
Az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat módosítása

2012. november 21.
Összeállította: Gáti Csaba tű. szds.

HBM KI Hatósági Osztály



Az 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 
(továbbiakban: R.) módosításáról

A rendelet alapján 2012. november 13-tól módosult az OTSZ, amely
változásokról rövid áttekintést szeretnénk nyújtani Önöknek!
Az előadás végén pedig néhány gondolat a tervezett, új, OTSZ 5.0-ról…



�� RR.. 77..§§ 2626/a/a.. ponttalponttal kiegészülkiegészül „„SzabadtériSzabadtéri rendezvényrendezvény:: 50005000mm22--
nélnél nagyobb,nagyobb, épületenépületen kívülikívüli területenterületen megtartottmegtartott szervezettszervezett
esemény,esemény, ideide nemnem értveértve aa családicsaládi eseményekkeleseményekkel kapcsolatoskapcsolatos
rendezvényeket,rendezvényeket, valamintvalamint aa létesítménylétesítmény mûködésimûködési engedélyévelengedélyével
összefüggőösszefüggő rendezvényeketrendezvényeket..””

�� RR.. 596596..§§ ((22)) AA --10 000 fő résztvevőt helyett- „„2020 000000mm22
alapterületet”,alapterületet”, meghaladómeghaladó szabadtériszabadtéri rendezvényekrendezvények szervezőinekszervezőinek
irányításiirányítási pontotpontot kellkell létrehozni,létrehozni, aholahol legalábblegalább aa rendezvényrendezvény
főszervezője,főszervezője, aa rendezvényrendezvény biztonságibiztonsági vezetőjevezetője ésés aa rendőrség,rendőrség,
mentők,mentők, katasztrófavédelmikatasztrófavédelmi igazgatóság,igazgatóság, tűzoltóságtűzoltóság intézkedésreintézkedésre
jogosultjogosult vezetőivezetői végeznekvégeznek irányítóiirányítói feladatokat,feladatokat, aa kommunikációskommunikációs

Szabadtéri rendezvények

mentők,mentők, katasztrófavédelmikatasztrófavédelmi igazgatóság,igazgatóság, tűzoltóságtűzoltóság intézkedésreintézkedésre
jogosultjogosult vezetőivezetői végeznekvégeznek irányítóiirányítói feladatokat,feladatokat, aa kommunikációskommunikációs
lehetőségekrőllehetőségekről –– tömegtájékoztatástömegtájékoztatás –– gondoskodniagondoskodnia kellkell..

�� AzAz RR.. 597597.. §§ ((22)) bekezdésebekezdése helyébehelyébe aa következőkövetkező rendelkezésrendelkezés léplép::
„(„(22)) AzAz ülőhelyekülőhelyek esetébenesetében alkalmazottalkalmazott lépcsők,lépcsők, közlekedőkközlekedők
legkisebblegkisebb szabadszabad szélességeszélessége 11,,0505 m,m, aa szektorokatszektorokat elválasztó,elválasztó,
közlekedőkközlekedők esetébenesetében 22,,1010 mm.. AmennyibenAmennyiben aa rendezvényrendezvény
asztalokkalasztalokkal ésés azokazok körülkörül elhelyezettelhelyezett ülőhelyekkelülőhelyekkel kerülkerül
megrendezésre,megrendezésre, akkorakkor azokazok elhelyezésekorelhelyezésekor azaz ((11)) bekezdésbekezdés d)d)––e)e)
pontjaibanpontjaiban foglaltfoglalt követelményeketkövetelményeket kellkell betartanibetartani..””



Tűzoltó készülékek
�� „„1010.. §§ TűzoltóTűzoltó készülékkészülék karbantartástkarbantartást kizárólagkizárólag aa jogszabályijogszabályi feltételeknekfeltételeknek megfelelőmegfelelő

aa hatósághatóság általáltal nyilvántartásbanyilvántartásba vettvett karbantartókarbantartó szervezet,szervezet, vagyvagy azaz ilyenilyen karbantartókarbantartó
szervezettelszervezettel szerződésesszerződéses jogviszonybanjogviszonyban állóálló felülvizsgálófelülvizsgáló végezhetvégezhet..””

