessége 171 fő.  
 
A piac befogadóképessége alapján a kockázati egység kockázati osztálya az AK. 
 
A kockázati egység az 1. táblázat szerint az AK kockázati osztályba tartozik. 
 
Azt feltételezem, hogy az épületben, illetve a fedett térben tartózkodók önálló menekülésre 
képesek lesznek. Az OTSZ 2. táblázata szerint a kockázati egység kockázati osztálya a NAK. 
 
A fentiek alapján a piac, mint kockázati egység az alacsony, azaz az AK kockázati osztályba 
tartozik.  
 
3. A technológia tűzvédelmére vonatkozó megoldások 
 
Az építmény technológiája az általános tűzvédelmi jogszabályok betartásával megvalósítható.  
 
4. Az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paramétereire vonatkozó megoldások 
 
4.1. Építményszerkezetek tűzvédelmi osztályára és tűzállósági teljesítményére vonatkozó 
követelmények 
 
Az épület mértékadó kockázati osztálya az AK. Az épület egyszintes. Az építmény egy 
helyiségekből álló épületrészből és egy fedett térből áll.  
 
Az OTSZ 15. § (5) bekezdése szerint "Az építményhez illesztett, azzal azonos telken álló, szín 
építménynek nem minősülő, időjárás elleni védelmet biztosító előtető, tető 
építményszerkezeteivel és építési termékeivel szemben a 13. § (1)-(3) bekezdésében 
meghatározott korlátozások kivételével nincs tűzvédelmi követelmény, ha 
a) kialakítása a tűzterjedésgátlást, a kiürítést és a hő és füst elleni védelmet kedvezőtlenül nem 
befolyásolja, 
b) tönkremenetele nem okoz állékonyságvesztést a szomszédos építményekben, és 
c) a tető, előtető alatt végzett tárolás esetén az építményben létesített beépített tűzjelző és tűzoltó 
berendezést a tető, előtető területére is kiterjesztik." 
 
A piacot lefedő tető az időjárás elleni védelem miatt épül, a tartó és a tető fedése fém, azaz a tűz 
terjedését nem befolyásolja. A piacnak részben nincs oldala, így a kiürítés biztosított. A piac 
alapterülete alapján hő és füst elleni védelemre helyiség kialakulása esetén sem lenne kötelezett. 
A szomszédos omega formájú épülettől legalább 5 méteres tűztávolság kerül betartásra, így a 
piac fém szerkezeteinek esetleges tönkremenetele sem okoz állékonyságvesztést. A piacon 
tűzjelző vagy tűzoltó berendezés nem létesül.  
 
A fentiek figyelembevételével a piac (fedett tér) lefedését biztosító építményszerkezetekre nincs 
tűzvédelmi követelmény, kivéve azokat az építményszerkezeteket, melyek a piac épületnek 
minősülő (helyiségek épületszerkezetei) építményszerkezeteinek alátámasztására, gyámolítására, 
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függesztésére vagy merevítésére szolgálnak. Azaz a fedett tér építményszerkezetei nem 
okozhatják az épület épületszerkezeteinek az idő előtti (a következő táblázatban meghatározott) 
tönkremenetelét.   
 
A helyiségekből álló épületrészre (mosdóhelyiségek) az OTSZ 2. melléklet 1. táblázatából az 1-2 
szintes épületre vonatkozó követelményeket veszem figyelembe.  
 

 Mértékadó kockázati osztály AK 
Épület, önálló épületrész szintszáma  

[a 12. § (4) bekezdése alapján] 1-2 szint 
tárolási alaprendeltetés esetén   

 Építményszerkezet Kritérium 

Elvárt 
tűzállósági 

teljesítmény 
és tűzvédelmi 

osztály 

Tervezett 
szerkezet 

 
 

Megjegyzés 

 Teherhordó építményszerkezetek, a födémek és a legfelső 
szint lefedését biztosító szerkezet kivételével 
- a tűzterjedésgátlásban szerepet játszó falakra EI kritérium is 
vonatkozik 
- a pinceszinti szerkezetek tűzvédelmi osztálykövetelménye 
legalább A2, tűzállósági teljesítménykövetelménye legalább 
R30 

