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 Tűzvédelmi dokumentáció 
 

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról 21. § (1), (2) 

bekezdése, a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. melléklet 
VI. rész, és az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) alapján 

 

A Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa Fő u. 5.) építtető által, a 
8500 Pápa Szabadság utca 173/17. hrsz. alatti ingatlanon, a meglévő 

piac elbontásával építendő városi piac építési engedélyezési 
tervdokumentációjához 

 
1. Általános adatok: 

 

A tervezett épület a meglévő piaccsarnok helyén kerül megépítésre. Az 
épületegyüttes fő tömegét egy törtvonalú hullámzó acélszerkezetű tetővel fedett 
csarnoktér adja, mely maga az árusító tér. Eköré szerveződnek a lapostetős 
lepényépületekbe helyezett üzletek, büfék és a piacot kiszolgáló helyiségek, 
vizesblokkok. A csarnoktér minden oldalról megközelíthető, délkeleti irányból nyitott. 
A csarnoképület délnyugati oldalán egy szabadtéri árusító tér kerül kialakításra, fák 
telepítésével. 
Az épületttömeget egy acél vázzszerkezetű, növényzettel befuttatandó un. Zöldfal 
veszi körül, mely több funkciójú. Telekhatárokat, gyalogos közlekedő utakat jelöl ki. 
Az árnyékolás mellett egységes modern köntösbe csomagolja az épületegyüttest, 
mely egyszerű tömeg megjelenésével jól ellensúlyozza környezetének sokféleségét. 
Ezenkívül a kevés zöldterületet igénylő funkció ellenére a zöld növényzettel 
befuttatott fal megadja a zöldfelület élményét a nagy burkolt felületek mellett. 
 

A tűzvédelmi tervezés kiindulási feltételei: 

a) az építmény tűzvédelmi megoldásait egyidejűleg egyetlen, az építmény 

tetszőleges pontján keletkező tűz károsító hatásainak figyelembevételével kell 

tervezni és méretezni, 

b) az építményt a tűz keletkezésekor rendeltetésszerűen használják, 

c) a veszélyeztetett személyek létszáma, menekülési képessége a rendeltetésnek 

megfelelő, 

d) a tűz egyetlen, a keletkezés helyét magába foglaló tűzszakaszra terjed ki és 

e) a tűzzel egyidejűleg más veszélyt, kárt, a tűzvédelmi megoldások 

működésképtelenségét okozó esemény nem következik be. 
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Létesítmény rendeltetése: piac 

Alapterületek: nettó alapterület földszint 1520,56 m2.  

Mértékadó tűzszakasz oltóvízhez 1520,56 m2 

 

Épületben tartózkodók száma: 1 fő/5 m2 a vásárlók által használt térrészben, 185 

fő, és az üzletekben 96 fő, összesen 281 fő 

 

2. Az épület kockázati osztályba sorolás.  

Kockázati egységek:  piac 

 
A kockázati egység részét képezheti (10 §. (4): 

a) közlekedő helyiség, 
b) a rendeltetéssel összefüggő tárolásra szolgáló tárolóhelyiség, 
c) a legfeljebb 4 parkolóállással rendelkező gépkocsitároló helyiség, 
d) villamos, valamint gépészeti helyiség, 
 

A fentiek alapján azonos kockázati egységben helyezhetőek a helyiségek, az 

alaprendeltetés piac.  

Piac kockázati osztálya: 

Szintmagasság    0 - 7 (0,00 méter földszint padlószint)   NAK 

Helyiség befogadó képessége piactér 185 fő     AK 

Menekülési képesség   önállóan menekülnek    NAK 

12. § (3) Az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó 
kockázati osztálya a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megegyezik az abban lévő 
kockázati egységek kockázati osztályai közül a legszigorúbb kockázati osztállyal. 
(4) Az épület, az önálló épületrész mértékadó kockázati osztálya a (3) bekezdés 
szerint megállapított kockázati osztálynál eggyel szigorúbb kockázati osztálynak felel 
meg akkor, ha az épület, az önálló épületrész befogadóképessége meghaladja 
a) NAK osztály esetén az 500 főt, 
b) AK osztály esetén az 1500 főt, 
c) KK osztály esetén a 3000 főt. 
 