�� 1111.. §§ ((22)) AA ciklusidőkciklusidők számításaszámítása alapkarbantartásalapkarbantartás esetébenesetében aa legutolsólegutolsó
karbantartástól,karbantartástól, elsőelső alapkarbantartásalapkarbantartás eseténesetén aa gyártási,gyártási, vagyvagy végellenőrzésivégellenőrzési
időponttól,időponttól, középközép-- ésés teljesteljes körűkörű karbantartáskarbantartás esetébenesetében aa tűzoltótűzoltó készülékenkészüléken
feltüntetettfeltüntetett gyártásigyártási időponttólidőponttól történiktörténik.. HaHa gyártásigyártási időpontkéntidőpontként csakcsak azaz évév vanvan
feltüntetve,feltüntetve, azaz adottadott évév januárjanuár 3131..,, haha aa gyártásgyártás éveéve ésés negyedévenegyedéve vanvan jelölve,jelölve, azaz
adottadott negyedévnegyedév elsőelső hónapjánakhónapjának utolsóutolsó napjanapja aa gyártásigyártási időpontidőpont..

�� 2121..§§ ((55)) AA karbantartástkarbantartást igazolóigazoló címkecímke
�� a)a) öntapadósöntapadós kivitelű,kivitelű,
�� b)b) közérthetőközérthető nyelvezetű,nyelvezetű,�� b)b) közérthetőközérthető nyelvezetű,nyelvezetű,
�� c)c) segédeszközsegédeszköz nélkülnélkül olvasható,olvasható, (a(a betűméretbetűméret minimumminimum 33 mm)mm)
�� „d)„d) logóval,logóval, emblémával,emblémával, ésés aa 2121.. §§ ((44)) bekezdésbekezdés f)f) pontjábanpontjában megadottmegadott adatokadatok

angolangol vagyvagy németnémet nyelvûnyelvû feliratávalfeliratával kiegészíthetõkiegészíthetõ,, és”és”
�� e)e) olyanolyan anyagú,anyagú, melynekmelynek élettartamaélettartama aa felülvizsgálatfelülvizsgálat karbantartáskarbantartás érvényességiérvényességi

idejévelidejével arányosarányos..
�� 3232..§§ ((33)) AA nyilvántartásinyilvántartási naplótnaplót aa tűzvédelmitűzvédelmi szabályzathozszabályzathoz csatolvacsatolva kellkell tárolnitárolni.. AA

tűzvédelmitűzvédelmi szabályzatszabályzat készítésérekészítésére nemnem kötelezettkötelezett készenlétbenkészenlétben tartóknaktartóknak –– 55 dbdb
készenlétbenkészenlétben tartotttartott tűzoltótűzoltó készülékkészülék alatt„alatt„–– legfeljebblegfeljebb 55 dbdb készenlétbenkészenlétben tartotttartott
tűzoltótűzoltó készülékkészülék eseténesetén ––”,”,

�� –– nemnem kellkell nyilvántartásinyilvántartási naplótnaplót vezetni,vezetni, 55--nélnél többtöbb készenlétbenkészenlétben tartotttartott tűzoltótűzoltó
készülékkészülék eseténesetén aa nyilvántartásinyilvántartási naplótnaplót aa tűzvédelmitűzvédelmi oktatásioktatási dokumentációhozdokumentációhoz
csatolvacsatolva kellkell tárolnitárolni..



Tűzoltó vízforrások

�� 3737..§§ ((33)) „A„A felülvizsgálatotfelülvizsgálatot végzővégző személyszemély aa tapasztalttapasztalt hiányosságokhiányosságok
eseténesetén intézkedikintézkedik azaz üzemszerűüzemszerű állapotállapot visszaállításáravisszaállítására..”” helyetthelyett „A„A
felülvizsgálatotfelülvizsgálatot végzővégző személyszemély aa tapasztalttapasztalt hiányosságokhiányosságok eseténesetén
írásbanírásban értesítiértesíti aa tűzoltótűzoltó vízforrásvízforrás üzembenüzemben tartásáérttartásáért felelősfelelős
szervezetet,szervezetet, vagyvagy aa hiányosságothiányosságot azonnalazonnal megszüntetimegszünteti..””