 R  30 
D 

acél 
oszlopok 

 

 Pinceszint feletti, emeletközi, tetőtér alatti és padlásfödémek 
- a tűzterjedésgátlásban szerepet játszó födémekre EI 
kritérium is vonatkozik 
- a pinceszint feletti szerkezetek tűzvédelmi 
osztálykövetelménye legalább A2, tűzállósági 
teljesítménykövetelménye legalább R30 

 R  30 
D Nem készül 

 

 Tetőfödémek és a legfelső szint lefedését biztosító 
teherhordó szerkezetek 
- a szerkezetre vonatkozó EI kritériumtól el lehet tekinteni, ha 
a szerkezet megnyílása, átmelegedése a szerkezet környezetét 
nem veszélyezteti és a szerkezet vagy valamelyik részének 
meggyulladása nem jár a tűz jelentős tetőfelületre való 
kiterjedésének veszélyével 
- a szerkezetre csak a táblázat szerinti D, de legfeljebb 
C tűzvédelmi osztály követelmény vonatkozik, ha be nem 
épített tetőteret, padlásteret, emberi tartózkodásra nem 
alkalmas teret határol el a külső légtértől 
- a felülvilágító tartószerkezetére csak tűzvédelmi osztály 
követelmény vonatkozik 

 REI  15 
D 

fémlemez 
fedés, 

elválasztó filc 
réteg, 

deszkaburkol
at (ennek az 
alja látszó 
szerkezet), 
alatta I240 
gerendák és 

szarufák 
kiegészítő 
tűzvédelmi 

álmennyezett
el 

 

 A legfelső szint lefedését biztosító, nem teherhordó szerkezet 
- 80 kg/m2 feletti felülettömeg esetén a 6. sor szerinti 
követelményt kell teljesíteni 
- a szerkezetre vonatkozó EI kritériumtól el lehet tekinteni, ha 
a szerkezet megnyílása, átmelegedése a szerkezet környezetét 
nem veszélyezteti és a szerkezet vagy valamelyik részének 
meggyulladása nem jár a tűz jelentős tetőfelületre való 
kiterjedésének veszélyével 
- a szerkezetre vonatkozó REI kritériumtól el lehet tekinteni, 
ha a szerkezet megnyílása, átmelegedése a szerkezet 

 REI  15 
D Nem készül 
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környezetét nem veszélyezteti, a szerkezet vagy valamelyik 
részének meggyulladása nem jár a tűz jelentős tetőfelületre 
való kiterjedésének veszélyével és a tönkremenetele nem 
veszélyezteti a teherhordó szerkezetek állékonyságát 
 
 Épületen belüli és menekülési útvonalnak minősülő lépcsők 
és lépcsőpihenők tartószerkezetei és járófelületének 
alátámasztó szerkezetei 

 R  30 Nem készül 
 

 Menekülési útvonalat képező szabadlépcső tartószerkezete  - A2 Nem készül  
 Tűzfal  REI  120 A1 Nem készül  
 Tűzgátló fal és födém 
- EI helyett EW kritérium alkalmazható a legalább B 
tűzvédelmi osztályú tűzgátló fal esetében, a közlekedésre, 
menekülésre szolgáló padlófelülettől mért 2,10 m feletti 
sávban 
- EI helyett EW kritérium alkalmazható tűzterjedés ellen 
védett külső térelhatároló falban, ha a tűz átterjedésének 
veszélyét nem növeli 

 EI 
(EW) 

 30 
A2 Nem készül 

 

 Tűzterjedés elleni gát 
 

  a csatlakozó 
födémre, falra 

előírt 
követelménnyel 

legalább 
megegyező 
tűzállósági 

teljesítményű, de 
legfeljebb 90 A2 

Nem készül 

 

 Tűzgátló válaszfal 
- EI helyett EW kritérium alkalmazható a válaszfal a 
közlekedésre, menekülésre szolgáló padlófelülettől mért 2,10 
m feletti sávjában 

 EI 
(EW)  15 Nem készül 

 

 Tűzgátló nyílászáró tűzfalban  EI2 C  90 Nem készül  

 Tűzgátló nyílászáró tűzgátló falban és tűzgátló födémben 

 EI2 C 
Födém- 

ben:  
REI C 

 30  Nem készül 

 