Épület mértékadó kockázati osztálya: AK (1500 fő alatti befogadó képesség) 

 

3. Az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paraméterei: 

Az OTSZ V. fejezet 16 § (1) bekezdése alapján a fedett piac szerkezeti 

állékonyságát biztosító tartószerkezeti elemek feleljenek meg a 2. mellékletben 

foglalt 1. táblázatban meghatározott követelményeknek. 
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AK mértékadó kockázati osztály követelményei földszintes épület esetén 

 
 
Építmény-
szerkezet 

Szerkezet megnevezése Előírt 
tűzvédelmi 

osztály, 
tűzállósági 

teljesítmény 

Tényleges 
tűzvédelmi 

osztály, 
tűzállósági 

teljesítmény 

Értékelés 

T
eh

er
h

o
rd

ó
 é

p
ít

m
én

ys
ze

rk
ez

et
ek

 

Teherhordó falak és 
merevítései: 

Az üzleteknél Leier beton 
kéregfal 20 cm vtg. nem éghető 
hőszigeteléssel, burkolótéglával 

Tűzteherre méretezett vb. 
tartószerkezet EC2 alapján 

µfi =0,7 acélbetétek 
tengelytávolsága az elem 

szélétől 35mm 

D 
REI 30 

A1 
REI 90 

Megfelel 
EN 1992-
1-2:2013 

táblázatos 
módszere 

szerint 
méretezve 

Teherhordó pillérek és 
merevítései: 

A nyitott piactérnél statikailag 
méretezett acél pillérek (HEA 
200) 5 mm falvastagság felett 

A 30 perces tűzállóság 
biztosítható: 

1.Tűzgátló festéssel hatékonyan 
kezelt, hogy a 30 perces 
tűzállóságot kielégítse.  
Pl.: C-THERM IC 300 WB 

D 
R 30 

A1 
R 30 

Megfelel 
 

Nyílásáthidalások: 
Acél nyílásáthidalók 5 mm 

falvastagság felett 
A 30 perces tűzállóság 

biztosítható: 
1.Tűzgátló festéssel hatékonyan 
kezelt, hogy a 30 perces 
tűzállóságot kielégítse.  

Pl.: C-THERM IC 300 WB 

D 
R 30 

A1 
R 30 megfelel 

Tetőfödém tartószerkezete:  
Statikailag méretezett acél 

gerendák 5 mm falvastagság 
felett 

A 30 perces tűzállóság 
biztosítható: 

1.Tűzgátló festéssel hatékonyan 
kezelt, hogy a 30 perces 
tűzállóságot kielégítse.  

Pl.: C-THERM IC 300 WB 

D 
REI 15 

A1 
R 15 (30)* 

* 
megfelel 
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Tetőfödém 60 kg/m2 felett:  
Leier kéregpanel 

födémszerkezet 20 cm vtg. 
Tűzteherre méretezett vb. 

tartószerkezet EC2 alapján 
Tengelytávolság a=31 

betonfedés min. 15 mm 

D 
REI 15 

A1 
REI 186 

Megfelel 
EN 1992-
1-2:2013 

táblázatos 
módszere 

szerint 
méretezve  

Tetőfödémek térelhatároló 
szerkezetei: 

Acél fegyverzetű 
szendvicspanel PIR töltettel 

 

D 
REI 15 

B 
REI 15-30 Megfelel 

Fedélszerkezet: 
- D Nem készül megfelel 

Épületen belüli és menekülési 
útvonalnak minősülő lépcsők és 
lépcsőpihenők tartószerkezetei 
és járófelületének alátámasztó 

szerkezetei: 
- 

Nincs menekülési útvonal, 
a kiürítés első 

szakaszában az óvoda 
helyiségei a biztonságos 

térbe, szabadtérbe 
elhagyhatóak. 