�� 3838..§§ ((11)) FöldFöld alattialatti ésés földföld felettifeletti tűzcsapoktűzcsapok esetébenesetében (a(a
továbbiakbantovábbiakban:: tűzcsapok)tűzcsapok) azaz épületek,épületek, építményeképítmények használatbahasználatba
vételivételi eljárásaeljárása soránsorán aa kérelemkérelem benyújtásabenyújtása előttelőtt - legfeljebb 30
nappal készült helyett - aa „fél„fél évvelévvel korábban”,,korábban”,, aa legkedvezőtlenebblegkedvezőtlenebb
fogyasztásifogyasztási időszakbanidőszakban végzett,végzett, aa tűzcsapoktűzcsapok vízhozamánakvízhozamánakfogyasztásifogyasztási időszakbanidőszakban végzett,végzett, aa tűzcsapoktűzcsapok vízhozamánakvízhozamának
mérésérőlméréséről felvettfelvett vízhozamvízhozam mérésimérési jegyzőkönyvveljegyzőkönyvvel igazolniigazolni kellkell azaz
előírtelőírt oltóvízoltóvíz mennyiségmennyiség meglététmeglétét.. AA méréstmérést azaz épület,épület, építményépítmény 100100
mm--eses körzeténkörzetén belülibelüli tűzcsapoktűzcsapok egyidejűegyidejű működésévelműködésével kellkell elvégeznielvégezni..
HaHa azaz oltáshozoltáshoz szükségesszükséges oltóvízoltóvíz víztározórólvíztározóról ésés vízhálózatrólvízhálózatról
együttesenegyüttesen kerültkerült biztosításra,biztosításra, akkorakkor aa vízhozamvízhozam mérésmérés csakcsak aa
vízhálózatbólvízhálózatból kiveendőkiveendő vízmennyiségrevízmennyiségre vonatkozikvonatkozik..



Tűzjelző és oltóberendezésekkel kapcsolatban

�� AzAz RR.. 135135.. §§--aa aa következőkövetkező ((22)) bekezdésselbekezdéssel egészülegészül ki,ki, eddigeddig aa
204204..§§ ((11)) tartalmaztatartalmazta::

�� „(„(22)) AA vonatkozóvonatkozó műszakiműszaki követelménykövetelmény vagyvagy aa tűzvédelmitűzvédelmi hatósághatóság általáltal
előírtelőírt beépítettbeépített tűzjelzőtűzjelző ésés tűzoltótűzoltó berendezésekberendezések tervszerű,tervszerű, részlegesrészleges vagyvagy
teljesteljes üzemszünetét,üzemszünetét, aa kikapcsoláskikapcsolás előttelőtt legalábblegalább 55 munkanappalmunkanappal
írásban,illetveírásban,illetve aa 4848 óránórán belülbelül elel nemnem háríthatóhárítható meghibásodástmeghibásodást
haladéktalanulhaladéktalanul telefonontelefonon jeleznijelezni kellkell aa tűzoltóságitűzoltósági ügyeletnekügyeletnek..””

�� AzAz alábbialábbi részekrészek pedigpedig kikerültekkikerültek::
�� 137137.. §§ ((33)) HaHa aa létesítéstlétesítést jogszabályjogszabály vagyvagy aa tűzvédelmitűzvédelmi hatósághatóság írjaírja elő,elő, azaz

egyeztetéstegyeztetést mindenminden esetbenesetben aa tűzvédelmitűzvédelmi hatósághatóság bevonásávalbevonásával kellkell
�� 137137.. §§ ((33)) HaHa aa létesítéstlétesítést jogszabályjogszabály vagyvagy aa tűzvédelmitűzvédelmi hatósághatóság írjaírja elő,elő, azaz

egyeztetéstegyeztetést mindenminden esetbenesetben aa tűzvédelmitűzvédelmi hatósághatóság bevonásávalbevonásával kellkell
megtartanimegtartani..