 Tűzgátló záróelem  EI     

 Felvonóakna ajtó, ha tűzterjedés elleni védelemre szolgál 

  a vonatkozó 
műszaki 

követelmény 
szerint 

Nem készül 

 

Tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszerek, tűzgátló lineáris 
hézagtömítések  EI 

az 
átvezetéssel 

érintett, 
továbbá a 
csatlakozó 

szerkezetekre 
előírt 

követelménny
el legalább 
megegyező 
tűzállósági 

teljesítményű, 
de legfeljebb 

EI  
90 

Nem készül 
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 Menekülési útvonal padlóburkolata    Dfl-s1 Nem készül  
 Menekülési útvonal padlóburkolata lépcsőházban   Nem készül  
 Menekülési útvonal falburkolata, álmennyezete, 
mennyezetburkolata 

   D-s1, d0 Nem készül  

 Menekülési útvonalon alkalmazott hő- és hangszigetelés, 
burkolat nélkül vagy burkolattal 

   B-s1, d0 Nem készül  

 Menekülési útvonal álpadlója  REI  15 
D Nem készül  

 
Tetőfödém 
A tetőfödém tűzvédelmi teljesítménykövetelménye gipszkartonos tűzgátló álmennyezettel kerül 
biztosításra. A tűzgátló álmennyezet egy helyiségben kialakított olyan álmennyezet, amely 
tűzvédelmi jellemzőinél fogva a felette lévő tetőszerkezettel együtt biztosítja az előírt tűzállósági 
teljesítményjellemzőket. (DREI15) 
A gipszkartonos álmennyezet építési készletként kerülhet beépítésre. A gipszkarton szerkezetek 
esetén egy rendszert kell beépíteni, melyben nem csak a gipszkarton, de a rögzítés módja és a 
hőszigetelés anyaga is meghatározásra került. Az építési készletre teljesítményigazolással kell 
igazolni a tűzvédelmi paramétereket.  
 
Tetőfedés   
A tetőfedés legalább Broof(t1) osztályú legyen. 
 
Teherhordó oszlop 
Az acél szerkezetek tűzállósági határértékének igazolása az Eurocode szabvány szerint is 
történhet. A statikus tervező igazolhatja, hogy az acél szerkezetek megfelelnek a táblázatban 
foglalt tűzállósági határérték követelményeknek. Ehhez a kiviteli tervdokumentáció készítése 
során statikai méretezést kell készíteni és meg kell határozni a tűzállóságot növelő bevonati vagy 
burkolati rendszert. 
Acél szerkezetekre vonatkozó tűzállósági határérték-követelményét tűzállóságot növelő bevonati 
rendszerrel, burkolattal is lehet biztosítani, ha Eurocode szabvány szerint a tűzállósági 
követelmény nem igazolható.  
 
A pilléreknek 30 tűzállósági határérték követelménnyel kell rendelkeznie. Amennyiben a 
tetőfödém tartószerkezete és a teherhordó pillérek között olyan szerkezeti kapcsolat lesz 
kialakítva, amely nem biztosítja, hogy a födém tönkremenetele ne vonja maga után a pillérek 
tönkremenetelét, akkor a tetőfödém tartószerkezetének is biztosítani kell a 30 perces tűzállósági 
teljesítményt. 
 
Vázkitöltő falak 
A földszintes épületek vázkitöltő falaira nincs tűzvédelmi teljesítménykövetelmény 
meghatározva. 
 
5. A tűzszakaszolásra, a tűzterjedés gátlására, a tűztávolságra vonatkozó megoldások 
 
5.1. Tűzszakasz területe 
Az építmény egy tűzszakaszt alkot. Az épület alapterülete AK kockázati osztályú kereskedelmi 
szolgáltató egység esetén, beépített tűzoltó berendezés nélkül 4000 m2-es lehet. Az épület 
összesített alapterülete ettől kisebb.  
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5.2. Tűzterjedés gátlása 
Az építmény egy tűzszakasz, így a tűz terjedésének megakadályozására tűzterjedést gátló 
szerkezetek nem épülnek. 
 