megfelel 

T
ű

zt
er

je
d

és
 g

át
lá

s 
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ít
m
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y-
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er
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Tűzfal: 
- 

A1 
REI 120 

Nem készül megfelel 

Tűzgátló fal: 
- 

A1 
REI 30 

Nem készül megfelel 

Tűzgátló válaszfal: 
20 főt meghaladó 

befogadóképességű helyiségek 
határoló falai 

Az üzletek 20 fő alatti 
befogadóképességűek, a fedett 

piactér nem helyiség, nyitott 
szín. 

- 

D 
EI 15 Nem készül megfelel 

Tűzgátló válaszfal: 
Amennyiben elektromos 

kapcsolóhelyiség kialakításra 
kerül. 

Leier beton kéregfal 20 cm vtg. 
nem éghető hőszigeteléssel, 

burkolótéglával 
Tűzteherre méretezett vb. 

tartószerkezet EC2 alapján 
µfi =0,7 acélbetétek 

tengelytávolsága az elem 
szélétől 35mm 

 

D 
EI 15 

A1 
REI 90 

Megfelel 
EN 1992-
1-2:2013 

táblázatos 
módszere 

szerint 
méretezve 
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Tűzgátló födém: 
Amennyiben elektromos 

kapcsolóhelyiség kialakításra 
kerül. 

Leier kéregpanel 
födémszerkezet 20 cm vtg. 
Tűzteherre méretezett vb. 

tartószerkezet EC2 alapján 
Tengelytávolság a=31 

betonfedés min. 15 mm 

A2 
REI 30 

A1 
REI 186 

Megfelel 
EN 1992-
1-2:2013 

táblázatos 
módszere 

szerint 
méretezve  

Tűzgátló nyílászáró tűzfalban: 
- 

A2 
EI2 90-C 

Nem készül megfelel 

Tűzgátló nyílászáró tűzgátló 
falban: 

Amennyiben elektromos 
kapcsolóhelyiség kialakításra 

kerül. 

D 
EI2 30-C 

A1 
EI2 30-C megfelel 

Tűzterjedés elleni gát: 
- 

A2 
EI 30 

Nem készül megfelel 

Tűzgátló réskitöltő-réslezáró 
rendszerek: 

- 
EI 30 Nem készül megfelel 

Tűzgátló lineáris - EI 30 Nem készül megfelel 

Tűzgátló záróelem: 
- 

EI 30 Nem készül megfelel 

M
en

ek
ü

lé
si

 
ú

tv
o

n
al

o
n

 
al

ka
lm
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o

tt
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ít
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y-
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Nincs menekülési útvonal, a 
kiürítés első szakaszában a 
piactér a biztonságos térbe, 

szabadtérbe elhagyható. 
 
 

- - - 

 

* Az egyes építményszerkezetekre vonatkozó követelményeket az 

építményszerkezetek építményen belül betöltött statikai szerepének, a 

teherátadás rendjének figyelembevételével kell meghatározni. Abból kell 

kiindulni, hogy okoz-e a függőleges tartószerkezetben állékonyság-vesztést 

eredményező károsodást a vízszintes lokális károsodása (statikus nyilatkozat 

kell használatba vételkor). 
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Homlokzati tűzterjedés: „A külső térelhatároló fal azonos tűzszakaszhoz tartozó 

szakaszát a homlokzati tűzterjedés elleni védelem biztosításával kell kialakítani, 

kivéve az egyszintes épületet. 