�� 140140.. §§ ((33)) AA tűzvédelmitűzvédelmi hatósághatóság beépítettbeépített tűzvédelmitűzvédelmi berendezésberendezés
tervdokumentációjáttervdokumentációját elbírálóelbíráló ügyintézőjénekügyintézőjének –– berendezésnekberendezésnek megfelelőmegfelelő
(jelző(jelző vagyvagy oltó)oltó) –– tervezőitervezői tűzvédelmitűzvédelmi szakvizsgáraszakvizsgára felkészítőfelkészítő tanfolyamottanfolyamot
kellkell elvégeznieelvégeznie..

�� ((44)) AA tűzvédelmitűzvédelmi hatósághatóság aa beépítettbeépített tűzvédelmitűzvédelmi berendezésberendezés létesítésétlétesítését
csakcsak abbanabban azaz esetbenesetben engedélyezheti,engedélyezheti, haha aa berendezésberendezés engedélye,engedélye,
tanúsítványatanúsítványa alapjánalapján azaz adottadott felhasználásifelhasználási célnakcélnak aa berendezésberendezés megfelelmegfelel..



Villámvédelem

�� Az R. 225. Az R. 225. §§ (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
�� „(2) Az e rendelet szerinti villámvédelmi berendezés tervezésére csak a „(2) Az e rendelet szerinti villámvédelmi berendezés tervezésére csak a 

Magyar Mérnöki Kamara tervezõi névjegyzékében szereplõ Magyar Mérnöki Kamara tervezõi névjegyzékében szereplõ villamos villamos 
tervezõ jogosult, aki az érvényes vonatkozó mûszaki tervezõ jogosult, aki az érvényes vonatkozó mûszaki 
követelményen alapuló, az OKFkövetelményen alapuló, az OKF--fel egyeztetett, a Magyar Mérnöki fel egyeztetett, a Magyar Mérnöki 
Kamara (a továbbiakban: MMK) által akkreditált villámvédelmi Kamara (a továbbiakban: MMK) által akkreditált villámvédelmi 
létesítési vizsgát eredményesen letette, vagy szakmai gyakorlata létesítési vizsgát eredményesen letette, vagy szakmai gyakorlata 
és képzettsége alapján kiemelt gyakorlottságát az MMK és képzettsége alapján kiemelt gyakorlottságát az MMK 
megállapította.”megállapította.”

�� Az R. 226. Az R. 226. §§ (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:�� Az R. 226. Az R. 226. §§ (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
�� „(3) Az e rendelet szerint létesített villámvédelmi berendezés esetében a „(3) Az e rendelet szerint létesített villámvédelmi berendezés esetében a 

felülvizsgálatok vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan felülvizsgálatok vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan 
személy jogosult, aki a vonatkozó mûszaki követelményt tananyagi szinten személy jogosult, aki a vonatkozó mûszaki követelményt tananyagi szinten 
oktató OKJoktató OKJ--s „villámvédelmi felülvizsgáló” képesítést szerzett, vagy a s „villámvédelmi felülvizsgáló” képesítést szerzett, vagy a 
vonatkozó mûszaki követelmények anyagából akkreditált, az OKF által vonatkozó mûszaki követelmények anyagából akkreditált, az OKF által 
elfogadott villámvédelmi tanfolyami képzésben részesült, és eredményes elfogadott villámvédelmi tanfolyami képzésben részesült, és eredményes 
vizsgát tett.”vizsgát tett.”

�� Az R. 226. Az R. 226. §§--a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
�� „(5) A tûzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell „(5) A tûzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell 

figyelembe venni.”figyelembe venni.”



�� AzAz RR.. 375375.. §§--aa helyébehelyébe aa következõkövetkezõ rendelkezésrendelkezés léplép::
�� „„375375.. §§ AzAz „A”„A” ésés „B”„B” tûzveszélyességitûzveszélyességi osztálybaosztályba tartozótartozó helyiségek,helyiségek,

aa füstmentesfüstmentes lépcsõházaklépcsõházak,, valamintvalamint aa tömegtartózkodástömegtartózkodás céljáracéljára
szolgálószolgáló helyiségekhelyiségek menekülésimenekülési útvonalánakútvonalának padlópadló--,, falfal-- ésés
mennyezetburkolatamennyezetburkolata AA11 vagyvagy AA22 tûzvédelmitûzvédelmi osztályúosztályú lehetlehet..””