5.3. Tűztávolság 
Az építménytől a betartandó tűztávolság 3 és 7 méter közötti, a szomszédos épület kockázati 
osztályától függően. Az épülettől tartandó tűztávolságot az épület homlokzatának, továbbá 
bármely, a homlokzati síkból kiugró, a tűzterjedésben szerepet játszó épületrésznek alaprajzi 
vetületétől, az épület homlokzatának vagy bármely, a homlokzati síkból kiugró épületrésznek 
alaprajzi vetületétől kell mérni.  
 
A piac AK kockázati osztályú. 
 
A szomszédos épület egy üzletház. A szomszédos épület földszintes. Nincs olyan helyiség benne 
melynek a befogadóképessége 50 fő feletti. Azt feltételezem, hogy az épületben tartózkodók 
önálló menekülésre képesek. Az OTSZ 1. és 2. táblázata szerint az üzletház, mint kockázati 
egység kockázati osztálya a NAK. 
 
Egy AK és egy NAK kockázati osztályba tartozó épület között legalább 5 méteres tűztávolságot 
kell tartani. Az épületek között ettől nagyobb távolság lesz. 
 
A piac elhelyezése a tűztávolság szempontjából megfelelő. 
 
6. A hő és füst elleni védelem kialakítására vonatkozó megoldások 
 
Az épületben hő és füstelvezető rendszert nem szükséges építeni.  
 
7. A hasadó, hasadó-nyíló felületekre vonatkozó megoldások 
 
Az épületben nem szükséges hasadó, vagy hasadó-nyíló felületet biztosítani.  
 
8. A tűzoltósági beavatkozási feltételekre vonatkozó megoldások 
 
Az építési telek gépjárművel jelenleg is megközelíthető. A tűzoltás feltételei így biztosítottak. A 
kiérkező tűzoltóegységek az építési telket akadálytalanul és késedelem nélkül szilárd burkolatú 
úton tudják megközelíteni. A megközelítés a helyszínrajzon ábrázolt útról lehetséges.  
 
Az épület védelmére az OTSZ szerint hordozható tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.  
 
9. A kiürítésre, mentésre vonatkozó megoldások 
 
A piactér két oldalán nyitott építmény, ahol a szabad térbe lehet távozni. A kiürítést geometriai 
módszerrel tervezem. 

 
A biztonságos térbe (az építmény melletti szabad térbe) vezető megengedett legnagyobb 
útvonalhossz AK kockázati osztályban legfeljebb 45 méter. Az épület, illetve a benne lévő 
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helyiségek és a piac fedett terének valamennyi pontjáról kevesebb, mint 45 méteren belül a 
szabadba lehet jutni.   
 
A fentiek alapján az épület megfelel a kiürítés követelményeinek.   
 
10. Az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi 
követelményeinek teljesülésére vonatkozó megoldások 
 
Villamos energia ellátás 
Az épület minden, központi normál és biztonsági tápforrásról táplált villamos berendezését, 
valamint a központi szünetmentes energiaforrásokat úgy kell kialakítani, hogy az építmény 
egésze egy helyről lekapcsolható legyen.  
A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek 
rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell. 
 
Villámvédelem 
Az épület villámvédelmére vonatkozóan a villámvédelmi berendezések szükségességét 
villámvédelmi tervezésre jogosult tervezőnek kell meghatároznia. Amennyiben szükséges 
villámvédelem, akkor villámvédelmi berendezés tervezésére jogosult tervezőnek kell tervet 
készítenie.  
 
11. A beépített automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezések kialakítására vonatkozó 
megoldások 
Az építményben bekövetkező tűz esetén a tűz jelzése a tűzoltóság felé mobil telefonon keresztül 
lesz lehetséges.  
Az építményben az általános követelmények alapján nem szükséges tűzjelző vagy tűzoltó 
berendezést létesíteni és az nem is kerül tervezésre. 
 
12. A biztonsági jelzésekre vonatkozó megoldások 
 
12. 1. Tűzoltó készülék biztonsági jel 
A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 
méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen 
felismerhetőek legyenek.  
 