 

A villamos és gépészeti aknáknak az alábbi követelményeket kell teljesíteni.  
- A villamos és gépészeti aknák vezetékrendszerek rögzítésére szolgáló falát 
falazóelemekből vagy legalább 12 cm vastag vasbetonból kell kialakítani.  
- Az E és I tűzállósági teljesítménnyel rendelkező, helyiségek közötti 
építményszerkezetekben a szerkezeten átvezetett villamos vagy gépészeti 
vezetékrendszerek átvezetési helyein, a vezeték és az építményszerkezet közötti 
résben, nyílásban, hézagban a tűz átterjedését az átvezetéssel érintett 
építményszerkezetre előírt tűzállósági teljesítmény-követelmény időtartamáig meg 
kell gátolni 
 

Az átvezetéseknél, tűzgátló lezárás alkalmazása esetén a tűzgátló lezárást tartós 

jelöléssel kell ellátni az átvezetéssel érintett építményszerkezet mindkét oldalán, a 

villamos és gépészeti aknák belső felületének kivételével. A jelölésnek magyar 

nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezárás 

a) megnevezését, 

b) tűzvédelmi jellemzőit, 

c) megfelelőségi igazolásának vagy teljesítménynyilatkozatának azonosítóját, 

d) kivitelezését végző vállalkozás nevét, 

e) kivitelezésének dátumát és 

f) megbontása esetére figyelmeztetést a helyreállítás szükségességéről. 

 

A tető-felülvilágító bevilágító felületének tűzvédelmi osztálya D d0 legyen. 

Olyan épületszerkezet nem építhető be, ami nem felel meg a tűzvédelmi 

követelményeknek, ezért a konkrét beépítést megelőzően is le kell ellenőrizni, 

hogy a követelmény táblázatban meghatározott minősítést az adott 

épületszerkezet kielégíti-e! 

Az épületszerkezetek megfelelősségét (TMT, CPR, teljesítmény nyilatkozat, stb.) a 

használatbavételi eljáráson bizonylattal kell igazolni. 

 
4. Épület megközelíthetősége: Az épület a 8500 Pápa Szabadság utca 173/17. 

hrsz. alatti ingatlanon található. A Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságtól 1,1 km-

re helyezkedik el. Szilárd burkolatú úton közelíthető meg, amely alkalmas a tűzoltó 
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gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére, de az épülethez az 

OTSZ 65. § (1) bekezdése alapján nem kötelező tűzoltási felvonulási terület és út.  

 

5. Tűztávolságok: A tervezett piac az elbontott piaci épületek helyére épül. A 

tűztávolság OTSZ 18. § (1) bekezdése és 3. mellékletben foglalt 1. táblázat alapján a 

tűztávolság a saját és a szomszédos telken lévő épületektől 6 méter (AK (Piac)-AK 

(húsáruház)). A saját telken egyéb épület nem található. A húsáruháztól 14 méter, a 

Spar áruháztól 31 méter tűztávolság biztosított.  

 

6. Oltóvíz ellátás a mértékadó tűzszakaszra 54/2014 (XII. 05.) BM rendelet 

OTSZ 39.-tól 43.-ig: Az OTSZ. 72.§ (3) pontja szerint az oltóvizet AK osztály esetén 

legalább egy órán keresztül kell folyamatosan biztosítani. A 8. melléklet 1. táblázata 

szerint 1200-1600 m2 mértékadó tűzszakasz (1520,56 m2) terület esetén 2100 

liter/min a szükséges oltóvíz intenzitás. Az épület környezetében 100 méteren belül 

található 2 db. föld feletti tűzcsap (Szabadság u. 2. (98 méter) és), Szabadság u. 16. 

(35 méter)) amelyek biztosítják a szükséges oltóvíz intenzitást (kb. 2200 l/perc). Föld 

feletti tűzcsapok esetében az épület, használatba vételi eljárása során a kérelem 

benyújtása előtt legfeljebb fél évvel korábban készült, a legkedvezőtlenebb 

fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának méréséről felvett 

vízhozammérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét. A 

mérést az épület, 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell 

elvégezni. 

