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A tervezett épület rendeltetése, rövid ismertetése: 
 

A Thorma János Múzeum a Köztársaság u. 2. sz. alatti volt nagypolgári lakóházban működik. Ko-
rábban a tetőtér hasznosításával, majd 2011-ben az udvar felé történő kétszintes látványraktár 
megépítésével megnövekedett a múzeum alapterülete. A látványraktár építésekor az épület 
szintjeinek akadálymentes megközelítéséhez lift készült és akadálymentes WC fülke lett kialakít-
va. A múzeum épület tetőtér beépítésére vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának 
kelte 2009. április 30., száma: M/341-12/2009., míg a múzeum épület legutóbbi bővítményére vo-
natkozó használatbavételi engedély 2012. január 23-án kelt, száma: M/15-2/2012. A mostani ter-
vezett bővítményben a múzeum funkciójának azon hiányosságait küszöböljük ki, hogy a három 
nagy Thorma festmény méltó elhelyezése nem megoldott, a múzeum nem rendelkezik méltó 
fogadótérrel, nincs megfelelő tere konferenciák és egyéb rendezvények megtartásához, vala-
mint a Dr. Bay Miklós által a városnak felajánlott gyűjtemény elhelyezéséről is gondoskodni kel-
lett. Az új épületszárnyat a múzeum udvarán a látványraktár tömegének folytatásában, ahhoz a 
végfalán szervesen kapcsolódva terveztük meg. A látványraktár keleti végfalának tartószerkeze-
te a bővítést feltételezve rejtett pillérvázzal, kibontható fallal készült. A bővítmény 16,75 m × 15,76 
m befoglaló méretű. A múzeum új főbejáratát a látványraktár északi végfalán a kertkapuval 
szemben alakíjuk ki. Az oldalt lévő bejáratot megszüntetjük. A múzeum régi épületében a közép-
ső nagy belmagasságú kiállító teremben a lift előtti belső galériát a terem D-i és Ny-i fala men-
tén „L” alakban kiegészítjük. Itt kisebb időszaki kamara kiállítások rendezésére nyílik lehetőség. A 
galéria födémszerkezetét a terem zárófödémének acél gerendáihoz lehet felfüggeszteni.  
A kiviteli tervek készítése során derült ki, hogy építtető igényei megváltoztak, mely változtatások 
ugyan építési engedélyezési eljárás lefolytatását nem igénylik, azonban a tűzvédelemre kihatás-
sal vannak. Ezen változtatások felsorolása: 
- a pincébe vezető lépcsőt áttükröztük a déli oldalra, amivel együtt mozdult a pincében lévő 
talajszondák beltéri egységének helyisége is; 
- további változás, hogy a férfi WC előteret a parkoló udvar felé megnyitottuk, így biztosítva egy 
másodlagos menekülési útvonalat; 
- pince szinti kiállító tér raktár funkciót kap; 
- napelem rendszer kiépítése. 
Jelen tűzvédelmi műszaki leírás az eredeti tűzvédelmi műszaki leírást (BK-02/2015.) és annak ki-
egészítését egységesen tartalmazza, a tervezett változtatások tűzvédelmet érintő elemeit, ki-
egészítéseit piros betűszínnel és dőlt betűvel emelek ki. Tekintettel arra, hogy az eredeti tervek a 
módosított 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat, továbbiakban: OTSZ) 
alapján készültek, jelen módosítás, változtatás is az OTSZ előírásai alapján készült.  
 
Építtető: Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz.)  
Építési hely: Kiskunhalas, Köztársaság u. 2. sz.; 4652 hrsz. 
 
Rendeltetés: a tervezéssel érintett épületrészt magába foglaló épület közösségi épület, kulturális 
épület, múzeum. 
 
Szintszám: a tervezett épületrészt tartalmazó épület szintszáma három, tűzvédelmi szempontból 
viszont kettő, hiszen a pinceszint nem minősül építményszintnek az OTSZ ötödik rész XXV. fejezet 
113. cím 331. § (8) bekezdése alapján tűzvédelmi szempontjából. A továbbiakban kétszintes  
épületként kezelem az épületet, hiszen az épületnek nincs olyan része, melyben a pinceszint 
kivételével, az egymás feletti építményszintek száma kettőnél több. 
 
A tűzvédelem létesítési követelményei csak a tervezett bővítés körében és mértékében kerülnek 
figyelembevételre. 
 
A tűzvédelmi műszaki leírás elkészítéséhez felhasználtam az általam 2011. évben készített tűzvé-
delmi dokumentációt, illetőleg az abban foglaltakat is. 
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A tűzvédelmi szakhatóság közreműködése: 
 

A tervezéssel érintett épületrészt magába foglaló épület építési engedélyezési eljárásában a 
területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség tűzvédelmi szakhatóságként közreműködik az 
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló módosított 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés 6. sz. 
melléklet 7. pontja alapján. 
 

Épület jellege Szakhatósági közreműködés [igen/nem] 
500 m2 – szintenkénti összesített – alapterület feletti, 50 m2 –t 
meghaladó alapterületű közösségi helyiséget tartalmazó 
épület esetén 

igen 

 
Az épület tűzveszélyességi osztályba sorolása: 
 
A tervezett épületrészt magába foglaló épület az OTSZ ötödik rész XXXII. fejezet 560. § (4) bekez-
dés f) pontja alapján nevesítve „Mérsékelten tűzveszélyes” (jelzése: „D”) tűzveszélyességi osztály-
ba tartozik.  
A tervezéssel érintett épületrészt tartalmazó épület helyiségeinek tűzveszélyességi osztályát tar-
talmazó táblázatban az építész tervező által használt helyiség elnevezést és helyiség kiosztást 
alkalmaztam, jó lehet néhány, táblázatban szereplő helyiség valójában nem helyiség, hanem 
helyiségrész. Tekintettel arra, hogy a fentebb említett eltérés a tűzveszélyességi osztályba sorolást 
alapvetően nem befolyásolja, így maradtam az építész tervező által használt helyiségkiosztásnál. 
 
A tervezéssel érintett épületrész helyiségeinek tűzveszélyességi osztályát az alábbi táblázat tar-
talmazza: 
 
Az épületrész megnevezése: múzeum épület bővítés 

Helyiségek A helyiségek nettó alapterülete m2 – ben 
megnevezése srsz. „A” „B” „C” „D” „E” (össz.) 

2011 BŐVÍTÉS EMELET 
Galéria bővítés 44.    19,67  19,67 
TERVEZETT BŐVÍTÉS PINCE 
Raktár (Bay gyűjtemény) 47.    204,20  204,20 

Talajszondák beltéri egység 48.    14,80  14,80 
Előtér 49.    5,99  5,99 
TERVEZETT BŐVÍTÉS FÖLDSZINT 
Thorma galéria 50.    101,23  101,23 
Nagyterem 51.    130,15  130,15 
TERVEZETT BŐVÍTÉS EMELET 
Új látványraktár 52.    110,30  110,30 

Összesen �    586,34  586,34 
% �   - - - 100 

Az épület tűzveszélyességi osztálya nevesítve: „Mérsékelten tűzveszélyes” (jelzése: „D”) 
 
A "D" tűzveszélyességi osztályba sorolt tároló, raktár helyiségekben a Tűzveszélyes” (jelzése: „C”) 
tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetek alapterülete nem haladja meg a helyi-
ségek alapterületének 40 %-át, ami indokolja a táblázatokban szereplő és fentebb említett tűz-
veszélyességi osztályt.  
 
A technológia tűzvédelme: 
 
A tervezett épületrész a meglévő múzeum épület bővítménye, a korábban rögzített funkcióval. 
A tervezett épületrész területén „A” – „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, veszélyes-
ségi övezet nem kerül kialakításra. Olyan technológia, melynek tűzvédelmével külön foglalkozni 
kellene a tervezett bővítmény tekintetében, megítélésem szerint nem lesz. 
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Tűzterhelési érték meghatározása: 
 
A tervezett épületrészt magába foglaló épület esetében normatív tűzterhelési értéket határozok 
meg az alábbiakban foglaltak szerint. 
Az OTSZ 3. cím 27. pontja értelmében: 
„ Normatív tűzterhelés: bizonyos rendeletetésű helységekre, helyiségcsoportokra a tűzvédelmi tervezésben alkalmazható, statisz-

tikai felmérésen alapuló időleges tűzterhelési érték.” 

A tervezéssel érintett épületet magába foglaló épület esetében tehát normatív tűzterhelési érté-
kekkel számolok a következő helyiségcsoportoknál az OTSZ 23. melléklet 7. számú táblázata 
alapján: 

 „Múzeum” - 400 MJ/m2 
 
 
 

Tekintettel arra, hogy a tűzterhelési értékre kizárólag az oltóvíz folyamatossága elbírálásához van 
szükség és elégséges normatív tűzterhelési érték, így tűzterhelés számítást nem végzek.  
 
A tűzszakaszok megengedett tűzszakasz-területe:  
 
A tervezéssel érintett épületrész alapvetően egy tűzszakaszt fog képezni a már meglévő múzeum 
épülettel, lényegében összeépítésre kerülnek az épületrészek. A tervezéssel érintett épületrész 
bővítéssel természetesen változik (nő) a tűzszakasz alapterülete. Megvizsgáltuk az épület összes 
hasznos alapterületét és arra az eredményre jutottunk, hogy a tervezett bővítés csak úgy valósít-
ható meg a tervezett elképzelés szerint, ha a meglévő múzeum épületben csökkentjük a tűzsza-
kasz alapterületet. Ennek érdekében a meglévő épület pince helyiségét külön tűzszakaszként 
alakítjuk ki, tehát az épületben két tűzszakasz kerül kialakításra a tervezett bővítés keretében.   
 
