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III. Kormányrendeletek

A Kormány 184/2011. (IX. 6.) Korm. rendelete
a Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport elõirányzat felhasználásának szabályairól szóló
20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (1) bekezdés e) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. § (1) A Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport elõirányzat felhasználásának szabályairól szóló 20/2011. (III. 2.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: R) 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

( Támogatás)

„c) az (1) bekezdésben foglalt szervezetek 2010. december 31-ig keletkezett tartozásállományának és annak kamatai,

továbbá az (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt szervezetek 2010. december 31-ig keletkezett szerzõdéses

kötelezettségvállalásai (a továbbiakban együtt: tartozásállomány) rendezésére, csökkentésére”

(nyújtható.)

(2) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján támogatás nyújtható azon kedvezményezett számára is, amely egy

másik, tartozásállománnyal rendelkezõ (1) bekezdés szerinti szervezet tartozásállományának rendezését,

csökkentését részben vagy egészben vállalja. A támogatást ebben az esetben a kedvezményezettnek elkülönítetten

kell kezelnie, nyilvántartania, és azt kizárólag a (2) bekezdés c) pontjában, valamint a támogatási szerzõdésben foglalt

célokra fordíthatja.”

(3) Az R. a következõ 12. §-sal egészül ki:

„12. § A Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport elõirányzat felhasználásának szabályairól szóló 20/2011. (III. 2.) Korm.

rendelet módosításáról szóló 184/2011. (IX. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 2. § (2) bekezdés

c) pontjában és 2. § (3) bekezdésében foglaltakat az R. hatálybalépését követõen benyújtott támogatási kérelmek

alapján lefolytatott eljárások során kell alkalmazni.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek

Állami Felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési

Hatóság elnökének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelete
a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos
technikai feladatokról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 60. § (1) bekezdés e) és h) pontjában, valamint

a 60. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az MNB tv. 4. § (2) és (6) bekezdésében meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendeletet kell alkalmazni

a) az MNB által kibocsátott, forgalomban lévõ, továbbá a forgalomból bevont, de törvényes fizetõeszközre még

átváltható forintbankjegyek (a továbbiakban: forintbankjegy), valamint

b) a 3. § (1) bekezdése, a 3. § (2) bekezdés b) pontja, a 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja, a 3. § (4) bekezdése, a 7. §,

valamint a 14–17. § tekintetében – az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések

megállapításáról szóló, 2001. június 28-i 1338/2001/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Tanácsi rendelet)

nem szabályozott kérdésekben – a pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény által kibocsátott, forgalomban

lévõ, továbbá a forgalomból bevont, de törvényes fizetõeszközre még átváltható külföldi bankjegyek

(a továbbiakban: külföldi bankjegy)

[a továbbiakban az a) és b) pont alatti bankjegyek együtt: bankjegy]

feldolgozására, forgalmazására, valamint hamisítás elleni védelmére.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. automata bankjegykiadó gép: olyan – bankjegyvizsgáló gépnek nem minõsülõ – önkiszolgáló berendezés, amely az

ügyfél számára lehetõvé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz használatával fizetési számla terhére bankjegyet

vegyen fel (például bankjegykiadó automata (ATM), készpénzfelvételi funkcióval rendelkezõ önkiszolgáló

pénztárgép);

2. átlagos napi forint készpénzforgalom: a hitelintézeti és a postai fiók adott pénztárában egy naptári évben

lebonyolított, a 16. pont aa), ae), af), ba), be) és bf) alpontja szerinti forint készpénzforgalmazási mûveletek

összértékének azon munkanapokra vetített hányada, amelyeken a hitelintézeti és a postai fiók adott pénztára forint

készpénzforgalmazást bonyolított;

3. átlagos napi forint kifizetési forgalom: adott hitelintézeti és postai fiókban egy naptári évben, a 16. pont aa), ae), af),

ba), be) és bf) alpontja szerinti készpénzforgalmazási mûveletek során teljesített forint kifizetések összértékének azon

munkanapokra vetített hányada, amelyeken az adott hitelintézeti és postai fiók készpénzforgalmazás keretében forint

kifizetést teljesített;

4. átváltási határnap: azon – az MNB 2004. május 1-je elõtt közzétett hirdetményében (a továbbiakban: MNB

hirdetmény) vagy az MNB tv. 31. § (3) bekezdésében foglalt határidõk figyelembevételével, illetve a pénzkibocsátásra

jogosult külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében meghatározott – idõpont, ameddig a

forgalomból bevont bankjegy törvényes fizetõeszközre átváltható;
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5. bankjegy-visszaforgatás: a bankjegyek forgalmazása keretében teljesített

a) bankjegykifizetés,

b) bankjegykiadás,

c) bankjegyátadás;

6. bankjegyvizsgáló gép:

a) alkalmazott által mûködtetett gép, amely lehet

aa) bankjegyfeldolgozó és -válogató gép,

ab) bankjegy-valódiságvizsgáló gép,

ac) pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyfeldolgozó és -válogató gép,

ad) pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegy-valódiságvizsgáló gép,

b) ügyfél által kezelt gép, amely lehet

ba) bankjegybefizetésre alkalmas gép,

bb) bankjegy-visszaforgató gép,

bc) kombinált bankjegy be- és kifizetõ gép,

bd) bankjegy-kifizetõ gép;

7. bevonási határnap: azon – MNB hirdetményben vagy MNB rendeletben, illetve a pénzkibocsátásra jogosult külföldi

intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében meghatározott – idõpont, amikortól a forgalomból bevont

bankjegy elveszti törvényes fizetõeszköz jellegét;

8. egyéb gazdasági szereplõ: az a pénzfeldolgozónak vagy pénzforgalmazónak nem minõsülõ természetes és jogi

személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki, illetve amely kiegészítõ tevékenységként ügyfél

által kezelt gépen vagy automata bankjegykiadó gépen keresztül bankjegyek visszaforgatásával foglalkozik,

e kiegészítõ tevékenység keretén belül;

9. forgalomból bevont bankjegy: törvényes fizetõeszköznek már nem minõsülõ, MNB hirdetményben vagy MNB

rendeletben, illetve a pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében

ilyenként meghatározott bankjegy;

10. forgalomképes bankjegy: olyan, törvényes fizetõeszköznek minõsülõ, valódi

a) forintbankjegy, amely az 1. mellékletben foglalt válogatási kritériumok,

b) eurobankjegy, amely az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve

visszaforgatásáról szóló, 2010. szeptember 16-i EKB/2010/14 európai központi banki határozat (a továbbiakban:

EKB határozat) IIIa. és IIIb. mellékletében meghatározott minimumelõírások,

c) egyéb külföldi bankjegy, amely a kibocsátó forgalomképességre vonatkozó rendelkezései

alapján bankjegy-visszaforgatásra alkalmas;

11. forgalomképtelen bankjegy:

a) a forgalomból bevont valódi bankjegy, valamint

b) az olyan, törvényes fizetõeszköznek minõsülõ, valódi

ba) forintbankjegy, amely az 1. mellékletben foglalt válogatási kritériumok,

bb) eurobankjegy, amely az EKB határozat IIIa. és IIIb. mellékletében meghatározott minimumelõírások,

bc) egyéb külföldi bankjegy, amely a kibocsátó forgalomképességre vonatkozó rendelkezései

alapján bankjegy-visszaforgatásra nem alkalmas;

12. hamis bankjegy: a valódi bankjegy képének, címletértékének vagy biztonsági elemeinek felhasználásával, annak

utánzásával vagy módosításával, megtévesztési szándékkal készített hamisítvány;

13. hamisgyanús bankjegy: olyan, akár törvényes fizetõeszköznek minõsülõ, akár már forgalomból bevont bankjegy,

amelynek valódiságát illetõen – a pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó által a 3. § (3), illetve (4) bekezdése szerint

elvégzett valódiságvizsgálat alapján, szakmailag megalapozott – kétség merül fel;

14. hiányos bankjegy: az 1. melléklet 4.5. és 4.6. pontja szerinti forgalomképtelen bankjegy;

15. iker-pénztár: közvetlenül egymás mellett elhelyezkedõ két pénztár, amelyekben az UV-A/C berendezés közös

használata a pénztár elhagyása nélkül biztosított;

16. készpénzforgalmazás:

a) a bankjegyek forgalmazása körében végzett alábbi mûveletek:

aa) a pénzforgalmazó pénztárában lebonyolított bankjegy ki- és befizetés,

ab) a pénzfeldolgozó által a pénzfeldolgozást követõen – a megbízó rendelkezése szerint – teljesített

bankjegyátadás, ideértve a bankjegykiadásra, illetve –befizetésre fizikailag alkalmas berendezés

feltöltését is,
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ac) a pénzforgalmazók egymás közötti bankjegykereskedelme,
ad) bankjegykiadás, illetve -befizetés arra fizikailag alkalmas berendezéseken keresztül,
ae) a forgalomképes és a törvényes fizetõeszköznek minõsülõ forgalomképtelen forintbankjegyek

címletváltása,
af) a forgalomból bevont, valamint a nehezen felismerhetõ és sérült forintbankjegy átváltása;

b) az érmék forgalmazása körében végzett alábbi mûveletek:
ba) a pénzforgalmazó pénztárában lebonyolított érme ki- és befizetés,
bb) a pénzfeldolgozó által a pénzfeldolgozást követõen – a megbízó rendelkezése szerint – teljesített

érmeátadás, ideértve az érmekiadásra, illetve befizetésre fizikailag alkalmas berendezés feltöltését,
bc) a pénzforgalmazók egymás közötti érmekereskedelme,
bd) érmekiadás, illetve -befizetés arra fizikailag alkalmas berendezéseken keresztül,
be) a forgalomképes és a törvényes fizetõeszköznek minõsülõ forgalomképtelen forintérmék címletváltása,
bf) a forgalomból bevont, valamint a nehezen felismerhetõ és sérült forintérme átváltása;

17. pénzfeldolgozás: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Hpt.) 2. számú melléklet I. 8. pontjában meghatározott tevékenység;
18. pénzfeldolgozó: a Hpt. 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti pénzfeldolgozási tevékenységet végzõ szervezet;
19. pénzforgalmazó:
a) a Hpt. 5. § (1) bekezdése szerinti hitelintézet, ideértve a külföldi székhelyû hitelintézet magyarországi fióktelepét

is (a továbbiakban együtt: hitelintézet),
b) a Hpt. 6/A. § (1) bekezdése szerinti pénzforgalmi intézmény,
c) a Hpt. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti pénzváltási tevékenységet közvetítõ,
d) a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 3. § 38. pontja szerinti Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény

(a továbbiakban: posta),
e) a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nemzetközi postautalvány-szolgáltatást

nyújtó postai szolgáltató;
20. pénztár: a pénzforgalmazó fiókjában a 16. pont aa), ae), af), ba), be) és bf) alpontja szerinti készpénzforgalmazási
mûvelet lebonyolítására szolgáló, az ügyféltérrel egy légtérben kialakított munkaterület vagy az ügyféltértõl
elkülönített helyiség;
21. pénztáros: a pénzforgalmazónak a 16. pont aa), ae), af), ba), be) és bf) alpontja szerinti készpénzforgalmazási
mûveletet végrehajtó alkalmazottja;
22. számlatulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet,
akinek, illetve amelynek a fizetési számláján az ügyfél által kezelt gépen befizetett, illetve felvett készpénz összege
jóváírásra, illetve terhelésre kerül;
23. törvényes fizetõeszköz: az MNB tv. 4. § (2) bekezdése szerinti, illetve a pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény
jogi aktusában vagy hivatalos közleményében ilyenként meghatározott bankjegy;
24. UV-A/C berendezés: forintbankjegyek valódiság-vizsgálatát szolgáló olyan segédeszköz, amely UV-A és UV-C
hullámhossz tartományban is mûködik;
25. ügyfél: a készpénzforgalmazás keretében a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó, az ügyfél által kezelt gép, valamint
az automata bankjegykiadó gép szolgáltatását igénybe vevõ természetes vagy jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezet;
26. vis maior: minden, a pénzfeldolgozót, a pénzforgalmazót és az egyéb gazdasági szereplõt befolyásoló,
elháríthatatlan, a bankjegyellátásban komoly fennakadást okozó természeti vagy társadalmi körülmény, amely az e
rendeletben foglaltak teljesítését befolyásolja, illetve gátolja, így különösen a természeti katasztrófa,
a terrorcselekmény, a sztrájk, a háború és a polgárháború.

3. A bankjegyek forgalmazására vonatkozó szabályok

3. § (1) A pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó, valamint a 4. § (2) és (6) bekezdése, továbbá a 7. § vonatkozásában az egyéb
gazdasági szereplõ – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak azt követõen forgathatja vissza a bankjegyeket, ha azok
valódiságát és forgalomképességét megvizsgálta, és azokat valódinak és forgalomképesnek minõsítette.
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(2) A valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot ismételten nem kell elvégezni

a) az MNB-tõl átvett forintbankjegy vonatkozásában,

b) az eurót törvényes fizetõeszközként bevezetõ tagállam nemzeti központi bankjától átvett eurobankjegy

vonatkozásában,

c) a b) pontban nem szabályozott, pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézménytõl átvett külföldi bankjegy

vonatkozásában, valamint

d) a más pénzfeldolgozótól, pénzforgalmazótól átvett azon bankjegy vonatkozásában, amelynek valódiság- és

forgalomképességi vizsgálatát valamely pénzfeldolgozó, pénzforgalmazó

da) forintbankjegy esetén az MNB honlapján közzétett, az MNB által a 9–11. § szerint bevizsgált, az elvárt

követelményeknek megfelelt és az MNB honlapján közzétett jegyzékben (a továbbiakban: MNB jegyzék)

szereplõ típusú, az ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló géppel,

db) eurobankjegy esetén a 7. §-ban foglaltak szerint,

dc) a db) alpontban nem szabályozott külföldi bankjegy esetén az (1) és (4) bekezdésben foglaltak szerint

már igazoltan elvégezte.

(3) A forintbankjegy valódiságvizsgálatát a kibocsátásáról rendelkezõ MNB hirdetményben, illetve MNB rendeletben,

valamint az MNB-nek az adott címlet leírását tartalmazó kiadványában foglaltak figyelembevételével,

forgalomképességi vizsgálatát pedig az 1. mellékletben foglalt szempontok szerint kell elvégezni.

(4) A külföldi bankjegy tekintetében az (1) bekezdés szerinti vizsgálatok során igazodni kell a kibocsátásra jogosult

külföldi intézmény válogatási követelményeihez, jogi aktusában vagy hivatalos közleményében szereplõ

bankjegyleíráshoz, illetve a bankjegyleírás alapján – az erre szakosodott információszolgáltató szervezet által – a

bankjegyekrõl készített kiadványokban foglaltakhoz.

4. § (1) A forintbankjegy valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát az MNB jegyzékben szereplõ típusú, az ott

meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló géppel vagy kézi ellenõrzéssel kell

elvégezni.

(2) A forintbankjegy automata bankjegykiadó gépen vagy ügyfél által kezelt gépen keresztül – a (6) bekezdésben foglalt

kivétellel – kizárólag abban az esetben forgatható vissza, ha valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát az MNB

jegyzékben szereplõ típusú, az ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló géppel

végezték el, és valódinak és forgalomképesnek találták.

(3) A pénzfeldolgozó által elvégzett valódiság- és forgalomképességi vizsgálat során az MNB jegyzékben szereplõ típusú,

az ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló géppel vizsgált

forintbankjegy-mennyiség arányának éves szinten el kell érnie a 90%-ot.

(4) A tárgyévet megelõzõ naptári évben 40 millió forintot meghaladó átlagos napi forint kifizetési forgalmat lebonyolító

hitelintézeti és postai fiók az ellátmányként vagy ellátmány-kiegészítésként kapott forintbankjegyeket a pénztári

kifizetési forgalomban kizárólag abban az esetben forgathatja vissza, ha éves szinten az ellátmányként és

ellátmány-kiegészítésként kapott forintbankjegyek legalább 90%-ának valódiságát és forgalomképességét az MNB

jegyzékben szereplõ típusú, az ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló géppel

végzett vizsgálattal állapították meg.

(5) A hitelintézeti és a postai fiók az ügyfél által az adott fiókban befizetett forintbankjegyet a pénztári kifizetési

forgalomban kézi ellenõrzést követõen is visszaforgathatja.

(6) A pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplõ vis maior helyzetben – a zavartalan

bankjegyellátás biztosítása érdekében – átmeneti jelleggel kézi ellenõrzéssel is vizsgálhatja a forintbankjegy

valódiságát és forgalomképességét. Ebben az esetben a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági

szereplõ köteles az MNB-t

a) haladéktalanul tájékoztatni a vis maior helyzet beálltáról és annak várható idõtartamáról,

b) utólag, a vis maior helyzet megszûnését követõ hónap utolsó munkanapjáig írásban tájékoztatni az elvégzett kézi

ellenõrzésrõl, ismertetve a vis maior helyzetet, továbbá megjelölve a kézi ellenõrzés tényleges idõtartamát.

5. § (1) Forintbankjegy forgalmazása céljából bankjegyvizsgáló gép kizárólag abban az esetben helyezhetõ üzembe, ha a

bankjegyvizsgáló gép az MNB jegyzékben szereplõ típusú, és az ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval

rendelkezik.

(2) A pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplõ köteles az MNB jegyzékben szereplõ típusú, az ott

meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló gép üzembe helyezésérõl elõzetesen
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– legkésõbb a tervezett üzembe helyezést 20 munkanappal megelõzõen, az üzembe helyezendõ bankjegyvizsgáló

gép típusának, hardver- és szoftver-verziójának megjelölésével – értesíteni az MNB-t. Bankjegyvizsgáló gép üzembe

helyezését a pénzfeldolgozónak, pénzforgalmazónak vagy egyéb gazdasági szereplõnek nem minõsülõ üzemeltetõ is

bejelentheti az MNB-nél.

6. § (1) A forintbankjegyek valódiságvizsgálatához a hitelintézeti és a postai fiókban a tárgyévet megelõzõ naptári évben

5 millió forintot meghaladó átlagos napi forint készpénzforgalmat lebonyolító, az MNB jegyzékben szereplõ típusú, az

ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló géppel fel nem szerelt valamennyi

pénztárban UV-A/C berendezést kell biztosítani.

(2) Az iker-pénztárat elegendõ egy, közös használatú UV-A/C berendezéssel felszerelni.

7. § (1) Az eurobankjegy valódiság-vizsgálatát a Tanácsi rendelet 6. cikkében foglaltak szerint kell elvégezni.

(2) Az eurobankjegy forgalomképességi vizsgálatát képzett személyzettel vagy az eurorendszerhez tartozó valamely

nemzeti központi bank által bevizsgált, a bevizsgáláson az elvárt követelményeknek megfelelt és az EKB honlapján

közzétett jegyzékben szereplõ típusú, az ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ

bankjegyvizsgáló géppel kell végezni.

(3) A Tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés második albekezdése alapján alkalmazandó EKB határozat 13. cikk 2. pontjában

meghatározott átmeneti idõszakban az eurobankjegy automata bankjegykiadó gépen vagy ügyfél által kezelt gépen

keresztül – az EKB határozat 7. cikk 2. pontjában foglalt kivétellel – csak abban az esetben forgatható vissza, ha

valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát az eurorendszerhez tartozó valamely nemzeti központi bank által

bevizsgált, a bevizsgáláson az elvárt követelményeknek megfelelt és az EKB honlapján közzétett jegyzékben szereplõ

típusú, az ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló géppel végezték el.

(4) E § alkalmazásában

a) eurorendszer: az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 282. cikk (1) bekezdés második mondata szerinti

fogalom;

b) képzett személyzet: a pénzforgalmazó, a pénzfeldolgozó és az egyéb gazdasági szereplõ azon alkalmazottja, aki

ismeri az eurobankjegyek eurorendszer által meghatározott és közzétett nyilvános biztonsági jellemzõit, és képes

azok ellenõrzésére, továbbá ismeri az EKB határozat IIIb. mellékletében meghatározott válogatási kritériumokat,

és képes az eurobankjegyek e válogatási kritériumoknak megfelelõ vizsgálatára.

4. A bankjegyvizsgáló gép mûködésére vonatkozó egyes szabályok

8. § (1) A bankjegyvizsgáló gépnek – funkciójától függetlenül – alkalmasnak kell lennie a forintbankjegyeknek

a bankjegyvizsgáló gépet mûködtetõ alkalmazott, illetve a bankjegyvizsgáló gépet kezelõ ügyfél beavatkozása nélküli

(automata) adagolással történõ ellenõrzésére és a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott kategóriákba, az ott

rögzítettek szerint történõ szétválogatására.

(2) A bankjegyvizsgáló gépnek átalakíthatónak kell lennie annak biztosítása érdekében, hogy alkalmas legyen az

esetleges új hamisítványok megbízható felismerésére, valamint adott esetben a változó szigorúságú

forgalomképesség-vizsgálati elõírásokhoz való igazodásra.

(3) A bankjegyvizsgáló gépnek az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen alkalmasnak kell lennie a 2. melléklet

2. pontjában meghatározott kategóriák szerint, az ott rögzítetteknek megfelelõen szétválogatott forintbankjegyek

fizikai elkülönítésére is.

(4) A bankjegyfeldolgozó és -válogató gépnek, a pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyfeldolgozó és -válogató

gépnek, a bankjegy-visszaforgató gépnek, valamint a bankjegy-kifizetõ gépnek az (1) bekezdésben foglaltakon

túlmenõen alkalmasnak kell lennie a forgalomképesség szerinti válogatásra is.

(5) Az ügyfél által kezelt gépnek – a bankjegy-kifizetõ gép kivételével –

a) a hamisgyanús forintbankjegyekre és a nem egyértelmûen valódi forintbankjegyként azonosított tárgyakra

vonatkozó információkat – legalább a befizetõre, illetve a számlatulajdonosra vonatkozó információkkal történõ

összekapcsolásáig – meg kell õriznie,

b) alkalmasnak kell lennie a törvényes fizetõeszköznek minõsülõ valódi forintbankjegyek elfogadására, és

c) biztosítania kell az ellenérték fizetési számlán való jóváírásához szükséges adatokat.
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(6) A bankjegy-visszaforgató gépnek, a bankjegy-kifizetõ gépnek, valamint a pénztárosok kiszolgálására alkalmas

bankjegyfeldolgozó és -válogató gépnek az (1)–(5) bekezdésben foglaltakon túlmenõen biztosítania kell azt is, hogy

a bankjegyfelvétel csak forgalomképes forintbankjegy formájában valósuljon meg.

(7) A bankjegyvizsgáló gép funkcióira és mûködésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a pénzfeldolgozó,

a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplõ ehhez kapcsolódó teendõit a 2. melléklet tartalmazza.

5. A bankjegyvizsgáló gép bevizsgálására és az MNB jegyzékre vonatkozó szabályok

9. § (1) A bankjegyvizsgáló gép bevizsgálását és az MNB jegyzékbe való felvételét a gyártó, a forgalmazó vagy az üzemeltetõ

jogosult kezdeményezni az MNB-nél. Az MNB a bevizsgálási igényt visszautasítja, ha az olyan hardver- és

szoftver-verziójú bankjegyvizsgáló géptípusra vonatkozik, amelynek bevizsgálását már korábban elvégezte.

(2) Az igényt a 3. mellékletben meghatározott formában és tartalommal kell bejelenteni.

(3) Az igénybejelentéshez mellékelni kell az alábbi – elsõsorban magyar nyelvû, ennek hiányában angol nyelvû –

dokumentumokat:

a) a bevizsgálandó bankjegyvizsgáló gép mûködésére vonatkozó, a következõ információkat tartalmazó

dokumentumok:

aa) a bankjegyvizsgáló géppel ellenõrizhetõ címletek és képhelyzetek,

ab) a bankjegyvizsgáló géppel ellenõrizhetõ biztonsági elemek és a biztonsági elemek ellenõrzési módjának

leírása,

ac) a bankjegyvizsgáló gép újabb hamisítványok ellenõrzésére való alkalmassá tételi lehetõsége, az átalakítás

módja és az átalakítás felhasználó általi ellenõrizhetõsége,

ad) a bankjegyvizsgáló gép megbízható mûködése érdekében szükséges karbantartás módja és gyakorisága,

ae) a bankjegyfeldolgozó és -válogató gép esetében a bankjegy-beadagolás módja és a forgalomképesség

szerinti válogatási küszöbértékek módosítási lehetõségének módja,

af) a bankjegy-visszaforgató gép esetében a forgalomképesség szerinti válogatási küszöbértékek módosítási

lehetõségének módja,

b) a bevizsgálandó bankjegyvizsgáló gép felhasználói kézikönyve.

10. § (1) A bevizsgálást az MNB a saját létesítményében vagy a bevizsgálás igénylõje által megjelölt más helyszínen végzi.

(2) Az MNB a bevizsgálást forintbankjegy-hamisítványokból, valamint valódi forgalomképes és valódi forgalomképtelen

forintbankjegyekbõl összeállított tesztcsomaggal végzi.

(3) Ha a bevizsgálást az MNB saját létesítményében végzi, a bevizsgálás díjmentes. Ha a bevizsgálást az MNB a bevizsgálás

igénylõje által megjelölt más helyszínen végzi, a bevizsgálás igénylõje viseli az MNB bevizsgálással összefüggõ

költségeit, így különösen az utazási és szállásköltséget, továbbá gondoskodik a tesztcsomag szállításáról, és viseli az

azzal összefüggõ költségeket, így különösen a szállítási költséget és az MNB által jóváhagyott biztosítás, bankgarancia

díját.

(4) A bevizsgálás eredménye kizárólag az MNB által bevizsgált bankjegyvizsgáló géptípusra és annak a bevizsgáláskor

alkalmazott hardver- és szoftver-verziójára vonatkozóan, valamint a bevizsgálás során használt tesztcsomag

tekintetében érvényes.

(5) A bevizsgálás eredménye nem érinti

a) az adott bankjegyvizsgáló géptípus gyártójának, illetve forgalmazójának a gép használatra való alkalmasságáért

és hibátlan mûködéséért, valamint

b) a pénzfeldolgozónak, a pénzforgalmazónak és az egyéb gazdasági szereplõnek a forintbankjegy-visszaforgatásra

vonatkozó szabályok betartásáért

fennálló felelõsségét.

11. § (1) A bevizsgálás elsõ lépése az elõzetes (gyors) vizsgálat, amely a bankjegyvizsgáló gép funkciójától függetlenül, minden

esetben elvégzendõ, és egyben elõfeltétel a további bevizsgáláshoz. Az elõzetes (gyors) vizsgálat annak

megállapítására irányul, hogy a bankjegyvizsgáló gép alkalmas-e a valódi forintbankjegy felismerésére.

(2) A bevizsgálás második lépése az alap- (hitelesítési) vizsgálat, amely az adott bankjegyvizsgáló gép funkciójától

függõen az alábbiakra terjed ki:

a) a valódi és a hamis forintbankjegyek egymástól való megkülönböztethetõsége (a hamisítványok felismerésére

való alkalmasság felmérése),
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b) a forintbankjegyek forgalomképesség szerinti osztályozhatósága (a forgalomképesség felismerésére való

alkalmasság felmérése), valamint

c) a bankjegy-kifizetõ gép kivételével az ügyfél által kezelt bankjegyvizsgáló gép esetében a hamisgyanús

forintbankjegy befizetõjére, illetve a számlatulajdonosra vonatkozó információ megõrizhetõsége, valamint a

befizetõre, illetve a számlatulajdonosra és a hamisgyanús forintbankjegyekre vonatkozó információk

összekapcsolhatósága (a visszakereshetõség biztosítására való alkalmasság felmérése).

(3) Ha az MNB megváltoztatja a bevizsgálásra használt, a 10. § (2) bekezdése szerinti tesztcsomagot, a már bevizsgált és az

elvárt követelményeknek megfelelt bankjegyvizsgáló gép bevizsgálásának igénylõjét soron kívüli újbóli bevizsgálásra

hívhatja fel. A bevizsgálás igénylõje köteles az MNB felhívásának kézhezvételét követõ hat héten belül lehetõvé tenni

az MNB számára a soron kívüli újbóli bevizsgálást. A soron kívüli újbóli bevizsgálás menetét az MNB az (1) és

(2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozza meg.

(4) A bevizsgálás igénylõjének a (2) bekezdésben meghatározott alap- (hitelesítési) vizsgálatot követõen évente – a

mindenkori utolsó bevizsgálás eredménye alapján az MNB jegyzékbe való felvétel hónapjának utolsó napját követõ

1 éven belül, a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – kezdeményeznie kell az MNB által bevizsgált bankjegyvizsgáló

géptípus újbóli bevizsgálását. Az évenkénti újbóli bevizsgáláshoz a 9. § (3) bekezdése szerinti dokumentumokat abban

az esetben kell benyújtani, ha azokban idõközben változás történt. Az évenkénti újbóli bevizsgálás menetét az MNB az

(1) és (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozza meg.

(5) A bevizsgálás igénylõjének minden esetben – a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – kezdeményeznie kell az

MNB-nél a bankjegyvizsgáló géptípus újbóli bevizsgálását, ha bármilyen módon módosult annak valódiság-vizsgáló

hardvere, illetve szoftvere. Az újbóli bevizsgáláshoz a 9. § (3) bekezdése szerinti dokumentumokat abban az esetben

kell benyújtani, ha azokban idõközben változás történt. Az MNB a bevizsgálás menetét az (1) és (2) bekezdésben

foglaltak figyelembevételével határozza meg.

12. § Az MNB értesíti az 5. § (2) bekezdése szerinti üzemeltetõket, ha az általuk üzemeltetett bankjegyvizsgáló géptípus

vonatkozásában

a) a 11. § (3) bekezdése szerinti soron kívüli újbóli bevizsgálásra hívja fel a bevizsgálás igénylõjét,

b) a 13. § (3) bekezdése szerinti záradékolást alkalmazza,

c) a 13. § (1) bekezdésében meghatározott határidõ lejártát követõen vagy a 13. § (4) bekezdésében meghatározott

bármely okból az MNB jegyzékben törlést hajt végre.

13. § (1) Az MNB a bevizsgáláson az elvárt követelményeknek megfelelt bankjegyvizsgáló géptípust felveszi az MNB jegyzékbe,

és azt az MNB jegyzékbe való felvétel hónapjának utolsó napjától számított 1 évig ott szerepelteti, amennyiben a

bankjegyvizsgáló géptípus továbbra is képes az MNB számára ezen idõ alatt ismertté váló valamennyi

forintbankjegy-hamisítvány típus felismerésére.

(2) Az MNB jegyzék az alábbiakat tartalmazza:

a) a bevizsgált bankjegyvizsgáló gép adatai: név, funkció, típus, hardver- és szoftver-verzió,

b) a gyártóra, illetve a forgalmazóra vonatkozó információk: név, székhely, levelezési cím, elektronikus levél- és

honlap cím,

c) az MNB jegyzékbe való felvétel idõpontja,

d) a (3) bekezdés szerinti, esetleges záradék.

(3) Az MNB az MNB jegyzékbe felvett bankjegyvizsgáló géptípust záradékkal látja el, ha az adott bankjegyvizsgáló

géptípus csak valamely korlátozással használható. Az MNB jegyzékben záradékkal szerepeltetett bankjegyvizsgáló

géptípus csak olyan funkcióban használható, amelyre a korlátozás nem vonatkozik.