�� AzAz RR.. 405405.. §§ ((22)) bekezdésebekezdése helyébehelyébe ::
�� AA lakásoklakások épületenépületen belülibelüli bejáratibejárati ajtajaiajtajai legalábblegalább DD EIEI 3030

követelménynekkövetelménynek feleljenekfeleljenek meg,meg, haha azaz ajtókajtók
�� a)a) közvetlenülközvetlenül aa lépcsőházbalépcsőházba nyílnak,nyílnak,
�� b)b) legközelebbilegközelebbi pontjapontja aa lépcsőházbalépcsőházba vezetővezető ajtótólajtótól 33 méternélméternél

kisebbkisebb távolságbantávolságban van,van,
�� b)b) legközelebbilegközelebbi pontjapontja aa lépcsőházbalépcsőházba vezetővezető ajtótólajtótól 33 méternélméternél

kisebbkisebb távolságbantávolságban van,van,
�� c)c) középmagasközépmagas ésés magasmagas lakóépületbenlakóépületben találhatók,találhatók, vagyvagy
�� d)d) szabadtériszabadtéri folyósórafolyósóra nyílnaknyílnak ésés aa kétirányúkétirányú menekülésmenekülés lehetőségelehetősége

nemnem biztosítottbiztosított
� a következőkövetkező rendelkezésrendelkezés léplép::
�� „(„(22)) KözépmagasKözépmagas vagyvagy magasmagas épületbenépületben találhatótalálható lakásoklakások zártzárt

menekülésimenekülési útvonalára,útvonalára, vagyvagy lépcsőházbalépcsőházba nyílónyíló bejáratibejárati ajtóiajtói
legalábblegalább DD EIEI 3030 követelménynekkövetelménynek feleljenekfeleljenek megmeg..””



Oltóvíz ellátással kapcsolatban

�� Az R. 430. Az R. 430. §§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
�� „(6) A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszerzési helyeken „(6) A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszerzési helyeken 

gépjárműparkolót kialakítani nem lehet. Ezeken a területeken a parkolási tilalmat gépjárműparkolót kialakítani nem lehet. Ezeken a területeken a parkolási tilalmat 
táblával táblával vagy aszfaltfestéssel jelölni kellvagy aszfaltfestéssel jelölni kell. A tűzoltási felvonulási területen elhelyezett . A tűzoltási felvonulási területen elhelyezett 
tűzcsapok 1,5 méteres körzetén belül gépjármű nem parkolhat, és ezt jelölni kell.”tűzcsapok 1,5 méteres körzetén belül gépjármű nem parkolhat, és ezt jelölni kell.”

�� Az R. 431. Az R. 431. §§ (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:(4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
�� (A középmagas és magas épületek tűzoltásához szükséges vízellátási követelmények (A középmagas és magas épületek tűzoltásához szükséges vízellátási követelmények 

szempontjából az általános érvényű előírásokon túl)szempontjából az általános érvényű előírásokon túl)
�� „a) „a) aa középmagas és magas épülettől középmagas és magas épülettől legalább 1 legalább 1 tûzcsapnaktûzcsapnak a megközelítési a megközelítési 

útvonalon mérten legfeljebb 50 méterre lennie kell, és”útvonalon mérten legfeljebb 50 méterre lennie kell, és”
�� Az R. 446. Az R. 446. §§--aa a következő (3)a következő (3)––(5) bekezdéssel egészül ki:(5) bekezdéssel egészül ki:�� Az R. 446. Az R. 446. §§--aa a következő (3)a következő (3)––(5) bekezdéssel egészül ki:(5) bekezdéssel egészül ki:
�� „(3) A meglévő szárazfelszálló vezeték az I. fokú tűzvédelmi hatóság engedélyével „(3) A meglévő szárazfelszálló vezeték az I. fokú tűzvédelmi hatóság engedélyével 

átalakítható oly módon, hogy a vízkivételi hely csak a hatodik és fölötte minden átalakítható oly módon, hogy a vízkivételi hely csak a hatodik és fölötte minden 
második emeleten legyen biztosított.második emeleten legyen biztosított.