A kulturális, "Múzeum, kiállítás" rendeltetésű tűzszakaszok maximálisan megengedett legnagyobb 
alapterülete az OTSZ ötödik rész XXV. fejezet 344. § (1) bekezdése (16. melléklet 8. táblázat) ér-
telmében III. tűzállósági fokozat esetében az alábbi:  
 

A tűzszakasz tűzállósági fokozata:  I.  II.  III.  IV.  V. 

A tűzszakasz rendeltetése: 

Múzeum, kiállítás 

A maximálisan megengedett tűzszakasz-terület, m2 

7500 5000 1500 300 100 

 
A tűzszakaszok tényleges alapterülete a következő:  
- meglévő épület pince tűzszakasza 80,40 m2, viszont tekintettel arra, hogy pinceszinti tűzszakasz-
ról van szó, így annak tűzszakasz területe 40,40 m2 az OTSZ 348. §-a értelmében, 
- tervezett bővítés és a múzeum épület további meglévő épületrésze, mint tűzszakasz területe 
1262,28 m2, viszont mivel a tűzszakasz talajszint alatt és felett is elhelyezésre kerül, így a pince szint 
területét kétszeres értékkel kell figyelembe venni az OTSZ 348. §-a értelmében, ami további 
224,99 m2 jelent, így a tűzszakasz alapterülete 1487,27 m2, 
amely értékek megfelelnek a fenti követelménynek.  
 
A tűzszakaszok kialakítása: 
 
A meglévő épület alatti pince helyiség nincs közvetlen kapcsolatban belülről a meglévő múze-
um épülettel, csak külső megközelítése van. A meglévő pince boltozata a tűzgátló födémre vo-
natkozó tűzállósági teljesítményt teljesíteni fogja (EUROCODE szerint méretezés). A meglévő mú-
zeum épülettől tehát tűzgátló födém fogja elválasztani a pincét, a pince lépcső falai pedig a 
tűzgátló falra vonatkozó tűzállósági teljesítmény követelményt kielégítik. Tehát a tervezett épü-
letrész létesítésével egy időben összesen kettő tűzszakasz kerül kialakításra a tervezés tárgyát 
képező épületrészt tartalmazó épületben. Tehát az egyik tűzszakasz a meglévő pince, a másik 
tűzszakasz a meglévő múzeum épület a tervezett bővítménnyel.  
 

2/400 mMJpn =
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A tűzszakaszok között alkalmazott tűzgátló szerkezet teherhordó tűzgátló fal és tűzgátló födém 
lesz. A tűzszakaszok elválasztásánál a védelmi síkok folytonosságának elve érvényesülni fog, azaz 
a tűzszakasz-határ minden pontján teljesülni fog a tűzállósági fokozat követelménytől függő tűz-
állósági határértékű védelem. A tűzszakaszok között átjárás nem lesz. Az épületszerkezetek, épü-
letgépészeti-, technológiai berendezések tűzgátló építményszerkezettel történő kapcsolatai úgy 
lesznek kialakítva, hogy egy tűz során fellépő alakváltozás (hőtágulás) ne befolyásolja a tűzgátló 
szerkezet állékonyságát. A tűzgátló építményszerkezeteken esetlegesen átvezetésre kerülő épü-
letgépészeti és épületvillamossági vezetékek átvezetési helyein a nyílások tűzgátló tömítéssel 
lesznek ellátva, melynek tűzállósági határértéke megegyezik jelen tűzvédelmi műszaki leírásban 
szereplő és előírt tűzállósági teljesítménnyel (-határértékkel). A tűzszakasz-határ kialakítása során 
törekedtünk annak minél egyszerűbb vonalvezetésére és minél kevesebb áttörésére. 
 
Tűzterjedés gátlás: 
 
Vízszintes homlokzati tűzterjedés elleni gát 
 
Az OTSZ ötödik rész XXV. fejezet 360. § (1), 364. § (1) bekezdései, a 422. § (1), (3) bekezdései alap-
ján az azonos homlokzati síkban találkozó tűzszakasz határok esetében a homlokzati nyíláson 
kilépő tűzzel szemben a tűzszakasz-határ tűzállósági határérték-követelmény időtartamán belül 
ellenálló A1 - A2 tűzvédelmi osztályú homlokzati tűzterjedés elleni gátat kell kiépíteni. A meglévő 
múzeum épület pince lejáratot tartalmazó udvari homlokzatán kell vizsgálni a vízszintes homlok-
zati tűzterjedés elleni gátnak megfelelő kialakítást a tűzszakasz határ vonalában. Ezen az említett 
homlokzaton a tűzszakasz határtól számítva 90 cm távolságban nincs nyílászáró a különböző 
tűzszakaszokhoz tartozó homlokzati síkban. A tűzterjedés elleni gát anyaga lényegében az épü-
let falszerkezete.  
 
1,5 x GH4 + GH3 ≥ 90 cm követelmény teljesül 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Függőleges homlokzati tűzterjedés elleni gát 
 
Az OTSZ ötödik rész XXV. fejezet 360. § (1), 364. § (1) bekezdései, a 422. § (1), (2) bekezdései alap-
ján az azonos homlokzati síkban találkozó tűzszakasz határok esetében a homlokzati nyíláson 
kilépő tűzzel szemben a tűzszakasz-határ tűzállósági határérték-követelmény időtartamán belül 
ellenálló A1 - A2 tűzvédelmi osztályú homlokzati tűzterjedés elleni gátat kell kiépíteni. A meglévő 
múzeum épület pince lejáratot tartalmazó udvari homlokzatán és az utcai homlokzaton kell vizs-
gálni a függőleges homlokzati tűzterjedés elleni gátnak megfelelő kialakítást a tűzszakasz határ 
vonalában. Ezen az említett homlokzaton a tűzszakasz határtól számítva 1,30 cm távolságban 
nincs nyílászáró a különböző tűzszakaszokhoz tartozó homlokzati síkban, ráadásul a nyílászárók 
eltoltan helyezkednek el egymástól. A tűzterjedés elleni gát anyaga lényegében az épület fal-
szerkezete.  
1,3 x GH2 + GH1 ≥ 1,30 cm követelmény teljesül 
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Az udvari homlokzat kialakítása az előző homlokzati részlet rajzon látható, az udvari homlokzat 
helyzete pedig az alábbi homlokzati rajzon látható. A pince utcafronti szellőző nyílásai és a felet-
te lévő szint ablakai között bőven biztosított az előírt távolság. 
 

 
 
Tetőszinti tűzterjedés elleni gát 
 
Nincs követelmény a pince szinti tűzszakasz elhelyezkedése miatt. 
 
Tűztávolság: 
 
Az OTSZ ötödik rész XXVII. fejezet 461. §-a (20. melléklet 3. táblázata) alapján a „Művelődési, kul-
turális, oktatási, nevelési, vallási” rendeltetésű épületek esetében a minimális és maximális tűztá-
volsági érték 4 - 16 méter. A tervezett épületrész környezetében az említett maximális tűztávolsá-
gi értékeken belül szomszédos telken, 12,0 méter távolságban, egy pénzintézet épülete helyez-
kedik el. A polgármesteri hivatal épülete 18,0 méter távolságban helyezkedik el, tehát tűztávol-
sági értéken kívül. A kiskunhalasi katasztrófavédelmi kirendeltségnél alkalmazott tűztávolság 
meghatározását célzó szempontrendszer alapján a számított tűztávolság értéke 6,3 m. 
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A fenti táblázatban a biztonság javára és amiért tűzterhelés számítást nem végeztem, jóval ma-
gasabb (3000 MJ/m2) tűzterhelési érték bemenő adatok alkalmaztam. 
 

 
A tervezett épületrész elhelyezése megítélésem szerint megfelelő. 
 
Tűzoltósági beavatkozási feltételek: 
 
Oltóvíz ellátás 
 
Mértékadó tűzszakasz területe: 1487,27 x 0,7 = 1041,08 m2, figyelembe véve az OTSZ ötödik rész 
XXVI. fejezet 438. § (6) bekezdés a) pontjában szereplő csökkentő tényezőt. 
Normatív tűzterhelés: 400 MJ/m2. 
Az oltóvíz folyamatossága: egy óra.  
Szükséges oltóvíz-intenzitás: 1800 l/perc a tervezett tűzszakasz területre.  
A biztosítandó oltóvíz mennyiség: 1800 liter/perc x 60 perc = 108000 l = 108 m3. 
 
A létesítményben és környezetében van vezetékes vízellátás, ezért az oltóvizet tűzcsappal kell 
biztosítani. A tervezett épület környezetében közterületen van kettő darab föld feletti tűzcsap 
100 méter távolságon belül a megközelítési útvonalon mérten a tervezett épülettől. A tűzcsapo-
kat tápláló gerincvezetékből kivehető oltóvíz-intenzitás az illetékes viziközmű szolgáltató nyilatko-
zata alapján (a nyilatkozat jelen tűzvédelmi műszaki leírás melléklete) 3650 liter/perc, tehát a 
hálózatból a szükséges oltóvíz-intenzitás kivehető. A rendelkezésre álló meglévő tűzcsapok bizto-
sítják a szükséges, fentebb említett oltóvíz-intenzitást, így a meglévő föld feletti tűzcsapok az ol-
tóvíz ellátás szempontjából megfelelő, elégséges. Amennyiben a használatbavételt megelőzően 
a tűzcsap vízhozam mérését követően az derülne ki, hogy a tűzcsapból kivehető oltóvíz-
intenzitás kisebb a szükséges oltóvíz-intenzitástól, úgy újabb föld feletti tűzcsap fog létesülni köz-
területen a tervezett bővítmény környezetében, attól legfeljebb 100 méter távolságra a megkö-
zelítési útvonalon mérten. Az új tűzcsapot 5 méternél közelebb telepíteni nem szabad a meglévő 
tűzcsaphoz képest. Az új tűzcsap telepítési helyét az illetékes tűzvédelmi hatósággal egyeztetni 
kell a telepítést megelőzően ! Az építmény használatbavételi engedélyezési eljárásáig a kérelem 
benyújtása előtt legfeljebb 6 hónappal, a tűzcsap(ok)ból kivehető oltóvíz mennyiség a legked-
vezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett vízhozam mérési jegyzőkönyvvel, a tervezett épít-
mény 100 méteres körzetében lévő tűzcsapok egyidejűségének figyelembe vételével kerül iga-
zolásra. A vízhozam méréssel együtt a kifolyási nyomás mérése és dokumentálása is megtörténik. 
 