„76. § (1) A tűzcsapok a védendő szabadtéri éghetőanyag-tároló területétől, 

építménytől a megközelítési útvonalon mérten 100 méternél távolabb és – a 

tűzcsapcsoportok kivételével – egymáshoz 5 méternél közelebb nem helyezhetők el. 

(2) A létesítményben nem szükséges tűzcsapokat kiépíteni, ha a közterület 

tűzcsapjai az oltáshoz szükséges vízmennyiséget biztosítják és az (1) bekezdés 

követelményei is teljesülnek.” 

Az OTSZ 79 § (2) bekezdés alapján fali tűzcsap létesítésére nem kötelezett az piac 

épület (nyitott építmény). A fali tűzcsap helyett a tűzoltó készülékeket a számítandó 

alapterület kétszerese alapján határozom meg (2000 m2). 
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7. Tűzszakaszok: (OTSZ 21. §, 5. melléklet 1. táblázat alapján): A mértékadó 

tűzszakasz 1520,56 m2 mely kereskedelmi funkciónál, AK kockázati osztálynál 

megengedett 4000 m2 alatt van. 

 

8. Fűtési rendszer: (részletesen lsd. Gépész műszaki leírás) Az épület 

fűtését és hűtését egyedi split klímák fogják ellátni. 

 

9. Szellőzés: A belső terű vizes helyiségek szellőzését egyedi elszívó 

ventilátorokkal oldottuk meg. A ventilátorok villanykapcsolóról indíthatóak és 

késleltetéssel vannak ellátva. Az elszívott levegőt tető fölé vezetjük.  

 

10. Hasadó-nyíló felület: nem került számításra, mert 140 [kW] egység- vagy 

(egy helyiségben) legalább 1400 [kW] együttes hőterhelésű gázfogyasztó 

készülék(ek) nem lesznek elhelyezve. A telken gázellátás nem tervezett. 

 

11. Hő- és füstelvezetés: Az OTSZ X. fejezet 88. § (1) bekezdése alapján lett 

felülvizsgálva a menekülési útvonal hő és füstelvezetése. A menekülési útvonal nem 

értelmezhető, piac a kiürítés első szakaszában a szabadtérbe elhagyható.  

Kiürítés első szakasza: a menekülés azon része, amely a tartózkodási helytől a 

menekülési útvonal eléréséig vagy – ha az menekülési útvonal igénybevétele nélkül 

biztosítható az átmeneti védett térbe vagy a biztonságos térbe jutásig tart 

Menekülési útvonal: a menekülő személyek által igénybe vett közlekedési útvonal, 

amely kialakításával tűz esetén a kiürítés második szakaszában – 

tömegtartózkodásra szolgáló helyiség esetén a helyiség kiürítésére szolgáló 

nyílászárót követő útvonalon – biztosítja a menekülő személyek biztonságát a 

meneküléshez szükséges időtartamig. 1200 m2-nél nagyobb alapterületű helyiség 

nem található, zárt helyiségek csak az üzletek és a kiszolgáló helyiségek. A piactér 

nyitott térnek minősül. 

 

12. Kiürítés számítás: Az OTSZ VIII. fejezete alapján: Az eltávozást a szabadba 

lehet biztosítani az épületből, a bent tartózkodók segítséggel menekülő személyek.  

 

52. § (1) A kiürítés irányát, a menekülési útvonalak vonalvezetését, a 
menekülési útvonal méreteit  
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a) a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint vagy 
b) számítással kell megtervezni. 
(2) A menekülési útvonal, a biztonságos tér és az átmeneti védett tér elérési 
távolságának és a menekülési útvonalnak megengedett legnagyobb hosszúságát a 
7. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza. 
(3) Lépcsőn való haladás esetén a megtett út hosszúságaként a szintkülönbség 
háromszorosát kell számításba venni. 
A menekülési út elérési távolsága AK osztály esetén 45 méter. 
 