(4) Az MNB az adott bankjegyvizsgáló géptípust az (1) bekezdésben foglalt határidõ lejárta elõtt is törli az MNB

jegyzékbõl, amennyiben

a) a bevizsgálás igénylõje nem tesz eleget a 11. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak,

b) az adott bankjegyvizsgáló géptípus a 11. § (3)–(5) bekezdése szerinti bármely újbóli bevizsgáláson nem felel meg

az elvárt követelményeknek,

c) a záradékkal ellátott bankjegyvizsgáló géptípus korlátozó záradék nélküli hardver- és szoftver verziójának

– a sikeres bevizsgálást követõ – MNB jegyzékbe való felvételétõl számítva 60 nap telt el,

d) az MNB az MNB tv. 29. §-a szerinti jegybanki ellenõrzés keretében típushibát állapít meg.
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6. A hamisgyanús bankjegy kezelésére vonatkozó elõírások

14. § (1) A természetes és a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet – a (2) és (3) bekezdésben

foglalt kivétellel – a bankjegy valódisága iránti legcsekélyebb kétsége esetén köteles a bankjegyet a fellelést követõen

szakértõi vizsgálat céljából a hitelintézetnek, a postának vagy az MNB-nek átadni. A hitelintézet és a posta köteles

a bankjegyet átvenni, valódiságát megvizsgálni, és az általa hamisgyanúsnak minõsített bankjegyet – az átvételre

vonatkozó jegyzõkönyvvel, az átvételtõl számított 20 munkanapon belül – továbbítani az MNB-nek.

(2) Az egyéb gazdasági szereplõ köteles az automata bankjegykiadó gép üzemeltetése során általa fellelt olyan

bankjegyet, amelynek a valódisága iránt a legcsekélyebb kétsége merül fel, továbbá az általa üzemeltetett ügyfél által

kezelt gépbõl származó hamisgyanús bankjegyet szakértõi vizsgálat céljából a vele szerzõdéses kapcsolatban álló

pénzfeldolgozónak, ennek hiányában a hitelintézetnek vagy az MNB-nek haladéktalanul átadni. A pénzfeldolgozó és

a hitelintézet köteles a bankjegyet átvenni, valódiságát megvizsgálni, és az általa hamisgyanúsnak minõsített

bankjegyet – az átvételre vonatkozó jegyzõkönyvvel, az átvételtõl számított 20 munkanapon belül – továbbítani az

MNB-nek.

(3) A pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó köteles a valódiság- és forgalomképességi vizsgálat során fellelt, illetve az

ügyfél által kezelt gépbõl származó és az általa elvégzett valódiságvizsgálat alapján is hamisgyanúsnak minõsített

bankjegyet – az átvételre vonatkozó jegyzõkönyvvel, a felleléstõl, illetve az ügyfél által kezelt gépbe való befizetéstõl

számított 20 munkanapon belül – átadni vagy megküldeni az MNB-nek.

(4) A pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó köteles a befizetéstõl számított 8 hétig megõrizni a befizetõre, illetve

a számlatulajdonosra vonatkozó információkat.

(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti jegyzõkönyv tartalmi elemeit a 4. melléklet határozza meg.

15. § (1) A hamisgyanús bankjegy szakértõi vizsgálatát az MNB végzi.

(2) Az MNB szakértõi vizsgálata szerint hamis bankjegy ellenértékének megtérítése sem az azt fellelõ vagy szakértõi

vizsgálat céljából továbbító pénzfeldolgozótól, pénzforgalmazótól és egyéb gazdasági szereplõtõl, sem az MNB-tõl

nem igényelhetõ.

(3) Az MNB a szakértõi vizsgálat eredményérõl a vizsgálat kezdeményezõjét vagy annak MNB-nél eljárt megbízottját

értesíti, és a szakértõi vizsgálat szerint valódi forintbankjegy ellenértékét, illetve a valódi külföldi bankjegyet – a

szakértõi vizsgálat eredményérõl szóló értesítéssel egyidejûleg – visszajuttatja a szakértõi vizsgálat

kezdeményezõjének vagy annak MNB-nél eljárt megbízottjának.

(4) A hamis bankjegy õrzését és kezelését – uniós jogi aktus vagy jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – az MNB

végzi.

(5) Az MNB a pénzhamisítás megelõzése és felderítése érdekében együttmûködik a bûnüldözõ szervekkel, és kérésükre

– a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és az MNB

tv. 31/A. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – pénzhamisításra vonatkozó adatokat ad át részükre.

16. § (1) A pénzfeldolgozó a 15. § (3) bekezdése szerint részére visszajuttatott valódi forintbankjegy ellenértékét, illetve a valódi

külföldi bankjegyet a megbízójával kötött megállapodásban foglalt, ilyen megállapodás hiányában a (2) bekezdés

szerinti határidõn belül köteles a megbízó részére átadni, megküldeni vagy köteles vele elszámolni.

(2) A pénzforgalmazó a 15. § (3) bekezdése szerint részére visszajuttatott valódi forintbankjegy ellenértékét, illetve a

valódi külföldi bankjegyet – annak kézhezvételét követõ 10 munkanapon belül – köteles a bankjegy befizetõjének

(birtokosának) átadni, megküldeni vagy köteles vele elszámolni.

(3) Az MNB szakértõi vizsgálata szerint hamis bankjegy esetén a pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó az MNB szakértõi

vizsgálatának eredményérõl – az errõl szóló értesítés kézhezvételét követõ 10 munkanapon belül – köteles a bankjegy

befizetõjét (birtokosát) értesíteni.

(4) A hitelintézet, a posta és a pénzfeldolgozó a 14. § (1), illetve (2) bekezdése alapján átvett, de általa valódinak minõsített

bankjegyet köteles forgalomképtelennek minõsíteni, és annak ellenértékét köteles az általa elvégzett vizsgálatot

követõ 10 munkanapon belül a bankjegy átadójának átadni, megküldeni vagy köteles vele elszámolni.
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7. Az MNB-nek az eurobankjegyek hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatai

17. § Az MNB az eurobankjegyek hamisítás elleni védelme érdekében ellátja

a) a hamispénz-figyelõ rendszerhez (CMS) való csatlakozás egyes feltételeirõl szóló, 2001. november 8-i

EKB/2001/11 európai központi banki határozat szerinti nemzeti készpénzszakértõi központi,

b) a Tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdésében az eurobankjegyekre vonatkozóan meghatározott, valamint

c) a Tanácsi rendelet 4. cikk (1)–(3) bekezdése szerinti nemzeti bankjegyszakértõi központi

feladatokat.

8. A készpénzforgalmazás mûködési kockázatainak felmérése, intézkedési terv

18. § (1) A hitelintézet – a szakosított hitelintézet és a hitelszövetkezet kivételével –, valamint a posta köteles felmérni és

minõsíteni fiókhálózatát a készpénzforgalmazásban betöltött szerepének kritikussága szerint, a fiókok napi

készpénzkifizetési-forgalmának értéke és területi elhelyezkedése alapján.

(2) A készpénzforgalmazás szempontjából kritikus hitelintézeti fióknak (a továbbiakban: kritikus hitelintézeti fiók)

minõsül:

a) a felmérés idõpontját megelõzõ naptári évben 30 millió forint feletti átlagos napi forint kifizetési forgalmat

lebonyolító hitelintézeti fiók, valamint

b) az adott hitelintézetnek

ba) a fõvárosban mûködõ legalább négy,

bb) a megyeszékhelyen mûködõ legalább egy

fiókja.

(3) A készpénzforgalmazás szempontjából kritikus postai fióknak (a továbbiakban: kritikus postai fiók) minõsül:

a) a fõvárosban mûködõ legalább négy,

b) a megyeszékhelyen mûködõ legalább egy

postai fiók.

(4) Az (1) bekezdés szerinti, az MNB által – a készpénzforgalomban betöltött szerep, továbbá a fiókhálózat nagysága és

országos lefedettsége alapján – kijelölt hitelintézet, illetve a posta a (2) bekezdés szerinti kritikus hitelintézeti fiókok,

illetve a (3) bekezdés szerinti kritikus postai fiókok évente felülvizsgált listáját köteles az 5. melléklet szerinti

tartalommal és módon, az adott év június 30. napjáig megküldeni az MNB részére.

(5) Az (1) bekezdés szerinti, az MNB által ki nem jelölt hitelintézet a készpénzforgalmazás szempontjából kritikus fiókjainak

körét a (2) bekezdésben meghatározottak alapján háromévente, a felülvizsgálat évének június 30. napjáig köteles

felülvizsgálni.

19. § (1) A 18. § (1) bekezdése szerinti hitelintézetnek és a postának azonosítania kell a készpénzforgalmazását és az ahhoz

szükséges erõforrások rendelkezésre állását veszélyeztetõ valamennyi mûködési kockázatot, és rendelkeznie kell az

azonosított mûködési kockázatokból és a kapcsolódó erõforrás-kiesésekbõl eredõ, a készpénzforgalmazásában

bekövetkezõ rendkívüli helyzetek kezelésére, így különösen a kritikus hitelintézeti, illetve postai fiókok mûködtetésére

vonatkozó intézkedési tervvel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedési terv kötelezõ tartalmi elemei:

a) az adott, a készpénzforgalmazást érintõ rendkívüli helyzetre vonatkozó kommunikációs tevékenység alapelvei és

az MNB-vel való kapcsolattartás rendje,

b) a kritikus hitelintézeti, illetve postai fióknak az adott, a készpénzforgalmazást érintõ rendkívüli helyzetben történõ

nyitvatartási, ügyfélkiszolgálási rendje, ideértve a hitelintézetnél és a postánál fizetési számlával rendelkezõ saját,

illetve fizetési számlával nem rendelkezõ egyéb ügyfelek készpénzkiszolgálásának feltételeit is,

c) a kritikus hitelintézeti, illetve postai fióknak az adott, a készpénzforgalmazást érintõ rendkívüli helyzetben

a készpénzkiszolgálással kapcsolatos belsõ eljárásrendje, a döntési hatáskörök szabályozása,

d) a kritikus hitelintézeti, illetve postai fiók által az adott, a készpénzforgalmazást érintõ rendkívüli helyzetben

alkalmazandó bankjegy-visszaforgatási rend, valamint

e) a kritikus hitelintézeti, illetve postai fiók vonatkozásában az adott, a készpénzforgalmazást érintõ rendkívüli

helyzetben alkalmazandó készpénzszállítási rend.

(3) A 18. § (1) bekezdése szerinti, az MNB által – a készpénzforgalomban betöltött szerep, továbbá a fiókhálózat nagysága

és országos lefedettsége alapján – kijelölt hitelintézet, illetve a posta az (1) és (2) bekezdés szerinti, kétévente
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felülvizsgált intézkedési tervét köteles a kritikus hitelintézeti, illetve postai fiókok listájára az 5. mellékletben elõírt

módon, a felülvizsgálat évének június 30. napjáig megküldeni az MNB részére.

(4) A 18. § (1) bekezdése szerinti, az MNB által ki nem jelölt hitelintézet az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedési tervét

háromévente, a felülvizsgálat évének június 30. napjáig köteles felülvizsgálni.

9. A forgalomképes és a törvényes fizetõeszköznek minõsülõ forgalomképtelen forintbankjegyek

címletváltásának szabályai

20. § (1) A hitelintézet és a posta a forgalomképes, valamint a törvényes fizetõeszköznek minõsülõ forgalomképtelen

forintbankjegyekbõl egy alkalommal összesen legfeljebb 50 darabot köteles más címletû forgalomképes

forintbankjegyre, illetve – legfeljebb 100 darabig – forgalomképes forintérmére átváltani.

(2) A hitelintézet és a posta a hiányos forintbankjegyet abban az esetben köteles címletváltásra átvenni, amennyiben

a forintbankjegynek a felénél nagyobb részét benyújtják. A több – esetlegesen összeragasztott – darabból álló hiányos

forintbankjegy címletváltás keretében akkor váltható át, amennyiben az egyes részek a pénztáros által

megállapíthatóan azonos forintbankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a forintbankjegynek a felénél

nagyobb részét kiteszik.

(3) A hitelintézet és a posta címletváltás keretében nem köteles átváltani azt a forintbankjegyet, amelynek a valódisága,

illetve névértéke nem állapítható meg egyértelmûen. A nem egyértelmûen valódi forintbankjegy tekintetében

a hitelintézet és a posta köteles valódiságvizsgálatot végezni, és az általa hamisgyanúsnak minõsített forintbankjegyet

a 14. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen az MNB-nek átadni vagy megküldeni.

21. § (1) A hitelintézet és a posta a 20. § szerinti címletváltásért díjat számíthat fel, amelynek maximális mértéke – ideértve az

átváltással összefüggésben egyéb címeken esetleg felszámítandó külön díjakat is –

a) az ügyfélnek kifizetésre kerülõ forintbankjegy névértékének 5%-a,

b) az ügyfélnek kifizetésre kerülõ forintérme névértékének 10%-a.

(2) A hitelintézet és a posta a 20. § szerinti címletváltást a nála vezetett fizetési számla meglétéhez, illetve az általa nyújtott

szolgáltatás igénybevételéhez kötheti.

(3) A hitelintézet és a posta a 20. § szerinti címletváltást ténylegesen végzõ fiókjai számát korlátozhatja. A fõvárosban,

illetve az adott megyében fiókkal rendelkezõ hitelintézetnek és postának azonban biztosítania kell, hogy a fõvárosban,

illetve az adott megyében – elsõsorban a megyeszékhelyen – legalább 1-1 fiókja ténylegesen végezze a 20. § szerinti

címletváltást.

22. § (1) A hitelintézet és a posta a 20. § szerinti címletváltást ténylegesen végzõ fiókjában jól látható helyen, hirdetményben

köteles közzétenni a címletváltás ügyfél általi igénybevételének feltételeit és díját.

(2) A hitelintézet és a posta a 20. § szerinti címletváltást ténylegesen nem végzõ fiókjában jól látható helyen,

hirdetményben köteles közzétenni a címletváltást ténylegesen végzõ legközelebbi fiókjának címét, valamint az

(1) bekezdésben meghatározott információkat.

(3) A hitelintézet és a posta internetes honlap mûködtetése esetén köteles azon folyamatosan és könnyen hozzáférhetõ

módon elérhetõvé tenni a 20. § szerinti címletváltást ténylegesen végzõ fiókjainak listáját, valamint az (1) bekezdésben

meghatározott információkat.

10. A pénzfeldolgozóra vonatkozó speciális elõírások

23. § A pénzfeldolgozó a Hpt. 19/B. § f) pontjában elõírt belsõ ügyviteli szabályzatot az e rendeletben foglaltak

figyelembevételével köteles kidolgozni.

11. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ második hónap elsõ napján lép hatályba.

(2) A forintbankjegy valódiság- és forgalomképességi vizsgálatára használt bankjegyvizsgáló géppel szemben támasztott

követelmény vonatkozásában a 4. § (1) bekezdése, az automata bankjegykiadó gépen keresztül visszaforgatandó

forintbankjegyek vonatkozásában a 4. § (2) és (6) bekezdése, a 4. § (3) bekezdése, valamint az 5. § 2012. január 1-jén lép

hatályba.
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(3) A 4. § (4) bekezdése és a 6. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 7. § (3) bekezdése az euro magyarországi bevezetésének napján lép hatályba.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezésének napját – annak ismertté válását követõen haladéktalanul –

az MNB elnöke a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

25. § Az e rendelet hatálybalépésekor a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével
kapcsolatos technikai feladatokról szóló 2/2009. (I. 23.) MNB rendelet 18. § (5) bekezdés b) pontja alapján jogszerûen
mûködött bankjegyvizsgáló gép a forintbankjegyek valódiság- és forgalomképességi vizsgálatára 2011. december
31-éig használható.

26. § A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai
feladatokról szóló 2/2009. (I. 23.) MNB rendelet 18. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget
a pénzforgalmazónak utolsó alkalommal a 2011. július 1. és 2011. december 31. közötti idõszakra vonatkozóan,
2012. január 31-éig kell teljesítenie.

27. § A pénzfeldolgozó által elvégzett valódiság- és forgalomképességi vizsgálat során az MNB jegyzékben szereplõ típusú,
az ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló géppel vizsgált
forintbankjegy-mennyiség arányának 2011. december 31-éig éves szinten el kell érnie a 80%-ot.

28. § A tárgyévet megelõzõ naptári évben 40 millió forintot meghaladó átlagos napi forint kifizetési forgalmat lebonyolító
hitelintézeti és postai fiók 2016. december 31-éig az ellátmányként vagy ellátmány-kiegészítésként kapott
forintbankjegyeket a pénztári kifizetési forgalomban kizárólag abban az esetben forgathatja vissza, ha éves szinten az
ellátmányként, ellátmány-kiegészítésként kapott forintbankjegyeknek
a) 2013-ban legalább 50%-át,
b) 2014-ben legalább 60%-át,
c) 2015-ben legalább 70%-át,
d) 2016-ban legalább 80%-át
az MNB jegyzékben szereplõ típusú, az ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló
géppel ellenõrizték, és valódinak és forgalomképesnek minõsítették.

29. § A hitelintézeti és a postai fióknak a tárgyévet megelõzõ naptári évben 5 millió forintot meghaladó átlagos napi forint
készpénzforgalmat lebonyolító, az MNB jegyzékben szereplõ típusú, az ott meghatározott hardver- és
szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló géppel fel nem szerelt pénztárainak
a) 2013-ban legalább 50%-ában,
b) 2014-ben legalább 60%-ában,
c) 2015-ben legalább 70%-ában,
d) 2016-ban legalább 80%-ában
pénztáranként, illetve iker-pénztáranként egy UV-A/C berendezést kell biztosítania a forintbankjegyek
valódiság-vizsgálatához.

30. § (1) E rendelet 17. § a) pontja – az MNB tv. 31/A. § (1) bekezdésével, továbbá az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról,
valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet 9. §
a) pontjával együtt – a hamispénz-figyelõ rendszerhez (CMS) való csatlakozás egyes feltételeirõl szóló, 2001.
november 8-i EKB/2001/11 európai központi banki határozatnak való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 3. § (1) bekezdése, 3. § (2) bekezdés b) pontja, 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja, 3. § (4) bekezdése, 7. §-a, 
14–16. §-a, valamint 17. § b) és c) pontja – az MNB tv. 29–29/D. §-ával és 31/A. § (2)–(4) bekezdésével, valamint az érmék 
feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló
12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet 3. § (1) bekezdésével, 3. § (2) bekezdés b) pontjával, 3. § (2) bekezdés d) pont
db) alpontjával, 5. § (1) és (3) bekezdésével, 6–8. §-ával, valamint 9. § b) és c) pontjával együtt –
1. az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2001. június 28-i
1338/2001/EK tanácsi rendelet és az azt módosító 44/2009/EK tanácsi rendelet,
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2. az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet

hatásainak az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történõ kiterjesztésérõl szóló, 2001. június 28-i

1339/2001/EK tanácsi rendelet és az azt módosító 45/2009/EK tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

31. § E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekrõl folytatott

konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés elsõ, második és harmadik

francia bekezdése szerinti elõzetes bejelentése megtörtént.

32. § (1) Hatályát veszti a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos

technikai feladatokról szóló 2/2009. (I. 23.) MNB rendelet.

(2) A 25. és 27. § 2012. január 1-jén hatályát veszti.

(3) A 26. § 2012. február 1-jén hatályát veszti.

(4) A 28. és 29. § 2017. január 1-jén hatályát veszti.

(5) A 7. § (3) bekezdése az euro magyarországi bevezetésének napjától számított 1 év elteltét követõ napon hatályát

veszti.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezésének napját – annak ismertté válását követõen

haladéktalanul – az MNB elnöke a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez

A forintbankjegyek forgalomképességi vizsgálatának részletes szempontjai

1. A melléklet a forintbankjegyek forgalomképességének egységes elveken alapuló, elsõsorban gépi vizsgálati

minimumkövetelményeit határozza meg. A forintbankjegyek csak abban az esetben forgathatók vissza, ha a

következõkben meghatározott válogatási kritériumok alapján forgalomképesnek minõsülnek. Az MNB kérésre

referencia-bankjegyekkel látja el a pénzfeldolgozókat és a pénzforgalmazókat.

2. A forgalomképességi vizsgálat kézi ellenõrzéssel vagy bankjegyvizsgáló géppel történik. A forgalomképességi

vizsgálat elõfeltétele a forintbankjegy valódiságának megállapítása. A forgalomképességi vizsgálatot a valódinak

minõsített forintbankjegyen kell elvégezni. Amennyiben a forintbankjegyen a 4. pont szerinti válogatási

kritériumokban meghatározott, bármely okból (például fizikai hatás, égés, elhasználódás) bekövetkezett

szennyezõdés, sérülés vagy egyéb eltérés található, a forintbankjegyet forgalomképtelennek kell minõsíteni, és tilos

visszaforgatni.

3. A bankjegyvizsgáló gépek által végzett forgalomképességi vizsgálatot követõen a forgalomképesnek minõsített

forintbankjegyek között található forgalomképtelen forintbankjegyek aránya nem haladhatja meg a 10%-ot.

4. Válogatási kritériumok

4.1. Szennyezett forintbankjegy

A forintbankjegy felületének teljes egészén vagy foltokban szennyezõdés található. A forintbankjegyen található

szennyezõdés megnöveli a bankjegypapír fedettségét, ezáltal csökkenti fényvisszaverõ képességét.

A bankjegyvizsgáló gép válogatási szintjét az MNB által biztosított referencia-bankjegyek segítségével a

bankjegyvizsgáló gépet üzemeltetõ pénzfeldolgozó, illetve pénzforgalmazó állítja be. A referencia-bankjegyekénél

magasabb szennyezettségi szintet mutató forintbankjegyek forgalomképtelennek minõsülnek.

4.2. Puha bankjegypapír

Szerkezeti romlás vagy elhasználódás miatt a bankjegypapír észrevehetõen veszít tartásából, szilárdságából, puha

tapintásúvá válik. Az erõsen csökkent szilárdságú forintbankjegyek forgalomképtelennek minõsülnek.
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4.3. Sarkánál behajtott forintbankjegy

A csonkának látszó forintbankjegy sarka visszahajlott. Ha a behajtás 130 mm2-nél nagyobb területû, és a behajtás

rövidebb élének hossza meghaladja a 10 mm-t, akkor a forintbankjegyet a forgalomképtelen kategóriába kell sorolni.

4.4. Szakadt forintbankjegy

A forintbankjegy felületén legalább egy szakadás található. Ha a forintbankjegyen található szakadás meghaladja az

alábbi táblázatban megadott méreteket, akkor a forintbankjegy forgalomképtelennek minõsítendõ, feltéve, hogy

„nyílt" szakadásról van szó, azaz az alábbi táblázatban meghatározott méretû szakadás teljes mértékben a

bankjegyvizsgáló gép szállítási rendszere – szíjak – által el nem takart területen helyezkedik el, és optikailag észlelhetõ.

A forgalomképtelennek minõsítendõ forintbankjegyeken található szakadás minimális mértéke

Irány Szélesség Hosszúság

1 Függõleges 4 mm 8 mm

2 Vízszintes 4 mm 15 mm

3 Átlós 4 mm 18 mm*

* A forintbankjegyen a szakadás hosszúsága a szakadás csúcsát és a szakadás kiindulópontjához tartozó bankjegyszélt

összekötõ egyenes hosszával mérendõ (nem a szakadás vonal hosszúságával).

4.5. Lyukas forintbankjegy

A forintbankjegy felületén legalább egy látható lyuk található. Azt a lyukas forintbankjegyet, amelyen a lyukat a

berendezés szállítószalagja(i) részben vagy teljesen fedetlenül hagyják, a forgalomképtelen forintbankjegyek közé kell

sorolni, amennyiben a lyuk fedetlen területe nagyobb 10 mm2-nél.

4.6. Csonka forintbankjegy

A forintbankjegy bármely részén tapasztalható felülethiány. Azt a forintbankjegyet, amelynek a hossza, illetve

szélessége minimum 3 mm-rel eltér a forintbankjegy névleges hossz- és szélességméretétõl (154 mm x 70 mm), a

forgalomképtelen kategóriába kell válogatni.

4.7. Ragasztott forintbankjegy

A ragasztott bankjegy úgy keletkezik, hogy a bankjegy saját darabjait például ragasztószalaggal vagy folyékony

ragasztóval egymáshoz rögzítik. Bankjegyvizsgáló géppel végzett forgalomképességi vizsgálat esetén a

forgalomképtelen kategóriába kell válogatni azt a ragasztott forintbankjegyet, amelyen 10 mm x 40 mm-nél nagyobb

területû, 50 �m-t meghaladó vastagságú ragasztás található. Kézi ellenõrzéssel végzett forgalomképességi vizsgálat

esetén a ragasztott forintbankjegyet a ragasztás mértékétõl és módjától függetlenül a forgalomképtelen kategóriába

kell válogatni.

4.8. Foltos forintbankjegy

Amennyiben a forintbankjegy felületén helyi, azaz korlátozott kiterjedésû szennyezõdés található, a forintbankjegy

forgalomképtelennek minõsül. A foltot a bankjegyvizsgáló gép abban az esetben ismeri fel, ha amiatt jelentõsen

megváltozik a bankjegy rajzolata.

4.9. Festékhiányos bankjegy

Amennyiben a forintbankjegy teljes vagy rész felületérõl láthatóan hiányzik a festék, a forintbankjegy

forgalomképtelennek minõsül. A forintbankjegy például akkor válhat festékhiányossá, ha kimossák vagy vegyszerrel

érintkezik. A bankjegyvizsgáló gép kép- vagy (optikai fehérítõ tartalom esetén) UV-szenzora által azonosított ilyen

forintbankjegyek forgalomképtelennek minõsülnek.

4.10. Grafitis bankjegy

A forintbankjegyen a kibocsátásáról rendelkezõ MNB hirdetményben, illetve MNB rendeletben nem szereplõ írásjel,

rajz vagy színezés található. A grafitis bankjegyre a 4.8. pontban foglaltak az irányadók.

4.11. Hajtogatásból eredõ gyûrõdés

A forintbankjegy teljes felületén többszörös, véletlenszerû elhelyezkedésû gyûrõdések találhatók, amelyek

kedvezõtlenül befolyásolják a forintbankjegy megjelenését, tartását. Az összehajtott forintbankjegy

forgalomképtelennek minõsül, amennyiben az összehajtogatás miatt a forintbankjegy hossza, illetve szélessége több

mint 3 mm-rel csökkent.
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2. melléklet a 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez

A bankjegyvizsgáló gépek funkcióira és mûködésére vonatkozó részletes szabályok, valamint a

pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplõ ehhez kapcsolódó teendõi

1. A bankjegyvizsgáló gépek funkciói

1.1. Alkalmazott által mûködtetett gépek

Megnevezés Funkció

1 Bankjegyfeldolgozó és
-válogató gép

A bankjegyek valódiságának és forgalomképességének – a gépet
mûködtetõ alkalmazott beavatkozása nélküli – ellenõrzésére
alkalmas gép.

2 Bankjegy-valódiságvizsgáló gép A bankjegyek valódiságának – a gépet mûködtetõ alkalmazott
beavatkozása nélküli – ellenõrzésére alkalmas gép.

3 Pénztárosok kiszolgálására
alkalmas bankjegyfeldolgozó és
-válogató gép

Pénztáros által mûködtetett bankjegyvizsgáló gép, amely lehetõvé
teszi bankjegyek fizetési számlára való befizetését, illetve fizetési
számla terhére történõ felvételét. A gép – a mûködtetõ pénztáros
beavatkozása nélkül – vizsgálja a befizetett bankjegyek valódiságát
és forgalomképességét. A gép a bankjegyfelvételhez a más ügyfelek
korábbi ügyleteiben befizetett valódi és forgalomképes
forintbankjegyeket is felhasznál(hat)ja.

4 Pénztárosok kiszolgálására
alkalmas
bankjegy-valódiságvizsgáló gép

Pénztáros által mûködtetett bankjegyvizsgáló gép, amely lehetõvé
teszi bankjegyek fizetési számlára való befizetését. A gép – a
mûködtetõ pénztáros beavatkozása nélkül – vizsgálja a befizetett
bankjegyek valódiságát.

1.2. Ügyfél által kezelt gépek

Megnevezés Funkció

1 Bankjegybefizetésre
alkalmas gép

Az ügyfél számára lehetõvé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz használatával
fizetési számlára bankjegyet fizessen be, de bankjegyek kiadására nem alkalmas.
A gép vizsgálja az ügyfél által behelyezett bankjegyek valódiságát, biztosítja a
valódinak minõsített bankjegyek ellenértékének fizetési számlán való
jóváírásához szükséges adatokat, továbbá a hamisgyanús bankjegy, a
visszatartott nem egyértelmûen valódi forintbankjegy és az ügyfél adatainak
összekapcsolását és visszakereshetõségét.
Ezeknél a gépeknél a bankjegyek forgalomképességének vizsgálatára való
alkalmasság nem elvárt.

2 Bankjegy-visszaforgató
gép

Az ügyfél számára lehetõvé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz használatával
fizetési számlára bankjegyet fizessen be, valamint lehetõséget biztosít fizetési
számla terhére történõ bankjegyfelvételre is. A gép vizsgálja az ügyfél által
behelyezett bankjegyek valódiságát és forgalomképességét, biztosítja a
valódinak minõsített bankjegyek ellenértékének fizetési számlán való
jóváírásához, illetve a kiadott bankjegyek ellenértékének terheléséhez szükséges
adatokat, továbbá a hamisgyanús bankjegy, a visszatartott nem egyértelmûen
valódi forintbankjegy és az ügyfél adatainak összekapcsolását és
visszakereshetõségét. A gép a bankjegyfelvételhez a más ügyfelek korábbi
ügyleteiben befizetett valódi és forgalomképes forintbankjegyeket is
felhasznál(hat)ja.

3 Kombinált bankjegy
be- és kifizetõ gép

Az ügyfél számára lehetõvé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz használatával
fizetési számlára bankjegyet fizessen be, illetve fizetési számla terhére bankjegyet
vegyen fel. A gép vizsgálja az ügyfél által behelyezett bankjegyek valódiságát,
biztosítja a valódinak minõsített bankjegyek ellenértékének fizetési számlán való
jóváírásához szükséges adatokat, továbbá a hamisgyanús bankjegy, a
visszatartott nem egyértelmûen valódi forintbankjegy és az ügyfél adatainak
összekapcsolását és visszakereshetõségét. A gép a bankjegyfelvételhez nem
használja fel a más ügyfelek korábbi ügyleteiben befizetett valódi (és
forgalomképes) bankjegyeket.
Ezeknél a gépeknél a bankjegyek forgalomképességének vizsgálatára való
alkalmasság nem elvárt.

27832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám



Megnevezés Funkció

4 Bankjegy-kifizetõ gép Az ügyfél számára lehetõvé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz használatával
fizetési számla terhére bankjegyet vegyen fel. A gép vizsgálja az
üzemeltetõ/felhasználó által behelyezett bankjegyek valódiságát és
forgalomképességét, továbbá biztosítja a kiadott valódi és forgalomképes
bankjegyek ellenértékének fizetési számlán való terheléséhez szükséges adatokat.