Adatszolgáltatás (múzeum épület)                                                                        
1. építmény (homlokzat) magasság   kétszintes épület  

(magassági adatok műszaki rajzokon) 
2. szembenálló homlokzatok anyaga, tagoltsága, nyílá-
sok felületaránya   

B tűzvédelmi osztályú (burkolatú)  
homlokzat nyílással 

3. tetőszerkezet anyaga D tűzvédelmi osztályú fedélszerkezet, A1 tűz-
védelmi osztályú fedélhéjazat 

4. homlokzatra nyíló helyiségek funkciója  közösségi 
5. szomszédos épület kialakítása, funkciója közösségi 
6. az épület befogadó képessége  50 fő felett, 300 fő alatt 
7. beépített tűzvédelmi berendezés megléte, kialakítá-
sának módja, korszerűsége   

beépített tűzjelző berendezés 

8. elsődleges épületszerkezetek tűzállósági fokozata   III. 
9. tűzveszélyességi osztályba sorolás „Mérsékelten tűzveszélyes” (jelzése: „D”) 
10. rendeltetés közösségi 
11. vonulási távolság (létesítményi is) cca. 3,6 km 
12. oltóvíz ellátottság (külső, belső) tűzcsapok; fali tűzcsap létesül 
13. az elsődlegesen kiérkező tűzoltóság technikája hivatásos tűzoltóság 
14. tűzterhelés 400 MJ/m2 
15. tűzjelzés módja  helyhez kötött fővonalú telefon, tűzjelző be-

rendezés   
16. jellemző meteorológiai körülmények (szél, stb.)  uralkodó szélirány (É-Ny) 
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Köztársaság u. - múzeum épülettel szemben lévő föld feletti tűzcsap 
 

  
 

Köztársaság u. - általános iskola épület előtti föld feletti tűzcsap 
 
A tervezett épületrész területén fali tűzcsapok lesznek telepítve az OTSZ ötödik rész XXVI. fejezet 
444. § (1) bekezdés b) pontja alapján. A fali tűzcsapok 30 méteres alaktartó tömlővel szerelt kivi-
telűek lesznek, kivitele megfelel az MSZ EN 671-1:2009 műszaki követelménynek. A fali tűzcsapok 
kiosztásakor, elhelyezésekor az alapelv az, hogy a legtávolabbi hely oltását is tudja biztosítani 
(megközelítési út figyelembe vételével), valamint a fali tűzcsapok fedjék le a bővítmény épület-
rész teljes területét. A fali tűzcsapok számát és helyét az illetékes tűzvédelmi hatóság határozza 
meg. A fali tűzcsapok tervezett helye az alaprajzon jelölésre került, mely tervezői javaslat, össze-
sen három darab, szintenként egy-egy darab fali tűzcsap telepítését tervezzük. A telepítésre ke-
rülő új fali tűzcsapok megfelelőségi igazolással rendelkezni fognak (Teljesítménynyilatkozat). A fali 
tűzcsapoknál az OTSZ ötödik rész XXVI. fejezet 166. cím 442. § (1) bekezdés ca) pontjában foglalt 
200 kPa (2 bar) kifolyási nyomás biztosított lesz. A fali tűzcsap hálózatban, a legkedvezőtlenebb 
helyen nyomásmérő lesz beépítve. A fali tűzcsap hálózat használatbavétele előtt a kivitelező 
köteles nyomáspróbát és teljesítménymérést végezni (vagy végeztetni) és annak az eredményét 
a tűzvédelmi szakhatóság részére igazolni. A fali tűzcsapok egyidejűsége 2, vízhozama tűzcsa-
ponként 150 liter/perc az OTSZ ötödik rész XXVI. fejezet 167. cím 445. § (4) bekezdése (19. mellék-
let 3. táblázat) alapján.  
 
A tervezett épület oltóvíz ellátása biztosított, megfelelő lesz. 
 
Az épület megközelíthetősége 
 
A tervezett épületnek helyet adó ingatlan Kiskunhalas város belterületén helyezkedik el a Köztár-
saság utcán. Az említett út szilárd burkolatú (aszfalt burkolat), két nyomsáv szélességű út, mely a 
tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére alkalmas. Az épület megkö-
zelíthetősége tűzvédelmi szempontból tehát biztosított. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltóságtól 
cca. 3,6 km távolságra helyezkedik el a tervezéssel érintett épületrészt magba foglaló épület. Az 
épület tűzoltási felvonulási terület létesítésére nem kötelezett. 
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Tűzoltósági kulcsszéf 
 
Az OTSZ ötödik rész XXVI. fejezet 436. § (1) bekezdése értelmében, a tervezett épületben tűzoltó-
sági kulcsszéfet nem kell telepíteni és nem is létesül. 
 
Tűzoltósági beavatkozási központ 
 
A tervezett épületben tűzoltósági beavatkozási központot nem tervez kialakítani építtető, nincs 
követelmény tűzvédelmi szempontból e tekintetben. 
 
Tűzoltósági rádióerősítő 
 
A tervezett épületben tűzoltósági rádióerősítőt nem tervez létesíteni építtető, a rádióforgalmazás 
feltételei biztosítottak lesznek véleményem szerint. 
 
Épületgépészet: 
 
Tüzelő -, fűtőberendezések 

 
Tervezett épületrészünket „víz-víz” rendszerű hőszivattyúval kívánjuk fűteni, illetve nyáron hűteni. 6 
db ~ 100 m/db talajszondás kútból nyerjük a geotermikus energiát. Optimális hatásfok elérésé-
hez padlófűtést illetve  mennyezethűtést tervezünk. (Felületi hőleadást illetve hőelvonást.) Az 
épületrész számított hővesztesége Qfűt = 23,65 kW. A hőszivattyú villamos energiáját a – tetőn 
elhelyezendő – napelemekkel kívánjuk biztosítani. A hőszivattyú „egyenletes” üteméhez puffer 
tárolót tervezünk, amely 250-300 liter térfogatú. HMV termelését 150 literes indirekt fűtésű 
boylerrel biztosítjuk. Nyári időszak nagy részében csak un. passzív hűtéssel üzemelünk, amely je-
lentős energia megtakarítással jár. A rövid időszakig tartó „kánikulában” kapcsolunk aktív hűtés-
re. Berendezéseket az alagsorban a gépészeti helyiségben tervezzük felállítani. A fűtési rendszer 
kialakítása olyan lesz, hogy az rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 
Az alkalmazott tüzelő- fűtő berendezés engedélyezett típusú lesz és a gépkönyvében, engedé-
lyében, a létesítésre vonatkozó előírások maradéktalanul betartásra kerültek a kivitelezés során. 
 
Szellőztetés 
 
A tervezett épületrészben alapvetően természetes szellőztetés fog megvalósulni a szabadba 
nyíló nyílászárókon keresztül. Azon belső fekvésű helyiségek esetében, melyeknél a természetes 
szellőztetés nem valósítható meg gépi szellőztetés kerül kialakításra. A szellőző berendezés létesí-
tésével kapcsolatos főbb előírások, melyek a kivitelezés során betartásra kerülnek: 
- Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy annak bekap-

csolásakor, valamint üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen, és a berendezésen ke-
resztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen. 
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- A mesterséges szellőztetés villamos motorjával B–F tűzvédelmi osztályú épületszerkezet nem 
érintkezhet. 

 
Közösségi vagy legalább középmagas épületben az épületgépészeti és épületvillamossági szerelvényeket, vezetékeket 
függőlegesen szerelőaknában kell vezetni. 
Kétszintesnél magasabb épületekben az épületgépészeti és épületvillamossági szerelőaknákat úgy kell kialakítani, 
hogy az aknákat szintenként, a födémek vonalában a födémre vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelő 
szerkezettel kell megszakítani, és az azon átvezetett épületgépészeti és épületvillamossági vezetékeket a vonatkozó 
tűzállósági határértéknek megfelelő tűzgátló tömítéssel kell ellátni. 
Ha az aknák az adott épület tűzállósági fokozatának megfelelő tűzvédelmi jellemzőjű tűzgátló szerkezetekkel körül-
határoltak, az (1) bekezdésben szereplő, födémek síkjában lévő megszakítások elhagyhatók. Ekkor a tűzgátló kivitelű 
aknafalakat áttörő épületgépészeti és épületvillamossági vezetékek áttörésein a tűz átterjedését arra minősített mű-
szaki megoldással kell megakadályozni, a légtechnikai vezetékeket pedig tűzgátló csappantyúval kell ellátni. 
 