�� (4) A vízkivételi helyeket zárt szekrényben elhelyezett csatlakozócsonkokkal kell (4) A vízkivételi helyeket zárt szekrényben elhelyezett csatlakozócsonkokkal kell 
biztosítani, a nyithatóság módját az első fokú tűzvédelmi hatósággal kell biztosítani, a nyithatóság módját az első fokú tűzvédelmi hatósággal kell 
engedélyeztetni.engedélyeztetni.

�� (5) Az átalakított szárazfelszálló rendszert a bejáratoknál (5) Az átalakított szárazfelszálló rendszert a bejáratoknál –– a csatlakozó szintek a csatlakozó szintek 
feltüntetésével feltüntetésével –– és az adott szinteken után világító vagy világító jellel kell és az adott szinteken után világító vagy világító jellel kell 
megjelölni.”megjelölni.”



Egyéb használati szabályok

�� Az R. 450. Az R. 450. §§ (2) bekezdése helyébe a (2) bekezdése helyébe a következõkövetkezõ rendelkezés lép:rendelkezés lép:
�� „(2) Amennyiben a rádióforgalmazás nem vagy nem „(2) Amennyiben a rádióforgalmazás nem vagy nem megfelelõmegfelelõ

módon biztosított az építményben, az EDR rendszer vonatkozásában módon biztosított az építményben, az EDR rendszer vonatkozásában 
beltéri kézi rádiós lefedettséget, azaz 1 mbeltéri kézi rádiós lefedettséget, azaz 1 m--es beltéri magasságban es beltéri magasságban 
minimum minimum ––85 85 dBmdBm jelszintet biztosító berendezés kiépítését a jelszintet biztosító berendezés kiépítését a 
beruházónak biztosítania kell.”beruházónak biztosítania kell.”

�� Az R. 455. Az R. 455. §§--aa helyébe a helyébe a következõkövetkezõ rendelkezés lép:rendelkezés lép:
�� „455. „455. §§ Egy építési telken belül a szomszédos épületek Egy építési telken belül a szomszédos épületek 

között nem kell között nem kell tûztávolságottûztávolságot tartani, ha az épületek a tartani, ha az épületek a 
�� „455. „455. §§ Egy építési telken belül a szomszédos épületek Egy építési telken belül a szomszédos épületek 

között nem kell között nem kell tûztávolságottûztávolságot tartani, ha az épületek a tartani, ha az épületek a 
tûzállóságitûzállósági fokozatuk és fokozatuk és tûzveszélyességitûzveszélyességi osztályba osztályba 
sorolásuk alapján a vonatkozó követelményeknek sorolásuk alapján a vonatkozó követelményeknek 
megfelelõenmegfelelõen egy egy tûzszakaszbantûzszakaszban is is elhelyezhetõkelhelyezhetõk.. Ebben az Ebben az 
esetben a esetben a tûzszakasztûzszakasz területe az érintett épületek alapterületének területe az érintett épületek alapterületének 
összege.” összege.” 



Lépcsőházi tárolás, virág, kívánságlámpás

�� Az R. 466. Az R. 466. §§--aa a a következõkövetkezõ (5)(5)––(6) bekezdéssel egészül ki:(6) bekezdéssel egészül ki:
�� „(5) A menekülési útvonal szükséges szabad szélességét kiürítés számítással kell „(5) A menekülési útvonal szükséges szabad szélességét kiürítés számítással kell 

meghatározni, ami nem lehet kevesebb mint a (6) bekezdésben meghatározott meghatározni, ami nem lehet kevesebb mint a (6) bekezdésben meghatározott 
legkisebb szabad szélesség.legkisebb szabad szélesség.