2. A bankjegyvizsgáló gépek mûködésére vonatkozó részletes szabályok, valamint a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó

és a 2.2.1. pontban foglalt táblázat vonatkozásában az egyéb gazdasági szereplõ ehhez kapcsolódó teendõi

2.1. Alkalmazott által mûködtetett gépek

2.1.1. Az alkalmazott által mûködtetett gépekre vonatkozó általános szabályok

Kategória Osztály Tulajdonságok Teendõk

A Nem forintbankjegyként
azonosított tárgy,
hamisgyanús forintbankjegy
vagy
nem egyértelmûen valódinak
minõsülõ forintbankjegy

Nem forintbankjegyként
azonosítja a bankjegyvizsgáló
gép az adott tárgyat különösen
az alábbi okok miatt:
– nem forintbankjegy (pl.
külföldi bankjegy, csekk),
– forintbankjegyhez hasonlító
tárgy (pl. üres papír, kézzel
rajzolt forintbankjegy, elválasztó
kártya),
– hibás kép vagy formátum,
– nagy szamárfülek vagy
hiányzó darabok,
– feltöltési vagy szállítási hiba
(pl. két forintbankjegy kerül be
egyszerre).
Hamisgyanúsként, vagy nem
egyértelmûen valódiként
azonosítja a bankjegyvizsgáló
gép a forintbankjegyet az alábbi
okok miatt:
– a kép és a formátum
azonosított, de a valódiságot
bizonyító egy vagy több elem
hiányzik, vagy azok minõsége
egyértelmûen a
toleranciaszinten kívülre esik,
– a kép és a formátum
azonosított, de minõségbeli,
illetve toleranciaszintbeli
eltérések miatt nem az összes
valódiságot igazoló elem
azonosított (többnyire sérült
vagy szennyezett bankjegy).

A bankjegyvizsgáló gép által
nem forintbankjegyként
azonosított tárgy
szemrevételezendõ az
alkalmazott által, és külön
választandó a hamisgyanús
forintbankjegyektõl.
Az alkalmazott által
forintbankjegyként azonosított
bankjegy legalább egy
alkalommal a bankjegyvizsgáló
géppel ismételten
megvizsgálandó (amennyiben
szükséges, a gyûrõdések,
hajtások, szamárfülek
kisimítását vagy egyéb, a gépi
felismerést elõsegítõ teendõk
elvégzését követõen). A
bankjegyvizsgáló gép által az
ismételt vizsgálat(ok) során is
ebbe a kategóriába sorolt valódi
forintbankjegy a forgalomból
kivonandó, az MNB részére
átadandó, az összeg a
számlatulajdonos részére
jóváírandó.
A bankjegyvizsgáló gép által
hamisgyanúsként vagy nem
egyértelmûen valódiként
azonosított forintbankjegy a
14. § (3) bekezdése szerint
megvizsgálandó, és az e
vizsgálat alapján is
hamisgyanúsnak minõsített
forintbankjegy a forgalomból
kivonandó, továbbá – a 14. §
(3) bekezdése szerinti
jegyzõkönyvvel, a felleléstõl
számított 20 munkanapon belül
– átadandó vagy megküldendõ
az MNB-nek.

B1 Valódi és forgalomképes
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép által
elvégzett valódiság- és
forgalomképességi vizsgálat
pozitív eredménnyel járt.

A forintbankjegy
visszaforgatható, az összeg a
számlatulajdonos részére
jóváírandó.
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Kategória Osztály Tulajdonságok Teendõk

B2 Valódi, de forgalomképtelen
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép által
elvégzett valódiságvizsgálat
pozitív, de a forgalomképességi
vizsgálat negatív eredménnyel
járt.

A forintbankjegy a forgalomból
kivonandó, az MNB részére
átadandó, az összeg a
számlatulajdonos részére
jóváírandó.

2.1.2. Az alkalmazott által mûködtetett egyes gépekre vonatkozó speciális rendelkezések

2.1.2.1. A kettõ lerakóval felszerelt bankjegyfeldolgozó és -válogató gépnek a valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot

ugyanazon áthaladáskor kell elvégeznie, és a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti B1 kategóriájú minden

forintbankjegyet az egyik lerakóba, míg a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti A és B2 kategóriájú

forintbankjegyeket egy különálló (második) – a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti B1 kategóriájú

forintbankjegyekkel fizikailag semmiféle módon nem érintkezõ – lerakóba kell válogatnia. A gép második lerakójában

található forintbankjegyeken a gépi ellenõrzést ismét le kell futtatni. A második áthaladás közben a gépnek a

hamisgyanús forintbankjegyeket – külön lerakóba történõ válogatással – el kell választania a 2.1.1. pontban foglalt

táblázat szerinti B2 kategóriájú forintbankjegyektõl.

2.1.2.2. A bankjegy-valódiságvizsgáló gépnek nem kell különbséget tennie a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti B1 és B2

kategóriájú forintbankjegyek között.

2.1.2.3. Az egy lerakóval felszerelt bankjegy-valódiságvizsgáló gépnek a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti A kategóriájú

forintbankjegy észlelésekor a feldolgozást le kell állítania, és az említett kategóriába tartozó forintbankjegyet olyan

helyzetben kell tartania, amely megakadályozza a fizikai érintkezést a valódinak minõsített forintbankjegyekkel. A

gépnek a valódiságvizsgálat eredményét a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti A kategóriájú minden egyes

forintbankjegy tekintetében meg kell jelenítenie a kijelzõn. A gépnek a feldolgozás leállásakor ellenõriznie kell a 2.1.1.

pontban foglalt táblázat szerinti A kategóriájú forintbankjegy jelenlétét, és a feldolgozás csak azt követõen indulhat

újra, ha a kezelõ az említett kategóriájú forintbankjegyet fizikailag eltávolította. A kezelõ a feldolgozási üzemmód

minden egyes leállásakor legfeljebb egy darab, a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti A kategóriájú

forintbankjegyhez férhet hozzá.

2.2. Ügyfél által kezelt gépek

2.2.1. Az ügyfél által kezelt gépekre vonatkozó általános szabályok

Kategória Osztály Tulajdonságok Teendõk

1 Nem forintbankjegyként
azonosított tárgy

Nem forintbankjegyként azonosítja
a bankjegyvizsgáló gép az adott
tárgyat különösen az alábbi okok
miatt:
– nem forintbankjegy (pl. külföldi
bankjegy),
– forintbankjegyszerû tárgy (pl.
kézzel rajzolt forintbankjegy,
elválasztó kártya),
– hibás kép és formátum,
– nagy szamárfülek vagy hiányzó
darabok,
– feltöltési vagy szállítási hiba (pl.
két forintbankjegy kerül be
egyszerre).

A nem forintbankjegyként
azonosított tárgy az ügyfélnek
visszaadandó.
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Kategória Osztály Tulajdonságok Teendõk

2 Hamisgyanús
forintbankjegy

A kép és a formátum azonosított,
de a valódiságot bizonyító egy vagy
több elem hiányzik, vagy azok
minõsége egyértelmûen a
toleranciaszinten kívül esik.

A hamisgyanúsként azonosított
forintbankjegy a forgalomból
kivonandó, a 14. § (2), illetve
(3) bekezdése szerint
valódiságvizsgálatra átadandó,
illetve megvizsgálandó, és az e
vizsgálat alapján is hamisgyanúsnak
minõsített forintbankjegy – a 14. §
(2), illetve (3) bekezdése szerinti
jegyzõkönyvvel, az ügyfél által
kezelt gépbe való befizetéstõl
számított 20 munkanapon belül –
átadandó vagy megküldendõ az
MNB-nek. Az összeg a
számlatulajdonos részére nem
írható jóvá.

3 Nem egyértelmûen valódi
forintbankjegy

A kép és a formátum azonosított,
de nem az összes, valódiságot
bizonyító elem azonosított
minõségbeli, illetve
toleranciaszintbeli eltérések miatt.
Többnyire sérült vagy szennyezett
forintbankjegy.

A nem egyértelmûen valódiként
azonosított forintbankjegy
– az ügyfélnek visszaadható, vagy
– visszatartható.
Visszatartás esetén a nem
egyértelmûen valódi
forintbankjegy a 14. § (2), illetve
(3) bekezdése szerint
valódiságvizsgálatra átadandó,
illetve megvizsgálandó, és az e
vizsgálat alapján
– valódinak minõsített
forintbankjegy visszaforgatásra
nem használható,
forgalomképtelenként kezelendõ,
– hamisgyanúsnak minõsített
forintbankjegy – a 14. § (2), illetve
(3) bekezdése szerinti
jegyzõkönyvvel, az ügyfél által
kezelt gépbe való befizetéstõl
számított 20 munkanapon belül –
átadandó vagy megküldendõ az
MNB-nek.
Visszatartás esetén az összeg a
számlatulajdonos részére
jóváírható, a gép üzemeltetõjének
üzleti döntése szerint (a
befizetéskor azonnal, vagy a
valódiságvizsgálatot követõen).

4a Valódi és forgalomképes
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép által
elvégzett valódiság- és
forgalomképességi vizsgálat pozitív
eredménnyel járt.

A forintbankjegy visszaforgatásra
felhasználható, az összeg a
számlatulajdonos részére
jóváírandó.

4b Valódi, de
forgalomképtelen
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép által
elvégzett valódiságvizsgálat pozitív,
de a fogalomképességi vizsgálat
negatív eredménnyel járt.

A forintbankjegy visszaforgatásra
nem használható fel, az MNB
részére átadandó, az összeg a
számlatulajdonos részére
jóváírandó.
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2.2.2. Az ügyfél által kezelt egyes gépekre vonatkozó speciális rendelkezések

2.2.2.1. Amennyiben az ügyfél által kezelt gép nem képes a nem egyértelmûen valódi forintbankjegyek fizikai elkülönítésére,

az ilyen bankjegyeket valamely másik – a 2.2.1. pontban foglalt táblázat szerinti 4a kategórián kívüli – kategóriába kell

sorolnia.

2.2.2.2. A bankjegybefizetésre alkalmas gépnek és a kombinált bankjegy be- és kifizetõ gépnek nem kell különbséget tennie a

2.2.1. pontban foglalt táblázat szerinti 4a és 4b kategóriába sorolt forintbankjegyek között.

3. melléklet a 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez

A bankjegyvizsgáló gép MNB általi bevizsgálása és az MNB jegyzékbe való felvétele iránti igény

bejelentése

1. Az igényt bejelentõjére
– gyártó, forgalmazó, üzemeltetõ* –
vonatkozó adatok

Név:

Székhely:

Levelezési cím:

Elektronikus levél (e-mail) cím:

Honlap cím:

2. A kapcsolattartásra kijelölt
képviselõ adatai

Név:

Távközlési úton való elérhetõség
(telefonszám elõhívószámmal
együtt):

Elektronikus levél (e-mail) cím:

3. A bevizsgálandó bankjegyvizsgáló
gép adatai

A gép funkciója*: Alkalmazott által mûködtetett
– bankjegyfeldolgozó és -válogató
gép
– bankjegy-valódiságvizsgáló gép
– pénztárosok kiszolgálására
alkalmas bankjegyfeldolgozó és
-válogató gép
– pénztárosok kiszolgálására
alkalmas bankjegy-valódiságvizsgáló
gép
Ügyfél által kezelt
– bankjegybefizetésre alkalmas gép
– bankjegy-visszaforgató gép
– kombinált bankjegy be- és kifizetõ
gép
– bankjegy-kifizetõ gép

A gép származási helye (ha nem
EU-tagállam):

A gép típusa:

A hardver verziója:

A szoftver verziója:

* aláhúzással jelölendõ.

Dátum: ...................................................................................

...........................................................

cégszerû aláírás
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4. melléklet a 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez

A hamisgyanús bankjegyre vonatkozó jegyzõkönyv tartalmi elemei

1. A hamisgyanús bankjegyre vonatkozó jegyzõkönyvnek – a 2–4. pontban foglalt eltéréssel – a következõ adatokat kell

tartalmaznia:

a) a bankjegy adatai (valutanem, címlet, kibocsátás éve, darabszám, sorszám),

b) a bankjegy befizetõjének (birtokosának) adatai (természetes személynél: családi és utónév, lakcím, azonosító

okmány megnevezése és száma; jogi személynél és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetnél: a jogi

személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet megnevezése, székhelye, a képviseletében eljáró

természetes személy jelen pont szerinti azonosító adatai),

c) a bankjegy fellelésének helye és idõpontja,

d) a fellelés körülményeinek rövid ismertetése,

e) a befizetõ (birtokos) nyilatkozata a bankjegy eredetérõl,

f) a befizetõ (birtokos) aláírása,

g) a jegyzõkönyvet felvevõ pénzfeldolgozó vagy pénzforgalmazó székhelye,

h) a jegyzõkönyv felvételének helye, idõpontja, kiállítóinak aláírása, valamint

i) a jegyzõkönyv sorszáma.

2. A pénzfeldolgozó az 1. pont szerinti jegyzõkönyvet azzal az eltéréssel készíti el, hogy az e) és f) pontban meghatározott

adatokat nem, a b) pontban meghatározott adatoknál a megbízójának, valamint a megbízó érintett telephelyének

adatait tünteti fel.

3. Amennyiben a bankjegy befizetõje (birtokosa) az 1. pont szerinti adatok valamelyikét felhívás ellenére sem közli, ezt a

körülményt a jegyzõkönyvben rögzíteni kell.

4. Az ügyfél által kezelt gépbõl származó hamisgyanús bankjegyre vonatkozó 1. pont szerinti jegyzõkönyvet az 1. e) és

f) pontban meghatározott adatok nélkül kell elkészíteni.

5. melléklet a 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez

A készpénzforgalmazás szempontjából kritikus hitelintézeti, illetve postai fiókok listája

Fiók címe Átlagos napi forint kifizetési
forgalomIrányítószám Város Utca Házszám Telefonszám

1

2

[…]

Az adatok beküldésének módja: postai úton (címzett: Magyar Nemzeti Bank Készpénzlogisztika, 1850 Budapest)
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelete
az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos
technikai feladatokról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 60. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a 60. §

(2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az MNB tv. 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben

eljárva a következõket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendeletet kell alkalmazni

a) az MNB által kibocsátott, forgalomban lévõ, továbbá a forgalomból bevont, de törvényes fizetõeszközre még

átváltható forintérmék (a továbbiakban: forintérme), valamint

b) a 3. § (1) bekezdése, a 3. § (2) bekezdés b) pontja, a 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja, az 5–9. § tekintetében

– az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2001. június 28-i

1338/2001/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Tanácsi rendelet) nem szabályozott kérdésekben –

a pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény által kibocsátott, forgalomban lévõ, továbbá a forgalomból

bevont, de törvényes fizetõeszközre még átváltható külföldi érmék (a továbbiakban: külföldi érme)

[a továbbiakban az a) és b) pont alatti érmék együtt: érme] feldolgozására, forgalmazására, valamint hamisítás

elleni védelmére.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. átváltási határnap: azon – az MNB 2004. május 1. elõtt közzétett hirdetményében (a továbbiakban: MNB hirdetmény)

vagy az MNB tv. 31. § (3) bekezdésében foglalt határidõk figyelembevételével, illetve a pénzkibocsátásra jogosult

külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében meghatározott – idõpont, ameddig a forgalomból

bevont érme törvényes fizetõeszközre átváltható;

2. bevonási határnap: azon – MNB hirdetményben vagy MNB rendeletben, illetve a pénzkibocsátásra jogosult külföldi

intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében meghatározott – idõpont, amikortól a forgalomból bevont

érme elveszti törvényes fizetõeszköz jellegét;

3. érme-visszaforgatás: a készpénzforgalmazás keretében teljesített

a) érmekifizetés,

b) érmekiadás,

c) érmeátadás;

4. érmevizsgáló gép: olyan gép, amelyet a pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó az érmék valódiságának, illetve

forgalomképességének – a gép mûködtetõjének beavatkozása nélküli – ellenõrzésére mûködtet;

5. forgalomból bevont érme: törvényes fizetõeszköznek már nem minõsülõ, MNB hirdetményben vagy MNB rendeletben,

illetve a pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében ilyenként

meghatározott érme;

6. forgalomképes érme: olyan, törvényes fizetõeszköznek minõsülõ, valódi

a) forintérme, amely az 1. mellékletben foglalt kritériumok,

b) külföldi érme, amely a kibocsátó forgalomképességre vonatkozó rendelkezései

alapján érme-visszaforgatásra alkalmas;

7. forgalomképtelen érme:

a) a forgalomból bevont valódi érme,

b) olyan, törvényes fizetõeszköznek minõsülõ, valódi

ba) forintérme, amely az 1. mellékletben foglalt kritériumok,

bb) külföldi érme, amely a kibocsátó forgalomképességre vonatkozó rendelkezései

alapján érme-visszaforgatásra nem alkalmas;

8. hamis érme: a valódi érme technikai jellemzõinek (pl. anyagának, méretének, súlyának) vagy címletértékének

felhasználásával, illetve a valódi érme képének utánzásával vagy módosításával, megtévesztési szándékkal készített

hamisítvány;
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9. hamisgyanús érme: olyan – akár törvényes fizetõeszköznek minõsülõ, akár már forgalomból bevont – érme, amelynek

valódiságát illetõen – a pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó által a 4. § (1) és (2) bekezdése, illetve az 5. § szerint

elvégzett valódiságvizsgálat alapján, szakmailag megalapozott – kétség merül fel;

10. készpénzforgalmazás:

a) a bankjegyek forgalmazása körében végzett alábbi mûveletek:

aa) a pénzforgalmazó pénztárában lebonyolított bankjegy ki- és befizetés,

ab) a pénzfeldolgozó által a pénzfeldolgozást követõen – a megbízó rendelkezése szerint – teljesített

bankjegyátadás, ideértve a bankjegykiadásra, illetve -befizetésre fizikailag alkalmas berendezés

feltöltését is,

ac) a pénzforgalmazók egymás közötti bankjegykereskedelme,

ad) bankjegykiadás, illetve -befizetés arra fizikailag alkalmas berendezéseken keresztül,

ae) a forgalomképes és a törvényes fizetõeszköznek minõsülõ forgalomképtelen forintbankjegyek

címletváltása,

af) a forgalomból bevont, valamint a nehezen felismerhetõ és sérült forintbankjegy átváltása;

b) az érmék forgalmazása körében végzett alábbi mûveletek:

ba) a pénzforgalmazó pénztárában lebonyolított érme ki- és befizetés,

bb) a pénzfeldolgozó által a pénzfeldolgozást követõen – a megbízó rendelkezése szerint – teljesített

érmeátadás, ideértve az érmekiadásra, illetve befizetésre fizikailag alkalmas berendezés feltöltését,

bc) a pénzforgalmazók egymás közötti érmekereskedelme,

bd) érmekiadás, illetve -befizetés arra fizikailag alkalmas berendezéseken keresztül,

be) a forgalomképes és a törvényes fizetõeszköznek minõsülõ forgalomképtelen forintérmék címletváltása,

bf) a forgalomból bevont, valamint a nehezen felismerhetõ és sérült forintérme átváltása;

11. pénzfeldolgozás: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)

2. számú melléklet I. 8. pontjában meghatározott tevékenység;

12. pénzfeldolgozó: a Hpt. 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti pénzfeldolgozási tevékenységet végzõ szervezet;

13. pénzforgalmazó:

a) a Hpt. 5. § (1) bekezdése szerinti hitelintézet, ideértve a külföldi székhelyû hitelintézet magyarországi fióktelepét

is (a továbbiakban együtt: hitelintézet),

b) a Hpt. 6/A. § (1) bekezdése szerinti pénzforgalmi intézmény,

c) a Hpt. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti pénzváltási tevékenységet közvetítõ,

d) a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 3. § 38. pontja szerinti Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény

(a továbbiakban: posta), valamint

e) a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nemzetközi postautalvány-szolgáltatást

nyújtó postai szolgáltató;

14. törvényes fizetõeszköz: az MNB tv. 4. § (2) bekezdése szerinti, illetve a pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény jogi

aktusában vagy hivatalos közleményében ilyenként meghatározott érme;

15. ügyfél: a készpénzforgalmazás keretében a pénzfeldolgozó vagy a pénzforgalmazó szolgáltatását igénybe vevõ

természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet.

3. Az érmék forgalmazására vonatkozó szabályok

3. § (1) A pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak azt követõen forgathatja vissza

az érméket, ha azok valódiságát és forgalomképességét teljes körûen vagy mintavétellel megvizsgálta, és azokat

valódinak és forgalomképesnek minõsítette.

(2) A valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot ismételten nem kell elvégezni

a) az MNB-tõl átvett forintérme vonatkozásában,

b) az eurót törvényes fizetõeszközként bevezetõ tagállam nemzeti központi bankjától átvett euroérme

vonatkozásában,

c) a b) pontban nem szabályozott, pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézménytõl átvett külföldi érme

vonatkozásában, valamint
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d) a más pénzfeldolgozótól, pénzforgalmazótól átvett azon érme vonatkozásában, amelynek valódiság- és

forgalomképességi vizsgálatát valamely pénzfeldolgozó, pénzforgalmazó

da) forintérme esetén a 4. §-ban

db) euroérme esetén az 5. §-ban,

dc) a db) alpontban nem szabályozott külföldi érme esetén az 5. § (2) és (3) bekezdésében

foglaltak szerint már igazoltan elvégezte.

4. § (1) A forintérme valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát érmevizsgáló géppel vagy kézi ellenõrzéssel kell elvégezni.

(2) A forintérme valódiságvizsgálatát a kibocsátásáról rendelkezõ MNB hirdetményben, illetve MNB rendeletben,

valamint az MNB-nek az adott címlet leírását tartalmazó kiadványában foglaltak figyelembevételével,

forgalomképességi vizsgálatát az 1. mellékletben foglalt szempontok szerint kell elvégezni.

(3) Teljes körûen kell megvizsgálni az ötvenforintos és annál magasabb címletû forintérmék valódiságát és

forgalomképességét.

(4) Mintavétellel is elegendõ megvizsgálni az ötvenforintosnál alacsonyabb címletû forintérmék valódiságát és

forgalomképességét azzal, hogy a valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot a pénzforgalmazó által évente

kifizetett, illetve a pénzfeldolgozó által évente feldolgozott forintérmék címletenkénti mennyiségének legalább

10%-a tekintetében el kell végezni.

5. § (1) Az euroérme valódiság-vizsgálatát a Tanácsi rendelet 6. cikkében foglaltak szerint kell elvégezni.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott külföldi érme valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát, valamint az

euroérme forgalomképességi vizsgálatát érmevizsgáló géppel vagy kézi ellenõrzéssel kell elvégezni.

(3) A külföldi érme tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti vizsgálatok során igazodni kell a kibocsátó ilyen irányú

rendelkezéseihez, jogi aktusában vagy hivatalos közleményében szereplõ leíráshoz, illetve az ilyen leírás alapján – az

erre szakosodott információszolgáltató szervezet által – az érmékrõl készített kiadványokban foglaltakhoz.

4. A hamisgyanús érme kezelésére vonatkozó elõírások

6. § (1) A természetes és a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet – a (2) bekezdésben foglalt

kivétellel – az érme valódisága iránti legcsekélyebb kétsége esetén köteles az érmét a fellelést követõen szakértõi

vizsgálat céljából a hitelintézetnek, a postának vagy az MNB-nek átadni. A hitelintézet és a posta köteles az érmét

átvenni, valódiságát megvizsgálni, és az általa hamisgyanúsnak minõsített érmét – az átvételre vonatkozó

jegyzõkönyvvel, az átvételtõl számított 20 munkanapon belül – továbbítani az MNB-nek.

(2) A pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó köteles a valódiság- és forgalomképességi vizsgálat során fellelt és az általa

elvégzett valódiságvizsgálat alapján is hamisgyanúsnak minõsített érmét – az átvételre vonatkozó jegyzõkönyvvel,

a felleléstõl számított 20 munkanapon belül – átadni vagy megküldeni az MNB-nek.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti jegyzõkönyv tartalmi elemeit a 2. melléklet határozza meg.

7. § (1) A hamisgyanús érme szakértõi vizsgálatát az MNB végzi.

(2) Az MNB szakértõi vizsgálata szerint hamis érme ellenértékének megtérítése sem az azt fellelõ vagy szakértõi vizsgálat

céljából továbbító pénzfeldolgozótól, illetve pénzforgalmazótól, sem az MNB-tõl nem igényelhetõ.

(3) Az MNB a szakértõi vizsgálat eredményérõl a vizsgálat kezdeményezõjét vagy annak MNB-nél eljárt megbízottját

értesíti, és a szakértõi vizsgálat szerint valódi forintérme ellenértékét, illetve a valódi külföldi érmét – a szakértõi

vizsgálat eredményérõl szóló értesítéssel egyidejûleg – visszajuttatja a szakértõi vizsgálat kezdeményezõjének vagy

annak MNB-nél eljárt megbízottjának.

(4) A hamis érme õrzését és kezelését – uniós jogi aktus vagy jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – az MNB végzi.

(5) Az MNB a pénzhamisítás megelõzése és felderítése érdekében együttmûködik a bûnüldözõ szervekkel, és kérésükre

– a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és az

MNB tv. 31/A. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – pénzhamisításra vonatkozó adatokat ad át részükre.

8. § (1) A pénzfeldolgozó a 7. § (3) bekezdése szerint részére visszajuttatott valódi forintérme ellenértékét, illetve a valódi

külföldi érmét a megbízójával kötött megállapodásban foglalt, ilyen megállapodás hiányában a (2) bekezdés szerinti

határidõn belül köteles a megbízó részére átadni, megküldeni vagy köteles vele elszámolni.
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(2) A pénzforgalmazó a 7. § (3) bekezdése szerint részére visszajuttatott valódi forintérme ellenértékét, illetve a valódi

külföldi érmét – annak kézhezvételét követõ 10 munkanapon belül – köteles az érme befizetõjének (birtokosának)

átadni, megküldeni vagy köteles vele elszámolni.

(3) Az MNB szakértõi vizsgálata szerint hamis érme esetén a pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó az MNB szakértõi

vizsgálatának eredményérõl köteles – az errõl szóló értesítés kézhezvételét követõ 10 munkanapon belül – az érme

befizetõjét (birtokosát) értesíteni.

(4) A hitelintézet és a posta a 6. § (1) bekezdése alapján átvett, de általa valódinak minõsített érmét köteles

forgalomképtelennek minõsíteni, és annak ellenértékét köteles az általa elvégzett vizsgálatot követõ 10 munkanapon

belül az érme befizetõjének (birtokosának) átadni, megküldeni vagy köteles vele elszámolni.

5. Az MNB-nek az euroérmék hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatai

9. § Az MNB az euroérmék hamisítás elleni védelme érdekében ellátja

a) a hamispénz-figyelõ rendszerhez (CMS) való csatlakozás egyes feltételeirõl szóló, 2001. november 8-i

EKB/2001/11 európai központi banki határozat szerinti nemzeti készpénzszakértõi központi,

b) a Tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdésében az euroérmékre vonatkozóan meghatározott, valamint

c) a Tanácsi rendelet 5. cikk (1)–(3) bekezdése szerinti nemzeti érmeszakértõi központi

feladatokat.

6. A forgalomképes és a törvényes fizetõeszköznek minõsülõ forgalomképtelen forintérmék

címletváltásának szabályai

10. § (1) A hitelintézet és a posta a forgalomképes, valamint a törvényes fizetõeszköznek minõsülõ forgalomképtelen

forintérmékbõl egy alkalommal összesen legfeljebb 50 darabot köteles más címletû forgalomképes forintérmére,

illetve forintbankjegyre átváltani.

(2) A hitelintézet és a posta címletváltás keretében nem köteles átváltani a szándékosan megcsonkított (pl. félbevágott,

átlyukasztott, esztergált) forintérmét, valamint azt a forintérmét, amelynek a valódisága, illetve névértéke nem

állapítható meg egyértelmûen. A nem egyértelmûen valódi forintérme tekintetében a hitelintézet és a posta köteles

valódiságvizsgálatot végezni, és az általa hamisgyanúsnak minõsített forintérmét a 6. § (2) bekezdésben foglaltaknak

megfelelõen az MNB-nek átadni vagy megküldeni.

11. § (1) A hitelintézet és a posta a 10. § szerinti címletváltásért díjat számíthat fel, amelynek maximális mértéke – ideértve

az átváltással összefüggésben egyéb címeken esetleg felszámítandó külön díjakat is – az átváltott forintérme

névértékének 10%-a.

(2) A hitelintézet és a posta a 10. § szerinti címletváltást a nála vezetetett fizetési számla meglétéhez, illetve az általa

nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez kötheti.

(3) A hitelintézet és a posta a 10. § szerinti címletváltást ténylegesen végzõ fiókjai számát korlátozhatja. A fõvárosban,

illetve az adott megyében fiókkal rendelkezõ hitelintézetnek és postának azonban biztosítania kell, hogy a fõvárosban,

illetve az adott megyében – elsõsorban a megyeszékhelyen – legalább 1-1 fiókja ténylegesen végezze a 10. § szerinti

címletváltást.

12. § (1) A hitelintézet és a posta a 10. § szerinti címletváltást ténylegesen végzõ fiókjában jól látható helyen, hirdetményben

köteles közzétenni a címletváltás ügyfél általi igénybevételének feltételeit és díját.

(2) A hitelintézet és a posta a 10. § szerinti címletváltást ténylegesen nem végzõ fiókjában jól látható helyen,

hirdetményben köteles közzétenni a címletváltást ténylegesen végzõ legközelebbi fiókjának címét, valamint az

(1) bekezdésben meghatározott információkat.

(3) A hitelintézet és a posta internetes honlap mûködtetése esetén köteles azon folyamatosan és könnyen hozzáférhetõ

módon elérhetõvé tenni a 10. § szerinti címletváltást ténylegesen végzõ fiókjainak listáját, valamint az (1) bekezdésben

meghatározott információkat.
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7. A pénzfeldolgozóra vonatkozó speciális elõírások

13. § A pénzfeldolgozó a Hpt. 19/B. § f) pontjában elõírt belsõ ügyviteli szabályzatot az e rendeletben foglaltak
figyelembevételével köteles kidolgozni.

8. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ második hónap elsõ napján lép hatályba.

15. § (1) E rendelet 9. § a) pontja – az MNB tv. 31/A. § (1) bekezdésével, továbbá a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról,
valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet 17. §
a) pontjával együtt – a hamispénz-figyelõ rendszerhez (CMS) való csatlakozás egyes feltételeirõl szóló, 2001.
november 8-i EKB/2001/11 európai központi banki határozatnak való megfelelést szolgálja. 

(2) E rendelet 3. § (1) bekezdése, 3. § (2) bekezdés b) pontja, 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja, 5. § (1) és (3) bekezdése,
6–8. §-a, valamint 9. § b) és c) pontja – az MNB tv. 29.–29/D. §-ával és 31/A. § (2)–(4) bekezdésével, valamint
a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai
feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet 3. § (1) bekezdésével, 3. § (2) bekezdés b) pontjával, 3. § (2) bekezdés
d) pont db) alpontjával, 3. § (4) bekezdésével, 7. §-ával, 14–16. §-ával, valamint 17. § b) és c) pontjával együtt –
1. az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2001. június 28-i

1338/2001/EK tanácsi rendelet és az azt módosító 44/2009/EK tanácsi rendelet,
2. az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet

hatásainak az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történõ kiterjesztésérõl szóló, 2001. június 28-i
1339/2001/EK tanácsi rendelet és az azt módosító 45/2009/EK tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

16. § E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekrõl folytatott
konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés elsõ, második és harmadik
francia bekezdése szerinti elõzetes bejelentése megtörtént.