Villamos berendezések:  
 
A tervezett épületrészben a villamos berendezések az OTSZ ötödik rész XXV. fejezet előírásaiban 
foglaltak, valamint az MSZ 2364 szabványsorozat érvényben lévő lapjaiban és az MSZ HD 60364 
szabványsorozat vonatkozó lapjaiban foglalt előírásainak megfelelően fognak elkészülni. Az épü-
let villamos berendezése - beleértve a központi szünetmentes energiaforrásokat - központilag és 
szakaszosan, tűzszakaszonként is leválaszthatóan kerülnek kialakításra. Tehát ki lesz alakítva egy 
tűzvédelmi főkapcsoló, mellyel a teljes épület villamos leválasztása, és ki lesz alakítva két szaka-
szoló kapcsoló, melyekkel a tűzszakaszok áramtalanítása külön-külön megvalósítható lesz. A tűz-
védelmi célú villamos berendezésekhez, továbbá a térvilágításhoz egy helyről működtethető 
külön leválasztó főkapcsoló létesül. A tűzvédelmi célú villamos berendezések, melyekhez külön 
főkapcsoló létesül természetesen külön-külön: 
a) pince helyiségek légutánpótlását biztosító nyílászárók nyitószerkezeteit működtető villamos 

motorok táplálása, 
b) pince helyiségekben a hő- és füstelvezetésre számításba vett nyílászárók nyitását biztosító 

villamos működésű nyitó szerkezetek. 
Az említett tűzvédelmi célú villamos berendezések táplálása a főkapcsoló előtti külön kapcsol-
ható leágazásról lesznek kialakítva. A csoportosan elhelyezésre kerülő villamos kapcsolók és biz-
tosítók rendeltetése, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt állapota jól látható és maradó 
módon jelölésre kerül. 
A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és olvadóbiztosítók rendeltetése, továbbá e kap-
csolók ki- és bekapcsolt helyzete jól láthatóan megjelölésre kerül.  
Az erős- és gyengeáramú villamos kábelek működőképesség-megtartás időtartama a következő 
lesz: 
- a hő- és füstelvezető rendszer villamos működtető kábeleinél 30 perc (a hő- és füstelvezetésre 

számításba vett ajtók, ablakok villamos működésű nyitószerkezetek villamos tápkábeleinél, 
valamint a légutánpótló szerkezetek nyitását biztosító villamos motorok tápkábeleinél). 

A tűzálló kábelek Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvánnyal fognak rendelkezni. 
A kábelrendszerek jelölésre kerülnek az MSZ 447:2009. műszaki követelmény 4.6.2. pontja alapján. 
A jelölés tartalmazza a kivitelező (cég) nevét, a kivitelezés dátumát, a kábelrendszer tűzállósági 
határértékét, a kábelrendszer megnevezését a Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványnak meg-
felelően. A kábelrendszerek jelölésére vonatkozó OKF válasz tájékoztatásképpen: 
„A kábelrendszereket kell jelölni, amelynek a helyét és módját az I. fokú tűzvédelmi szakhatóság határozza meg. A 
jelöléseket nem kötelező a kábelrendszeren elhelyezni. A jelölést javasoljuk jól látható, jól olvasható, maradandó 
módon, pl.: szintváltások esetén, tűzszakasz határok mindkét oldalán megkövetelni.” 
Az említett műszaki követelmény 4.6.3. pontja értelmében a tűzálló kábelrendszerek hordozó-és 
tartószerkezeteit olyan épületszerkezetekhez kell rögzíteni, amelyek tűzállósági határértéke leg-
alább megegyezik a tűzálló kábelrendszerre megkövetelt tűzállósági határértéknél. A 4.6.4. pont 
értelmében pedig biztosítani kell, hogy a tűzálló kábelrendszerek működőképesség- megtartását 
leeső szerkezeti elemek negatív módon ne befolyásolják. 
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Közösségi vagy legalább középmagas épületben az épületgépészeti és épületvillamossági szerelvényeket, vezetékeket 
függőlegesen szerelőaknában kell vezetni. 
Kétszintesnél magasabb épületekben az épületgépészeti és épületvillamossági szerelőaknákat úgy kell kialakítani, 
hogy az aknákat szintenként, a födémek vonalában a födémre vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelő 
szerkezettel kell megszakítani, és az azon átvezetett épületgépészeti és épületvillamossági vezetékeket a vonatkozó 
tűzállósági határértéknek megfelelő tűzgátló tömítéssel kell ellátni. 
Ha az aknák az adott épület tűzállósági fokozatának megfelelő tűzvédelmi jellemzőjű tűzgátló szerkezetekkel körül-
határoltak, az (1) bekezdésben szereplő, födémek síkjában lévő megszakítások elhagyhatók. Ekkor a tűzgátló kivitelű 
aknafalakat áttörő épületgépészeti és épületvillamossági vezetékek áttörésein a tűz átterjedését arra minősített mű-
szaki megoldással kell megakadályozni, a légtechnikai vezetékeket pedig tűzgátló csappantyúval kell ellátni. 
 
Világító berendezések 
 
A világító berendezések az OTSZ ötödik rész XXV. fejezet 134. címek előírásaiban foglaltak, vala-
mint az MSZ 2364 szabványsorozat érvényben lévő lapjaiban, az MSZ HD 60364 szabványsorozat 
vonatkozó lapjaiban foglalt előírásainak megfelelően fognak elkészülni. A "C"-"E" tűzveszélyességi 
osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben a környeze-
tére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható. A világító berendezést, eszközt úgy kell 
elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. Az említett elő-
írások teljesítésre kerülnek a kivitelezés és a használat során. 
 
Az OTSZ ötödik rész XXV. fejezet 136. cím 396. § (1) bekezdés c) pontja alapján biztonsági világí-
tás és menekülési útirány jelző rendszer lesz létesítve a tervezett épületrészben. A menekülési út-
vonalak minden esetben világító (villamos működtetésű) biztonsági jelekkel lesznek megjelölve, 
melyeknek legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig alkalmasnak 
kell lenniük a céljuknak megfelelő fény kibocsátására (60 perc).  A biztonsági világítási rendszer 
tervezése az MSZ EN 1838 műszaki követelmény alapján történik. A lámpatestek kielégítik az MSZ 
EN 60598-2-22. műszaki követelmény előírásait. A biztonsági világítás lámpatestei is és a menekü-
lési útirányjelző rendszer világító (villamos működésű) biztonsági jelei tartalék energiaforrással 
lesznek ellátva, saját akkumulátoros kivitelűek lesznek (inverteres). Az említett rendszerek készen-
léti üzeműek lesznek. 
 
Villámvédelmi berendezések: 
 
A tervezett épületrész esetében nem norma szerinti villámvédelmi berendezés létesül, hiszen az 
épület meglévő villámvédelmi berendezése nem norma szerinti és lényegében az kerül bővítés-
re. A meglévő épületre vonatkozó paraméterek, a már hivatkozott korábbi tűzvédelmi doku-
mentációból: 
 

Az épület villámvédelmi besorolása 
Rendeltetés szerinti csoport:  R2 
Magasság szerinti csoport:  M2 
Tető anyaga és szerkezete szerinti csoport: T1 
Körítőfalak anyaga szerinti csoport:  K1 
Másodlagos hatások következménye szerinti csoport H4 

 
A villámhárító fokozata 

 
felfogó V2a 
levezető L2a 
földelő F3/r 
belső villámvédelem B3e  

 
A létesítendő villámvédelmi berendezésnek meg kell felelnie a villámvédelmi berendezés létesí-
tésekor, vagy az utolsó felülvizsgálatakor érvényes műszaki követelményeknek. 
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Napelemek 

 
Villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése fog megtörténni. A napelemes rend-
szer névleges maximális kimeneti villamos teljesítménye 8 kVA, éves várható hozam 9230 kWh.  
A napelem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi lekap-
csolási lehetőséget kell kialakítani. A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti 
főkapcsolója közvetlen közelében kell elhelyezni. A kapcsoló felett „napelem lekapcsolás” felira-
tot kell elhelyezni. 
A napelem rendszer kialakítása a TvMI 7.1:2015.03.05. Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben foglaltak 
szerint fog megtörténni. 
A napelemes rendszer DC-oldali lekapcsolásának célja, hogy az építményben kialakult tűz esetén csökkenteni lehes-
sen az épületben tartózkodókat és a beavatkozó tűzoltókat érő áramütés, illetve a vezetékeken esetleg kialakuló 
egyenáramú ív miatt bekövetkezhető újragyulladás kockázatát. 
Megjegyzés 1: 
A napelemes rendszer DC-oldalának teljes feszültségmentesítése a gyakorlatban nem valósítható meg. PV-moduloknál és az 
azokhoz csatlakozó vezetékek/kábelek környezetében feszültség jelenlétével akkor is számolni kell, ha a DC-oldalon elhelyezett 
kapcsolókészülék lekapcsolt állapotban van. 
Megjegyzés 2: 
A napelemes rendszer DC-oldalán bekövetkező áramütés és gyújtóhatás kockázata úgy is csökkenthető, ha a DC-oldali vezeté-
keknek a napelem-modulok és az inverter közötti szakaszát tűzvédelmi kábelcsatornában helyezik el. 
Megjegyzés 3: 
A napelemes rendszer DC-oldali vezetékeinek lekapcsolhatósága nem csökkenti annak veszélyét, hogy  
a DC-oldali vezetékek (pl. mechanikai sérülésre visszavezethető) meghibásodása tüzet okozhasson. A DC oldali vezetékek kivá-
lasztásánál be kell tartani az MSZ HD 60364-7-712 szabvány 712.522 szakaszában foglaltakat. Célszerű ezért a DC-oldali 
vezetékeket – legalább az épületen belüli szakaszokon, ha  vannak ilyenek – a TvMI B melléklet 2.6. pontban említett módon 
kialakítani. 
A napelemes rendszerek egyenáramú (DC) vezetékrendszereinek kialakítása megfelelő, ha 
a) a lehető legrövidebb nyomvonalon vannak vezetve (különösen épületeken belül), 
b) a vezetékek mechanikai védelme biztosított, 
c) a lekapcsolásukra vagy elhelyezésükre az e TvMI 6.2.2. pontjában leírtak teljesülnek. 
A vonatkozó szabvány (MSZ HD 60364-7-712 szabvány 712.41 szakasza) értelmében „A PV-szerkezeteket az 
egyenáramú oldalon feszültség alatt állónak kell tekinteni még akkor is, ha a rendszer le van kapcsolva a váltakozó 
áramú oldalról.” Az ebből adódó kockázat csökkentése érdekében törekedni kell olyan rendszer kialakítására, 
melynél a DC hálózat-rész az épületen kívüli részekre korlátozódik. 
Megjegyzés 1: 
A napelemes rendszer tervezésénél a vonatkozó tetőfelület, homlokzat és az épület kockázati besorolását kell figyelembe venni. 
Megjegyzés 2: 
DC oldal nem tűzeseti lekapcsolása esetére a vonatkozó szabványokban foglaltakat (MSZ HD 60364- 7-712 szabvány) kell 
figyelembe venni. 
A DC oldali vezetékek lekapcsolására vonatkozó követelményének kielégítésére elfogadható műszaki megoldás az 
inverterbe épített DC oldali leválasztás, ha az adott DC kábel épületbe való belépési pontjától indult belső DC 
nyomvonal teljes hossza nem haladja meg az 5 métert és nem halad át egymás feletti/alatti egynél több szinten, 
idegen tulajdonon, bérleményen, tűzszakaszon. Ez a mód kerül kialakításra a tervezett épületnél. 
A DC leválasztás elhelyezése az épületen kívül és a PV-modulok mellett (pl. a PVmodulok tartószerkezetén elhelyez-
ve) kell legyen, ha a napelem modulok részét képező a PV- modulok által lefedett terület(ek) legközelebbi pontja és 
az épület belépési pontja közötti DC kábelszakasz legrövidebb távolsága több mint 10 m. 
 