�� (6) A menekülési útvonal legkisebb szabad szélessége (6) A menekülési útvonal legkisebb szabad szélessége –– nyílászárók kivételével nyílászárók kivételével –– az az 
alábbiak:alábbiak:

�� a) általános esetben 1,10 m,a) általános esetben 1,10 m,
�� b) mozgásukban korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló helyiségek esetében b) mozgásukban korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló helyiségek esetében 

1,20 m,1,20 m,
�� c) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségek esetében 1,65 m.”c) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségek esetében 1,65 m.”
�� Az R. a Az R. a következõkövetkezõ, 233. alcímhez tartozó 592/A. , 233. alcímhez tartozó 592/A. §§--salsal egészül ki:egészül ki:
�� „592/A. „592/A. §§ (1) (1) LakórendeltetésûLakórendeltetésû épületek, épületrészek területén a menekülésre épületek, épületrészek területén a menekülésre 

számításba vett számításba vett közlekedõkönközlekedõkön, , lépcsõházakbanlépcsõházakban éghetõéghetõ anyagok, és a menekülési anyagok, és a menekülési 
�� „592/A. „592/A. §§ (1) (1) LakórendeltetésûLakórendeltetésû épületek, épületrészek területén a menekülésre épületek, épületrészek területén a menekülésre 

számításba vett számításba vett közlekedõkönközlekedõkön, , lépcsõházakbanlépcsõházakban éghetõéghetõ anyagok, és a menekülési anyagok, és a menekülési 
útvonalat útvonalat leszûkítõleszûkítõ tárgyak tárgyak –– az 575/A. az 575/A. §§ (1) bekezdésben és ezen szakasz (2) (1) bekezdésben és ezen szakasz (2) 
bekezdésében foglalt kivétellel bekezdésében foglalt kivétellel –– nem nem helyezhetõkhelyezhetõk el, továbbá ott a rendeltetéssel el, továbbá ott a rendeltetéssel 
nem nem összefüggõösszefüggõ elektromos berendezés felügyelet nélkül nem elektromos berendezés felügyelet nélkül nem üzemeltethetõüzemeltethetõ..

�� (2) (2) LakórendeltetésûLakórendeltetésû épületek, épületrészek menekülésre számításba vett épületek, épületrészek menekülésre számításba vett 
közlekedõinközlekedõin, , lépcsõházaklépcsõházak pihenõinpihenõin növények növények elhelyezhetõkelhelyezhetõk, amennyiben a , amennyiben a 
menekülési útvonalat nem menekülési útvonalat nem szûkítikszûkítik le.”le.”

�� Az R. 569. Az R. 569. §§--aa következõkövetkezõ (4) bekezdéssel egészül ki:(4) bekezdéssel egészül ki:
�� „(4) A meleg „(4) A meleg levegõlevegõ felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal mûködõmûködõ repülõrepülõ szerkezet szerkezet ––

a a hõlégballonhõlégballon és a és a hõléghajókivételévelhõléghajókivételével –– nem nem üzemeltethetõüzemeltethetõ.”.”



Új OTSZ

�� A rendelkezésre álló idő kevés lenne a tervezettel kapcsolatos A rendelkezésre álló idő kevés lenne a tervezettel kapcsolatos 
ismeretek elmondására, ezért csak a célkitűzéseket ismertetem. A ismeretek elmondására, ezért csak a célkitűzéseket ismertetem. A 
jogszabály kidolgozása folyamatban van, megjelenése jövő évre jogszabály kidolgozása folyamatban van, megjelenése jövő évre 
várható.várható.

CélkitűzésekCélkitűzések
-- védelmi célok világos megfogalmazásavédelmi célok világos megfogalmazása-- védelmi célok világos megfogalmazásavédelmi célok világos megfogalmazása
-- tényleges kockázathoz igazított követelményektényleges kockázathoz igazított követelmények
-- keretszabály + pl. műszaki, tűzvédelmi irányelvekkeretszabály + pl. műszaki, tűzvédelmi irányelvek
-- nagyobb tervezői szabadság + felelősség nagyobb tervezői szabadság + felelősség 
-- rugalmas, alternatívát kínáló rendszerrugalmas, alternatívát kínáló rendszer
-- szakmai szervezetek bevonásaszakmai szervezetek bevonása
-- rendszeresrendszeres felülvizsgálat,felülvizsgálat, aa felülvizsgálatfelülvizsgálat alapjánalapján aa szükségesszükséges

módosításokmódosítások végrehajtásavégrehajtása (irányelv(irányelv esetébenesetében notifikációnotifikáció nélkül)nélkül)