A legkedvezőtlenebb helyiséget figyelembe véve a nyitott piactérből a védett térbe, 

szabadtérbe történik a kiürítés. A piactértből kevesebb, mint 45 méteren belül a 

védett térbe, szabadtérbe lehet jutni a legalább 22,4 méter széles szabad nyílásokon 

keresztül. 

A fentiek alapján a piac biztonságosan elhagyható.  

 

13.  Az építmények villámvédelmi fokozata: Az épület villámvédelmi rendszere 

az OTSZ, illetve az MSZ EN 62305 szabvány szerint lesz a kiviteli terv során 

meghatározva, illetve ha kell kialakítva. A villámvédelmi tervező kockázat elemzéssel 

megállapíthatja, hogy az épületre szükséges-e villámvédelem, vagy mint 

természetes felfogó, levezető és földelő rendszer megfelel-e. 

A villámcsapások hatásával szembeni védelem megfelelő, ha a villámvédelmi 

kockázatelemzéssel meghatározott, egy évre vetített kockázat az emberi élet 

elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint 10-5, a közszolgáltatás kiesésére és a 

kulturális örökség elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint 10-4. 

Az épület fajlagos tűzterhelése 400-800 Mj/m2 között. 

9.2.5. A kockázatszámítás során az építmény(rész) teteje éghetőnek tekinthető, ha 
az építmény(rész) tetejének legalább 60%-ára teljesül a 9.2.5.1.- 9.2.5.4. pontok 
legalább egyike. 
9.2.5.1. Az építmény(rész)t olyan szendvicsszerkezetű tetőpanel fedi, amelynek 
fegyverzete nem felel meg a villámvédelmi szabványban a természetes 
felfogókra vonatkozó szigorúbb (t) lemezvastagsági követelményeknek, és 
amelyben a hőszigetelés feladatát a fém fegyverzetek között nem A1 vagy A2 
tűzvédelmi osztályba tartozó anyag látja el. 
9.2.5.2. Az építmény(rész)t olyan fém lemezburkolat fedi, amely nem felel meg a 
villámvédelmi szabványban a természetes felfogókra vonatkozó szigorúbb (t) 
lemezvastagsági követelményeknek, és amely alatt (a légrést nem számítva) nem 
A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályba tartozó anyag helyezkedik el. 
9.2.5.3. Az építményrész tetőfedésében vagy a tetőszerkezetben B, C, D, E vagy F 
tűzvédelmi osztályú anyag van. Megjegyzés: Nem tartozik ide az az eset, amelyben 
a vízszigetelés feladatát BROOF tűzvédelmi osztályú anyag látja el, és alatta – a 
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párazáró fóliai kivételével – a tetőszerkezet A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagok 
alkotják. 
9.2.5.4. Az építmény tetejének fedélszerkezete nem fából készül. 

A kockázatszámítás során az építmény teteje éghetőnek tekinthető 

A villámvédelmi kockázatkezelés során, az emberi élet elvesztése kockázatának 

számításakor az L1Lf-re (veszteségek megadása, tűz tényező) javasolt értékek:  

L1 Lf=0,02 (kereskedelmi rendeltetés) 

Villámsűrűség értékek Magyarországon Pápa 2 km2/év  
 
Amennyiben villámvédelmi berendezés létesül, akkor a villámvédelmi berendezés 

tervezésére csak a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) tervezői 

névjegyzékében szereplő építményvillamossági tervezési szakterületen 

jogosultsággal rendelkező építészeti-műszaki tervező (a továbbiakban: villamos 

tervező) jogosult, aki az MMK által jóváhagyott oktatási tematika szerinti 

villámvédelmi tervezői vizsgával rendelkezik, vagy szakmai gyakorlata és 

képzettsége alapján az MMK-tól megkapta az építményvillamossági tervezési 

szakterületre vonatkozó különösen gyakorlott címet. 

 

A létesítmény villámvédelmi berendezéseinek felülvizsgálatát a vonatkozó OTSZ 

281. § (1) bekezdése alapján kell elvégeztetni. 