17. § Hatályát veszti az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai
feladatokról szóló 3/2009. (I. 23.) MNB rendelet.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez

A forintérmék forgalomképességi vizsgálatának részletes szempontjai

1. Érme-visszaforgatásra alkalmas az a forintérme, amely

a) mechanikai hibáktól mentes,

b) külsõ felületének állapota lehetõvé teszi a névérték és az érmekép felismerését.

2. Érme-visszaforgatásra nem alkalmas az a forintérme, amely

a) nehezen felismerhetõ,

b) sérült.

3. Nehezen felismerhetõnek minõsül az a forintérme, amely megkopott, jelentõsen elszínezõdött, illetve a külsõ

felületének állapota nem teszi lehetõvé a névérték vagy az érmekép felismerését (pl. korrodált forintérme).

4. Sérültnek minõsül az a forintérme, amely eredeti alakját elveszítette.

2. melléklet a 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez

A hamisgyanús érmére vonatkozó jegyzõkönyv tartalmi elemei

1. A hamisgyanús érmére vonatkozó jegyzõkönyvnek – a 2. és 3. pontban foglalt eltéréssel – a következõ adatokat kell

tartalmaznia:

a) az érme adatai (valutanem, címlet, kibocsátás éve, darabszám),

b) az érme befizetõjének (birtokosának) adatai (természetes személynél: családi és utónév, lakcím, azonosító

okmány megnevezése és száma, jogi személynél és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetnél: a jogi

személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet megnevezése, székhelye, a képviseletében eljáró

természetes személy jelen pont szerinti azonosító adatai),

c) az érme fellelésének helye és idõpontja,

d) a fellelés körülményeinek rövid ismertetése,

e) a befizetõ (birtokos) nyilatkozata az érme eredetérõl,

f) a befizetõ (birtokos) aláírása,

g) a jegyzõkönyvet felvevõ pénzfeldolgozó vagy pénzforgalmazó székhelye,

h) a jegyzõkönyv felvételének helye, idõpontja, kiállítóinak aláírása, valamint

i) a jegyzõkönyv sorszáma.

2. A pénzfeldolgozó az 1. pont szerinti jegyzõkönyvet azzal az eltéréssel készíti el, hogy az e) és f) pontban meghatározott

adatokat nem, a b) pontban meghatározott adatoknál a megbízójának, valamint a megbízó érintett telephelyének

adatait tünteti fel.

3. Amennyiben az érme befizetõje (birtokosa) az 1. pont szerinti adatok valamelyikét felhívás ellenére sem közli, ezt

a körülményt a jegyzõkönyvben rögzíteni kell.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Belügyminiszter 28/2011. (IX. 6.) BM rendelete
az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdésének 1. pontjában,

valamint – a 633. § tekintetében – az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §

(2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) és – a 633. § tekintetében – u) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Létesítményt, építményt létesíteni – ideértve a tervezést, az átalakítást, illetve rendeltetésének módosítását is –

valamint a létesítményt, építményt, gépet, berendezést, eszközt és anyagot – a robbanó és robbantó anyagok,

valamint a pirotechnikai termékek kivételével – használni, technológiát alkalmazni az e rendeletben meghatározott

tûzvédelmi szabályok, tûzvédelmi mûszaki követelmények betartásával lehet.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) tûzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelménynek számítanak az alábbiak: 428. §, 436. § (5) bekezdés –

444. § (1) bekezdés, 445. § (4) és (6) bekezdés, 446. § (2) bekezdés, 447–450. §,

b) tûzvédelmi használati elõírásnak számítanak az alábbiak: 558–629. §,

c) az a), b) pontokban nem szereplõ követelmények létesítési elõírásnak számítanak.

(2) E rendelet alábbi rendelkezései alól eltérés nem engedélyezhetõ: 1–8. §, 9–43. §, 288–318. §, 319–322. §, 331. § (1)–(3)

és (6)–(7) bekezdés, 339. § (1) bekezdés, 357–358. §, 364. § (4) bekezdés, 429. §, 435. §, 436. § (1)–(4) bekezdés, 444. §

(2)–(4) bekezdés, 445. § (1), (2), (3), (5) bekezdés, 446. § (1) bekezdés, 463. § (2)–(3) bekezdés, 479. § (1) bekezdés,

480–482. §, 484–485. §, 486–503. §, 504.–507. §, 510. §, 546. §, 547–552. §, 558–562. §, 563. § (1)–(3) bekezdés,

565. § (1) bekezdés, 567–570. §, 571. § (4) bekezdés, 572. § (1) bekezdés, 577. § (4) bekezdés, 578. § (2) bekezdés,

579. § (1), (2) bekezdés, 580. §, 590. § (2) bekezdés, 591. § (3) bekezdés, 592. § (3) bekezdés, 600. § (1)–(2) bekezdés,

606. § (1) bekezdés.

(3) A 2. § (1) bekezdésben említett rendelkezésektõl kérelemre – más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó elõírások

megtétele esetében – eltérés engedélyezhetõ.

(4) A vonatkozó mûszaki követelmény elõírásától eltérõ, de azokkal legalább egyenértékû biztonságot nyújtó mûszaki

megoldásokat a BM OKF bírálja el.

(5) Típusterv esetén eltérés abban az esetben engedélyezhetõ, ha az eltéréssel érintett vonatkozó mûszaki követelmény

elõírásától eltérõ mûszaki kialakítás, megvalósítás a szomszédos építményre, szabadtérre, gépre, berendezésre,

eszközre nincs negatív hatással.

(6) Az eltérési engedély kérelem az alábbiakat tartalmazza:

a) a tûzvédelmi mûszaki követelmény, tûzvédelmi szabály vagy szabvány alkalmazásának pontos helyszínét,

az érintett építmény, szabadtér, dolog megnevezését;

b) típusterv esetén annak pontos beazonosíthatóságát;

c) az érintett tûzvédelmi mûszaki követelmény, tûzvédelmi szabály vagy szabvány azon részét, amelyre az eltérési

kérelem vonatkozik;

d) a tûzvédelmi mûszaki követelménytõl, tûzvédelmi szabálytól vagy szabványtól való eltérés indokát;

e) a kérelemhez mellékelni kell a tervezett eltérõ megoldás olyan részletességû mûszaki dokumentációját, amely

bizonyítja, hogy az eltérõ megoldás a rendelettel megállapított tûzvédelmi mûszaki követelményben, tûzvédelmi

szabályban vagy szabványban foglalt elõírásokkal legalább egyenértékû biztonságot nyújt.

3. § Az e rendeletben meghatározott technikai jellegû elõírásoknak nem kell megfelelnie az olyan termékeknek, amelyeket

az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elõ, illetve hoztak forgalomba, vagy az

Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elõ, az ott irányadó
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elõírásoknak megfelelõen, feltéve, hogy az irányadó elõírások az emberi egészség és élet védelme, valamint

a közbiztonság tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékû védelmet nyújtanak.

1. Értelmezõ rendelkezések, éghetõ folyadékok és gázok tárolása

4. § E rendelet alkalmazásában:

1. atmoszférikus tárolás: olyan tárolás, amikor a tartály belsõ tere a környezettel közvetlen (légzõ) kapcsolatban van, vagy

– zárt rendszer esetén – a páratérben a túlnyomás nem haladja meg a 70 mbar, a vákuum, pedig a 20 mbar értéket.

2. átfejtõállomás: éghetõ folyadékok szállítótartályból szállítótartályba történõ közvetlen átfejtésére használatos,

egy vagy több helyhez kötött vagy mozgatható (mobil) átfejtõberendezés és tartozékainak, valamint a folyamatban

részt vevõ szállítótartályok befogadására használatos terület. E rendelet szempontjából nem tekinthetõ

átfejtõállomásnak a csak kárelhárítás céljára létesített átfejtés.

3. átfejtõberendezés: éghetõ folyadékok szállítótartályból szállítótartályba történõ közvetlen átfejtésére használatos,

legalább

a) lefejtõ- és töltõcsövet vagy tömlõt,

b) csatlakozószerelvényeket,

c) elzárószerelvényeket, és

d) gyújtóhatás átterjedését gátló szerkezeteket („A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó éghetõ folyadékok

esetén) tartalmazó technológiai szerelési egység, amely biztosítja a szállítótartályok megfelelõ csatlakozását, és

a folyadéknak egyik tartályból a másik tartályba való átjutását.

4. belsõ béléssel ellátott tartály: olyan szimpla falú tartály, amely legalább a megengedett töltési szint magasságáig belsõ

béléssel van ellátva, és a tartály fala, valamint a bélés közötti tér ellenõrzõ térként használható.

5. belsõ úszótetõs tartály: a merev tetõs tartály belsejébe helyezett könnyû szerkezetû, úszótetõvel ellátott tartály.

6. bélelt tartály: acélszerkezetû tartály belsejében kialakított mûanyag vagy kompozit anyagú elválasztó réteggel ellátott

tartály, amelyben az elválasztóréteg önmagában is tömörzárású teret képez.

7. dupla falú tartály: olyan szimpla falú tartály, amely részben vagy egészen folyadéktömör külsõ acélköpennyel van

körülvéve. A duplafalusítás elérhetõ oly módon is, hogy a szimplafalú tartály belsejébe egy olyan fém vagy kompozit

anyagú bélést helyezünk el, amelynél biztosított a két palást közötti tér tömörségének ellenõrizhetõsége.

8. dupla fenekû tartály: dupla fenekû az a tartályfenék, amelyet két egymás feletti acéllemezbõl alakítanak ki. A dupla

fenék tömörzárású teret képez.

9. elhelyezési távolság: tartályok és tartálycsoportok között megengedett legkisebb távolság a palásttól mérve.

10. ellenõrzõ tér: a dupla falú tartályok falai közötti tér, szimpla falú, belsõ béléssel ellátott tartály esetén a tartályfal

és a belsõ bélés közötti tér.

11. elõteres föld alatti vagy földtakarás alatti tartály: olyan tartály, amely a szerelvények elhelyezhetõsége és kezelhetõsége

miatt szabadon, aknában vagy medencében végzõdik.

12. felfogótér: a tartály sérülésekor kifolyó éghetõ folyadék felfogására használatos nem éghetõ, szilárd, tûz esetén is

tömör, folyadékot át nem eresztõ anyaggal határolt tér, amelybe a tartály közlekedõedények alapján számított

térfogata is beleszámít.

13. föld alatti tartály: olyan tartály, amelynek felsõ alkotója a talajszint alatt 0,3 m mélységben van.

14. föld feletti tartály: olyan tartály, amelynek tartályteste teljes egészében a terepszint felett, szabadon helyezkedik el.

Ezzel azonos elbírálás alá esik az a tartály, amely a terepszint alatt, de szabadon (pl. medencében) van elhelyezve.

15. földtakarás alatti tartály: olyan föld alatti tartály, amelynek – a legalább 0,3 m-es – földtakarása csak a terepszintbõl

kiemelkedõen (földfeltöltéssel) alakítható ki.

16. gázingaeljárás: gázingaeljárás az a folyamat, amikor a töltés, vagy a lefejtés során pl. a tárolótartály, jármûves

szállítótartály gáztereit csõvezetékkel kötik össze, és így a töltött tartály légterébõl a folyadék által kiszorított

gõz-levegõ elegy a lefejtett tartály légterébe áramlik át, kitöltve a lefejtett folyadék helyét.

17. gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezetek: a gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezetek olyan berendezések, amelyek

a tartályokat vagy azok részeit lángok áthatolásával szemben védik.

18. hasadótárcsa: egyszeri kifúvásra vagy beszívásra használatos biztonsági szerelvény, amely roncsolódása révén teszi

szabaddá a kör alakú áramlási keresztmetszetet.

18/a. kombinált hasadótárcsa: hasadótárcsákból összeállított biztonsági szerelvény, amely a túlnyomást és a túlvákuumot

két különbözõ nyitási értékû tárcsa felhasadásával szünteti meg.
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19. hasadópanel: egyszeri vészlefúvásra használatos biztonsági szerelvény, amely roncsolódása révén teszi szabaddá
a körtõl eltérõ alakú áramlási keresztmetszetet.

20. inertizálás: inertizált az a tartály vagy berendezés, amelyet elegendõ mennyiségû inert gázzal (pl. nitrogénnel) töltenek 
fel ahhoz, hogy robbanásveszélyes légtér ne keletkezhessen. Inertizálni lehet a tartályt technológiai okból is, ha a tárolt 
terméknek a levegõ nedvességével vagy oxigénjével nem szabad érintkeznie.

21. idõszakos ellenõrzõ vizsgálat: a vonatkozó mûszaki követelményben megállapított idõközönként a tartály állapotának
értékelésére végzett tevékenység.

22. légzõszerelvények: a tartály ki- és belégzésére használatos eszközök összessége.
23. lényeges átalakítás: ha egy tartály kialakítása, szerelvényezettsége, mûszerezettsége olyan mértékben változik meg,

hogy az a tartály és az egész létesítmény technológiájára, biztonságtechnikájára, környezetvédelmére kihat
(pl. szimpla falú tartály ellátása belsõ béléssel, lyukadásjelzõ berendezéssel).

24. lyukadásjelzõ berendezés: olyan berendezés, amely a tartály falának, vagy belsõ bélésének tömörségét jelzi.
24/a. folyadékkal mûködtetett lyukadásjelzõ: a tartályfal tömítetlenségét a lyukadásjelzõ folyadék szintjének csökkenése jelzi.
24/b. vákuummal vagy túlnyomással mûködõ lyukadásjelzõ: a vákuummal mûködõ lyukadásjelzõ a tartályfalak, vagy a belsõ

bélés tömítetlenségekor a nyomásnövekedést jelzi. A túlnyomással mûködõ lyukadásjelzõ a tartály tömítetlenségekor
a nyomásnövekedést jelzi.

25. konténer ketrec: földhöz nem rögzített, építménynek nem minõsülõ jól átszellõzõ, rácsos kivitelû palacktároló állvány,
amely a PB-gáz palackok tárolására szolgál.

26. merev tetõs tartály: a tartályköpenyhez mereven hozzáerõsített (hegesztett, stb.) tetejû álló, hengeres tartály.
27. nyitott tartályüzemmód: nyitott üzemmódú az a tartály, amelynek a külsõ légtérrel állandó – szabad nyílással –

kapcsolata van.
28. összekapcsolt (közlekedõ-) tartályok: olyan tartály, amelynek két vagy több folyadéktere csõvezetékkel úgy van

összekapcsolva (párhuzamosan vagy sorban), hogy azok között az anyagáramlás külön beavatkozás nélkül
bekövetkezhet. Nem számítanak összekapcsoltnak azok a tartályok, ahol az egyes tartályok gyûjtõcsõvezetékhez
csatlakoznak, és minden csatlakozó vezetékben elzárószerelvény van.

29. párnalemez: a tartálypalástra folyamatos hegesztéssel felhelyezett merevítõelem az alátámasztások helyén.
30. pébégáz cseretelep: a külön jogszabály szerinti gázforgalmazó vagy kiskereskedõ által a palackos propán-bután

(PB-gáz) gáz értékesítésére használt terület, aminek tartozéka az a térrész, ahol a PB-gáz palackot tárolják.
31. szállítótartály: éghetõ folyadékok vasúti vagy közúti szállítására használatos 1,0 m3-nél nagyobb befogadóképességû

rögzített vagy leszerelhetõ tartály (pl. vasúti tartálykocsi, közúti tartányjármû, tankkonténer, fém IBC-tároló).
32. szimpla falú tartály: egyrétegû, acéllemezbõl készült palástú és fenekû, megfelelõ terhelési viszonyokra méretezett,

„önhordó” szerkezetû tartály.
33. tartályáthelyezés: ha egy tartály eredeti telepítési helyérõl elmozdítva új telepítési helyen – akár egy létesítményen

belül – kerül felállításra.
34. tartálynyereg: a tartályok alátámasztására való elem, amely a tartálypalást számára, az átfogási szög mentén,

egyenletes felfekvést biztosít. Készülhet acélszerkezetbõl vagy vasbetonból.
35. többkamrás tartály: olyan szimpla vagy dupla falú tartály, amelynek a tárolótere közbensõ fenekekkel, egymástól

folyadéktömören elválasztott rekeszekre van osztva.
36. töltõfej: a tartály töltõcsövén vagy az ahhoz kapcsolódó csõvezeték végén elhelyezett csõkapcsoló elem és kapcsolódó 

szerelvényei.
37. tûzfelület: az a felület, amelyre a tartályban levõ, vagy a felfogótérbe kiömlõ éghetõ folyadék tüze kiterjedhet.
38. újbóli üzembe vétel: ha valamely okból nem üzemeltetett vagy korábban nem éghetõ folyadék tárolására használt

tartály eredeti telepítési helyén vagy áthelyezve ismét használatba, vagy lényeges átalakítás után újra üzemeltetésre
kerül.

39. úszótetõs tartály: a tárolt éghetõ folyadékon úszó, annak felszínét lefedõ tetejû, álló, hengeres tartály.
40. védõgyûrûs tartály: acél vagy beton védõpalásttal körülvett álló, hengeres, merev-, úszó- vagy belsõ úszótetõs tartály.
41. védõsáv: a tartály és a hozzá tartozó üzem szomszédos építményei, berendezései közötti terület.
42. védõtávolság: a veszélyforrás és a védendõ létesítmény legközelebb esõ pontja közötti távolság.
43. vízvetõgallér: a tartályról lecsurgó csapadékot és hûtõvizet a tartályalaptól távoltartó lemez.
44. zárt tartályüzemmód: zárt üzemmódú az a tartály vagy tartálycsoport, amelynek a megengedett üzemi nyomáshatárok 

között a külsõ légtérrel állandó, szabad nyílása nincs.

27846 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám



2. Értelmezõ rendelkezések, tûzvédelmi általános és vizsgálati fogalmak

5. § E rendelet alkalmazásában:
1. Égéskésleltetõ szer: védõszer, amely a vele kezelt – bevont, átitatott, telített – éghetõ anyag kedvezõbb tûzvédelmi

osztályba sorolását meghatározott idõtartamig (újrakezelési idõig) biztosítja.
2. Gyújtási idõ: az az idõtartam, amelynek során az anyag a gyújtóforrás hatása alatt áll, akár létrejött a gyulladás ez idõ

alatt, akár nem.
3. Homlokzati tûzterjedési határérték: a vonatkozó mûszaki követelményeknek megfelelõ vizsgálat kezdetétõl számított,

a tûznek a homlokzati épületszerkezeteken történõ terjedésére jellemzõ határállapot bekövetkezéséig eltelt idõ
percben (Th).

4. Perzselõdés: az anyagfelület hõ hatására bekövetkezõ, korlátozott elszenesedésével járó módosulása.
5. Tetõtûz terjedés mértéke: a tetõszigetelési rendszer, vagy fedélhéjazat felületén és rétegeiben az önálló égés (lánggal

égés, szenesedés, izzás) terjedésének mértéke (távolsága).
6. Tûzvédõ képesség: az elsõdleges épületszerkezetek tûzállósági határértékének növelése érdekében alkalmazott

tûzvédõ álmennyezetek, burkolatok, bevonatok hatékonyságának mértéke.
7. Vizsgálati tûzhatás: az épületszerkezetek tûzállósági határértékének és tûzvédõ képességének megállapítására

szolgáló vizsgálati eljárás során a vizsgáló berendezés vizsgálati terében, az idõ függvényében változtatott
hõmérséklet hatása.

3. Értelmezõ rendelkezések, tûzvédelmi tervezés fogalmai

6. § E rendelet alkalmazásában:
1. Alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függõleges vetülete által meghatározott terület. Szabadtéri

tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület. Az épületszerkezettel részben vagy egészben
közrefogott helyiség, vagy tér vízszintes vetületben számított belsõ területe (nettó alapterület).

2. Állandó tûzterhelés: a beépített éghetõ anyagok és épületszerkezetek tömegébõl származó tûzterhelési érték.
3. Biztonsági felvonó: az épület füstmentes lépcsõházához, tûzgátló elõteréhez vagy a szabadtérhez kapcsolódó,

az épülettûz alatt is mûködtethetõ valamennyi épületszintet kiszolgáló felvonó, mely lehet tûzoltófelvonó, vagy
menekülési felvonó.

3/a. Tûzoltófelvonó: tûz esetén kizárólag a tûzoltóság által használható felvonó.
3/b. Menekülési felvonó: tûz esetén a benntartózkodók által is használható felvonó.

4. Beépített tûzjelzõ berendezés: az építményben, szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tûz kifejlõdésének korai
szakaszában észlelést, jelzést és megfelelõ tûzvédelmi intézkedést (többek között a tûzoltóság értesítése,
tûzszakaszhatáron elhelyezett ajtók csukása, oltóberendezések indítása) önmûködõen végzõ berendezés.

5. Beépített tûzoltó berendezés: az építményekben, szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tûz oltására, a beavatkozás
könnyítésére, a tûz terjedésének megakadályozására, a tûzkár csökkentésére alkalmazott önmûködõ berendezés.

6. Beépített tûzvédelmi berendezés: a tûz észlelésére, jelzésére, oltására, valamint a tûzeset során keletkezõ hõnek, füstnek
és égésgázoknak az elvezetésére kialakított, helyhez kötött berendezés.

7. Cselekvõképességükben korlátozott személyek: akik koruknál (0–10 éves korig, vagy 80 év felett fizikai állapotától
függetlenül), vagy szellemi állapotuknál fogva veszélyhelyzetre nem tudnak megfelelõen reagálni.

8. Elsõdleges épületszerkezetek: azok a szerkezeti elemek, amelyek az épület állékonyságát, tûzbiztonságát biztosítják
(függõleges és vízszintes teherhordó szerkezetek, tûzgátló szerkezetek, menekülési útvonalakat határoló szerkezetek
és azok szigetelése, burkolata is).

8/a. Másodlagos épületszerkezetek: azon szerkezetek, melyek nem tartoznak az elsõdleges szerkezetek körébe.
9. Füstcsappantyú: szellõzõvezetékbe építhetõ, automatikusan (hõre, füstre, vagy egyéb indítójelre) mûködésbe

hozható zárószerkezet, amely a füst vagy a forró égésgázok továbbterjedését nyitott helyzetben elõírt ideig biztosítja,
zárt állapotban elõírt ideig megakadályozza.

10. Füstgátló nyílászáró (ajtó, kapu, nyílóablak, függöny, redõny, konvejor záróelem): szerkezet, amely beépítve, csukott
állapotban füstnek és a tûz esetén képzõdõ toxikus gázoknak az általa elválasztott térrész egyik oldaláról a másik
oldalára való átterjedését meghatározott mértékben korlátozza.

11. Füstmentes lépcsõház: a nyitott vagy az olyan zárt lépcsõház, amelybe az épülettûz alkalmával képzõdött füst és
mérgezõ égésgázok bejutásának lehetõsége oly mértékben van korlátozva, hogy a lépcsõház az épület biztonságos
kiürítésére és mentésre meghatározott ideig alkalmas marad.
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12. Hasadó és hasadó-nyíló felületek: olyan felületek, amelyek az építmények, vagy az építményrészek (helyiségek)

határoló szerkezeteiben a káros mértékû robbanási túlnyomás hatására tönkremennek, vagy megnyílnak, ezáltal

lehetõvé téve a nyomáselvezetést.

13. Hatékony szellõztetés: ahol az adott térben a szellõzés biztosítja, hogy az éghetõ gázok, gõzök, porok koncentrációja ne

érje el az alsó robbanási határérték 20%-át.

14. Homlokzati tûzterjedési gát: meghatározott tûzterjedési határértékû, A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályú olyan homlokzati

szerkezet, amely megakadályozza az épület homlokzata mentén a vízszintes vagy a függõleges tûzátterjedést.

15. Hõ- és füstelvezetés: olyan mûszaki megoldás, amely tûz esetén alkalmas a helyiségben vagy tûzszakaszban keletkezett,

vagy oda behatolt hõnek, füstnek és égésgázoknak szabadba való elvezetésére.

16. Idõleges tûzterhelés: az adott helyiségben, tûzszakaszban található éghetõ anyagok és berendezések (bútor, textília,

technológiai berendezés, megmunkált termékek, azok elõkészített anyaga, raktározott anyagok, csomagoló anyagok)

tömegébõl származó tûzterhelési érték.

17. Kiürítés: a tûz által veszélyeztetett helyiségben, tûzszakaszban, épületben lévõ személyek eltávozása (eltávolítása).

18. Kiürítési idõtartam: a kiürítésre számításba vett idõtartam.

19. Kiürítési terv: a kiürítés számítást és az épület szintenkénti alaprajzán feltüntetett menekülési útvonalakat tartalmazó

dokumentáció.

20. Kiürítési útvonal: a kiürítésre számításba vett útvonal, mely a veszélyeztetett helyiség, helyiségcsoport elhagyásának

útvonalából (kiürítés elsõ szakasza), valamint a veszélyeztetett tûzszakasz, építmény elhagyásának (kiürítés második

szakasza) útvonalából áll.

21. Közvetlen tûz- vagy robbanásveszély: az égés feltételei közül egy kivételével mindegyik adott, és várható, hogy

a hiányzó égési feltétel bármelyik pillanatban létrejöhet, ezáltal nem kívánt tûz vagy robbanás következhet be.

22. Menekülési útvonal: a veszélyeztetett tûzszakasz elhagyásának útvonala (kiürítés második szakasza).

23. Mértékadó tûzállósági határérték-követelmény: az egyes épületszerkezetekre a tûzterhelés alapján számító módszerrel

meghatározott tûzállósági határérték.

24. Mértékadó tûzszakasz: létesítményben a legtöbb oltóvizet igénylõ tûzszakasz alapterülete.

25. Mozgásukban és/vagy cselekvõképességükben korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló épület: olyan épület, amely

rendeltetését tekintve kifejezetten erre a célra szolgál (pl. óvoda, bölcsõde, szociális otthon). A csak járóbetegek

ellátását szolgáló épületek nem tartoznak ide.

26. Mozgásukban korlátozott személyek: akik fizikai állapotuk miatt, vagy valamennyi környezeti hatás érzékelésére való

képtelenségük (vakok és gyengénlátók) miatt veszélyhelyzet esetén a szükséges cselekvést megfelelõen gyorsan nem

tudják végrehajtani.

27. Normatív tûzterhelés: bizonyos rendeletetésû helységekre, helyiségcsoportokra a tûzvédelmi tervezésben

alkalmazható, statisztikai felmérésen alapuló idõleges tûzterhelési érték.

28. Nyitott lépcsõház, közlekedõtér: szintenként – a közlekedõtér nettó alapterületének legalább 20%-át elérõ felületû –

homlokzati szabad falnyílással a külsõ légtérhez közvetlenül csatlakozó tér.

28/a. Zárt lépcsõház, közlekedõ helyiség: minden oldalról elsõdleges épületszerkezetekkel határolt tér.

29. Robbanás elfojtó berendezés: olyan beépített automatikus oltóberendezés, mely képes egy esetlegesen bekövetkezõ

robbanás észlelésére, elfojtására, továbbterjedésének megakadályozására, és a robbanás hatásának jelentõs

csökkentésére.

30. Robbanásveszélyes állapot: az „A” vagy „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó anyag olyan mennyiségben való

jelenléte, valamint elõfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még

az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott.

31. Tetõ-felülvilágító: a szerkezet alatti helyiség, térrész bevilágítását szolgáló épületszerkezet.

32. Tetõtûzterjedési gát és osztósáv: hõ és csapadékvíz elleni éghetõ anyagú tetõszigetelés mezõit megszakító olyan

A1 tûzvédelmi osztályú gát és osztósáv, amely megakadályozza a tetõtûz terjedését.

33. Tûzálló kábelrendszer: Villamos energia- és/vagy adatátviteli vezetékek, kábelek, tokozott sínek, a hozzájuk tartozó

csatornák, bevonatok és burkolatok, hordozó- és tartószerkezetek, valamint elosztók és kötõdobozok olyan együttese,

amely meghatározott idõtartamig tûzterhelésnek kitéve is képes mûködõképességét megtartani anélkül, hogy benne

zárlat keletkezne, vagy megszakadna a villamos áram.

34. Tûzállósági fokozat: egy építmény egészére, illetve esetenként egyes tûzszakaszaira vonatkozó olyan kategória, amely

meghatározza az épületszerkezetek tûzvédelmi követelményeit az építmény/tûzszakasz tûzveszélyességi osztálya,

szintszáma, esetenként rendeltetése és tûzterhelése alapján.
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35. Tûzállósági határérték: a vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõ tûzállósági vizsgálat kezdésétõl számított,

a vizsgált épületszerkezet valamely tûzállósági teljesítmény jellemzõjének eléréséig eltelt idõ órában vagy percben.

36. Tûzgátló csappantyú: Szellõzõvezetékbe építhetõ hõre, füstre, vagy egyéb indítójelre és/vagy kézzel mûködésbe

hozható zárószerkezet, amely a füst vagy forró égésgázok továbbterjedését zárt állapotban elõírt ideig

megakadályozza.

37. Tûzgátló elõtér: tûzgátló szerkezetekkel határolt elõtér, amely önálló szellõztetéssel rendelkezik, ajtószerkezeteinek

mérete biztosítja a gyors menekülés lehetõségét és ajtószerkezetei önmûködõ csukószerkezettel ellátottak.

38. Tûzgátló fal: a vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõ tûzállósági határértékû, A1 tûzvédelmi osztályú

térelhatároló (vagy teherhordó és térelhatároló) falszerkezet, amely a tûz az épület más tûzszakaszára (esetenként

az épület más funkcionális egységére) való átterjedését megakadályozza.

39. Tûzgátló födém: a vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõ tûzállósági határértékû, A1 tûzvédelmi osztályú

födémszerkezet, amely a tûz az épület más tûzszakaszára (esetenként az épület más funkcionális egységére) való

átterjedését elõírt idõtartamig megakadályozza.

40. Tûzgátló nyílászáró (ajtó, kapu, nyílóablak, függöny, redõny, konvejor záróelem): szerkezet, amely beépítve, csukott

állapotban a tûznek az általa elválasztott térrész egyik oldaláról a másik oldalára való átterjedését meghatározott

mértékben gátolja (elõírt idõtartamig megakadályozza).

41. Tûzfal: A vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõ tûzállósági határértékû, A1 tûzvédelmi osztályú térelhatároló

(vagy teherhordó és térelhatároló) folytonos függõleges falszerkezet, amelyet úgy kell kialakítani, hogy az általa

elválasztott tûzszakaszok vagy építmények egyikének állékonyság-vesztése, illetve az ebbõl adódó oldalirányú

erõhatás esetén is megõrizze tûzterjedést gátló képességeit (stabilitását, integritását, hõszigetelését).

42. Tûzoltási felvonulási terület: e rendeletben meghatározott az építmények tûzoltására, mentésre szolgáló a homlokzat

elõtt létesített, megfelelõ teherbírású, szilárd burkolatú, legalább két nyomvonal szélességû terület (út) – amelynek

méretét a tûzvédelmi szakhatóság állapítja meg –, s amely a tûzoltás technikai eszközeinek (emelõkosaras gépjármû,

gépezetes létra, gépjármûfecskendõ), és a tûzoltóegységek a rendeltetésszerû mûködésének feltételeit biztosítja.