               

 
Megjegyzés: 
A DC oldali kábelszakaszba a PV-modul saját (tartozék) kábele, valamint a PV-modulok általfedett területen és az attól legfel-
jebb 0,5m-es távolságon belül haladó DC kábelszakasz nem tartozik bele! 
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A DC oldalon a tűzeseti lekapcsolással nem lekapcsolható vezetékeket (feszültség alatt maradó vezetékeket) jelölés-
sel kell ellátni ! 
Megjegyzés: 
A jelölés lehet a kábelre erősített alábbi feliratú tábla: 

„NAPELEM LEKAPCSOLÁSAKOR IS FESZÜLTSÉG ALATT MARADÓ DC VEZETÉK”, alatta: 
„ ← X,XX m → 

 
PV panel DC/DC teljesítményoptimalizáló rendszerek alkalmazása 
Az ilyen megoldás esetén az eddig leírtak érvényesek. 
Megjegyzés: 
Ettől eltérő megoldás abban az esetben alkalmazható, ha a rendszer DC oldali leválasztó készüléke a következőkben 
leírtaknak megfelel. 
 
A DC leválasztó készülék 
 
A DC leválasztónak megfelel az a készülék, amely legalább szakaszoló-kapcsoló (terhelés-szakaszoló) és távlekap-
csolási funkcióval rendelkezik. A DC leválasztó készülék távlekapcsolásának módja: 
a) amennyiben az épület rendelkezik tűzoltósági vezérlő tablóval (TVT), akkor a távlekapcsolást erről a tablóról kell 
megvalósítani, 
b) amennyiben nincs tűzoltósági vezérlő tabló (TVT), úgy a távlekapcsolási hely (azaz tűzeseti PV távlekapcsolási 
hely) az épület vagy több épületrészből álló létesítmény esetén a vonatkozó épületrész bejáratának közelében van. 
Amennyiben ez nem betartható, a bejárattal azonos szinten, ahhoz legközelebb, de nem messzebb, mint 15 méteren 
belül, kezelhető módon és magasságban legyen elhelyezve. 
c) lakóegységhez rendelt napelemes rendszer esetén elfogadható, hogy a lakóegységhez tartozó hálózati engedélyes 
előírásai szerint kialakított elszámolási fogyasztásmérőhelynél kerül kialakításra a tűzeseti PV távlekapcsolási hely. 
d) lakáscélú épületeknél elfogadható megoldás továbbá, ha az épület vagy épületrész központi hálózati engedélyes 
előírásai szerint kialakított elszámolási fogyasztásmérőhelynél kerül kialakításra a tűzeseti PV távlekapcsolási hely, 
e) AC oldali tűzeseti főkapcsoló lekapcsolásával a DC oldali tűzeseti főkapcsoló működése is - külön készülék al-
kalmazása nélkül - megvalósuljon. 
Megjegyzés: 
Ezzel teljesül az a feltétel, hogy a DC oldali külön lekapcsolás lehetősége legyen kizárva. 
 
Hő- és füst elleni védelem kialakítása: 
 
A pinceszinten a hő- és füstelvezetésről gondoskodni kell, tekintettel az OTSZ 536. §-ára. Gyakor-
latilag a kiállítótér helyiség az, amely hő- és füstelvezetésre kötelezett, melynek alapterületébe 
az előtér is bele tartozik. A talajszondák eltéri egysége helyiség tűzveszélyességi osztálya és alap-
területe alapján nem kötelezett hő- és füstelvezetésre és nem is létesül. A pincében a szükséges 
hő- és füstelvezető hatásos nyílásfelület a helyiség alapterületének 1 %-a. Az említett pince helyi-
ség alapterülete: 224,99 m2. 1 %-a 2,24 m2, tehát a szükséges hő- és füstelvezető felület 2,24 m2. A 
pince helyiség falain ablakok kerülnek kialakításra, hő- és füstelvezetésre 6 db, egyenként 1,15 x 
0,55 m-es szabad nyílásfelülettel, ami 0,63 m2. Az említett nyílászárók esetében, az ablakra vonat-
kozó átfolyási tényező 0,65 (legalább 90 °-ban nyíló). Így az ablakok esetében a hatásos nyílásfe-
lület 2,45 m2, tehát megfelel a fentebb említett követelménynek. A frisslevegő utánpótlás érde-
kében a pince helyiség falain ablakok kerülnek kialakításra, 5 db, egyenként 1,20 x 0,60 m-es 
mérettel, melynek szabad nyílásfelülete, ami 0,64 m2. Az említett nyílászárók esetében, az ablak-
ra vonatkozó átfolyási tényező 0,7 (legalább 90 °-ban nyíló). Így az ablak esetében a hatásos 
nyílásfelület 2,24 m2, tehát megfelel a fentebb említett követelménynek. A hő- és füstelvezető 
rendszer működtetése az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség által meghatározott helyről, a 
recepció helyiségrészben lesz biztosítva, továbbá a pince szinten is. Itt kerülnek elhelyezésre a 
rendszer kézi indítói. A hő- és füstelvezető és légutánpótlást biztosító rendszer valamennyi eleme 
az előírt megfelelőségi igazolásokkal rendelkezni fog az épület használatbavételre. A hő- és füst-
elvezető rendszer konkrét kialakításáról kivitelei tervek fognak készülni, melyek tartalmazni fogják 
a rendszert részleteiben. Tűzjelző berendezés létesítése miatt annak bármely jelére - a kézi jelzés-
adók kivételével - a hő- és füstelvezető rendszernek automatikusan is kell indulnia, működésbe 
lépnie, de a kézi indítás lehetősége is biztosításra kerül az OTSZ 509. § (1) bekezdése értelmében.  
A rajzi munkarészben a hő- és füstelvezető rendszer szemléltetésre kerül. 
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Felhívom a kivitelező figyelmét: 
 
- Az elkészült hő- és füstelvezető rendszerről az átvétel időpontjában a kivitelezőnek a követke-

ző bizonylatokat kell szolgáltatnia: 
a) alaprajzot és a szükség szerinti metszeti rajzokat és leírást, amelyek tartalmazzák a hő- és 

füstelvezető berendezés fizikai kialakításának leírását, a berendezés elemeinek jellemző 
méreteit; 

b) kezelési és karbantartási utasítást; 
c) nyilatkozatot az e fejezetben előírtak betartásáról; 
d) nyilatkozatot arról, hogy a berendezés üzemképes. 

- A hő- és füstelvezető berendezés üzembe helyezésére csak a kivitelező vagy a megbízottja 
jogosult. 

 
Hasadó, hasadó-nyíló felületek: 
 
Nem kerülnek kialakításra, nincs követelmény e tekintetben. 
 
Tűzállósági fokozat: 
 
A tervezett épületrész pinceszinten kívüli részének tűzállósági fokozat követelménye az OTSZ ötö-
dik rész XXV. fejezet 320. § (3) bekezdés a) pontja alapján legalább III.  
A tervezett épületrész tényleges tűzállósági fokozata III.  
A tervezett épületrész pinceszinti részének tűzállósági fokozat követelménye az OTSZ ötödik rész 
XXV. fejezet 320. § (2) bekezdés f) pontja alapján legalább II.  
A tervezett épületrész tényleges tűzállósági fokozata II.  
 
A meglévő épület tűzállósági fokozatát is megvizsgáltam, megállapítottam, hogy az kielégíti a III. 
tűzállósági fokozat követelményeit (korábbi tervanyagból adaptálva). 
 