További használati szabályokTovábbi használati szabályok

RR.. 585585..§§ ((66)) bekezdésselbekezdéssel egészülegészül kiki.. „A„A tűzszakasztűzszakasz--határonhatáron lévőlévő
tűzgátlótűzgátló ajtókatajtókat „Tűzszakasz„Tűzszakasz--határ!határ! AzAz ajtóajtó önműködőönműködő csukódásátcsukódását
biztosítanibiztosítani kell”kell” felirattalfelirattal vagyvagy jelzésseljelzéssel kellkell ellátni,ellátni, tartós,tartós, jóljól észlelhetőészlelhető ésés
olvashatóolvasható méretűméretű kivitelbenkivitelben..””

�� RR.. 575575/A/A.. §§((11),), eddigeddig 375375 §§ létesítésilétesítési előíráselőírás voltvolt AzAz épületeképületek
menekülésremenekülésre számításbaszámításba vettvett közlekedőin,közlekedőin, lépcsőházaibanlépcsőházaiban éghetőéghető anyagúanyagú
installációk,installációk, dekorációk,dekorációk, szőnyegek,szőnyegek, falikárpitok,falikárpitok, továbbátovábbá egyébegyéb éghetőéghetőinstallációk,installációk, dekorációk,dekorációk, szőnyegek,szőnyegek, falikárpitok,falikárpitok, továbbátovábbá egyébegyéb éghetőéghető
anyagokanyagok -- azaz építésiépítési termékektermékek ésés biztonságibiztonsági jelekjelek kivételévelkivételével -- azaz
elhelyezésselelhelyezéssel érintettérintett falfal vagyvagy aa padlópadló felületénekfelületének legfeljebblegfeljebb 1515%%--áigáig
helyezhetőkhelyezhetők elel..

�� ((22)) FüstmentesFüstmentes lépcsőházbanlépcsőházban -- aa biztonságibiztonsági jelekjelek kivételévelkivételével -- nemnem
helyezhetőhelyezhető elel éghetőéghető anyag,anyag, installáció,installáció, dekoráció,dekoráció, szőnyeg,szőnyeg, falikárpitfalikárpit..

�� ((33)) AA menekülésremenekülésre számításbaszámításba vettvett közlekedőkben,közlekedőkben, lépcsőházakbanlépcsőházakban ésés aa
pinceszintipinceszinti helyiségekbenhelyiségekben elhelyezettelhelyezett installációk,installációk, dekorációk,dekorációk, anyagokanyagok aa hőhő--
ésés füstelvezetésfüstelvezetés hatékonyságáthatékonyságát nemnem ronthatjákronthatják..



�� ((44)) 5050 főfő felettifeletti befogadóképességű,befogadóképességű, aa zenés,zenés, táncostáncos rendezvényekrendezvények
működésénekműködésének biztonságosabbábiztonságosabbá tételérőltételéről szólószóló kormányrendeletkormányrendelet szerintiszerinti
zenés,zenés, táncostáncos rendezvényekrendezvények tartásáratartására szolgálószolgáló helyiségbenhelyiségben égéskésleltetett,égéskésleltetett,
lángmentesítettlángmentesített dekoranyagokdekoranyagok vagyvagy akkreditáltakkreditált laboratóriumlaboratórium általáltal igazolt,igazolt, aa
vonatkozóvonatkozó műszakiműszaki követelménykövetelmény szerintiszerinti 11--eses osztálynakosztálynak megfelelőmegfelelő
függönyökfüggönyök alkalmazhatóakalkalmazhatóak..

�� ((55)) ÉpületekÉpületek menekülésimenekülési útvonalaiútvonalai nemnem szűkíthetőkszűkíthetők lele..�� ((55)) ÉpületekÉpületek menekülésimenekülési útvonalaiútvonalai nemnem szűkíthetőkszűkíthetők lele..



Köszönöm megtisztelő Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!figyelmüket!