43. Tûzoltási felvonulási út: a tûzoltási felvonulási terület megközelítésére szolgáló megfelelõ teherbírású, szilárd

burkolatú, legalább két nyomvonal szélességû, a tûzoltógépjármûvek közlekedésére alkalmas út.

44. Tûzoltósági beavatkozási központ: olyan helyiség, amelybõl a tûzoltói beavatkozáshoz szükséges és azt elõsegítõ

tûzvédelmi berendezések vezérelhetõk, az épület-felügyeleti rendszereken keresztül a tûzvédelmi berendezések

üzemállapota lekövethetõ.

45. Tûzoltósági kulcsszéf: a beépített tûzjelzõ berendezés részegysége, amely biztosítja a tûzoltósági beavatkozás során

az épületbe illetve annak helyiségeibe történõ akadálytalan bejutást.

46. Tûzoltótechnikai eszköz, felszerelés: az épületekben, építményekben telepített, a tûz észlelésére, jelzésére, oltására,

a beavatkozás könnyítésére és a tûzkár csökkentésére, valamint a tûz terjedésének megakadályozására alkalmazott

berendezés, illetõleg a tûzoltóság által a tûzoltáshoz, mûszaki mentéshez használatos felszerelések.

47. Tûzszakasz: az építmény vagy szabadtér tûzvédelmi szempontból meghatározott olyan önálló egysége, amelyet

a szomszédos egységektõl – meghatározott tûzvédelmi osztályú és tûzállósági határértékû – tûzgátló szerkezetek

és a jogszabályban elõírt tûztávolságok választanak el.

48. Tûzszakaszterület: az egy tûzszakaszhoz tartozó helyiségek, nettó alapterületének összessége m2-ben.

49. Tûztávolság: építmények és építmények, építmények és szabadterek vagy szabadterek és szabadterek egymás közötti

legkisebb távolságának vízszintes vetülete.

50. Tûzterhelés: az építmény adott tûzszakaszában, helyiségében jelenlévõ és beépített anyagok tömegébõl (kg) és

égéshõjébõl (MJ/kg) számított hõmennyiség egységnyi padlófelületre vonatkoztatott értéke, MJ/m2-ben.

51. Tûzvédelmi osztály: az építõanyagok és épületszerkezetek tûzzel szembeni viselkedésére jellemzõ kategória,

az e szerinti besorolás megfelelõ tûztechnikai vizsgálatok alapján történik.

52. Tûzvédõ álmennyezet: egy helyiségben, legfeljebb egy tûzszakaszban kialakított olyan álmennyezet, amely tûzvédõ

képességénél fogva a felette levõ födémmel vagy tetõszerkezettel együtt a szerkezetre elõírt tûzállósági határértéket

biztosítja.

53. Tûzvédõ burkolat és bevonat: alkalmas mûszaki eljárással épületszerkezetekhez közvetlenül vagy közvetetten

csatlakozó, tûzvédõ célokat szolgáló anyagréteg.

54. Tûzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tûzszakaszok), épületek, mûtárgyak,

létesítmények besorolására meghatározott kategória a bennük folytatott tevékenység során elõállított, feldolgozott,

használt vagy tárolt anyagok jellemzõi, valamint az alkalmazott technológiai folyamat tûzveszélyessége, egyes

esetekben – (lakó- és közösségi épületek) – a rendeltetés alapján.
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55. Tûzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévõ éghetõ anyag gyulladási hõmérsékletét,

lobbanáspontját meghaladó hõmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehetõ izzással,

parázslással, szikrázással jár.

56. Veszélyességi övezet: helyiségben vagy szabadtéren lévõ anyagnak, gépnek, berendezésnek tûzvédelmi szempontból

önállóan értékelendõ környezete, térrésze. A veszélyességi övezet kiterjedését éghetõ gáz, gõz, köd, por esetén

a (normál üzem figyelembevételével) vonatkozó mûszaki követelmény szerint (ide tartoznak a 0-ás, 1-es és 2-es,

valamint a 20-as, 21-es és 22-es zónák függõleges vetületeinek összesített területe), minden más esetben az anyag,

gép, berendezés és a kapcsolódó technológiai terület alapján kell megállapítani.

57. Vonatkozó mûszaki követelmény: hazai és Európai Uniós szabványok és normák összessége.

58. Zárt rendszer: amelyben a veszélyes anyag közvetlen környezetétõl elhatárolva van jelen úgy, hogy üzemszerû

körülmények között hatásai nem veszélyeztetik környezetét.

4. Értelmezõ rendelkezések, tûzvédelmet érintõ építészeti fogalmak

7. § E rendelet alkalmazásában:

1. Álmennyezet: nem teherhordó, vízszintes térelzáró szerkezet, amelyet födémre, tetõ- vagy tetõtér alatti födémre,

fedélszerkezetekre erõsítenek alkalmas függesztõ szerkezet segítségével esztétikai, akusztikai, hõszigetelési, és

tûzvédelmi igények kielégítése érdekében. Emberi tartózkodásra alkalmas teret csak az alsó felületével határol: az

általa kettéosztott légtér mindkét része ugyanabba a mûködésbeli egységbe vagy tûzszakaszba tartozik.

2. Áruház: olyan épület, amelyben az üzletek, üzlet csoportok összesített alapterülete 1000 m2 feletti.

3. Átrium: az épületek belsõ egybefüggõ függõleges térrésze, mely az épület legfelsõ, vagy valamely közbensõ szintjén

részben – a függõleges térrész alapterületének legalább 90%-án – vagy egészben lehatárolásra kerül (udvarlefedések

alatti tér).

4. Átrium alapterülete: az egybefüggõ légtér legnagyobb alapterületû függõleges vetülete.

5. Beépített tetõtér: lakó- és közösségi rendeltetésû tûzszakaszon belül a fedélszerkezet alatt kialakított bármely huzamos

emberi tartózkodásra, használatra vagy raktározásra alkalmas tér.

6. Csarnok: olyan épület vagy tûzszakasz, amely legalább 1200 m2 alapterületû és az alábbi kritériumokat együttesen

teljesíti:

a) rendeltetéstõl függetlenül, nagylégterû földszintes (legalább tûzgátló módon elválasztott pincével rendelkezõ)

tetõtér nélküli épület,

b) átlagosan 4 m feletti belmagasságú épület,

c) az épület, vagy a tûzszakasz alapterületének legfeljebb 25%-a kétszintes (osztószint, szintosztó födém),

d) egybefüggõ teret képezõ helyiségeket és legfeljebb az épület, tûzszakasz alapterületének 10%-áig 1200 m2-nél

kisebb alapterületû helyiségeket tartalmaz.

7. Elõtétfal (függõleges membrán): önhordó, függõleges térelhatároló szerkezet, amely egyéb szerkezetektõl függetlenül

önálló tûzállósági határértékkel rendelkezik.

8. Emeletközi födém (beleértve a tetõtér alatti födémet is): Emeletszint(ek) közötti vízszintes teherhordó, térelhatároló

szerkezet.

9. Fedélszerkezet: a tetõszerkezet teherhordó része, amely hordja és rögzíti a fedélhéjazatot.

10. Fedélhéjazat: a tetõszerkezet csapadékzáró része.

11. Függönyfal, függesztett homlokzati fal: olyan nem teherhordó, térelhatároló falszerkezet, amelyet az épület teherhordó

szerkezeteire (általában födémeire) rögzítenek, és azok síkja elõtt helyezkedik el.

12. Függönyfal részleges konfiguráció: a függönyfal tömör mezõi (a tömör mezõ helyett EI osztályú tûzvédõ üvegezés is

lehetséges) rendelkeznek, az üvegezett bevilágító felületei nem rendelkeznek tûzállósági határértékkel.

13. Függönyfal teljes konfiguráció: a függönyfal – ami tömör mezõkbõl és tûzvédõ üvegezésû bevilágító felületekbõl áll,

vagy teljes egészében tûzvédõ üvegezésû – teljes felülete rendelkezik tûzállósági határértékkel.

14. Gépesített gépjármûtároló: a gépjármûvek parkolóhelyre történõ juttatása a gépjármûvezetõ nélkül, teljesen

automatikusan gépi úton történik.

15. Középmagas épület: amelyben a legfelsõ építményszint szintmagassága 13,65 m és 30 m között van. Ha a legfelsõ két

szint egy rendeltetési egységet alkot, úgy a szintmagasság megállapításakor az alsó szint szintmagasságát kell

figyelembe venni.

16. Közösségi épület: minden olyan épület, amely nem minõsül lakó-, tárolási-, ipari-, mezõgazdasági épületnek.
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17. Lépcsõk tartóelemei: a teljes lépcsõszerkezet a kiegészítõ szerkezetek – mellvéd, lábazat, korlát, fogódzó, járófelületi

bevonat, burkolat – nélkül.

18. Létesítmény: az egy építési telken álló építmények és szabadterek összessége.

19. Magas épület: amelyben a legfelsõ építményszint szintmagassága a 30 m-t meghaladja. Ha a legfelsõ két szint egy

rendeltetési egységet alkot, úgy a szintmagasság megállapításakor az alsó szint szintmagasságát kell figyelembe

venni.

20. Magasraktár: az a raktárhelyiség, ahol a raktározási magasság eléri, vagy meghaladja a 6 métert.

21. Nem teherhordó födém (önhordó membrán): olyan önhordó vízszintes térelhatároló szerkezet, amely egyéb

szerkezetektõl függetlenül, önálló tûzállósági határértékkel rendelkezik.

22. Nyitott gépjármûtároló: közvetlenül a szabadba nyíló, állandó keresztirányú szellõzésû, nyílásos homlokzatú,

gépjármûvek elhelyezésére szolgáló épület, épületrész, melyben a nyílások legalább két egymással szemben,

70 méternél nem távolabb lévõ oldalán a határoló falak összes felületének legalább 1/3-át kitevõ nagyságban

helyezkednek el.

23. Önhordó fal: olyan fal, amely saját súlyán kívül egyéb terhet nem hord, merevségét pillér vagy egyéb vázszerkezet nem,

vagy csak részben biztosítja.

24. Padlásfödém: tetõtérrel kialakított épület legfelsõ használati szintje és a beépítés nélküli tetõtér (padlás) közötti

teherhordó, térelhatároló szerkezet.

25. Ponyvaszerkezetû építmény: Olyan állandó jellegû, legalább 9 hónapig fennálló alapozással rendelkezõ, szerkezetileg

önálló közösségi építmény, amely a környezõ külsõ tértõl csak húzófeszültségre igénybe vehetõ külsõ térelhatároló

szerkezettel egészben elválasztott teret alkot és ezzel a használat feltételeit biztosítja.

26. Szabadtér: helyiségnek nem minõsülõ térség – beleértve a nyitott fedett tereket –, ahol termelést, raktározást vagy

ezekhez kapcsolódó tevékenységet végeznek.

27. Szállásépület: kizárólag vagy részben, egy idõben legalább 20 ember elhelyezését biztosító, bérbe vételre felkínált

bútorozott szobákat vagy lakásokat tartalmazó létesítmény.

28. Szintosztó födém: a helyiség légterének részleges – a helyiség legalsó szint alapterületének legfeljebb 25%-án és csak

vízszintes szerkezettel történõ – megosztásával és a mennyezet alatti kiszellõztetésével kialakított belsõ szint, amelyen

helyiség és 1 méternél magasabb tömör korlát vagy fal nem létesül.

29. Talajszint alatti helyiség: az a helyiség, melynek a padlófelülete a terepszint alatt helyezkedik el.

30. Tetõfödém: tetõtér nélkül kialakított épület legfelsõ használati helyisége(i)-t lefedõ, csapadékzáró héjazattal ellátott

födém.

31. Tetõfödém tartószerkezetei: a tetõfödém mindazon szerkezeti részei, amelyek tönkremenetele általános vagy nagy

területre kiterjedõ épületomlás, vagy a tetõfödém jelentõs szakaszának beomlását idézik elõ (fõtartók, fióktartók),

valamint a nagytömegû – általában nem könnyûszerkezetes – teherhordó térlefedõ szerkezetek, melyek omlása

egyéb szerkezeti károkat (az alattuk lévõ födémek átszakítását) okozhatják.

(Idetartoznak a vasbeton, a feszített betonszerkezetek, valamint a 60 kg/m2-nál nagyobb állandó terhelésû elemek.

Az állandó terhelésbe valamennyi tetõréteget, valamint a ráfüggesztett és rátett dolgok terhét is bele kell számolni.)

32. Tetõfödém térelhatároló szerkezete: a tetõfödém tartószerkezeteire támaszkodó könnyûszerkezetes, réteges

felépítésû, legfeljebb 60 kg/m2 felülettömegû szerkezetek (önhordó) rétegei. Az állandó terhelésbe valamennyi

tetõréteget, valamint a ráfüggesztett és rátett dolgok terhét is bele kell számolni.

33. Tetõszerkezet: tetõtérrel kialakított épület tetõterét felülrõl határoló szerkezet, amely fedélszerkezetbõl és

fedélhéjazatból áll.

34. Válaszfal: a helyiséget lehatároló födémtõl födémig tartó nem teherhordó falszerkezet.

35. Vázkitöltõ fal: olyan nem teherhordó falszerkezet, amelynek merevségét, rögzítését vázszerkezet biztosítja.

36. Veszélyes ipari üzem: egy adott üzemeltetõ irányítása alatt álló azon terület egésze, ahol egy vagy több veszélyes

létesítményben – ideértve a közös vagy kapcsolódó infrastruktúrát is – veszélyes anyagok vannak jelen a vonatkozó

mûszaki követelményben meghatározott küszöbértéket elérõ mennyiségben (tekintet nélkül az üzem

tevékenységének ipari, mezõgazdasági vagy egyéb besorolásra).

37. Zártfolyosó: olyan közlekedõ helyiség, amelynek minden oldalát elsõdleges épületszerkezetek határolják.

38. Zárt gépjármûtároló: gépjármûvek elhelyezésére szolgáló épület, amely nem elégíti ki a nyitott gépjármûtárolóra leírt

feltételeket.
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5. Értelmezõ rendelkezések, tûzvédelmi szempontból fontos biztonsági jelekre vonatkozó fogalmak

8. § E rendelet alkalmazásában:

1. Elsõsegély- vagy veszélyhelyzeti jel: olyan biztonsági jel, amely az elsõsegélynyújtó helyre vezetõ utat vagy valamilyen

mentési eszköz elhelyezését jelzi.

2. Kiegészítõ tábla: a biztonsági jellel együtt alkalmazott, kiegészítõ információt adó tábla.

3. Menekülési jel: olyan biztonsági jel, amely a kijárat, vészkijárat helyét, és az épületen belül, vagy a szabadtéren

– a közlekedési (kijárati) úton – annak irányát mutatja.

4. Tûzvédelmi jel: olyan biztonsági jel, amely tûzvédelmi berendezés, eszköz vagy tûzoltó készülék elhelyezését jelzi.

5. Világító jel: átlátszó vagy áttetszõ anyagból készült, belülrõl vagy kívülrõl megvilágított, vagy fénykibocsátó anyagból

készült (utánvilágító) biztonsági jelet hordozó eszköz.

ELSÕ RÉSZ
TÛZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK

I. FEJEZET

TÛZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

9. § E fejezet alkalmazásában:

1. Karbantartás: mûszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, melyek célja, hogy a tûzoltó készülék eredeti

állapotát megtartsa, vagy abba azt úgy állítsa vissza, hogy képes legyen az eredeti funkcióit ellátni.

2. Karbantartó személy: az a természetes személy, aki a karbantartást elvégzi.

3. Karbantartó szervezet: karbantartó személyt alkalmazó, tûzoltó készülék karbantartást végzõ, javító mûhelyt fenntartó

vállalkozás.

4. Készenlétben tartó: az a személy vagy szervezet, amely jogszabály által tûzoltó készülék készenlétben tartására

kötelezett.

5. OKF azonosító jel: egyedileg sorszámozott és a sorozatszám elsõ három karaktere által a karbantartó szervezetet

azonosító, hamisítás elleni védelemmel ellátott (hologramos) matrica, melyet a karbantartó szervezetek az Országos

Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban: OKF) által kijelölt forgalmazótól vásárolhatnak meg.

6. Általános elõírások

10. § (1) Tûzoltó készülék karbantartást kizárólag jogosultsággal rendelkezõ karbantartó szervezet végezhet.

(2) A tûzoltáskor mûködésképtelen tûzoltó készülékrõl a készenlétben tartónak az OKF felé bejelentést kell tennie.

11. § (1) A tûzoltó készülékek élettartamát és karbantartási idõközeit az 1. melléklet 1. táblázata tartalmazza.

(2) A ciklusidõk számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, elsõ alapkarbantartás esetén a gyártási,

vagy végellenõrzési idõponttól, közép- és teljes körû karbantartás esetében a tûzoltó készüléken feltüntetett gyártási

idõponttól történik. Ha gyártási idõpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és

negyedéve van jelölve, az adott negyedév elsõ hónapjának utolsó napja a gyártási idõpont.

12. § Tûzoltó készülék karbantartást az arra vonatkozó, érvényes tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkezõ

karbantartó személy végezhet.

7. A készenlétben tartó feladatai

13. § (1) A készenlétben tartó vagy képviselõje a rendszeresen, legalább negyedévente ellenõrzi, hogy a tûzoltó készülék

a) az elõírt telepítési helyen van,

b) rögzítése biztonságos,

c) látható,

d) magyar nyelvû használati utasítása a tûzoltó készülékkel szemben állva olvasható,

e) használata nem ütközik akadályba,
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f) valamennyi nyomásmérõ vagy jelzõ mûszerének jelzése a mûködési zónában található,

g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott,

h) fém vagy mûanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép,

i) zárópecsétje sértetlen,

j) felülvizsgálata esedékes-e, és

k) állapota kifogástalan, üzemszerû.

(2) A vizsgálatot a karbantartó szervezet is végezheti.

(3) Ha a készenlétben tartó az ellenõrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik azok megszüntetésérõl.

14. § (1) A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tûzoltó készülékek 1. melléklet 1. táblázatban meghatározott

idõközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült (kiürített) tûzoltó készülékek újratöltésérõl.

(2) A 13. § (1) bekezdésben meghatározott idõszakot tûzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidíteni, ha

azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja.

8. Biztonsági intézkedések

15. § Karbantartás idején a készenléti helyeken a karbantartás alatt álló, a helyszínen nem javítható, és a selejt tûzoltó

készülék pótlásáról a készenlétben tartó gondoskodik.

16. § (1) A tûzoltó készülék szétszerelésekor a karbantartást végzõ személy mûködési próbával gyõzõdik meg arról, hogy

a tûzoltó készülék tartályában vagy szerelvényében van-e nyomás.

(2) A tûzoltó készülék szétszerelésekor a gyártó által elõírt befogó szerkezetet kell alkalmazni, majd az elsütõfejet

vagy a szelep szerkezetet lassan meglazítani, és amíg a nyomásleeresztõ hornyon hajtóanyag távozik, addig tilos

a szerelvényeket teljesen kicsavarni.

(3) A tûzoltó készülék szétszerelésekor, ha a tûzoltó készülékben visszamaradt túlnyomást nem sikerül megszüntetni, tilos

a további szerelést folytatni, amíg a gyártó által kiadott biztonsági intézkedéseknek nem tettek eleget.

(4) A szén-dioxiddal oltó vagy egyéb nagy nyomással mûködõ tûzoltó készülékek és a hajtóanyag palackok szelepei

befogás nélkül nem távolíthatók el.

(5) Szén-dioxiddal vagy gázzal oltó tûzoltó készülékek karbantartása kizárólag jól szellõztetett környezetben történhet.

(6) A tûzoltó készülékek szétszerelésekor a karbantartó személy gondoskodik arról, hogy a tûzoltó készülékrõl esetleg

elszabaduló alkotóelemek, szerelvények sérülést ne okozzanak.

9. Élettartam és selejtezés

17. § (1) A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyag palack kivételével a tûzoltó készülékek és alkatrészek élettartama nem

haladhatja meg a 20 évet.

(2) A 25 kg és az annál nagyobb töltettömegû tûzoltó készülék a gyártást követõ 20 év után a tûzvédelmi szakértõi

névjegyzékben tûzoltó készülék szakértõi területen szereplõ személy által kiadott szakvélemény birtokában tartható

készenlétben. Az élettartam a 20. évtõl számítva kétszer öt évvel hosszabbítható meg.

18. § A tûzoltó készülék nem vehetõ át karbantartásra, ha

a) a gyártó által elõírt alkatrészek, oltóanyag és technológiai utasítás nem áll rendelkezésre,

b) a forgalomból kivonták vagy szabálytalanul hozták forgalomba,

c) az újra nem tölthetõ tûzoltó készülék,

d) a gyártója, gyártási idõpontja nem állapítható meg (nem olvasható), vagy

e) életkora az 1. melléklet 1. táblázatban meghatározott élettartamot elérte.

19. § A karbantartó személynek írásban kell értesítenie a készenlétben tartót, ha a tûzoltó készülékek karbantartása nem

végezhetõ el.

20. § (1) A selejtezésrõl a tulajdonos gondoskodik. A selejtezés végrehajtását (ürítés, roncsolás) a tulajdonos megbízásából

a karbantartó szervezet is végezheti.

(2) A selejtezendõ oltóanyag, alkatrészek kezelése a környezetvédelmi elõírások betartásával történik.
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10. Karbantartás

21. § (1) A karbantartás elvégzését a karbantartást igazoló címke és az OKF azonosító jel felragasztása jelöli, melyek a gyártó

jelöléseit nem takarhatják el.

(2) Az OKF azonosító jelet úgy kell felragasztani, hogy a karbantartást igazoló címkét részben fedje át, de az adatokat

ne takarja el. Az OKF azonosító jel kizárólag a karbantartást igazoló címkével együtt és csak egyszer használható fel.

(3) A karbantartás során a korábban használt karbantartást igazoló címkék eltávolítása – a legutolsó közép- vagy teljes

körû karbantartást és gyártói végellenõrzést, vagy újratöltést igazoló címkék kivételével – az OKF azonosító jellel

együtt történik.

(4) A karbantartást igazoló címke tartalmazza

a) a „FELÜLVIZSGÁLVA” szót,

b) a karbantartó szervezet nevét és címét,

c) a karbantartó személy aláírását, vagy az aláírással egyenértékû azonosító jelzést,

d) a karbantartás jellegét (alap-/közép-/teljes körû karbantartás, újratöltés),

e) a karbantartás dátumát (év, hónap), és

f) a következõ karbantartás esedékességét idõponttal megadva (év, hónap), amelyet angolul és németül is meg kell

adni.

(5) A karbantartást igazoló címke

a) öntapadós kivitelû,

b) közérthetõ nyelvezetû,

c) segédeszköz nélkül olvasható, (a betûméret minimum 3 mm)

d) nem zavaró logóval, emblémával kiegészíthetõ, és

e) olyan anyagú, melynek élettartama a felülvizsgálat érvényességi idejével arányos.

(6) A vonatkozó mûszaki követelménynek nem megfelelõ tûzoltó készülékek esetében a nyomáspróba adatait

(év, hónap, a nyomáspróbát végzõ jele) a tûzoltó készülék tartályán és hajtóanyag palackján maradandóan és jól

látható módon, a tartályon adattáblával, a hajtóanyag palackon beütéssel kell feltüntetni.

22. § (1) A karbantartó szervezetnek a javító mûhelyében rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi

általános és speciális felszereléssel, mûszaki útmutatással, technológiát tartalmazó leírással.

(2) A javító mûhely helyiségeinek száma, alapterülete és kialakítása tegye lehetõvé a különbözõ munkafázisok elvégzését,

a munkaegészségügyi szabályok betartását. Az oltópor tárolása, átfejtés és a nyomáspróba ugyanabban a helyiségben

nem végezhetõ.

(3) A karbantartó szervezet által használt mérõ- és ellenõrzõ eszközöknek, felszereléseknek a mérések mûszaki igényeinek

és a joghatású mérésre vonatkozó jogszabályoknak kell megfelelniük. A karbantartó szervezet rendelkezik

a) a mérendõ tömegnek megfelelõ méréshatárú, osztású és pontosságú mérleggel (hajtóanyag palack esetében

legfeljebb 1 grammos osztású és legalább 1 grammos pontosságú),

b) világító tartályvizsgáló tükörrel,

c) a mérendõ nyomásnak megfelelõ méréshatárú nyomásmérõvel (1,6% pontosságú),

d) nagyítóval,

e) menet ellenõrzõ idomszerrel,

f) nyomáspróba berendezéssel (tartály, fejszerelvény, portömlõ vizsgálatához),

g) zártrendszerû portöltõvel,

h) páratartalom mérõvel,

i) biztonsági szelep beállítóval,

j) nyomaték kulccsal,

k) tolómércével,

l) gyártó által elõírt célszerszámokkal,

m) csavarkulcsokkal, fogókkal,

n) befogó-rögzítõ szerkezettel és

o) azonosítható lenyomatú plombafogóval.

(4) A karbantartó szervezet a tûzoltó készülék karbantartó tevékenységre vonatkozóan minõségirányítási rendszert vezet

be és alkalmaz, és a minõségirányítási rendszer mûködését legkésõbb a bejelentéstõl számított egy éven belül

– bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsítótól származó – tanúsítvánnyal igazolja.
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23. § (1) A karbantartás a karbantartó szervezet által fenntartott mûhelyben, a 22. § szerint felszerelt mozgó szervizben, vagy

a készenlétben tartó által rendelkezésre bocsátott helyiségben is elvégezhetõ, ha a 22. §-ban elõírt feltételek adottak.

(2) A karbantartó személy ellenõrzi, hogy a tûzoltó készülék minden szempontot figyelembe véve használatra alkalmas,

és nem tartozik a 18. §-ban felsorolt tûzoltó készülékek közé.

(3) A karbantartó személy a tûzoltó készüléket készenlétben tartásra alkalmatlannak minõsíti, ha

a) a tûzoltó készülék tartályán vagy szerelvényein olyan mértékû sérülés található, amely a tûzoltó készülék

biztonságos készenlétben tartását és használatát veszélyezteti,

b) a tûzoltó készülék alkalmazása esetén veszélyes lehet,

c) a tûzoltó készülék állapota miatt nem mûködõképes, vagy

d) a tûzoltó készülék, vagy a hajtóanyagpalack töltetének vesztesége, nyomásának csökkenése meghaladja a gyártó

által megadott értéket.

(4) Ha a tûzoltó készüléken a hiba a helyszínen nem javítható ki, a karbantartó szervezet a készüléken jól látható helyen

a karbantartó szervezet adatait, a dátumot és a „JAVÍTÁSRA SZORUL” feliratot tartalmazó címkével látja el, és írásban

tájékoztatja a készenlétben tartót.

(5) A nem javítható, vagy a 18. §-ban felsoroltak közé tartozó tûzoltó készüléket a karbantartó személy „SELEJT” felirattal

látja el, és errõl írásban tájékoztatja a készenlétben tartót.

24. § (1) A karbantartást követõen a felhasználásra alkalmas tûzoltó készüléket a karbantartó személy a karbantartást igazoló

címkével látja el.

(2) Ha a karbantartás a készenléti helyen történik, a karbantartó személy a tûzoltó készülék rögzítését és egyéb

felszereléseit is megvizsgálja.

(3) A karbantartó személy a tapasztalt hibáról, sérülésrõl a készenlétben tartót írásban tájékoztatja.

25. § (1) Az újratöltött tûzoltó készüléken a karbantartó személy legalább alapkarbantartást végez, vagy a soron következõ

fokozat (közép- vagy teljes körû karbantartás) mûveletei is elvégezhetõek.

(2) A karbantartó személy a részlegesen használt tûzoltó készüléket teljesen kiüríti, és az oltóanyagot selejtezi.

(3) A tûzoltó készülék újratöltése a gyártó által megadott eljárások és utasítások szerint történik.

(4) Az újratöltött tûzoltó készüléken fel kell tûntetni az újratöltés idõpontját.

26. § Alkatrészek pótlásakor és újratöltés esetén kizárólag a gyártó által megadott, jóváhagyott vagy szállított alkatrészek

és oltóanyag használható fel. Ha a gyártó megszûnt és az eredeti alkatrészek nem állnak rendelkezésre a forgalmazási

engedéllyel forgalomba hozott tûzoltó készülékek esetében az OKF, tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvánnyal

forgalomba hozott tûzoltó készülékek esetében a tanúsító szervezet engedélyezi a helyettesítõ alkatrészek és

oltóanyag felhasználását.

27. § (1) Azok a mûveletek, melyek során az oltópor a légköri levegõvel érintkezik csak olyan helyiségben végezhetõk, ahol

a relatív páratartalom legfeljebb 70%, és a helyiség hõmérséklete legalább 15 °C.

(2) Az oltóport érintõ mûveletek megkezdése elõtt a karbantartást végzõ személy biztosítja, hogy az (1) bekezdésben

elõírt feltételek teljesülnek.

(3) Az oltópor típusoknak egymáshoz vagy a szennyezõ anyagokhoz való keveredésének megakadályozása érdekében

egyidejûleg csak azonos típusú oltóport tartalmazó tûzoltó készülékek szerelhetõk szét.

(4) A megbontott csomagolású, de teljesen fel nem használt oltóporokat a környezeti levegõtõl elzárva kell tárolni.

28. § A halon, HCFC, HFC, és a környezeti elemekre, különösen a légkörre káros töltetû tûzoltó készülék a légkörbe nem

üríthetõ ki. A töltési és lefejtési mûveletek az oltóanyag visszanyerésére alkalmas, zárt rendszerû eljárás alkalmazásával

történik, szükség esetén az ilyen oltóanyag regenerálásával vagy ártalmatlanításával.

29. § Az alapkarbantartás mûveleteit az 1. melléklet 2. táblázata tartalmazza.

30. § A középkarbantartáskor a karbantartást végzõ személy – az alapkarbantartás keretébe tartozó mûveleteken túl –

a) ellenõrzi a nyomásjelzõ mûködõképességét a nyomásjelzõ mûszerrel felszerelt, állandó nyomású tûzoltó

készüléken, a gyártó elõírásai szerint,

b) kiüríti a tûzoltó készüléket,
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c) megvizsgálja az oltóanyagot a gyártó útmutatása szerint,

d) nagyítóval részletesen megvizsgálja a tûzoltó készüléket,

da) a zárószerelvények,

db) az elsütõfej-szerelvény,

dc) a nyomásmérõ és jelzõ eszköz,

dd) a tömlõ- és a pisztolyszerelvény,

korróziójának, sérülésének megállapítása érdekében,

e) világítóeszköz és tükör segítségével megvizsgálja a tartály belsejét, különös tekintettel a korróziós nyomokra,

a belsõ bevonat hibátlanságára és a hegesztési varratok épségére, melynek során a gyártó elõírásai szerint jár el,

kétes esetekben pedig a gyártóhoz fordul,

f) megvizsgál minden záróelemet, a csatlakozó menet, alak, méret és bevonat szempontjából, és

g) a tûzoltó készüléket, a gyártó elõírásait figyelembe véve megtölti oltóanyaggal, és összeszereli.