12. 2. Tűzvédelmi főkapcsoló jelölése 
A tűzvédelmi főkapcsoló mellett az alábbi feliratot kell elhelyezni. 
TŰZVÉDELMI FŐKAPCSOLÓ 
 
12.3. A menekülés útirányjelző rendszer 
Az épületben menekülési útvonal nem alakul ki. Menekülés útirányjelző rendszert nem kötelező 
készíteni. 
 
12.4. Biztonsági világítás 
Az épületben menekülési útvonal nem alakul ki. Biztonsági világítást nem kötelező készíteni. 
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12. 5. Egyéb biztonsági jelek 
A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell. 
 
13. Az oltóvízellátás biztosításának megoldása 
 
13.1. Külső oltóvízellátás 
Az épület alapterülete 384,02 m2, mely egyben a mértékadó tűzszakasz alapterülete. Az OTSZ 
szerint 3-500 m2-közötti alapterület esetén, a szükséges oltóvíz-intenzitás 1200 liter/perc, melyet 
AK osztály esetén legalább egy órán keresztül kell biztosítani.  
A területen van vezetékes vízellátás, ezért az oltóvizet föld feletti tűzcsapokkal kell elsősorban 
biztosítani.  
Az épület oltóvízellátásához az épülettől a megközelítési útvonalon mérten csak a 100 méternél 
közelebb lévő tűzcsapok vehetők figyelembe. A tervek szerint közterületi tűzcsapokról kerül az 
oltóvíz biztosításra.  
 
A helyi vízműtől közműnyilatkozatot javaslok kérni, hogy az építmény közelében található 
tűzcsapnak vagy tűzcsapoknak mekkora az egyidejű mérés esetén kivehető oltóvízmennyisége és 
azt mennyi ideig tudja a vízmű folyamatosan biztosítani. A 100 méteres távolságot le kell mérni.  
 
Az épület oltóvízellátása akkor megfelelő, ha a meglévő tűzcsap a megközelítési útvonalon 
mérten a 100 méternél közelebb helyezkedik el és a vízmű nyilatkozata szerint a tűzcsapnak 
legalább van 1200 liter/perc oltóvízintenzitása legalább egy órán keresztül. A megközelítési 
útvonal a lehetséges tömlőfektetés nyomvonala. 
 
Ha a tervezett építménynek a meglévő tűzcsapról vagy tűzcsapokról nem biztosítható az 
oltóvízellátása - pl. 100 méternél távolabb van a tűzcsap, vagy nincs elég vízhozama - akkor meg 
kell kérdezni a Vízműtől, hogy újabb tűzcsap vagy tűzcsapok telepítésével tudják-e biztosítani az 
épület oltóvízellátását. Ha igen, akkor újabb tűzcsapot szükséges telepíteni. 
 
Ha a vezetékes vízhálózatról az épület oltóvízellátása teljeskörűen nem biztosítható, akkor a 
hiányzó oltóvízmennyiség biztosítására oltóvíztároló medencét kell építeni. 
 
A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok 
mellett legalább 2,75 méter közlekedési út szabadon maradjon. 
 
Ha a tűzcsap vagy tűzcsapok a szükséges oltóvízmennyiséget nem fogják tudni biztosítani, akkor 
a hiányzó oltóvízmennyiséget víztárolóról kell biztosítani. Oltóvíztároló létesítése esetén annak 
elhelyezését, gépjárművel való megközelíthetőségét is meg kell tervezni és a költségeit is 
biztosítani kell. 
 
Az épület használatba vételi eljárása során, a kérelem benyújtása előtt legfeljebb fél évvel 
készült, a legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsap vízhozamának  méréséről 
felvett vízhozam mérési jegyzőkönyvvel igazolni kell a szükséges (900 liter/perces) oltóvíz 
mennyiség meglétét.  
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13.2. Belső oltóvízellátás 
Az OTSZ szerint az épületben nem kell fali tűzcsapokat építeni. 
 
Pécs, 2020. november 09.                                                                                

 
 

 

                                                                                             Nyiri Csaba 
                           építésügyi vezető tűzvédelmi tervező 

                 tervezői engedély: TUÉ-02-1212 
Pécs, Bánya utca 11. 
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