Épületszerkezetek tűzvédelmi követelménye: 
 
ÚJ MÚZEUM ÉPÜLETRÉSZ (pince nélkül) 
 
Az épületszerkezetek az OTSZ ötödik rész XXV. fejezet 329. § (3) bekezdése (16. melléklet 3. táblá-
zat) 2-3 szintszámhoz tartozó követelmények alapján: 
 

szerkezet 
csoport 

 szerkezet megnevezése tűzvédelmi osztály, tűzállósági 
határérték (perc) stb. 

tűzállósági  
fokozat, 
minősítés követelmény tervezett 

Te
h

e
rh

o
rd

ó
 

sz
e

rk
e

ze
te

k Teherhordó pillérek és merevítő elemeik 
(38 x 38 cm-es vasbeton pillér) 

D 
R 45 

A11 
R 452 

III. 
megfelelő 

Külső teherhordó falak 
(30 cm vtg. kerámia falazóblokk) 

B 
RE 45 

A11 
RE 452 

III. 
megfelelő 

Belső teherhordó falak 
(30 cm vtg. kerámia falazóblokk) 

B 
REI 45 

A11 
REI 452 

III. 
megfelelő 

Tű
zg

á
tló

 s
ze

rk
e

ze
te

k 
        

Teherhordó tűzgátló falak - - - 
Nem teherhordó tűzgátló falak - - - 
Teherhordó tűzfalak - - - 
Nem teherhordó tűzfalak - - - 
Tűzgátló födémek - - - 
Tűzgátló nyílászárók tűzgátló falban, 
valamint tűzszakaszhatáron a tűzfalban 

- - - 

Tűzgátló nyílászárók épülethatáron lévő 
tűzfalban 

- - - 

Tűzgátló csappantyúk, tűzszakasz-
határon 

- - - 

Tűzgátló tömítések, kiegészítők tűzsza-
kasz-határon 

- - - 
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M
e

n
e

kü
lé

si
 ú

tv
o

n
a

la
k 

n
e

m
 

tű
zg

á
tló

 s
ze

rk
e

ze
te

i 
Nem teherhordó lépcsőházi falak - - - 

Középfolyosók, zárt oldalfolyosók hatá-
roló falszerkezetei 

- - - 

Lépcsők és lépcsőpihenők tartószerke-
zetei és járófelületének alátámasztó 
szerkezete 

- - - 

Falburkolatok - - - 
Álmennyezetek és mennyezetburkola-
tok 

- - - 

Padlóburkolatok - - - 
Álpadlók (padlóburkolat nélkül) - - - 
Határoló szerkezeteken lévő hő- és 
hangszigetelés, burkolattal 

- - - 

V
íz

sz
in

te
s 

te
h

e
rh

o
rd

ó
 s

ze
rk

e
ze

te
k 

 

Pinceszintek közötti és pince fölötti fö-
démek 

- - - 

Emeletközi födémek és tetőfödémek 
tartószerkezetei (60 kg/m2 felülettömeg 
fölött) 
(monolit vasbeton födém) 

C 
REI 30 

A11 
REI 302 

II. 
megfelelő 

Teherhordó gerendák, nyílásáthidalók, 
tetőfödémek rúdszerű tartószerkezetei 
(főtartók, fióktartók) és merevítő szerke-
zetei 
(monolit vasbeton áthidalók, geren-
dák) 

C 
R 30 

 

A11 
R 302 

II. 
megfelelő 

Tetőfödémek térelhatároló szerkezetei 
(60 kg/m2 felülettömegig) 

- - - 

Padlásfödémek 
(monolit vasbeton födém) 

C 
REI 30 

A1 
REI 30 

I. 
megfelelő 

Fedélszerkezetek 
(fa fedélszerkezet) 

D 
- 

D3 
- 

III. 
megfelelő 

Eg
yé

b
 s

ze
rk

e
ze

te
k 

        

Vázkitöltő falak (külső homlokzati falak) - - - 
Függönyfalak tömör mezői, illetve üve-
gezett parapetmezői részleges konfigu-
ráció esetén, valamint tömör mezői 
teljes konfiguráció esetén 

- - - 

Függönyfalak üvegezett felületei teljes 
konfiguráció esetén 

- - - 

Válaszfalak 
(10 cm vtg. kerámia válaszfal elem) 

C 
EI 15 

A11 
EI 152 

II. 
megfelelő 

Gépészeti aknák falszerkezete 
(konkrét műszaki megoldás jelen fázis-
ban nem ismert) 

B 
EI 30 

A1 
EI 30 

II. 
megfelelő 

Falburkolatok 
(kerámia, mészkő) 

D-s2, d1 A1-s1, d01 I. 
megfelelő 

Álmennyezetek és mennyezet burkola-
tok 

- - - 

Padlóburkolatok 
(mészkő, kőporcelán) 

Dfl-s2 
 

A1fl-s11 I. 
megfelelő 

Álpadlók (padlóburkolat nélkül) - - - 
Határoló szerkezeteken lévő hő- és 
hangszigetelés, burkolat nélkül 

- - - 

Határoló szerkezeteken lévő hő- és 
hangszigetelés, burkolattal 

- - - 

Felülvilágítók - - - 
Gépészeti aknák nyílászárói 
(konkrét műszaki megoldás jelen fázis-
ban nem ismert) 

B 
E 15 

B 
E 15 

III. 
megfelelő 
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ÚJ MÚZEUM ÉPÜLETRÉSZ (pince) 
 
Az épületszerkezetek az OTSZ ötödik rész XXV. fejezet 329. § (2) bekezdése (16. melléklet 2. táblá-
zat) 2-3 szintszámhoz tartozó követelmények alapján: 
 

szerkezet 
csoport 

 szerkezet megnevezése tűzvédelmi osztály, tűzállósági 
határérték (perc) stb. 

tűzállósági  
fokozat, 
minősítés követelmény tervezett 

Te
h

e
rh

o
rd

ó
 s

ze
rk

e
ze

te
k Teherhordó pillérek és merevítő elemeik 

(38 x 38 cm-es vasbeton pillér) 
A2 

R 60 
A11 

R 602 
II. 

megfelelő 
Külső teherhordó falak 
(30 cm vtg. vasbeton fal) 

A2 
RE 60 vagy 

B  
RE 90 

A11 
RE 602 

II. 
megfelelő 

Belső teherhordó falak 
(30 cm vtg. vasbeton fal) 

A2 
REI 60 vagy 

B  
REI 90 

A11 
REI 602 

 

II. 
megfelelő 

Tű
zg

á
tló

 s
ze

rk
e

ze
te

k 
        

Teherhordó tűzgátló falak - - - 
Nem teherhordó tűzgátló falak - - - 
Teherhordó tűzfalak - - - 
Nem teherhordó tűzfalak - - - 
Tűzgátló födémek - - - 
Tűzgátló nyílászárók tűzgátló falban, 
valamint tűzszakaszhatáron a tűzfalban 

- - - 

Tűzgátló nyílászárók épülethatáron lévő 
tűzfalban 

- - - 

Tűzgátló csappantyúk, tűzszakasz-
határon 

- - - 

Tűzgátló tömítések, kiegészítők tűzsza-
kasz-határon 

- - - 

M
e

n
e

kü
lé

si
 ú

tv
o

n
a

la
k 

n
e

m
 

tű
zg

á
tló

 s
ze

rk
e

ze
te

i 

Nem teherhordó lépcsőházi falak - - - 

Középfolyosók, zárt oldalfolyosók hatá-
roló falszerkezetei 

- - - 

Lépcsők és lépcsőpihenők tartószerke-
zetei és járófelületének alátámasztó 
szerkezete 
(monolit vasbeton lépcső) 

A1 
REI 60 

A11 
REI 602 

I. 
megfelelő 

Falburkolatok - - - 
Álmennyezetek és mennyezetburkola-
tok 

- - - 

Padlóburkolatok - - - 
Álpadlók (padlóburkolat nélkül) - - - 
Határoló szerkezeteken lévő hő- és 
hangszigetelés, burkolattal 

- - - 

V
íz

sz
in

te
s 

te
h

e
rh

o
rd

ó
 s

ze
rk

e
ze

te
k 

 

Pinceszintek közötti és pince fölötti fö-
démek 
(monolit vasbeton födém) 

A1 
REI 60 

A11 
REI 602 

II. 
megfelelő 

Emeletközi födémek és tetőfödémek 
tartószerkezetei (60 kg/m2 felülettömeg 
fölött) 

- - - 

Teherhordó gerendák, nyílásáthidalók, 
tetőfödémek rúdszerű tartószerkezetei 
(főtartók, fióktartók) és merevítő szerke-
zetei 
(monolit vasbeton áthidalók, geren-
dák) 

B 
R 30 

 

A11 
R 302 

II. 
megfelelő 

Tetőfödémek térelhatároló szerkezetei 
(60 kg/m2 felülettömegig) 

- - - 

Padlásfödémek - - - 
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Fedélszerkezetek - - - 
Eg

yé
b

 s
ze

rk
e

ze
te

k 
        

Vázkitöltő falak (külső homlokzati falak) - - - 
Függönyfalak tömör mezői, illetve üve-
gezett parapetmezői részleges konfigu-
ráció esetén, valamint tömör mezői 
teljes konfiguráció esetén 

- - - 

Függönyfalak üvegezett felületei teljes 
konfiguráció esetén 

- - - 

Válaszfalak - - - 
Gépészeti aknák falszerkezete 
(konkrét műszaki megoldás jelen fázis-
ban nem ismert) 

A2 
EI 30 

A2 
EI 30 

II. 
megfelelő 

Falburkolatok 
(kerámia, mészkő) 

C-s2, d0 A1-s1, d01 I. 
megfelelő 

Álmennyezetek és mennyezet burkola-
tok 

- - - 

Padlóburkolatok 
(mészkő, kőporcelán) 

Dfl-s1 
 

A1fl-s11 I. 
megfelelő 

Álpadlók (padlóburkolat nélkül) - - - 
Határoló szerkezeteken lévő hő- és 
hangszigetelés, burkolat nélkül 

- - - 

Határoló szerkezeteken lévő hő- és 
hangszigetelés, burkolattal 

- - - 

Felülvilágítók - - - 
Gépészeti aknák nyílászárói 
(konkrét műszaki megoldás jelen fázis-
ban nem ismert) 

A2 
E 30 

A2 
E 30 

II. 
megfelelő 

 
MEGLÉVŐ MÚZEUM ÉPÜLETRÉSZ (pince tűzszakaszolás) 
 
Az épületszerkezetek az OTSZ ötödik rész XXV. fejezet 329. § (2) bekezdése (16. melléklet 2. táblá-
zat) 2-3 szintszámhoz tartozó követelmények alapján: 
 

Tű
zg

á
tló

 s
ze

rk
e

ze
te

k 
        

Teherhordó tűzgátló falak 
(51 cm vtg. tömör km téglafal - meglé-
vő szerkezet - pince tűzszakasz) 

A1 
REI-M 60 

A11 
REI-M4 3005 

I. 
megfelelő 

Nem teherhordó tűzgátló falak - - - 

Teherhordó tűzfalak - - - 

Nem teherhordó tűzfalak - - - 

Tűzgátló födémek 
(tégla boltozat) 

A1 
REI 60 

A11 
REI 602 

II. 
megfelelő 

Tűzgátló nyílászárók tűzgátló falban, 
valamint tűzszakaszhatáron a tűzfalban 

- - - 

Tűzgátló nyílászárók épülethatáron 
lévő tűzfalban 

- - - 

Tűzgátló csappantyúk, tűzszakasz-
határon 

- - - 

Tűzgátló tömítések, kiegészítők tűzsza-
kasz-határon 
(konkrét műszaki megoldás jelen fá-
zisban nem ismert) 

EI 45 EI 45 II. 
megfelelő 

 
Megjegyzések:  
a „ - ” jellel jelölt szerkezetek nem kerülnek beépítésre a tervezett építés során.  
 