31. § (1) A teljes körû karbantartáskor a karbantartást végzõ személy – az alap- és középkarbantartás keretébe tartozó

mûveleteken túl –

a) a tûzoltó készülékek teljes szétszerelését követõen a hibás, vagy a lejárt élettartamú részeket selejtezi, majd

ezeket újjal pótolja,

b) a tartályt a rajta lévõ jelölés értékének megfelelõ nyomáson nyomáspróbának veti alá,

c) a jelöletlen tartályokat selejtezi,

d) a vonatkozó mûszaki követelménynek nem megfelelõ tûzoltó készülékeknél a nyomáspróbát a legfeljebb 25 kg

össztömegû tûzoltó készülék esetén festetlen, az annál nagyobb össztömegû tûzoltó készülék esetén

a hegesztési varratok környezetében fémtiszta állapotban végzi kivéve

da) a porszórásos festéssel gyártott tartályok,

db) szén-dioxiddal oltók alumínium palackjai, vagy

dc) olyan belsõ védõbevonattal rendelkezõ tartályok esetén, melyeknél a festék eltávolítás vagy az újrafestés

a belsõ bevonat épségét megsértheti,

e) nyomáspróbának veti alá a biztonsági szelepet és a tûzoltó készülék mindazon szerelvényét, amely a mûködtetés

során a nyomás által terhelt, és

f) a biztonsági szerelvényt (pl. biztonsági szelep) a gyártó elõírásait figyelembe véve ellenõrzi és szükség esetén

beállítja vagy cseréli.

(2) Amikor a tûzoltó készülékek teljes körû karbantartása esedékes, akkor az újratöltésre vonatkozó és a gyártó által

megadott elõírások is irányadók.

(3) Ha a karbantartást végzõ személy vizet alkalmaz a különbözõ eljárásoknál, a tûzoltó készüléket az újratöltést

megelõzõen teljesen kiszárítja.

32. § (1) A tûzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett készenlétben tartó a tûzoltó készülékekrõl nyilvántartási naplót vezet.

A nyilvántartási napló tartalmazza

a) a készenlétben tartó nevét,

b) az ellenõrzõ vizsgálatot végzõ nevét,

c) a karbantartó személy vagy személyek nevét,

d) a tûzoltó készülék készenléti helyét, típusát, gyári számát,

e) a negyedéves vizsgálat elvégzésének dátumát hónap és nap szerint,

f) a javítás szükségességére való utalást,

g) a tûzoltó készülékkel kapcsolatos egyéb megjegyzéseket, és

h) a vizsgálatot végzõ személy aláírását.

(2) A nyilvántartási napló formanyomtatványát a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A nyilvántartási naplót a tûzvédelmi szabályzathoz csatolva kell tárolni. A tûzvédelmi szabályzat készítésére nem

kötelezett készenlétben tartóknak – 5 db készenlétben tartott tûzoltó készülék alatt – nem kell nyilvántartási naplót

vezetni, 5-nél több készenlétben tartott tûzoltó készülék esetén a nyilvántartási naplót a tûzvédelmi oktatási

dokumentációhoz csatolva kell tárolni.

27856 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám



II. FEJEZET

A TÛZOLTÓ-VÍZFORRÁSOK ÉS TARTOZÉKAIK FELÜLVIZSGÁLATA

33. § A tûzoltó-vízforrások üzemképességérõl, megközelíthetõségérõl, fagy elleni védelmérõl, az elõírt rendszeres

ellenõrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (e fejezet vonatkozásában a továbbiakban együtt:

felülvizsgálat) elvégzésérõl az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelõs szervezet gondoskodik.

34. § (1) A felülvizsgálatot végzõ személy tûzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tûzvédelmi szakvizsga

bizonyítvánnyal rendelkezik.

(2) A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetésérõl az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelõs szervezet

gondoskodik, amely a meghibásodott tûzoltó-vízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére

azonnal intézkedik.

(3) Az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelõs szervezet a tûzoltó-vízforrásokról nyilvántartással rendelkezik.

A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végzõ személy kötelessége.

(4) A tûzoltó-vízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza

a) a tûzoltó-vízforrás egyértelmû azonosítását,

b) a felülvizsgálat idõpontját,

c) a felülvizsgálatot végzõ nevét, szakvizsga bizonyítványának számát, és

d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

35. § A tûzoltó-vízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végzõ személy minden esetben

a) megvizsgálja

aa) a tûzoltó-vízforrások jelzõtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,

ab) az elõírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,

ac) értelemszerûen a (szabadtéri) tûzoltó-vízforrásoknak az év minden szakában (tûzoltógépjármûvel történõ)

megközelíthetõségét, a szerelvények hozzáférhetõségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerû

használhatóságát, és

ad) a korrózió elleni védelem épségét,

és

b) elvégzi

ba) a vízhálózatról mûködõ tûzoltó-vízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyezõdésektõl

mentes víz megjelenéséig, és

bb) a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelõs szervezet írásbeli értesítését.

36. § A falitûzcsap-szekrények felülvizsgálata feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább

egyenértékû biztonságot nyújtson.

37. § (1) Száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tûzcsapot és szekrényt (a továbbiakban: száraz tûzivíz-vezeték rendszert)

legalább félévenként kell felülvizsgálni és ötévenként nyomáspróbázni.

(2) A száraz tûzivíz-vezeték rendszer féléves felülvizsgálata során a 35. §-ban meghatározott általános feladatokon felül

a felülvizsgálatot végzõ személy ellenõrzi

a) a betáplálási pont tûzoltógépjármûvel történõ akadálytalan megközelíthetõségét,

b) a száraz felszálló-vezeték betáplálási pontján 2 db „B” jelû csonkkapocs meglétét,

c) a szekrények akadálytalan megközelíthetõségét,

d) az ajtók értelemszerû és megfelelõ mûködését,

e) a szerelvények épségét, mûködtethetõségét,

f) a szekrényben a tûzcsap és a rászerelt „C” jelû csonkkapocs és az azt lezáró kupakkapocs meglétét,

g) szekrény nélküli kiépítés esetén a szabad megközelíthetõséget, az elzáró szerelvények, a csonkkapcsok és

a kupakkapcsok meglétét, és

h) a csõvezeték légteleníthetõségét.

(3) A felülvizsgálatot végzõ személy a tapasztalt hiányosságok esetén intézkedik az üzemszerû állapot visszaállítására.

(4) A tûzcsapszekrénybõl az oda nem illõ tárgyakat a felülvizsgálatot végzõ személy eltávolítja.
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(5) A teljes száraz tûzivíz-vezeték rendszer nyomáspróbája 5 évenként vízzel történik, a próbanyomás értéke – a betápláló

csonknál mérve – 1,5 MPa, a nyomáspróba alatt az elzáró szerelvényeknél minimális csepegés megengedett.

(6) Talajszint alatti, és nehezen megközelíthetõ területek védelmére kialakított száraz tûzivíz-vezeték rendszer féléves

felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végzõ személy az általános feladatokon felül ellenõrzi a tûzvédelmi hatóság

által elõírt csatlakozási lehetõségek meglétét, megfelelõségét.

38. § (1) Föld alatti és föld feletti tûzcsapok esetében (a továbbiakban: tûzcsapok) az épületek, építmények használatba vételi

eljárása során a kérelem benyújtása elõtt legfeljebb 30 nappal készült, a legkedvezõtlenebb fogyasztási idõszakban

végzett, a tûzcsapok vízhozamának mérésérõl felvett vízhozam mérési jegyzõkönyvvel igazolni kell az elõírt oltóvíz

mennyiség meglétét. A mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tûzcsapok egyidejû mûködésével kell

elvégezni. Ha az oltáshoz szükséges oltóvíz víztározóról és vízhálózatról együttesen került biztosításra, akkor

a vízhozam mérés csak a vízhálózatból kiveendõ vízmennyiségre vonatkozik.

(2) A tûzcsapokat legalább félévenként a gyártó elõírásai és a 35. §-ban meghatározott általános feladatok alapján kell

felülvizsgálni, és évenként teljes körû felülvizsgálatot kell végezni.

(3) A föld feletti tûzcsapok éves teljes körû felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot

végzõ személy ellenõrzi

a) a csonkkapcsok állapotát, rögzítettségét,

b) a tömítések épségét, állapotát,

c) a kupakkapcsok állapotát, szerelhetõségét,

d) tömítéssel ellátott kupakkapocsnál a tömítés épségét, állapotát,

e) az elveszés elleni biztosítás meglétét,

f) a biztonsági ház(ak) állapotát, nyithatóságát, zárhatóságát,

g) a kupakkapcsok levétele után a tûzcsap szelep mûködtetésével a tûzcsap üzemképességét,

h) a tûzcsapban mérhetõ statikus nyomást,

i) mindkét csonkon egyidejûleg mérve a kifolyási nyomást, és

j) a víztelenítõ rendszer mûködését.

(4) A föld alatti tûzcsapok féléves felülvizsgálatakor a 35. §-ban meghatározott általános feladatokon felül

a felülvizsgálatot végzõ személy elvégzi

a) a tûzcsap környezetének tisztítását,

b) a tûzcsapszekrény nyithatóságának ellenõrzését,

c) a tûzcsapszekrény kitisztítását,

d) a fejszerelvényt védõ fedél vagy menetes zárósapka állapotának, és föld alatti tûzcsapkulccsal történõ

nyithatóságának ellenõrzését,

e) a ház és a szelep szivárgásának ellenõrzését,

f) a víztelenítõ rendszer ellenõrzését, és

g) a csatlakozó menet zsírzását.

(5) A föld alatti tûzcsapszekrény nyithatóságának ellenõrzése úgy történik, hogy közben a nyitott fedél nem

akadályozhatja a tûzcsap mûködtetését.

(6) A föld alatti tûzcsapok éves teljes körû felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot

végzõ személy ellenõrzi

a) a csatlakozófej állapotát, idomszerrel a menet épségét, a tömítõ felület állapotát,

b) üzempróbával a tûzcsap mûködését,

c) a tûzcsapban mérhetõ statikus nyomást,

d) a tûzcsap kifolyási nyomását, és

e) a víztelenítõ rendszer mûködését.

39. § (1) A szerelvényszekrények és szerelvényei (tartozékai) legalább félévenkénti felülvizsgálatáról, és évenként teljes körû

felülvizsgálatáról az üzemben tartásért felelõs szervezet gondoskodik.

(2) A felülvizsgálat gyakoriságának megállapítása a kérdéses szekrény környezeti körülményei, a tûzveszély és kockázat

figyelembevételével történik. A legalább félévenkénti felülvizsgálat a 35. §-ban meghatározott általános feladatokon

túl kiterjed arra, hogy

a) a szerelvényszekrény kielégíti-e a vonatkozó mûszaki követelmény elõírásait,

b) a szerelvényszekrény elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e,
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c) a fali felfüggesztés esetén a felfüggesztõ szilárd és a célnak megfelelõ-e,

d) a szerelvényszekrény sérülésmentes, ajtaja szabadon nyitható-e,

e) az elõírt szerelvények (tartozékok) megtalálhatók-e,

f) a szerelvények (tartozékok) rögzítettek-e, és

g) van-e megfigyelhetõ hiányosság, korrózió okozta vagy egyéb károsodás akár a szerelvényszekrényen, akár

a benne lévõ szerelvényeken (tartozékokon).

(3) A felülvizsgálatot végzõ személy ellenõrzi a tárolt szerelvények (tartozékok) és a szerelvényszekrény

sérülésmentességét, a tartozékként elhelyezett vízzáró lapos tömlõket áthajtogatja, az áthajtogatás során

szemrevételezéssel ellenõrzi a tömlõ állapotát, és a korrodált vagy sérült szerelvényrõl (tartozékról) írásban értesíti az

üzemben tartásért felelõs szervezetet.

(4) Az éves teljes körû felülvizsgálat során a 35. §-ban meghatározott általános feladatokon és a (2)–(3) bekezdésekben

elõírt féléves feladatokon felül a felülvizsgálatot végzõ személy

a) ellenõrzi

aa) a szerelvényszekrényben elhelyezett szerelvények (tartozékok) állapotát,

ab) a föld alatti vagy föld feletti tûzcsapkulcs, vagy az egyetemes kapocskulcsok megfelelõsségét és

biztonságos használhatóságát gyakorlati próbával, a kulcsokon rendellenes deformáció, repedés nem

megengedett,

ac) az állványcsõ mûködtethetõségét vagy az áttétkapocs állapotát, és

ad) a sugárcsõ biztonságos és könnyû mûködtethetõségét,

b) elvégzi a szerelvényszekrényen és a szerelvényeken (tartozékokon) a gyártó által elõírt karbantartásokat, és

c) a vizsgálat során nem megfelelõnek minõsített szerelvényekrõl (tartozékokról) írásban értesíti az üzemben

tartásért felelõs szervezetet.

40. § (1) A szerelvényszekrények azon szerelvényeit (tartozékait), amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve

5 évenként nyomáspróbának kell alávetni.

(2) A szerelvényszekrényben elhelyezett tömlõszerelvények nyomáspróbája, és annak jelölése feleljen meg a vonatkozó

mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

41. § (1) A föld alatti tûzcsaphoz elhelyezett állványcsövön az öt évenkénti nyomáspróba alkalmával illeszkedési próbával

ellenõrizni kell a csatlakozó menet épségét, a föld alatti tûzcsap kifolyócsonkjával egyezõ csonkra függõleges

helyzetben felszerelt állványcsövön a szerelvények zárt állásában 1,0 MPa túlnyomású vízzel tömítettségi próbát kell

végezni, a vizsgálat eredményes, ha 2 perc vizsgálati idõ alatt a kiömlõ ágakon és az állványcsõ egyéb részein szivárgás

nem tapasztalható.

(2) A szerelvényszekrények szerelvényei (tartozékai) felülvizsgálata és annak dokumentálása feleljen meg a vonatkozó

mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

(3) A szerelvényszekrények szerelvényei (tartozékai) felülvizsgálata ideje alatt a tûzvédelmi szabályok feleljenek meg

a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

42. § (1) Medencék, tartályok (a továbbiakban együtt: víztárolók) és egyéb vízforrások félévenkénti felülvizsgálatáról,

ötévenkénti teljes körû felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelõs szervezet gondoskodik. Továbbá gondoskodik

azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve.

(2) A féléves felülvizsgálat során a 35. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végzõ személy

megvizsgálja az oltóvíz mennyiségét, az utántöltésre való szerelvények állapotát, a szívóvezeték állapotát, a lábszelep

mûködõképességét, fûtött víztárolók esetén a fûtési rendszer mûködõképességét.

(3) Szükség esetén a felülvizsgálatot végzõ személy az oltóvíz algásodásáról, iszaposodásáról, nagymértékû szivárgás

észlelése esetén a szivárgás tényérõl írásban értesíti az üzemben tartásért felelõs szervezetet.

(4) Szükség esetén a felülvizsgálatot végzõ személy a fémbõl készült tartályoknál a korrózió elleni védelem

szükségességérõl írásban értesíti az üzemben tartásért felelõs szervezetet.

43. § (1) Víztárolók esetében az ötéves teljes körû felülvizsgálat során az általános és féléves feladatokon felül a felülvizsgálatot

végzõ személy elvégzi

a) a víztároló tisztítását,

b) a víztároló szerkezetének, szigetelésének szükség szerinti javítását,
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c) a szívóvezeték nyomáspróbáját,

d) a fémszerkezetek festését, és

e) a tároló feltöltését, a szerelvények próbáját.

(2) A szívóvezeték nyomáspróbája a szívókosár nélküli, lezárt szívóvezetéken vízzel történik, a próbanyomás értéke

1,5 MPa, idõtartama 5 perc, a nyomáspróba alatt a szerelvényeknél szivárgás nem megengedett.

(3) Egyéb víztároló (víztornyok, vízmûvek tárolói) esetén a szívócsõ megléte, karbantartottsága, a tûzoltásra tartalékolt

(elõírt) víz megléte és a vízvételezés céljára kialakított kifolyócsonk megközelíthetõsége félévenkénti ellenõrzésérõl

a fenntartó gondoskodik.

(4) A természetes vízforrások (pl. folyó, patak, tó) mint tûzoltó-vízforrások felülvizsgálatakor az elõírásokat

értelemszerûen kell alkalmazni.

III. FEJEZET

TÛZOLTÓ KAPCSOK

44. § (1) E fejezet nem vonatkozik a mûanyag alapanyagú tûzoltó kapcsokra.

(2) A tûzoltó kapocs a felhasználástól és a rendeltetéstõl függõen lehet

a) tömlõkapocs: a tûzoltó tömlõk bekötésére és csatlakoztatására alkalmas szerelvény,

b) csonkkapocs: a menetes csõvégre szerelhetõ szerelvény,

c) kupakkapocs: a tûzoltó-vízforrások lezárására alkalmas szerelvény, és

d) áttétkapocs: a különbözõ méretû csatlakozófejek összekapcsolására alkalmazható közdarab.

(3) A tûzoltó kapcsok méret szerinti csoportosításánál

a) a tömlõkapcsok méretjelét, a csatlakoztatható tûzoltótömlõ és a hozzá tartozó tûzoltó kapocs legkisebb belsõ

átmérõjét a 3. melléklet 1. táblázata tartalmazza,

b) a csonkkapcsok méretjelét és legkisebb belsõ átmérõjét a 3. melléklet 2. táblázata tartalmazza, és

c) az áttétkapcsok méretjelét és legkisebb belsõ átmérõjét a 3. melléklet 3. táblázata tartalmazza.

(4) Az (3) bekezdés a)–c) pontokhoz tartozó táblázataiban található adatoktól eltérõ méretû tûzoltó kapocstípusok

a vonatkozó jogszabályok alapján egyedi engedélyezésre kötelezettek.

45. § A tûzoltó kapcsok kapocstestén jól olvasható és maradó módon fel kell tüntetni a gyártó nevét vagy jelét, és a tûzoltó

kapocs méretjelét a 44. § (3) bekezdés elõírásainak megfelelõen.

11. A tûzoltó kapcsok tûzvédelmi követelményei

46. § (1) A tömlõkapcsok megengedett legnagyobb tömegét a 3. melléklet 4. táblázata tartalmazza, kialakítását a 4. melléklet

1. ábrája szemlélteti.

(2) A csonkkapcsok megengedett legnagyobb tömegét a 3. melléklet 5. táblázata tartalmazza, kialakítását a 4. melléklet

2. ábrája szemlélteti.

(3) A kupakkapcsok megengedett legnagyobb tömegét a 3. melléklet 6. táblázata tartalmazza, kialakítását a 4. melléklet

3. ábrája szemlélteti.

(4) A kupakkapcson az elveszés elleni biztosítás lehetõségét kell kialakítani.

(5) Az áttétkapcsok megengedett legnagyobb tömegét a 3. melléklet 7. táblázata tartalmazza, kialakítását a 4. melléklet

4. ábrája szemlélteti.

47. § A csatlakozó fej és a tömítõgumi kialakítása feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább

egyenértékû biztonságot nyújtson.

48. § A 110-A és 125-A jelû tûzoltó kapcsok üzemi nyomása legalább 1,2 MPa, a 38-H jelû kapcsok üzemi nyomása legalább

4,0 MPa, a többi méret esetében az üzemi nyomás legalább 1,6 MPa.

49. § (1) Az 1,2 MPa és 1,6 MPa üzemi nyomású tûzoltó kapcsok anyagválasztása feleljen meg az ötvözött alumíniumra,

ötvözött alumínium öntvényre vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot
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nyújtson. A 38-H jelû tûzoltó kapcsok anyagát a szilárdsági követelmények figyelembevételével a gyártó határozza

meg.

(2) Az alumíniumötvözetek megengedett rézszennyezettsége nem haladhatja meg a 0,05% mértéket.

(3) A megmunkált felületek érdessége legfeljebb Ra < 25 �m, a tûzoltó kapcsok felületén balesetveszélyt jelentõ és

sérülést okozó éles élek és sarkok nem lehetnek.

(4) A megmunkálatlan felületek hibáinak mérete az adott felületre vonatkozó tûrésmezõ 50%-át nem haladhatja meg.

(5) A rögzítõgyûrû a korrózió ellen felületvédelemmel rendelkezik.

(6) A tûzoltó kapcsok szerkezeti kialakítása lehetõvé teszi a tûzoltó kapcsok össze- és szétkapcsolhatóságát az e fejezet

elõírásainak megfelelõ tûzoltó kapcsokkal a 3. melléklet 8. táblázatban rögzített forgatónyomatékkal.

50. § A tûzoltó kapcsok a vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõ kapocskulccsal kapcsolhatók.

51. § A tûzoltó kapcsok nyomásállóságának meghatározásakor az 1,2 MPa üzemi nyomású tûzoltó kapcsok csatlakozási

tömörségének vizsgálata 1,8 MPa, szilárdságának vizsgálata 3,6 MPa próbanyomáson, az 1,6 MPa üzemi nyomású

tûzoltó kapcsok csatlakozási tömörségének vizsgálata 2,5 MPa, szilárdságának vizsgálata 4,5 MPa próbanyomáson,

a 4,0 MPa üzemi nyomású tûzoltó kapcsok csatlakozási tömörségének vizsgálata 6,5 MPa, szilárdságának vizsgálata

pedig 10,0 MPa próbanyomáson történik.

52. § A nyomó kivitelû tömítõgumi 60±5 Shore „A” keménységû, a szívó-nyomó kivitelû tömítõgumi pedig, 55±5 Shore

„A” keménységû, legalább mérsékelten vegyszerálló gumi lehet.

53. § A tömítõgumi 60%-os, 30 percig tartó összenyomás hatására maradó alakváltozást nem szenvedhet.

12. A tûzoltó kapcsok vizsgálati módszerei

54. § Az 1,2 MPA üzemi nyomású tûzoltó kapcsok vizsgálata a 1,8 MPa tömörzárási és a 3,6 MPa szilárdsági, az 1,6 MPa üzemi

nyomású tûzoltó kapcsok vizsgálata a 2,5 MPa tömörzárási és a 4,5 MPa szilárdsági, a 4,0 MPa üzemi nyomású tûzoltó

kapcsok vizsgálata a 6,5 MPa tömörzárási és a 10,0 MPa szilárdsági próbanyomáson 2 percen keresztül tart.

A szilárdsági nyomáspróba alatt a tömítõguminál a vízgyöngyözés megengedett.

55. § A tûzoltó kapcsok vákuumtömörségének vizsgálata 0,08 MPa légritkításnál 5 percen keresztül tart.

A vákuumcsökkenés nem haladhatja meg a 0,005 MPa értéket.

56. § (1) A tömítõgumi 53. § szerinti összenyomhatóságának vizsgálata párhuzamos lapok közötti összenyomással történik.

Az összenyomás alatt a vizsgálatot végzõ személy a tömítõgumi magasságát három, egymáshoz viszonyítva 120°-ra

levõ helyen megméri. Induló méretként a három mérés számtani középértékét veszi fel.

(2) A 30 percen keresztül tartó 60%-os magassági méretre való összenyomás után 15 perccel maradó alakváltozás nem

megengedett.

IV. FEJEZET

MÛANYAG ALAPANYAGÚ TÛZOLTÓ KUPAKKAPCSOK

57. § A mûanyag alapanyagú kupakkapcsok (e fejezetben a továbbiakban: mûanyag kupakkapocs) megengedett

méretsorát és legnagyobb tömegét a 3. melléklet 9. táblázat tartalmazza, kialakítását a 4. melléklet 5–6. ábrái

szemléltetetik.

58. § (1) A mûanyag kupakkapocs készülhet tömítéses vagy tömítés nélküli kivitelben.

(2) A mûanyag kupakkapocs anyagában piros vagy tartósan pirosra festett lehet.

(3) A mûanyag kupakkapcson az elveszés elleni biztosítás lehetõségét kell kialakítani.
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13. A mûanyag kupakkapcsok tûzvédelmi követelményei

59. § A gyártáshoz felhasznált mûanyag a mûanyag kupakkapocs legalább 10 éves élettartamát biztosítja.

60. § (1) A mûanyag kupakkapcsok és a tömítõgumik kialakításának és méreteinek meghatározása feleljen meg a 44–56. §

szerinti mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

(2) A tömítõgumi kialakítása feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû

biztonságot nyújtson.

61. § A mûanyag kupakkapocs üzemi nyomása legalább 1,0 MPa, az üzemi nyomás alatti zárást a kapocs –20 és +40 °C

hõmérsékleti tartományban biztosítja.

62. § A mûanyag kupakkapcsok felületén balesetveszélyt jelentõ és sérülést okozó éles élek és sarkok nem lehetnek.

63. § (1) A mûanyag kupakkapcsok szerkezeti kialakítása lehetõvé teszi a kapcsok össze- és szétkapcsolhatóságát a 44–56. §

elõírásainak megfelelõ tûzoltó kapcsokkal a 3. melléklet 10. táblázat szerinti forgatónyomatékkal.

(2) A mûanyag kupakkapcsok a vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõ kapocskulccsal kapcsolhatók.

14. A mûanyag kupakkapcsok vizsgálati módszerei

64. § A mûanyag kupakkapocs szilárdságának és a csatlakozás tömörségének vizsgálata 1,6 MPa próbanyomáson történik.

A szilárdsági és tömörzárási vizsgálat során tömítõguminál a vízgyöngyözés megengedett.

65. § (1) A mûanyag kupakkapcsok szilárdságának és tömörzárásának vizsgálata az etalon kapocshoz csatlakoztatva 2,2 MPa

próbanyomáson 2 percen keresztül tart (statikus szilárdsági vizsgálat). A vizsgálati hõmérséklet

a) –20 °C,

b) +20 °C, és

c) +40 °C.

(2) A mûanyag kupakkapcsokat a vizsgálatot végzõ személy vizsgálat elõtt a vizsgálati hõmérsékleten, 24 órán keresztül

temperálja.

66. § (1) A dinamikus szilárdsági vizsgálathoz, a vizsgálatot végzõ személy az etalon kapocshoz csatlakoztatott mûanyag

kupakkapcsot ciklikusan terheli. A próbanyomást legfeljebb 2,0 MPa/min változási sebességgel 0-ról 1,6 MPa ra emeli,

majd 0-ra csökkenti. A mérést szobahõmérsékleten folyamatosan 100-szor megismétli.

(2) A mérési sorozat elején és végén a fõ méreteket ellenõrzi.

(3) A dinamikus szilárdsági vizsgálat során maradandó alakváltozás nem megengedett.

15. A mûanyag kupakkapcsok megjelölése és alkalmazása

67. § A mûanyag kupakkapcsok kapocstestén jól olvasható és maradó módon fel van tüntetve

a) a gyártó neve vagy jele,

b) a gyártás éve,

c) a kapocs méretjele a 3. melléklet 9. táblázat elõírásainak megfelelõen, és

d) a megengedett legnagyobb üzemi nyomás értéke.

68. § A mûanyag kupakkapcsok a legfeljebb 1,0 MPa megengedett legnagyobb nyomású vízhálózatoknál alkalmazhatóak.
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V. FEJEZET

VÍZZÁRÓ LAPOS NYOMÓTÖMLÕK ÉS TÖMLÕ SZERELVÉNYEK SZIVATTYÚKHOZ ÉS JÁRMÛVEKHEZ

69. § (1) E fejezet alkalmazásában:

1. lapostömlõ: az a lágy falú tömlõ, amely belsõ nyomás hiányában úgy esik össze, hogy a tömlõ belsõ felületei

érintkeznek, és a tömlõ sík keresztmetszeti formát vesz fel.

2. magasnyomású lapostömlõ: olyan lapostömlõ, amelynek magasabb a megengedett üzemi nyomása, mint

a 6. melléklet 4. táblázatban megadott értékek.

3. tömlõ bevonat: olyan vékony bevonat, – általában lakkozásként alkalmazott bevonat, – amely tömítõanyagként

viselkedik, és amelyen keresztül a tömlõ köpeny szálai valószínûleg kidudorodnak.

4. tömlõ köpeny: a körkörösen szõtt varrat nélküli megerõsítés.

5. tömlõborítás: olyan borítás, amely teljesen körbeveszi a tömlõ köpenyt, különálló összetevõt képezve.

6. tömlõszerelvény: két végén tömlõkapoccsal szerelt tömlõ.

(2) E fejezet alkalmazásában az üzemi nyomás, próbanyomás és repesztõ nyomás azonos a gumi- és mûanyag tömlõk

és tömlõszerelvények szakkifejezései gyûjteményére vonatkozó mûszaki követelményben megadottal.

(3) E fejezetben minden megadott nyomást túlnyomásnak kell tekinteni.

16. Általános elõírások

70. § (1) Az e fejezetben elõírt követelmények kizárólag azokra a vízzáró lapos nyomótömlõkre (e fejezetben a továbbiakban:

tömlõk) vonatkoznak, amelyeket minimálisan –20 °C környezeti hõmérsékletre, vagy a hidegebb éghajlati állapotok

esetén –30 °C legkisebb hõmérsékleten szándékoznak használni.

(2) Külön elõírások vonatkoznak a tömlõszerelvényekre, valamint a magasnyomású tömlõkre.

71. § Az e fejezetnek megfelelõ tömlõ tömlõkapcsai feleljenek meg a 44–56. § szerinti mûszaki követelménynek, vagy azzal

legalább egyenértékû biztonságot nyújtsanak.

72. § (1) Az agresszív környezetben elhelyezett, a vonatkozó mûszaki követelmény elõírásainak megfelelõ

tûzcsapszekrényekben az e fejezet szerinti 3-as, vagy 4-es osztályú tömlõk alkalmazhatók.

(2) E fejezet követelményeinek megfelelõ, 1–4-es osztályú tömlõk alkalmazhatók a normál környezetben elhelyezett,

a mûszaki követelmény elõírásainak megfelelõ falitûzcsap-szekrényekben, a föld alatti és föld feletti tûzcsapok

szerelvényszekrényeiben is.

73. § Az e fejezet szerinti tömlõkre vonatkozó követelményektõl eltérõ mûszaki megoldás megfelelõsségét az OKF állapítja

meg.

74. § (1) Általános osztályozás esetén a tömlõ megfelel a felépítés és teljesítmény szerint megkülönböztetett négy osztály

egyikének. Minden tömlõ osztályban a bélés a lehetõ legsimább, hogy minimálisra csökkenjen a súrlódás. A tömlõ

gyártója szövi a tömlõ köpenyt, és állítja össze a béléssel.

(2) 1. osztály (borítatlan tömlõ) rétegrendje egy vízálló gumi vagy mûanyag bélésbõl, és egy szintetikus szálú köpenybõl

áll.

(3) 2. osztály (tömlõ külsõ bevonattal vagy bevonat nélküli tömlõ kiegészítõ láncfonallal) rétegrendje

a) önmagában vagy kombinálva kiegészítõ láncfonallal egy külsõ bevonatú tömlõhöz mûszálas köpenybõl, vagy

b) kiegészítõ láncfonallal egy bevonat nélküli tömlõhöz mûszálas köpenybõl

áll.

(4) 3. osztály (tömlõ vékony külsõ bevonattal) rétegrendje

a) egy vízálló gumi vagy mûanyag bélésbõl,

b) egy szintetikus szálú köpenybõl, és

c) egy a köpenyen külsõleg alkalmazott, legfeljebb 0,5 mm vastagságú gumi vagy mûanyag bevonatból

áll.

(5) 4. osztály (tömlõ vastag külsõ bevonattal) rétegrendje:

a) egy vízálló gumi vagy mûanyag bélésbõl,

b) egy szintetikus szálú köpenybõl, és
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c) egy a köpenyen külsõleg alkalmazott, 0,5 mm vastagságú, vagy annál vastagabb gumi vagy mûanyag bevonatból

áll.