„A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó 

villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem 

felülvizsgálatát 

a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt, 

b) a létesítést követően az átadás előtt, 

c) a 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként és 
a) LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként, 
b) egyéb esetben legalább 6 évenként a villámvédelem felülvizsgálatát 
elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a 
felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek 
tényét hitelt érdemlő módon igazolja. 

d) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki 

követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.” 

Lsd. Villámvédelmi terv. 
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14. A létesítmény elektromos hálózatra rá lesz csatlakoztatva. Az építmény 

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. Az elektromos tűzvédelmi 

főkapcsolót (tűzeseti főkapcsolót) a bejárat közelében, vagy a homlokzaton kell 

elhelyezni (tervezett helye, lásd a T1 földszinti tűzvédelmi rajzon). A csoportosan 

elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek 

rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell. Az 

építmények villamos berendezéseinek tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát a 

vonatkozó OTSZ 277. § (1) bekezdés b) pontja alapján 6 évenként el kell végeztetni.  

A tűzeseti lekapcsolást úgy kell kialakítani, hogy a tűzeseti beavatkozás során a 

tűzeseti fogyasztók csoportjai külön legyenek lekapcsolhatók, működtetésük az 

egyéb áramkörök lekapcsolása esetén is biztosítható legyen. 

Biztonsági világítást kell elhelyezni a tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és 

a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon. A 

biztonsági világítás egyedi akkumulátorral rendelkezik, kvázi a biztonsági tápforrást a 

tűzeseti fogyasztóban helyezték el. 

A tervezett épületben tűzeseti fogyasztók, az alábbiak lesznek. 

Az épületben kiépítésre kerülő 30 perc tűzállósági határértékkel rendelkező 

vezetékhálózatok a következők: 

- a biztonsági világítás berendezései (ha központi energia ellátású, de nem 

ezzel tervezett) 

Áramszünet esetén az épület biztonságos elhagyását (kiürítési útvonalat) biztonsági 

világítással, menekülési jelekkel és menekülési útirányjelző rendszerrel kell ellátni.  

A tervezett épületen napelem nem kerül elhelyezésre.  

 
15. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző 

rendszer:  

Az AK osztályú épületet, piacot biztonsági világítással nem kell ellátni az OTSZ 

146.§-a alapján, azonban a közlekedőkben, aulában és kiürítési útvonalon javasolt 

tartalékvilágítást (MSZ EN 1838:2014) kiépíteni (inverteres világítás). A biztonsági 

világításra – a biztonsági világítási lámpatest megfelelő fényerősségének biztosítása 

érdekében – tilos menekülési útirányjelzést felhelyezni! Az épületben beépített 

akkumulátoros, inverteres, készenléti üzemű biztonsági világítási lámpatesteket 
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javasolt telepíteni. A biztonsági világítás úgy lesz kialakítva, hogy az előírt 

megvilágítás 50 %-át 5 s alatt, az előírt értéket legfeljebb 60 s alatt érje el, a 

padlószinten a horizontálisan mért megvilágítás legalább 1 lx legyen, 

működőképességét 60 percig kell biztosítani. 

A biztonsági jelzések, menekülési útirány jelző rendszer elemeinek elhelyezésénél 

figyelembe vesszük azt is, hogy a belülről megvilágított jel nagyobb távolságról 

érzékelhető, mint az ugyanakkora, kívülről megvilágított jel. Az elhelyezésnél az MSZ 

EN 1838:2000 szabványban foglalt képletet alkalmazzuk. d=sxp 

d: felismerési távolság 

p: az alkalmazandó piktogram távolsága 

s: állandó (kívülről megvilágított jel esetén 100; belülről megvilágított jel esetén 200) 

Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, elhelyezett menekülési jeleket javasolt 

létesíteni az AK, osztályú piac szabadba vezető kijáratai felett, illetve a kiürítési 

útvonalon. A menekülési jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított jel, amely 

legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben 

alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.  