1 az A1 tűzvédelmi osztályt az Official Journal of the European Union megjelent bizottsági határozat alapján 

vettem figyelembe  
 (a bizottság 1996. október 4-i 96/603/EK határozata többször módosítva) 
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2 a szerkezetek vonatkozó EUROCODE tűzállósági méretezési szabványok alapján történő méretezése a 
kiviteli tervek készítése során megtörténik, és így igazoltan ki fogják elégíteni a táblázatban foglalt tűzálló-
sági határérték követelményt  

3 a D tűzvédelmi osztályt az Official Journal of the European Union megjelent bizottsági határozat alapján 
vettem figyelembe 

 ha a sűrűség ≥ 350 kg/m3 és t ≥ 22 mm: D - s2, d0 (EU-Bizottság) 
4 az „M” kritérium követelményt a legalább 30 cm vtg. tégla falazat teljesíti az OTSZ ötödik rész XXV. fejezet 

331. § (1) bekezdése alapján 
5 az OTSZ ötödik rész XXV. fejezet 155. cím 424. §-a értelmében meglévő szerkezetek esetében tervezési 

értékként figyelembe vehető paraméterek: 
Téglafalak 

Vastagság [cm] 25 30 38 

A falazóelem anyaga Tűzállósági határérték [perc] 
Tömör km tégla1 REI 210 - REI 300 

Kevéslukú tégla1 REI 210 - REI 300 

Soklukú tégla1 REI 210 - REI 300 

B-30 kézi falazóblokk1 - REI 180 - 

B-29 kézi falazóblokk1 - REI 120 - 

Rába kézi falazóblokk1 REI 150 - REI 240 

UNIFORM kézi falazóblokk1 - REI 120 - 

THERMOTON kézi falazóblokk1 - REI 120 - 

POROTON PF 30/1 kézi falazóblokk1 - REI 120 - 

POROTON PF 45 kézi falazóblokk1 - REI 120 - 
1 A vonatkozó műszaki követelmény szerint. 

 
Egyéb követelmények: 
 
Fedélhéjazat:  
A tető héjazata cinklemez fedés, a Broof(t1) osztály követelményt kielégíti (A1).  
 Galéria:  
A galéria vasbeton szerkezetének tűzvédelmi követelménye megegyezik az emeletközi födémre 
vonatkozó tűzvédelmi követelménnyel, a galériát tartó acél gerendák pedig tűzgátló festést 
kapnak, 30 perces tűzállósági határérték követelményt teljesítve. A födémnek, melyről az emlí-
tett acél gerendák be vannak függesztve, szintén 30 perces tűzállósági határérték követelményt 
kell, hogy teljesítsen.  

 
Felhívom az építtető és a kivitelező figyelmét: 
 

- hogy olyan építési termék, építményszerkezet nem építhető be, ami nem felel meg a vele 
szemben támasztott - jelen tűzvédelmi műszaki leírásban részletezett - tűzvédelmi követelmé-
nyeknek, ezért a beépítést megelőzően (a kiviteli tervek készítésének fázisában) is le kell el-
lenőrizni, hogy jelen tűzvédelmi műszaki leírásban szereplő követelményeket az adott építési 
termék, építményszerkezet kielégíti-e; 

- a beépített építési termékek, építményszerkezet megfelelőségét tűzvédelmi szempontból a 
használatbavételi engedélyezési eljáráson hitelt érdemlően kell igazolni az illetékes katasztró-
favédelmi kirendeltség számára; 

- beépítéskor az építési termék teljesítményét az építési termék építménybe történő betervezé-
sének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 
jogszabályban meghatározott módon kell igazolni; 
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- az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forga-
lomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM - GKM - 
KvVM együttes rendelet 2013.07.01-én érvényét veszti és helyébe lép az Európai Parlament és 
a Tanács 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vo-
natkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kí-
vül helyezéséről (CPR). A fenti jogszabályváltozás egyik lényeges eleme, hogy a megfelelőség 
igazolás fogalomkörét, vagyis a termékre vonatkozó műszaki specifikáció követelményeinek 
való megfelelőség igazolását felváltja az építési termékek teljesítmény állandóságának érté-
kelése és ellenőrzése fogalomkör. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelé-
sére és ellenőrzésére szolgáló ún. rendszerek lényegében a korábbi megfelelőség igazolási 
módozatokat takarják. A jelenlegi legfontosabb tudnivalója, hogy a forgalmazáskor a termék 
mellé adott Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatot 2013.07.01-től az ún. „Teljesítménynyilatkozat” 
váltja fel; 

- az építési termékek, építményszerkezetek alkalmazás-technikai, beépítési útmutatóiban fog-
lalt előírásokat a kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani. 

 
Felhívom az építész tervező figyelmét: 

 
- hogy egy tartószerkezet alátámasztására, gyámolítására, függesztésére, merevítésére nem 

alkalmazható az adott szerkezet tűzállósági követelményénél kisebb tűzállóságú szerkezet (hi-
erarchia szabály); 

- hogy az egymással kapcsolatban álló teherhordó szerkezetek tűzállósági követelmény időtar-
tama alatti, tűz során bekövetkező alakváltozását figyelembe kell venni az épület szerkezeté-
nek kialakításakor, különös tekintettel a hőtágulás következtében veszélybe kerülő kapcsoló-
dó szerkezeti részekre (többek között orom- és tűzfalak stabilitása, húzott szerkezetek) ! 

 
Kiürítés, mentés: 
 
A kiürítési számítás az alábbiakban az OTSZ ötödik rész XXVIII. fejezete alapján történik. A kiürítés 
koncepciója: kiürítés a szabadba.  
A pinceszint kiürítése a földszinti előcsarnokon keresztül, valamint a szélfogó ajtóin keresztül törté-
nik, tervezem a szabadba.  
A földszinti kiállító terek kiürítésére kettő darab szabadba nyíló ajtó áll rendelkezésre, melyek a 
nagyterem szabadba nyíló ajtói.  
Az emeleti új látványraktár kiürítése pedig a meglévő lépcsőkön, menekülési útvonalon keresztül 
történik, tervezem a szabadba, változás nem történik. 
 
PINCE 
 
A pince gyakorlatilag egy légteret képez a földszinttel, nincs épületszerkezetekkel teljesen elvá-
lasztva az említett több tér, tehát lényegében egy helyiségnek minősülnek. Az említettek szerint 
értelmezett helyiség közvetlenül a szabadba kiüríthető, ezért csak a kiürítés első szakaszával szá-
molok. 
 
A kiürítés első szakaszának számítása: 
 
A kiürítés megengedett időtartama az első szakaszban III. tűzállósági fokozatú tűzszakasz eseté-
ben „D”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségnél 1,5 perc.  
 
A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján: 
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Az útvonal hosszánál a legkedvezőtlenebb útvonalat vettem figyelembe egyenes útvonalon  
mérten. 
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A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátóképessége alapján: 

min5,126,0
9,0min7,41

10
111

1

1
1 =≤=

×⋅⋅
=

×
= −− megb t

mmfő

fő

xk

N
t  

A helyiség(csoport) kiürítése az oldalsó előtéren keresztül történik a szabadba. A kijárat szabad 
szélessége 0,9 m. A helyiségcsoportban egyidejűleg maximum 10 fő tartózkodásával építtetői 
adatszolgáltatás alapján. 
 
FÖLDSZINT 
 
A földszinti két új "nagy" helyiségeket helyiségcsoportként kezelem, és azok kiürítése a kiürítés első 
szakaszának normaidején belül tervezem a szabadba, ezért csak a kiürítés első szakaszával szá-
molok. 
 
A kiürítés első szakaszának számítása: 
 
A kiürítés megengedett időtartama az első szakaszban III. tűzállósági fokozatú tűzszakasz eseté-
ben „D”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségnél 1,5 perc.  
 
A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján (földszinti helyiségcsoport): 
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Az útvonal hosszánál a legkedvezőtlenebb útvonalat vettem figyelembe úttengelyen mérve a 
"biztonság javára tévedve".  
 
A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátóképessége alapján (földszint helyiségcsoport): 
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A helyiségcsoport kiürítése a nagyterem 2 db szabadba nyíló ajtaján keresztül történik. A Thorma 
galériából a nagyterembe vezető ajtók nem szűkítik a szabadba vezető, kiürítésre számításba 
vett kijáratokhoz vezető útvonal szélességét. A helyiségcsoportban egyidejűleg maximum 118 fő 
tartózkodásával számoltam a kiállítóterekre vonatkozó 1 fő/ 2 m2 fajlagos értékkel. 
 