75. § (1) A tömlõ belsõ átmérõje és tûrése megfelel a 6. melléklet 1. táblázatban megadott értéknek. A hosszegységre

vonatkoztatott tömeg legalább a tömlõ 2 m hosszúságú, kapcsok nélküli darabján mért adat és nem haladhatja meg

a 6. melléklet 1. táblázatában megadott értéket.

(2) A tömlõ névleges hossza 20 m, a hossztûrés ±1% lehet.

17. A kész tömlõ hidrosztatikai teljesítmény követelményei

76. § (1) Üzemi nyomás alatt a tömlõ mérettartása megfelel a 6. melléklet 2–3. táblázatokban megadott követelményeknek,

a csavarodási vonal az óramutató járásával megegyezõ.

(2) Az induló vizsgálati nyomás 0,07 MPa. A vizsgálati végnyomása megfelel a 6. melléklet 4. táblázatban megadott

értéknek.

(3) Azokra a tömlõkre, amelyek normál üzemi nyomása magasabb, mint a 6. melléklet 4. táblázatban megadott érték,

a magasnyomású lapostömlõk elõírásai vonatkoznak.

77. § A tömlõ próbanyomás alatti deformáció vizsgálata esetén a nyomástartási vizsgálat három, egyenként 1 méter

hosszúságú mintán történik a 6. melléklet 4. táblázatában meghatározott nyomáson. A vizsgálat során a mintadarab

nem mutathat szivárgást, repedést, hirtelen vetemedést, torzulást vagy egyéb hibára utaló jelet.

78. § (1) A tömlõ minimális repesztõ nyomás vizsgálata során a vizsgálatot végzõ személy három darab, egyenként 1 méter

hosszúságú mintát repesztõ nyomásnak teszi ki. Egyetlen mintadarab sem repedhet alacsonyabb nyomáson, mint

a 6. melléklet 4. táblázatában megadott minimális repesztõ nyomás érték.

(2) Ezen követelményben szereplõ tömlõk üzemi nyomás értékeit a 6. melléklet 4. táblázata adja meg, de ez nem

vonatkozik a magasnyomású lapostömlõkre.

79. § Törési nyomás vizsgálat esetén a vizsgált mintadarab szemrevételezéses vizsgálattal ellenõrizve nem repedhet, vagy

mutathat hibát a 6. melléklet 4. táblázatában megadott nyomás értéken történt vizsgálat elõtt, sem azt követõen.

18. Tömlõk vizsgálati módszerei

80. § (1) A tömlõ bevonat vastagság vizsgálata optikai nagyító berendezésen, 0,01 mm osztású skálával történik.

(2) A vizsgálat során a vizsgálatot végzõ személy a tömlõbõl egy gyûrû alakú mintát vág és megméri a szálak teteje

és a borítás felülete közötti távolságot a gyûrû egymástól négy egyenlõ távolságra esõ pontján körbe az optikai

nagyító segítségével. A mért értékeket átlagolni kell. Ahol a bevonat változó vagy bordázott, a mérést a legvékonyabb

ponton végzi el.

81. § (1) Törési nyomás vizsgálat során a vizsgálatot végzõ személy a tömlõ szivárgását vagy sérülését vizsgálja, a nyomás alatt

tartott, megtört vizsgálati darabon.

(2) A vizsgálati darab egy 2,0 m hosszúságú tömlõ. A vizsgálathoz használt nyomásfokozó szivattyú képes, vízzel, mint

vizsgáló közeggel a 6. melléklet 4. táblázatában meghatározott vizsgálati nyomás fenntartására.

(3) A vizsgálatot végzõ személy a mintadarabot összekapcsolja a nyomásfokozó szivattyúval, feltölti vízzel, és légteleníti,

mielõtt a tömlõ szabad végének lezárása megtörténne. A vizsgálati darabban fenntartja 0,07 MPa nyomást, miközben

hozzávetõleg a közepénél 180°-ban visszahajtja a hossza mentén, majd a szabad véget hozzáköti a tömlõhöz olyan

szorosan rögzítve, ahogy csak lehet, úgy hogy éles törés alakuljon ki, miközben biztosítja, hogy a kötés ne akadályozza

meg a vizsgálati darab átmérõjének további növekedését. Emeli a nyomást a vizsgálati darabban, amíg a vizsgálati

nyomás 60 s alatt nem éri el a 6. melléklet 4. táblázatában meghatározott nyomás értéket és a nyomást 1 percig

fenntartja, majd megvizsgálja a mintadarabot, szivárgást vagy nyomásvesztést okozó sérülésre utaló jelet keresve.

(4) A vizsgálati jegyzõkönyv tartalmazza

a) a vizsgált tömlõ teljes megnevezését,

b) hivatkozást ezen követelményre,
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c) a megfigyelt szivárgás vagy sérülés tényét, és

d) a vizsgálat idõpontját.

82. § (1) Tapadás vizsgálatakor a vonatkozó mûszaki követelmény 1 típusú vizsgálata szerinti mérés során a tapadás a bélés és

a köpeny között nem lehet kevesebb, mint 1,0 kN/m, a bevonat és a köpeny között nem lehet kevesebb, mint 1,6 kN/m.

(2) A mintadarab szélessége minden esetben 25±0,5 mm és a tömlõ hossztengelyére merõlegesen kivágott. A gyûrût

keresztben fel kell vágni és kinyitni, úgy, hogy szalagot képezzen.

(3) A tapadás meghatározásánál a motorhajtású befogók mozgási sebességét úgy kell megválasztani, hogy a rétegek

elválasztásának sebessége elérje az 50±5 mm/min értéket.

(4) Ha a tapadás értékének megállapítása nem lehetséges a nagy tapadás miatti szakadás következtében, úgy azt

megfelelõnek kell elfogadni.

(5) A vizsgálat során a vizsgálatot végzõ személy minden tapadást megkísérel megmérni és az eredményt dokumentálja.

83. § (1) A gyorsított öregítés vizsgálat során a vizsgálatot végzõ személy négy, egyenként 1 m hosszúságú vizsgálati darabot

vizsgál. A vizsgálati minták a tömlõ eredeti repesztõ nyomás és tapadás vizsgálati darabjával szomszédos részébõl

származnak.

(2) A vizsgálat során a vizsgálatot végzõ személy

a) a három vizsgálati darabot 180°-ban, hozzávetõleg a közepénél a hossza mentén visszahajtja és lapos

helyzetében összeköti,

b) lazán feltekeri a maradék vizsgálati darabot,

c) öregíti mind a négy vizsgálati darabot levegõben, 14 napig, 70±1 °C szabályozott hõmérsékletû szekrényben,

d) az öregítést követõen a három félbehajtott vizsgálati darabot kiegyenesíti, és repesztõ nyomás vizsgálatnak veti

alá a 78. § (1) bekezdés meghatározásának megfelelõen, és

e) a maradék vizsgálati darabot a 82. §-ban meghatározott tapadás vizsgálatnak veti alá.

(3) Gyorsított öregedés vizsgálatakor a mindhárom, repesztõ nyomás hatásának kitett mintadarab megfelel a 78. §-ban

meghatározott követelményeknek. A repesztõ nyomás eredmények átlagértéke nem csökkenhet jobban, mint

a 78. §-ban meghatározott induló átlagos repesztõ nyomás érték 25%-a.

(4) A tapadás a feltekert mintadarab bélése és a köpenye között nem lehet kevesebb, mint 0,9 kN/m és a feltekert

mintadarab a bevonata és a köpenye között nem lehet kevesebb, mint 1,4 kN/m.

84. § (1) A dörzsállósági vizsgálat csak a gyártó, forgalmazó és a felhasználó közös megegyezése esetén kerül végrehajtásra.

(2) Az 1. és 2. osztályú tömlõk felületi dörzsállóságuk szerint kategóriába soroltak. A felületi dörzsállósági kategóriákat

a 6. melléklet 5. táblázata tartalmazza.

(3) A vizsgált tömlõ abba a kategóriába tartozik, amelyhez tartozó fordulatokat alkalmazva az ötbõl legalább négy

mintadarab nem reped ki. C kategóriájú a tömlõ, ha a maximális fordulatot követõen ötbõl legalább négy mintadarab

nem reped ki a 6. melléklet 4. táblázatában megadott üzemi nyomás érték mellett.

(4) A felületi dörzsállósági vizsgálat öt, egyenként 0,35 m hosszúságú vizsgálati darabon történik.

85. § (1) A dörzsállósági vizsgálati berendezés a nyomás alatt álló, forgatható vizsgálati darab felületének a koptatásához

oldalirányban mozgó, folyamatosan megújuló koptató szalaggal rendelkezik.

(2) A forgatott kapocs tengelyirányban rögzített, a másik kapocs vezetõ mentén elmozdulhat tengelyirányban.

(3) A koptató kar forgatható himba alakban tengely körül elfordulhat felfelé és a kar súlya olyan, hogy 105 N erõvel hat

a vízszintesen beállította vizsgálati darabra. Ez a vizsgálati kar alternáló mozgást végez a tömlõ tengelye mentén

18–20 mm/s sebességgel, 80 mm-es tartományban, a lehúzás irányában automatikusan váltakozva. Az irányváltások

holtideje nem lehet több mint, 0,1 s.

(4) A koptató kar hordozza a koptató szalagot, amely 4 mm-t mozog a tömlõ hossza mentén minden kettõs löketre,

és a vizsgálati darabot hosszában alulról síkgörgõ támasztja alá.

(5) Legalább 2 literes légtartály kapcsolódik a berendezéshez, a nyomás megtartása érdekében vízveszteség esetére.

(6) A koptató anyag egy tekercs csiszolóvászon, amely 50 mm széles és 50±2 m hosszú. A a koptatásra használt anyag

jó minõségû zsugorított alumínium oxid (Al2O3), legalább 70 m% Al2O3 tartalommal, amely a vonatkozó mûszaki

követelmény által meghatározott 60P szemcse méretû.
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86. § (1) A dörzsállósági vizsgálat során a vizsgálatot végzõ személy

a) a vizsgálati darabot a gépbe helyezi,

b) csatlakoztatja a nyomásfokozó szivattyút, a rendszert 20±3 °C hõmérsékletû vízzel tölti fel és légteleníti,

c) a nyomást 0,5 MPa-ig fokozza, és ellenõrzi a koptató kar és a vizsgált tömlõ vízszintességét,

d) a vízcsatlakozás felõl nézve az óra járásával megegyezõen forgatni kezdi a vizsgálati darabot 27±1 l/min

fordulattal,

e) a 6. melléklet 5. táblázatában meghatározott számú fordulat után megterheli a tömlõt a 6. melléklet 4. táblázata

szerinti üzemi nyomásig, és

f) a vizsgálatot a fennmaradó négy vizsgadarabbal megismétli.

(2) A vizsgálati jegyzõkönyv tartalmazza

a) a vizsgált tömlõ teljes megnevezését, besorolási osztályát,

b) a hivatkozást ezen követelményre,

c) a koptatási eredményeket, melyek tartalmazzák a fordulatok számát és bármely sérülést, és

d) a vizsgálat idõpontját.

87. § (1) A 3. és 4. osztályú tömlõk pontszerû dörzsállóságuk szerint kategóriába soroltak. A felületi dörzsállósági kategóriákat

a 6. melléklet 6. táblázata tartalmazza. A vizsgált tömlõ abba a kategóriába tartozik, amelyhez tartozó kettõs löketeket

alkalmazva az ötbõl legalább négy mintadarab nem reped ki.

(2) A pontszerû dörzsállóság vizsgálat során a vizsgálatot végzõ személy a tömlõ öt, egyenként 1 m hosszú vizsgálati

darabját vizsgálja. A pontszerû dörzsállóság meghatározásához a tömlõn körbe öt egyenlõ távolságra lévõ helyen

minden egyes vizsgálati darabot megjelöl az öt helyzet valamelyikénél, az egyik felületet használva kiindulási

pontként.

88. § (1) Az 5. melléklet 1. ábra szerinti pontszerû dörzsállóságot vizsgáló berendezés a vizsgálati darab felszínének pontszerû

koptatására szolgál alternáló mozgás révén. A vizsgálatot végzõ személy a koptató szalagot egy hordozóra rögzíti,

amely 45° szöget zár be a vizsgálati darab vízszintes tengelyével és 20° szöget a vizsgáló berendezés alternáló

mozgásának irányával.

(2) Az alternáló mozgás frekvenciája 50–60 kettõs löket percenként és egy löket hossza 230 mm.

(3) A berendezés lefelé, a vizsgálati mintára kifejtett ereje 15,5 N.

(4) Egy a vizsgáló berendezésre helyezett légfúvóka folyamatos légáramot hoz létre a hulladéknak a dörzsölt területrõl

történõ eltávolítására.

(5) A koptató anyag 25 mm × 300 mm méretû csiszolóvászonból áll. A koptató anyaghoz használt koptató jó minõségû

zsugorított alumínium-oxid (Al2O3), idegen anyagoktól mentes, legalább 93 m% Al2O3 tartalommal, amely a vonatkozó

mûszaki követelmény által meghatározott 50P szemcse méretû.

(6) A vászon jó minõségû pamut, amelynek láncfonal irányú minimális szakító szilárdsága 1,392 N és a vetülék irányú

szakító szilárdsága minimum 431 N. A koptató szalag minden egyes próba után kicserélésre kerül.

89. § (1) A pontszerû dörzsállósági vizsgálat során a vizsgálatot végzõ személy a vizsgálati darabot elhelyezi a tartón,

megakadályozva a csavarodását és csatlakoztatja a nyomó szivattyúhoz, majd feltölti vízzel, kiszorítva minden levegõt.

Amikor a nyomás elérte a 0,7 MPa értéket ellenõrzi, a koptató kar vízszintes helyzetét és elindítja a pontszerû

dörzsállóságot vizsgáló berendezést, és kirepedésig koptatja a vizsgálati darabot, közben feljegyezi a repesztésig

megtett kettõs löketek számát. A maradék négy vizsgálati darabon a vizsgálatot megismételni.

(2) A vizsgálati jegyzõkönyv tartalmazza

a) a vizsgált tömlõ teljes megnevezését, besorolási osztályát,

b) a hivatkozást ezen követelményre,

c) az öt koptatás eredményeként a kirepedésig megtett kettõs löketek számát és azok átlagát, és

d) a vizsgálat idõpontját.

90. § (1) Alacsony hõmérsékletû hajlékonyság vizsgálat esetén minden tömlõosztály belsõ bélése és a bevonatos 3. és

4. osztályú tömlõk külsõ bevonata nem törhet, vagy válhat le a köpenyrõl 15 ciklust követõen.

(2) A standard vizsgálati hõmérséklet –20±2 °C, a hideg klimatikus körülmények között használt különleges vizsgálati

hõmérséklet –30±2 °C.
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91. § (1) Az alacsony hõmérsékletû hajlékonyság vizsgálat során a vizsgálatot végzõ személy minden tömlõbõl két vizsgálati

darabot vizsgál, amelynek mérete a 25 mm belsõ átmérõjû tömlõk esetében 80 mm × 40 mm, a többi tömlõnél

100 mm × 40 mm a téglalap nagyobbik oldalát az egyik 0,3 m hosszúságú tömlõ hosszából veszi vetülék irányban.

(2) A vizsgálati mintát nem kell kondicionálni.

(3) A vizsgáló berendezésben az 5. melléklet 2. ábra által megadott méretû két befogó pofa tartja a vizsgálati mintát

a vizsgálati helyzetben. Az egyik befogó pofa rögzített, a másik mozgatható, a pofák közötti rés zárt helyzetben az

5. melléklet 3. ábra szerint háromszorosa a tömlõ teljes vastagságának, beleértve a bordákat is, ahol ez értelmezhetõ.

(4) A pofák közötti rés nyitott helyzetben a vizsgálati darab kiegyenesített hosszának 50 mm-rel növelt értéke a tömlõ

hosszanti nyújtására, amely a mozgatható pofa által kifejtett 250 N húzóerõt eredményez. A mozgatható pofa 10 mm/s

sebességû alternáló mozgást végez. A berendezés jellemzõ méreteit az 5. melléklet 4. ábrája mutatja.

(5) A vizsgálat során a vizsgálatot végzõ személy

a) a vizsgálati darabot és a berendezést a 90. § (2) bekezdés szerinti vizsgálati hõmérsékletre beállított fagyasztóba

helyezi, és elvégezi a vizsgálatot a 90. § (2) bekezdés szerinti hõmérsékleten,

b) befogja a vizsgálati darabot a tömlõ bélésénél, a 3. és 4. osztályú tömlõk esetében a bevonatnál fogva, ahogy azt

az 5. melléklet 3. ábrája mutatja, olyan módon, hogy a szabad hossz a pofák között 50–55 mm legyen,

c) azonnal zárt helyzetbe mozgatja a pofákat és 10 percig úgy hagyja, ezután a mozgatható pofával lefolyat egy

vizsgálati ciklust 10 mm/s sebességgel és 250 N erõvel,

d) egy vizsgálati ciklus 60 másodpercig tart, amibõl a pofák nyitási ideje 5 s, a nyitott helyzet 10 s, a pofák zárási ideje

5 s, a zárt helyzet 40 s, és

e) 15 ciklust követõen megvizsgálja, hogy a darabon mutatkozik-e törés, valamint a borítás vagy a bélés szétválása

a köpenytõl.

(6) A vizsgálati jegyzõkönyv tartalmazza

a) a vizsgált tömlõ teljes megnevezését,

b) a hivatkozást ezen követelményre,

c) a megfigyelt repedést vagy szétválasztódást, ha volt ilyen,

d) a vizsgálat hõmérsékletét, és

e) a vizsgálat idõpontját.

92. § (1) Forró felülettel szembeni ellenállás vizsgálatakor

a) az 1. osztályú tömlõket 260±10 °C,

b) a 2. osztályú tömlõket 280±10 °C, és

c) a 3. és 4. osztályú tömlõket 350±10 °C

hõmérsékleten négy vizsgálatból egy sem eredményezhet a vizsgálati darabon szivárgást a fûtött rúd alkalmazásának

kezdete és annak eltávolítása közötti 30 s idõn belül.

(2) A vizsgálat során a vizsgálati darab a mintatömlõ 0,5±0,05 m hosszúságú darabja. A vizsgálati darab megjelölése

4 helyen, egymástól azonos távolságra a kerület mentén úgy történik, hogy 2 jelölés egybeessen a tömlõ sík élével.

Kialakítását az 5. melléklet 5. ábrája szemlélteti.

(3) A vizsgálathoz használt, az 5. melléklet 6–7. ábrák szerinti berendezés egy izzószál rúd, amely egy elektromosan fûtött

80±5 � ellenállású spirál vezeték, amely egy 21 mm átmérõjû kerámia csõre van tekerve és ezt egy legalább 95 m%

SiO2 (szilícium-dioxid) tartalmú kvarc csõ foglalja magába.

(4) A berendezés rendelkezik

a) hõmérsékletszabályozóval, amely képes a beállított hõmérsékletet 15 s-on belül a kezdeti értékre visszaállítani

és fenntartani a beállított hõmérsékletet a meghatározott határok között,

b) termoelemmel, amely J vagy K típusú, nem összecsavart burkolt típus, átmérõje 1,5 mm,

c) terhelõ súllyal, amelyet arra alakítottak ki, hogy az izzószál rúd a függõlegesen rögzített vizsgálati darabra 4 N-nak

megfelelõ erõvel hasson, és

d) szekrénykével vagy kisméretû zárt térrel, a helyi légmozgások kizárására az izzószál rúd és a vizsgálati darab

közelébõl.

(5) A vizsgálat során a vizsgálatot végzõ személy

a) függõleges helyzetben összekapcsolja a vizsgálati darabot, feltölti a vizsgálati hõmérsékletû 15±5 °C-os vízzel,

kiszorítva az összes levegõt és 0,7 MPa nyomásnak teszi ki,

b) szobahõmérsékleten beállítja a vizsgálati darabot és az izzószálon lévõ gyûrût úgy, hogy annak sík lapja

érintkezzen a vizsgálati darabon elhelyezett jelölés egyikével,
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c) elemeli az izzószál rudat a vizsgálati darabtól, majd bekapcsolja a hõmérsékletszabályozót és beállítja a vizsgálati

hõmérsékletet az (1) bekezdés szerint,

d) a vizsgálat folyamán fenntartja, és regisztrálja a hõmérsékletet,

e) az izzószál rudat 4 N erõvel nekinyomja a vizsgálati darabon lévõ jelölésnek, és

f) 30 s elteltével eltávolítja a rudat és megvizsgálja a mintadarabot szivárgásra, ahol

fa) ha szivárgás jelentkezik 30 s-on belül, leállítja a vizsgálatot és feljegyzi a meghibásodásig eltelt idõt,

fb) ha nem keletkezik szivárgás, a vizsgálatot megismétli a többi három jelölt helyzetben, miután

megbizonyosodott arról, hogy a gyûrû érintkezõ felülete tiszta.

(6) A vizsgálati jegyzõkönyv tartalmazza

a) a vizsgált tömlõ teljes megnevezését,

b) a hivatkozást ezen követelményre,

c) minden vizsgálati eredményt másodpercben,

d) a vizsgálat hõmérsékletét, és

e) a vizsgálat idõpontját.

93. § (1) Hajlítási töréssel szembeni ellenállóság vizsgálat során a tömlõ belsõ átmérõjének 10-szeresének megfelelõ hajlítási

sugarat alkalmazva, vizuális megfigyelés alapján a tömlõ nem mutathat törést.

(2) A vizsgálati darab kapcsokkal együtt legalább 15 m hosszú.

(3) Az 5. melléklet 8. ábrája szerinti vizsgáló berendezésben két fa vagy fém lap akadályozza a nyomás alá helyezett tömlõ

kifelé történõ elmozdulását. Az egyik oldal rögzített, a másik elmozdítható és az elõzõtõl megadott távolságon

rögzíthetõ.

(4) A vizsgálat során a vizsgálatot végzõ személy

a) a nyomásmentes tömlõt elhelyezi az 5. melléklet 8. ábrája szerinti vizsgáló berendezésben görbített helyzetben,

hogy az oldallapok lapok távolsága 22-szerese legyen a tömlõ belsõ átmérõjének,

b) feltölti a tömlõt vízzel, kiszorítva a levegõt,

c) 1,0 MPa nyomás alá helyezi, és halványan megjelöli mindkét határoló fallal érintkezõ pontján,

d) a tömlõ végét meghúzza, hogy kiegyenesedjen az eredeti görbített szakasz az oldallapok mentén, és

e) ellenõrzi, hogy észlelhetõ törés mutatkozik-e a tömlõ új görbült szakaszán.

(5) A vizsgálati jegyzõkönyv tartalmazza

a) a vizsgált tömlõ teljes megnevezését,

b) a hivatkozást ezen követelményre,

c) a megfigyelt törést, ha volt ilyen, és

d) a vizsgálat idõpontját.

94. § (1) Nyomásveszteség vizsgálatakor az egy méter tömlõhosszra esõ nyomásveszteség nem haladhatja meg a 6. melléklet

7. táblázatában megadott értéket a hozzátartozó térfogatáram mellett.

(2) A nyomásveszteség vizsgálat kiszûri azokat a tömlõket, amelyeknek magas a súrlódási vesztesége vagy durva a belsõ

bélése.

(3) A vizsgálati darab két különbözõ hosszúságú tömlõbõl áll, az egyik kapcsolt hossza 1±0,1 m és a másik 20±0,2 m,

mindkettõ kapcsokkal készre szerelve. A kapcsok megfelelnek a 44–56. § elõírásainak.

(4) Az eljáráshoz használt berendezés rendelkezik

a) egy szabályozható vízforrással, amely képes a 6. melléklet 7. táblázatában megadott térfogatáramok és 0,6 MPa

bemenõ nyomás biztosítására,

b) egy nyomásmérõvel,

c) nyomáskülönbség mérõkkel,

d) egy szabályozó szeleppel, amely lehetõvé teszi állandó vízmennyiség (l/min) átszivattyúzását a vizsgálati

mintán, és

e) az 5. melléklet 9. ábra szerinti nyomásmérõ adapterrel, amely a vizsgálati darab elõtt és mögött helyezkedik el

és arra szolgál, hogy az lehetõvé tegye a nyomáskülönbség mérését, ennek érdekében három egymással

kompatibilis, a vizsgált tömlõvel azonos belsõ átmérõjû adapter csõ szükséges.

(5) A vizsgálat során a vizsgálatot végzõ személy

a) lefekteti a vizsgálati darabot vízszintes helyzetben hajlítás nélkül,
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b) a vizsgálati darabokat sorrendben csatlakoztatja a nyomásmérõ adapter csövekhez [(4) bekezdés e) pontja]

(ahogy azt az 5. melléklet 10. ábrája mutatja) és a szabályozható vízforráshoz [a (4) bekezdés a) pontja],

c) biztosítja a 6. melléklet 7. táblázatában megadott vízáram elérését, 0,6 MPa nyomás mellett, megméri

a vízáramlásnak kitett vizsgálati darab hosszát, meghatározza a nyomáskülönbség mérõk [a (4) bekezdés

c) pontja] segítségével a nyomásveszteséget az adapterek között, és

d) kiszámolja a tömlõ egy méterére esõ nyomásveszteségét a két tömlõ vizsgálati darab segítségével úgy, hogy a

Nyomásveszteség [kPa/m] =
p p

m m
20 1

20 1

�

�

Ahol:

p20 a nyomásveszteség a 20 m hosszúságú tömlõn, kPa-ban,

p1 a nyomásveszteség az 1 m hosszúságú tömlõn, kPa-ban,

m20 a vízáramlásnak kitett 20 méteres tömlõ aktuális hossza méterben,

m1 a vízáramlásnak kitett 1 méteres tömlõ aktuális hossza méterben.

(6) A vizsgálati jegyzõkönyv tartalmazza

a) a vizsgált tömlõ teljes megnevezését,

b) a hivatkozást ezen követelményre,

c) az 1 méterre esõ nyomásveszteséget, kPa/m-ben, és

d) a vizsgálat idõpontját.

95. § (1) A tömlõk olajszennyezõdéssel szemben ellenállását mindegyik osztályba tartozó tömlõn meg kell vizsgálni.

A 82. §-ban megadott módszer szerinti vizsgálat során megállapított eredõ tapadás érték csökkenésének mértéke

az olajszennyezõdés hatás vizsgálat következtében nem lehet nagyobb, mint 60%.

(2) Az olajszennyezõdés vizsgálat során a vizsgálatot végzõ személy a mintadarab keresztirányú mintáját úgy alakítja ki,

hogy a tömlõ hossztengelyére merõleges irányban levág abból egy 25±0,5 mm széles gyûrû alakú darabot, majd

a gyûrû felvágása után a kapott szalag egyik végétõl 20 mm-re a folyadékzáró réteget felfejti a szövetszerkezettõl

25±5 mm szakaszon. A hosszirányú minta esetében a tömlõ hossztengelye irányában egy 110±10 mm de minimum

2r� hosszúságú és 25±0,5 mm széles darabot vág ki. A keresztirányú mintához hasonlóan ennél is 25±5 mm hosszan

fejti fel a folyadékzáró réteget.

(3) A vizsgálathoz általános motorolajt kell használni, amelynek minõsége SAE 15W40.

(4) A vizsgálathoz használt berendezés egy hozzávetõlegesen �100 mm átmérõjû és legalább 50 mm falmagasságú üveg

edény.

(5) A vizsgálat során a vizsgálatot végzõ személy

a) a vonatkoztatási érték megállapításához 1–1 hosszanti és keresztirányú kezeletlen mintán elvégezi a tapadási erõ

mérését,

b) további elõkészített mintadarabokat – 1 hosszanti és 1 keresztirányú mintát – a reagensbe meríti és 168±2 óra

idõtartamig lefedve, szobahõmérsékleten állni hagyja, és

c) a reagálási idõ letelte után a mintákat letisztítja száraz ruhával vagy itatóspapírral és szobahõmérsékleten 20±2 °C,

szemrevételezést követõen megméri a tapadást (adhéziót) az olajból történt eltávolítást követõ 1 órán belül,

a 82. § szerint.

(6) A vizsgálati jegyzõkönyv tartalmazza

a) a vizsgált tömlõ teljes megnevezését,

b) a hivatkozást ezen követelményre,

c) a tapadás eredményeit, és

d) a vizsgálat idõpontját.

19. Magasnyomású lapostömlõk

96. § Azoknál a lapostömlõknél, amelyeket a 6. melléklet 4. táblázatában megadott üzemi nyomásnál magasabb nyomáson

használnak, a gyártó által megengedett üzemi nyomás, a vizsgálati nyomás és a repesztõ nyomás egymáshoz

viszonyított arányai nem lehetnek kisebbek, mint 1:1,5:2,25. Ha az itt megadott aránnyal számított érték alacsonyabb,

mint a 6. melléklet 4. táblázatában megadott megfelelõ nyomás érték, úgy az adott tömlõnek legalább a 6. melléklet

4. táblázatában feltüntetett értéket el kell érnie.
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97. § (1) A magasnyomású lapostömlõk megfelelnek minden, a tömlõ szerkezet szerinti osztályára vonatkozó

követelményének.

(2) A hidrosztatikai követelményeket minden tömlõ esetében úgy kell meghatározni, hogy a kezdeti vizsgálati nyomás

0,07 MPa, azon tömlõknél, amelyek üzemi nyomása kisebb, mint 2 MPa, a végnyomás 1,0 MPa, a 2 MPa-nál magasabb

üzemi nyomású tömlõknél pedig, 2,0 MPa.

(3) A magasnyomású lapostömlõk tömegére és a hajlítási sugárra nincs korlátozás azoknál a tömlõknél, amelyek üzemi

nyomása magasabb, mint 2,0 MPa.

(4) A 38 mm névleges belsõ átmérõjû, és min. 4,0 MPa megengedett üzemi nyomású lapostömlõ jele: 38-H. A tömlõt 38-H

jelû tömlõ kapoccsal kell szerelni.

(5) Az (1)–(4) bekezdés elõírásaitól eltérõ paraméterû magasnyomású lapos tömlõ forgalomba hozatalát a hatályos

jogszabálynak megfelelõen engedélyeztetni kell.

20. Jelölés, megnevezés

98. § A tömlõ mindkét végén, a bekötéstõl 2 m távolságra, jól olvashatóan és maradandó módon fel van tüntetve

a) a gyártó neve vagy jele,

b) a hivatkozás ezen követelményre,

c) a tömlõ megnevezése,

d) a legnagyobb megengedett üzemi nyomás MPa (bar)-ban,

e) a gyártás éve és negyedéve,

f) a különleges vizsgálati hõmérséklet értéke, ha alacsonyabb, mint a 90. § (2) bekezdés szerinti –20 °C, és

g) a jóváhagyás száma és a tanúsító szervezet vagy annak hivatkozása, ahogy az értelmezhetõ.

99. § A tömlõ megnevezése tartalmazza

a) a tömlõ nevét, típusát,

b) a tömlõ osztályát, belsõ átmérõjét (mm-ben),

c) a tömlõ hosszát,

d) a bekötését, és

e) a tömlõre vonatkozó mûszaki adatokat.

21. Tömlõ szerelvények

100. § (1) Abban az esetben, ha a tömlõkapcsokat a tömlõ gyártója szereli fel, a tömlõszerelvény biztonságosságát a gyártó

vizsgálattal ellenõrzi a forgalmazó, felhasználó felé történõ kiszállítás elõtt. Eszerint nem lehet semmilyen szivárgásra

utaló jel, valamint a tömlõ és tömlõkapocs egymástól nem mozdulhat el.