A menekülési útvonal jelzéseket telepítési magasság szempontjából az OTSZ-ben 

leírtak szerint a tűzoltósággal egyeztetett helyre (kiviteli tervek készítésekor) rakjuk.  

 

Tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett 

a) tűzoltó készülékeket, 

A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell. 

 

16. Tűzoltó felszerelések és berendezések: A piacon 4 darab (20 OE 2000 m2 

alapterülettel számolva (4x6 OE)), az üzletekben egy-egy darab (4 OE) az ott 

keletkezhető tűz oltására alkalmas legalább 21A 113B C oltásteljesítményű porral 

oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A tűzoltó-technikai terméket jól 

láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a 

legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt 

felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. 

Közösségi építményben a tűzoltó készüléket (legfeljebb 1,35 m) akadálymentes 

elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő 

célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad. Tűzoltó 
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készülék karbantartást kizárólag jogosultsággal rendelkező karbantartó szervezet 

végezhet. A tűzoltó készülékeket a hatályos 

jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági 

jellel kell megjelölni. Az OTSZ XIV. fejezet 154 § (1). 

bekezdése és a 14. melléklet táblázata alapján 

fedett nyitott piac tűzoltó berendezés létesítésére 

nem kötelezett. 

 

17. Tűzjelzés: telefonon lehetséges a tűzoltóság 

értesítése 105 hívószámon. Az OTSZ XIV. fejezet 154 § (1). bekezdése és a 14. 

melléklet táblázata alapján a fedett piac automatikus tűzjelző berendezés 

létesítésére nem kötelezett (nem KK, MK és 4000 m2 alatt). Tűzoltósági kulcsszéfet 

nem kell telepíteni. 

 

18. Általános adatok:  

A tűzoltó készüléket évenként ellenőriztetni kell, üzemben tartó legalább 

negyedévente ellenőrizze. 

A villamos, villámvédelmi berendezést 6 évenként tűzvédelmi szempontból 

felülvizsgáltatni kell. 

Az építmény használatbavételét követő 60 napon belül az építmény tulajdonosának, 

az építményre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel (a 

továbbiakban: TMMK) kell rendelkeznie az 1000 m2-nél nagyobb közösségi épületek 

esetében. 

A TMMK-ban az építmény tűzvédelmi helyzetét érintő változásokat át kell vezetni, fel 

kell tüntetni a változást követő 30 napon belül. 
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Tűzvédelmi tervezői nyilatkozat: Alulírott Garabics Krisztián építész tűzvédelmi 

szakértő (szakértői engedély szám: I-097/2013) nyilatkozom, hogy a tűz elleni 

védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 21. §-ban foglaltak szerint a tűzvédelmi 

tervfejezetet a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelmények alapján készítettem 

el, a tervezés során az épület tűzvédelmi követelményeit az 54/2014 (XII. 5.) BM 

rendeletben és a már kiadott TvMI-ben foglaltak alapján határoztam meg. 

A terv (tűzvédelmi dokumentáció) az építész tűzvédelmi szakértő szellemi 

tulajdona. Azt megváltoztatni, felhasználni belegyezése nélkül nem szabad. A 

tervtől eltérni csak a szakértő írásos hozzájárulásával lehet.  

Jelen tűzvédelmi műszaki leírás a tárgyi épület építési engedélyezési eljárásához 

szolgál. Kiviteli tervek készítése során a követelmények teljes körére kiterjedő, 

megfelelő részletezettségű tűzvédelmi dokumentációt kell készíteni. 

Alulírott építész tűzvédelmi szakértő nyilatkozom, hogy a tűzvédelmi dokumentációt 

az építésztervező által rendelkezésemre bocsátott információk, és alapadatok 

alapján készítettem el. 

 
 
Pápa, 2018. június 23. 

 

 

Garabics Krisztián 

Építész Tűzvédelmi Szakértő 

I-097/2013 