Felhívom a figyelmet: 

 
arra, hogy az ajtók tényleges szabad nyílásszélességének ismeretében a kiürítési számítást újra el 
kell végezni abban az esetben, ha a fenti számításban szereplő szabad nyílásszélesség kisebb 
volna a számításban szereplő értéknél ! 
 
A szélfogó helyiség és a két földszinti terem közötti automata tolóajtók menekülési útvonalon 
alkalmazható ajtók lesznek, megfelelő minősítéssel rendelkező ajtók, tűzjelző berendezés által 
vezéreltek. 
 
A tervezett épületrész kiürítése a fenti számítások alapján tehát biztonsággal elvégezhető. 
 
Biztonsági jelzések: 
 
A hordozható tűzoltó készülékeknél, a fali tűzcsapnál, a tűzjelző berendezés kézi jelzésadóinál, a 
hő- és füstelvezető rendszer kézi indítóinál utánvilágító vagy világító biztonsági jelek kerülnek 
elhelyezésre. A biztonsági jelek megfelelnek az OTSZ-ben, az ISO 7010 és az MSZ ISO 3864-1:2009 
műszaki követelményben foglalt követelményeknek.  
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A hordozható tűzoltó készüléket jelölő tűzvédelmi jel: 
 

 
A fali tűzcsapot jelölő tűzvédelmi jel: 
 

 
A kézi jelzésadót jelölő tűzvédelmi jel: 
 

 
A hő- és füstelvezető rendszer kézi indítóját jelölő tűzvédelmi jel: 
(a funkcióra utaló kiegészítő felirattal ellátva) 

 
 
A tűzvédelmi eszközök (hordozható tűzoltó készülék, fali tűzcsap, kézi jelzésadó, hő- és füstelveze-
tés kézi indító) helyét jelölő biztonsági jelek panoráma jelek lesznek. A panoráma jel felszerelése: 
 

 
 
Biztonsági jelek telepítési magassága: 
A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett, legalább 1,8 
méteres magasságban, legfeljebb a füstmentes levegőréteg felső határáig kell elhelyezni úgy, 
hogy azok a helyiségben lévő legnagyobb távolságról is könnyen felismerhetőek legyenek. A 
magasan telepített biztonsági jelek esetében tehát a jeleket legalább 1,8 méteres magasság-
ban, legfeljebb a füstmentes levegőréteg felső határáig kell rögzíteni. A magasan telepített biz-
tonsági jeleknek közepes (10 méter) és nagy (30 méter) távolságból is felismerhetőnek kell lennie. 
A biztonsági jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagassá-
gát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét. Abban az esetben, ha a felisme-
rési távolság a biztonsági jelek elhelyezésekor meghaladja a 25 métert, a megfelelő piktogramot 
tartalmazó előjelző és iránymutató biztonsági jelet kell alkalmazni. 
 
A menekülési útvonalakon menekülési útirány jelzések kerülnek kihelyezésre, melyek szintén meg-
felelnek a korábban hivatkozott jogszabályi és műszaki követelmények előírásainak. Minden me-
nekülésre igénybe vehető kijárati és vészkijárati ajtó az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség 
nincs, akkor az ajtó jobb és bal oldalán elhelyezésre kerülő az ajtóra mutató biztonsági jellel kerül 
megjelölésre.  
 
Felhívom a figyelmet: 
 
- A menekülési útirányt jelölő biztonsági jelet tilos az ajtóra szerelni, mivel az ajtó nyitott állapo-

tában a jel nem látható, így a meneküléshez szükséges információ eltűnik !  
- A biztonsági világításra – a biztonsági világítási lámpatest megfelelő fényerősségének biztosí-

tása érdekében – tilos menekülési útirányt jelző biztonsági jelet felhelyezni. 
 
Menekülési útirány jelzések: 
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Menekülési útirányt jelző biztonsági jelekkel lesz ellátva 
- minden irányváltoztatás, 
- bármilyen szintváltoztatás, 
- a kötelezően előírt vészkijáratok, 
- a szabadba vezető utolsó kijáratot (a mentésben közreműködők számára kívülről is, mely külső 

jelölés az épületek főbejáratánál elhagyható). 
 
Az alkalmazandó biztonsági jelek legkisebb méretét a kiosztásuk és az ebből adódó felismerési 
távolság függvényében az alábbi képlettel kell meghatározni: 
 

 

 
 
A biztonsági jelek sík jelek lesznek, fallal párhuzamos felszerelésűek. A sík jel fallal párhuzamos 
felszerelése: 
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Beépített tűzjelző berendezés: 
 
A tervezett épületrész területén beépített gyengeáramú automatikus tűzjelző berendezés létesül, 
az OTSZ második rész IX. fejezet 136. § (1) bekezdése alapján, hiszen 1000 m2 alapterületet meg-
haladó múzeum rendeltetésű épületről van szó. A tűzjelző berendezés létesítése és használatba-
vétele külön eljárások keretében kerül engedélyeztetésre a tűzvédelmi hatósággal. A tűzjelző 
berendezés jelzései átjelzéssel továbbításra kerülnek diszpécser központba, tekintettel arra, hogy 
nem lesz állandó felület. A tűzjelző berendezésnek vezérlő funkciói lesznek, menekülési ajtók nyi-
tása és a hő- és füstelvezetés indítása. 
A tűzoltóság felé történő tűzjelzés az épületben helyhez kötött távbeszélő készülékekkel lesz biz-
tosítva.  
 
Beépített tűzoltó berendezés: 
 
A tervezéssel érintett épületrész területén beépített tűzoltó berendezés létese az OTSZ második 
rész IX. fejezet 136. § (1) bekezdése (7. melléklet 1. táblázat) alapján nem előírás és nem is létesül. 
 
Tűzoltó készülék: 
 
A tervezett épületrész területén a vonatkozó jogszabályokban és műszaki követelményekben 
(szabványban) foglaltaknak megfelelő - 43A 233B C jelű vizsgálati tüzek oltására alkalmas - hor-
dozható, porral oltó tűzoltó készülékek lesznek készenlétben tartva. A tűzoltó készülék legfeljebb 
1,35 m (talpmagasság) magasságban kerül felszerelésre az épület falára. A tűzoltó készülék ajtó-
lap takarásán kívüli területre kerül elhelyezésre. A tűzoltó készülékek darabszáma: szintenként 
egy db a bővítmény épületrészben. A tűzoltó készülék tervezett helye a rajzi munkarész alapraj-
zain feltüntetésre kerültek. 
 
21. Létesítményi tűzoltóság 
 
A módosított 239/2011. (XI.18.) Korm. rendelet alapján létesítményi tűzoltóságot nem kell működ-
tetni az intézménynek a tervezett épületrészt magába foglaló épület paraméterei alapján. 
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1. számú melléklet 
 

Rajzi munkarész 
 

 
 

helyszínrajz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JELMAGYARÁZAT 
 

 szabadba vezető kijárat  hordozható tűzoltó készülék 

 menekülési útirányok  fali tűzcsap 

 légpótlás 
 

Hő- és füstelvezetés kézi indító 

 hő- és füstelvezetés  föld feletti tűzcsap 

12,0 m 

tűzcsap 
FF (NA 100) 

tűzcsap 
FF (NA 100) 

18,0 m 
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pince alaprajz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

földszinti alaprajz 

10 fő 

helyiségcsoport  

118 fő 
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emeleti alaprajz 
 

 
 

É-i homlokzat 
 

 
 

D-i homlokzat 
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2. számú melléklet 
 

 



 

 
27 

 
 

3. számú melléklet 
 

OKF szakmai vélemény 
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TTŰŰZZVVÉÉDDEELLMMII    SSZZAAKKÉÉRRTTŐŐII    NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  
 
 
Alulírott   

VARGA ISTVÁN építész tűzvédelmi szakértő; I-068/2013. 
(név, engedély szám) 

  
kijelentem a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. 
XXXI. tv. 21. § alapján, hogy a 
 

Kiskunhalas, Köztársaság u. 2. sz.; 4652 hrsz. 
 (cím)  

 
alatt létesülő 

 
Thorma János Múzeum bővítés 

 
rendeltetésű épületrész építési engedélyezési terveit és az ehhez kapcsolódó tűzvédelmi műszaki 
leírást a vonatkozó és érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályok, műszaki követelmények és az 
eseti hatósági előírások figyelembevételével készítettem el, a tervezés során az épület tűzvédel-
mi követelményeit a módosított 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben (Országos Tűzvédelmi Szabály-
zat) foglaltak alapján határoztam meg. 
 
Alulírott Varga István építész tűzvédelmi szakértő kijelentem, hogy építész tűzvédelmi szakértői 
igazolvánnyal rendelkezem. 
 
A tűzvédelmi műszaki leírás és a nyilatkozat a vonatkozó követelményeket kielégítik. A tervezett 
épületrész megfelel a vonatkozó és hatályos tűzvédelmi követelményeknek, előírásoknak, azok-
tól való eltérés nem vált szükségessé. 
 
Felhívom a figyelmet, hogy jelen tűzvédelmi műszaki leírás nem felel meg a kivitelezési dokumen-
táció tűzvédelmi munkarészének !  
 
A tűzvédelmi műszaki leírás az építész tervező által rendelkezésre bocsátott információk, alap-
adatok alapján készült. 
 
Nyilatkozom, hogy a tűzvédelmi műszaki leírás készítésére vonatkozó tervezési szerződéssel ren-
delkezem, mely szerződés megkötésének dátuma 2015. január 12. 
 
Kapuvár, 2016. április 4. 
 

 
 

________________________ 
Varga István 

építész tűzvédelmi szakértő 
engedély száma: I-068/2013. 

 