(2) Ha nem a tömlõ gyártója szereli tömlõkapcsokkal a tömlõt, úgy a forgalmazó, vagy ha a tömlõt a felhasználó kötötte

be, akkor a felhasználó gondoskodik a tömlõszerelvény biztonságosságának vizsgálatáról.

101. § (1) vizsgálat során a vizsgálatot végzõ személy a tömlõszerelvényt a tûzoltó kapcsokkal együttesen egy vizsgálati

darabként használja.

(2) A vizsgálat során a vizsgálatot végzõ személy

a) megnöveli a nyomást a 6. melléklet 4. táblázatában megadott próbanyomás értékre és fenntartja legalább

1 percig, megvizsgálva ezen idõ alatt, hogy bármelyik tömlõkapocs elmozdul vagy szivárog-e,

b) leengedi a nyomást és hagyja, hogy a tömlõszerelvény lazuljon 1 percig, majd ismét megemeli a nyomást

a 6. melléklet 4. táblázatában megadott próbanyomás értékére és fenntartja további 1 percig, közben

figyelmesen megvizsgálja a tömlõkapcsok elmozdulását vagy szivárgását, és

c) leengedi a nyomást és figyelmesen megvizsgálja a tömlõkapcsok elmozdulását vagy szivárgását.

(3) A statisztikai alapú mintavételi terv használható annak bizonyításául, hogy az adott tétel megfelel ennek

a követelménynek.

102. § A tömlõ tömlõkapcsai feleljenek meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû

biztonságot nyújtsanak.
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103. § A használatba vett tömlõszerelvény felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelõs szervezet gondoskodik minden

olyan használati alkalmat követõen, amikor sérülés gyanítható, vagy javítás után, valamint a gyártó által megadott

gyakorisággal, de legalább két évenként. Az üzemben tartásáért felelõs szervezet gondoskodik arról is, hogy

idõszakosan nyomáspróbának vessék alá a tömlõszerelvényt.

104. § (1) A felülvizsgálat és idõszakos nyomáspróba során a vizsgálatot végzõ személy a tömlõszerelvényt tisztítás után

szemrevételezéssel ellenõrzi, a sérült köpenyû, a tömlõkapocs bekötéseknél erõsen kopott tömlõt javítja vagy

selejtezi, ellenõrzi a tömlõn és a tömlõkapcsokon a jogszabály által elõírt feliratok meglétét, az elõírt jelölések

hiányában a tömlõszerelvény biztonságossági okokból nem nyomáspróbázható.

(2) A szemrevételezéssel megfelelõnek minõsített tömlõszerelvényt idõszakos nyomáspróbának veti alá, a nyomáspróba

értékeit a 6. melléklet 8. táblázat tartalmazza, ha a 75 mm névleges belsõ átmérõnél nagyobb belsõ átmérõjû

tömlõszerelvények gyártó által megengedett üzemi nyomása nagyobb a 6. melléklet 8. táblázatában megadott

értéknél és a tömlõszerelvények alkalmazási körülményei ezt indokolttá teszik, a felülvizsgálat a gyártó által megadott

üzemi nyomáson történik.

(3) A tömlõszerelvény megfelelõ, ha a vizsgálati idõ alatt a tömlõkapcsoknál, bekötéseknél és a tömlõ köpenyén szivárgás,

valamint a tömlõ köpenyén repedés, rendellenes deformáció nem észlelhetõ. A nem megfelelõ tömlõt javítani vagy

selejtezni kell.

(4) A felülvizsgálat és idõszakos nyomáspróba után a fenntartó gondoskodik a tömlõszerelvényen a gyártó által

meghatározott, a tároláshoz elõírt karbantartási mûveletek elvégzésérõl.

(5) A felülvizsgálat és az idõszakos nyomáspróba elvégzése a tömlõszerelvényen a gyártói jelölés után kerül jelölésre.

A jelölés legalább tartalmazza a felülvizsgálat évét, hónapját és a felülvizsgáló nevét, védjegyét, vagy jelzetét.

(6) A felülvizsgálat és idõszakos nyomáspróba dokumentálása feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy

azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

22. A felülvizsgálat, idõszakos nyomáspróba és gyártási vizsgálat

105. § (1) A vizsgálatot végzõ személy a vizsgálathoz önmûködõ nyomáskapcsolóval, és túlnyomás elleni biztonsági szeleppel

ellátott, vizsgálati nyomás elõállítására alkalmas nyomásfokozó berendezést használ. A berendezés egy vagy több,

a 44–56. § elõírásainak megfelelõ csonkkapoccsal rendelkezik. A berendezés és tartozékai biztosítják a vízzel feltöltött

tömlõk légtelenítését, és a nyomás legfeljebb 2 MPa/min nyomásfelfutási sebességgel történõ egyenletes növelését.

(2) A vizsgálat során a vizsgálatot végzõ személy

a) a tömlõszerelvényt egy lapos felületen egyenes vonalban kifekteti,

b) a vizsgáló berendezéshez csatlakoztatja,

c) a szabad végét lezárja,

d) 0,2 MPa nyomáson vízzel feltölti,

e) légteleníti,

f) a nyomást növeli a 6. melléklet 8. táblázatában megadott értékre,

g) a tömlõszerelvényt ezen a nyomáson tartja 2 percig,

h) a nyomást fokozatosan csökkenti és

i) a tömlõszerelvényt vízteleníti.

(3) A nyomáspróba során a tömlõszerelvények nem kapcsolhatók sorba.

(4) A vizsgálat során a tömlõ szabad hosszirányú nyúlását és csavarodását biztosítani kell.

106. § (1) A gyártás során a gyártó gondoskodik a tömlõn, és a tömlõszerelvényen a 6. melléklet 9. táblázat szerinti tétel

és gyártásvizsgálatok elvégzésérõl és dokumentálásáról.

(2) A gyártó tétel vizsgálat során a gyártó egy tömlõn, vagy minden legyártott tételbõl származó minta tömlõn elvégzi

vizsgálatokat.

(3) A gyártó a gyártás vizsgálat során minden egyes legyártott tömlõn elvégzi a vizsgálatokat.
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VI. FEJEZET

TÛZCSAPOK

107. § (1) A föld feletti (a továbbiakban: ff.) tûzcsap feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább

egyenértékû biztonságot nyújtson.

(2) A gyártói elõírás szerint telepített ff. tûzcsap felsõ kifolyócsonkjai középvonalának magassága a talajszinttõl mérve

650 és 900 mm között van.

(3) A tûzcsap szelepe a vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõ, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot

nyújtó ff. tûzcsapkulccsal mûködtethetõ.

(4) A ff. tûzcsapok kifolyócsonkjai a 44–56. § szerinti csonkkapoccsal van szerelve. A csonkkapocs meglazulás, elfordulás

ellen biztosítva van.

(5) A közterületen telepített ff. tûzcsapok legalább 2 db, a 44–56. § szerinti 75-B méretû csonkkapoccsal van szerelve.

108. § (1) A csonkkapcsok elveszés ellen biztosított kupakkapoccsal vannak lezárva.

(2) A kupakkapocs anyaga 1,6 MPa üzemi nyomásig alkalmazott tûzcsapok esetében szilárdságilag feleljen meg

a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

(3) A legfeljebb 1,0 MPa üzemi nyomásig alkalmazott tûzcsapok az 57–68. § szerinti mûanyag kupakkapoccsal is

lezárható.

(4) A kupakkapcsok 44–56. § elõírásitól eltérõ kialakítása estén, és a mûanyag kupakkapcsok 57–68. § elõírásitól eltérõ

kialakítása estén biztosítani kell, hogy a kapocskulccsal a kupakkapocs biztonságosan nyitható és zárható legyen.

109. § (1) A ff. tûzcsap ellátható biztonsági házzal vagy házakkal. A házat úgy kell kialakítani, hogy a ff. tûzcsapkulccsal

biztonságosan nyitható és zárható legyen, a tûzoltó nyomótömlõk csatlakoztatását és a csatlakoztatáshoz használt

kapocskulcsok használatát ne akadályozza.

(2) A száraz típusú ff. tûzcsapokat önmûködõ víztelenítõ rendszerrel kell ellátni.

(3) A ff. tûzcsap talajszint feletti részét piros színû bevonattal kell ellátni. A jól láthatóság érdekében a fejrész alatt

50 mm-re egy 100 mm szélességû fehér csík legyen.

(4) A korrózióálló acélból és a horganyzott acélcsõbõl készült tûzcsapházakat nem kell bevonattal ellátni, de a piros fejrész

alatt közvetlenül körben egy 100 mm széles fehér és alatta egy 50 mm széles piros kombinációból álló jelölés legyen.

(5) A ff. tûzcsap forgalmazásakor mellékelni kell a magyar nyelvû telepítési utasítást.

110. § (1) A föld alatti (a továbbiakban: fa.) tûzcsap és tûzcsapszekrény feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy

azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

(2) A fa. tûzcsap csatlakozó fejszerelvénye menetes, minimális menethossz 45 mm. A fejszerelvény homlokfelületén

tömítés felfekvésére alkalmas sík felület van. A fa. tûzcsap csatlakozó fejszerelvényének kialakítása a 4. melléklet 7. és

8. ábrája szerint történik.

(3) Az orsómenet megfelel a 4. melléklet 2. ábrájának (1)-gyel jelölt leírásnak.

(4) A fa. tûzcsapon a szeleporsó nyitható a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû

biztonságot nyújtó módon készített fa. tûzcsapkulccsal. A szeleporsó csatlakozó méretei megfelelnek a 4. melléklet

9. ábrája elõírásainak.

(5) fa. tûzcsap fejszerelvényét szennyezõdés bejutása ellen záró-, vagy védõsapkával ellátott. A záró- vagy védõsapka

a fa. tûzcsapkulccsal nyitható, vagy szerszám nélkül eltávolítható.

(6) A fa. tûzcsapszekrény fa. tûzcsapkulccsal nyitható, a nyitott szekrény fedele a tûzcsap rendeltetésszerû használatát

nem akadályozza.

27872 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám



VII. FEJEZET

TÛZOLTÓ MÁSZÓÖV

23. A tûzoltó mászóöv kivitele

111. § (1) A tûzoltó mászóöv (e fejezetben a továbbiakban: öv) tervezésében, konstrukciójában, anyagfelhasználásában, a fém

alkatrészek korrózióvédelmében feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû

biztonságot nyújtson.

(2) A vonatkozó mûszaki követelményben meghatározott munkahelyzet beállító rögzítõ kötél és járulékos elemei

elhagyhatóak.

(3) Az övet legalább 180 mm-es méretû, a bal oldali „D” csathoz kapcsolt zárkapoccsal kell ellátni. A zárkapocs feleljen meg

a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

(4) A zárkapocs az övrõl szerszám nélkül nem távolítható el. A zárkapocs nyitóeleme lehetõvé teszi egy legalább 40 mm

átmérõjû hengeres testre való rákapcsolást. A zárkapcsot önreteszelõ biztonsági zárral kell ellátni.

(5) A zárkapocs hordhelyzetben oldalra rögzíthetõ.

112. § (1) A deréktámasz párnázása mind a zárkapocs használati helyzetében, mind a két „D” csat egyidejû alkalmazása során

(kétcsatos kikötés) biztosítja a gerinc védelmét.

(2) A csatoló hevederen a névleges mérethez képest minimum ±50 mm állítási lehetõség van. A heveder szabad végét

úgy kell kialakítani, hogy a csatból ne lehessen kifûzni és helytelen csatolás esetén se csúszhasson szét, továbbá

a hevedervég viselje el a teljes próbaterhelést. A méretre húzott heveder szabad része az övön rögzíthetõ.

(3) Az öv bal oldalán tûzoltó bontóbalta tok rögzítésére csatos hevedertartót és tömlõtartó-kötél tartó kapcsokat kell

elhelyezni.

(4) Egyéb eszközök (különösen lámpa, kézi rádió, munkakés, bicskatok) rögzítésére kétoldalt összesen 1 vagy

2 hevederpántot és akasztókapcsot kell elhelyezni.

113. § A gyártási méretsor legalább 900 mm-tõl 1200 mm-es névleges méretig terjed, 100 mm-es lépcsõkben.

114. § (1) Az öv statikus szilárdsága feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû

biztonságot nyújtson.

(2) Az öv dinamikus szilárdsága feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû

biztonságot nyújtson.

(3) Az öv vizsgálata feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot

nyújtson.

115. § (1) Az öv használatára és karbantartására vonatkozó utasítások feleljenek meg a vonatkozó mûszaki követelménynek,

vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtsanak.

(2) A gyártó meghatározza az öv általa szavatolt használati idejét (kihordási idõ).

(3) Az övön jól láthatóan és maradandóan olyan eljárással, amely nem károsítja az anyagot fel kell tüntetni

a) a gyártó vagy a gyártó nevében felelõsséget vállaló szállító nevét, védjegyét vagy bármely más azonosítóját,

b) a gyártási azonosítókat, amelyek tartalmazzák azt a gyártási sorozat- vagy sorszámot, amely lehetõvé teszi

a termék eredetének megállapítását,

c) a gyártás évét és hónapját,

d) a gyártáskor használt szál alapanyag-azonosítóját,

e) a tanúsító megnevezését vagy jelzetét, a tanúsítvány számát, és

f) a figyelmeztetést a gyártó utasításainak betartására.

(4) Minden egyes övet nedvességálló csomagolásban kell szállítani.

24. Az öv negyedéves, használat elõtti, utáni ellenõrzése és idõszakos terheléses felülvizsgálata

116. § (1) A negyedéves ellenõrzõ vizsgálat szemrevételezéssel történik.

(2) A vizsgálat során a vizsgálatot végzõ személy megállapítja, hogy a teherviselõ és egyéb varratoknál nincs-e szakadás,

felfeslés, a teherviselõ hevedernél sérülés, kezdõdõ szakadás.
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(3) A vizsgálatot végzõ személy a zárkapocsnál ellenõrzi a deformáció mentességet, a jó zárhatóságot, a biztosító elem

megfelelõ mûködését. A mozgó pofának könnyen, a zárási helyzetbe magától visszatérõen kell mûködnie. A biztosító

elem nyitását-zárását kézi erõvel könnyen el kell tudni végezni.

117. § Az öv használója minden szolgálatváltáskor és a használat után az övet a 116. § szerint szemrevételezéssel ellenõrzi.

A teherviselõ elem sérülése esetén az övet használatból azonnali hatállyal kivonja.

118. § (1) A legalább évenkénti terhelési próba szemrevételezéssel kezdõdik a 116. § szerint. A gyártó ennél rövidebb

idõközönkénti terhelési próbát elõírhat.

(2) A próba során a vizsgálatot végzõ személy ellenõrzi a gyártási évet. A kihordási idõ lejárta után az öv tovább nem

használható, a további eljárás (különösen újraminõsítés, selejtezés) a gyártó által meghatározott módon történik.

(3) A szemrevételezéssel megfelelõnek minõsített öv terhelése a gyártó által elõírt módon történik.

(4) Gyártói elõírás hiányában a terheléskor a vizsgálatot végzõ személy

a) az övet egy 350 mm átmérõjû (800-as, 900-as övnél 300 mm átmérõjû) hengeres testen veti át,

b) a legnagyobb megengedett méretre beállítva szabályosan becsatolja, és

c) az övet a zárkapcson keresztül terheli, mely során a húzóerõt fokozatosan 3000 N értékig növelni, a húzóerõt

30 másodpercig tartani, majd onnan fokozatosan csökkenteni kell.

(5) A terhelési próba során az övön maradandó alakváltozás nem keletkezhet.

(6) Az ellenõrzõ vizsgálatoknál, terhelési próbánál hibásnak minõsített övet a készenlétben tartó a használatból azonnal

kivonja, és intézkedik az öv javításra vagy selejtezésre.

VIII. FEJEZET

NEM SZABVÁNYOSÍTOTT, TÛZOLTÁSRA ALKALMAS ESZKÖZÖK

119. § E fejezet alkalmazásában:

1. hatóanyag: a tûzoltó eszközben alkalmazott, oltóképes közeg, amely képes tûzoltó hatást kifejteni. Használati

területtõl függõen A, B vagy C osztályú tüzek oltására lehet alkalmazható.

2. hatóanyag tároló: a tûzoltó eszköz azon szerkezeti egysége, amely a hatóanyag készenlétben tartási ideje alatt annak

tárolására szolgál.

3. mûködési idõtartam: az az idõ, amely alatt a tûzoltó eszköz, megszakítás nélküli üzemeltetés esetén hatóanyagát

kijuttatja.

4. üzembe helyezés: azon mûveletek összessége, amely szükséges ahhoz, hogy a tûzoltó eszköz hatóanyag tartalmát az

oltani kívánt tûzre juttassa, a hatóanyag kiáramlás megkezdõdéséig.

120. § (1) E fejezet rendelkezései az olyan tûzoltó eszközre vonatkoznak, amely

a) technikai kialakítása, mérete vagy töltettömege miatt nem tartozik a vonatkozó szabványok hatálya alá, továbbá

tömege nem haladja meg a 20 kg-ot,

b) mûködése során a benne tárolt hatóanyagot képes kijuttatni, irányított vagy lokális, területi vagy térfogati

eloszlatással,

c) a használat módja szerint képes passzív védelemre tûzveszélyes helyeken, vagy alkalmazható kézi indítással

kezdeti tüzek oltására vagy tûzterjedés késleltetésére, és

d) mûködésbe hozatalához szükséges a környezeti körülmények hatására történõ változás vagy emberi

közremûködés.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tûzoltó eszköz alkalmazása nem helyettesíti az adott objektumra vonatkozó tûzvédelmi

elõírások által meghatározott tûzoltó készüléket.

(3) A tûzoltó eszköz megnevezését úgy kell megválasztani, hogy az ne legyen összetéveszthetõ a tûzoltó készülékek

leírására használatos megnevezésekkel.

121. § A gyártó gondoskodik a felhasználó tájékoztatásáról a tûzoltó eszköz használatából vagy készenlétben tartásából

eredõ esetlegesen fellépõ veszélyek, és kockázat lehetõségeit illetõen.
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25. Mûködési hõmérséklet tartomány

122. § A tûzoltó eszköz mûködõképes a következõ legalacsonyabb (Tmin) és legmagasabb (Tmax) hõmérsékletek között:

a) Tmax +50 °C vagy magasabb,

b) Tmin a vízalapú tûzoltó eszköz kivételével a gyártó által meghatározott érték de lehetõség szerint –20 °C, –30 °C

vagy alacsonyabb,

c) Tmin a vízalapú tûzoltó eszköz esetében +5 °C, 0 °C, –5 °C, –10 °C, –15 °C, –20 °C, –25 °C, –30 °C vagy alacsonyabb, és

d) a Tmin a fagyáspontcsökkentõ adalék nélküli vízalapú tûzoltó eszköznél +5 °C.

123. § Tmax és Tmin hõmérséklethatároknál vizsgálva a tûzoltó eszköz

a) kiürülésének a mûködésbe hozatal után 10 másodpercen belül meg kell kezdõdnie,

b) mûködési idõtartama a szén-dioxiddal oltókat kivéve nem lehet több, mint a 20 °C hõmérsékleten megállapított

érték kétszerese,

c) legkisebb mûködési idõtartama kézi mûködtetés és oltás esetén nem lehet kevesebb, mint 6 s, és

d) hatóanyagának visszamaradt mennyisége egyetlen folyamatos kiürítési mûveletet követõen nem lehet több

a névleges töltetmennyiség 10%-ánál.

26. Töltési elõírások

124. § Az alkalmazott hatóanyag a rendeltetésszerû használat során nem okozhat tartós környezeti kárt vagy

egészségkárosodást.

125. § (1) A tûzoltó eszköz névleges töltetmennyiségét a gyártó határozza meg. Az alkalmazott töltet mennyisége az ajánlott

használat melletti töltet igénnyel arányos.

(2) A tûzoltó eszköz tényleges töltetmennyisége egyenlõ a névleges töltetmennyiséggel ±5% eltérésen belül, kivéve

a gáz hatóanyagot, ahol az eltérés +0 – –5% lehet.

(3) Ha a tûzoltó eszköz több tartályos kialakítású, úgy a tényleges töltési eltérés vizsgálata tartályonként történik.

27. Szerkezeti elemek és egyéb követelmények

126. § (1) A tûzoltó eszköz szerkezeti elemei feleljenek meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább

egyenértékû biztonságot nyújtsanak.

(2) Ha a tûzoltó eszköz, a hatóanyag tárolására szolgáló edény vagy a tûzoltó eszköz egyéb szerkezeti eleme nyomástartó

edénynek minõsül úgy a nyomásnak kitett szerelvények rendelkeznek a nyomástartó edényekre vonatkozó hatályos

elõírásoknak megfelelõ dokumentációval és jelölésekkel.

(3) A tömlõ nyomásállóságát gyártómûvi bizonylat igazolja (20 °C és min. +50 °C-on mért repesztõ nyomás értékének

feltüntetésével).

127. § Ha a tûzoltó eszközön nyomásjelzõt alkalmaznak, akkor

a) az olyan skálával rendelkezik, amely feltünteti a mûködési hõmérséklet alsó és felsõ határához tartozó nyomás

értékét,

b) a felsõ méréshatára a tûzoltó eszközben 50 °C-on kialakuló üzemi nyomás 1,5-szerese, és

c) az üzemi tartomány zöld sávval van jelölve úgy, hogy a zöld sáv mindkét oldalán a zónák színe piros.

128. § (1) Ha a tûzoltó eszköz alkalmas feszültség alatt álló berendezés tüzeinek oltására és az oltást kezelõ személy végzi,

az alkalmazott hatóanyag függvényében (vízalapú oltóanyag esetében mindig) szükséges szigetelésvizsgálat.

(2) A vizsgálat feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot

nyújtson.

129. § (1) A tûzoltó eszköz kiürítése során kialakuló elektrosztatikus feltöltõdés nem akadályozhatja a tûzoltást végzõ személyt

a tûzoltó eszköz rendeltetésszerû használatában és a teljes, megszakítás nélküli kiürítést nem hiúsíthatja meg.

(2) A gyártó a feltöltõdésbõl származó esetleges veszélyekre a címkén figyelmezteti a felhasználót.
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28. A tûzoltó eszköz vizsgálati módszerei

130. § (1) Ha a tûzoltó eszköz több, külön-külön mûködtethetõ tartályból álló konstrukció, úgy a mûködési idõtartam

meghatározása a legnagyobb kiürítési sebesség mellett történik.

(2) A hatóanyag százalékban megadott legnagyobb maradékmennyisége a névleges töltettömeghez képest legfeljebb

10% lehet.

131. § (1) A tûzoltó eszköz oltóképességének megállapítása az adott alkalmazásnak megfelelõ feltételek között történik,

a felhasználó számára készült ajánlás ellenõrzésével, vagy modellezésével.

(2) A tûzoltó eszköz oltásteljesítménye és tûzoltási kategóriája feleljen meg valamely, a vonatkozó mûszaki

követelményben elõírt tûzobjektumnak, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson. Amennyiben ez nem

lehetséges, vagy a tûzoltó eszköz nem képes eredményes oltásra, úgy a tûzoltó eszköz legalább alkalmas valamely,

a kategóriára vagy a mûködési területére jellemzõ kezdeti tûz oltására. Ennek kialakítása egyedileg, a tûzoltó eszközre

jellemzõ módon történik.

(3) A vizsgálatok lefolytatása a tûzoltó eszköz alkalmazási feltételeit illetõen a hordozható tûzoltó készülékre vonatkozó

mûszaki követelmény szerint történik.

29. Azonosítás, feliratozás, tájékoztatás

132. § A tûzoltó eszköz színe RAL 3000 tûzpiros.

133. § (1) A tûzoltó eszközön elhelyezett feliratot úgy kell kialakítani, hogy a tûzoltó eszköz tervezett élettartama és vagy

felhasználhatósági ideje alatt maradó módon megõrizze a feltüntetett információt, és magyar nyelven tartalmazza

a) a szöveges vagy piktogrammal jelzett alkalmazási területet (A, B v. C),

b) a mûködéssel kapcsolatos alkalmazási korlátozást,

c) gyártó megnevezését,

d) forgalmazó nevét, címét,

e) a gyártás idejét, termék sorozatszámát vagy azonosítóját,

f) az elektromos feszültség alatt álló berendezések tüzeinek oltására való figyelmeztetést, és

g) a következõ feliratot: „Nem használható elektromos feszültség alatt álló berendezések tüzeinek oltására!”, ha nem

felel meg vagy nincs minõsítve az eszköz a 128. § szerinti követelménynek továbbá nem hordozhat feszültség

alatt álló berendezés oltására utaló feliratot vagy képet.

(2) A tûzoltó eszközön vagy csomagoláson elhelyezett felirat, mellékelt tájékoztató tartalmazza

a) az alkalmazási területet, oltható tûzméretet vagy a következõ megfogalmazást: „alkalmas kezdeti tüzek oltására”,

b) a töltet mennyiségét és megnevezését,

c) az átlagos várható mûködési idõtartamot, a hatóanyag kijuttatásának idejét,

d) a tárolási körülményeket,

e) a felhasználhatóság idõtartamát,

f) az egyéb figyelmeztetéseket, használatra utaló jelöléseket, amelyek ismertetik a használó számára a tûzoltó

eszköz felhasználási módját, a használat vagy mûködéssel kapcsolatos esetleges kísérõ jelenségeket, amelyre

a használónak fel kell készülnie,

g) a tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvány számát, vagy a forgalomba hozatali engedély számát, és

h) a következõ értelmezésnek megfelelõ figyelmeztetést: „Ezen tûzoltó eszköz készenlétben tartása nem helyettesíti

az adott objektumra vonatkozó, tûzvédelmi elõírások által meghatározott tûzoltó készüléket”.
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MÁSODIK RÉSZ
BEÉPÍTETT TÛZVÉDELMI BERENDEZÉSEK

IX. FEJEZET

BEÉPÍTETT TÛZJELZÕ ÉS TÛZOLTÓ BERENDEZÉSEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

134. § E fejezet alkalmazásában:

1. harmadik fél: a telepítõtõl, a beszállítótól és a vevõtõl független testület vagy szervezet.

2. javítás: eseti jellegû munka a létesített tûzvédelmi berendezés hatékony mûködésének visszaállítására.

3. karbantartás és felülvizsgálat: szemrevételezésbõl, szervizbõl (ellenõrzésbõl) és javításból álló munka a telepített

rendszer hatékony mûködésének biztosítására.

4. kioktatott személy: az adott feladattal kapcsolatban a szükséges tudással, jártassággal rendelkezõ személy, aki

a feladatot megfelelõen, más emberek életének, testi épségének veszélyeztetése nélkül el tudja látni.

5. megrendelõ (építtetõ): a telepített rendszer kifizetéséért elsõdlegesen felelõsséget vállaló személy vagy szervezet.

6. mûszaki átadás: az a folyamat, melynek során a telepítõ vagy más szerzõdõ fél bizonyítja a megrendelõnek, hogy

a telepített berendezés megfelel a megadott követelményeknek.

7. rendszeres felülvizsgálat és karbantartás: megadott idõközökben a rendszeren elvégzett munkafolyamatok, beleértve

a tisztítást, újra-beállítást, beszabályozást és cserét.

8. rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás: a rendszeres felülvizsgálattól, karbantartástól eltérõ, meghatározott

esetekben elvégzett munkafolyamat.

9. kivitelezés, telepítés (szerelés, installálás): az a folyamat, melynek során a berendezés részegységeit és elemeit felszerelik

és összekapcsolják.

10. telepített berendezés: a kivitelezés, telepítés befejeztével létrejövõ berendezés.

11. telepítõ: a telepítési folyamat minden egyes részéért felelõs személy vagy szervezet.

12. tervezõ: a tervezésért elsõdlegesen felelõs személy.

13. üzemeltetõi ellenõrzés: elõre megadott idõnként elvégzett rutin vizsgálat, melynek során a berendezést, a berendezés

mûködését és kijelzéseit ellenõrzik.

14. üzembe helyezés: olyan eljárás, amelynek során a telepítõ meggyõzõdik arról, hogy az általa telepített berendezés

megfelel a megadott követelményeknek.

15. üzembe helyezõ mérnök: a megrendelõ által megbízott üzembe helyezést és az üzembe helyezéssel kapcsolatos

szemlét, ellenõrzést elvégzõ, tûzvédelmi berendezés tervezésére képesített személy.

16. üzemeltetõ: a tûzvédelmi berendezés által védett épület (vagy az épület egy részének) üzemeltetéséért felelõs személy

vagy szervezet.

30. Létesítés engedélyezési egyeztetési kötelezettség

135. § (1) A beépített tûzoltó és tûzjelzõ berendezés létesítése (tervezés és kivitelezés), üzemeltetése, felülvizsgálata,

karbantartása feleljen meg a jogszabályoknak és a vonatkozó mûszaki követelményeknek, vagy azokkal legalább

egyenértékû biztonságot nyújtó módon történjen.

136. § (1) Beépített tûzjelzõ/tûzoltó berendezést kell létesíteni a 7. melléklet 1. táblázatban foglalt esetekben, továbbá ahol

azt a fennálló veszélyhelyzetre, az építmény nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági, mûemlékvédelmi vagy

adatvédelmi jellegére, az építményben tartózkodók biztonságára, valamint a tûzoltóság vonulási távolságára

tekintettel a tûzvédelmi hatóság elõírja.

(2) Vegyes rendeltetésû épületek esetében a 7. melléklet 1. táblázat 1–11. pontjában szereplõ rendeltetéseknél tûzjelzõ,

vagy oltó berendezést az ott meghatározott követelmények figyelembevételével kell létesíteni.

(3) A tûzvédelmi berendezés létesítésére vagy átalakítására (módosítás, bõvítés) mûszaki tervdokumentációt kell

készíteni melyet – az (1) bekezdésében meghatározott esetekben – a tûzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell.

A telepített vagy átalakított berendezések használatbavételét – (1) bekezdésében meghatározott esetekben –

a tûzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell. A létesítéshez, használatbavételhez szükséges hatósági engedélyt

a létesítésre kötelezettnek (építtetõnek) kell beszereznie.

(4) A tûzjelzõ és -oltó központok állandó felügyeletérõl az üzemeltetõ köteles gondoskodni.
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137. § (1) A tervezés megkezdése elõtt, továbbá amennyiben az engedélyezett vagy elfogadott terv alapján történõ telepítés

nem hajtható végre, egyeztetés során kell tisztázni a tervezett tûzjelzõ vagy tûzoltó berendezés létesítésével,

átalakításával, bõvítésével, az engedélyezett vagy elfogadott terv módosításával kapcsolatban felmerülõ

követelményeket.

(2) Az egyeztetés

a) a megrendelõ és a tûzvédelmi szakvizsgával rendelkezõ, beépített tûzvédelmi berendezések tervezésére jogosult

tervezõ között,

b) amennyiben az engedélyezett vagy elfogadott terv szerinti megvalósítás nem, vagy csak részlegesen lehetséges,

a megrendelõ, a tervezõ és a telepítõ között,

c) mûemlék és mûemléki környezet esetén a kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodájának bevonásával

történik.

(3) Ha a létesítést jogszabály vagy a tûzvédelmi hatóság írja elõ, az egyeztetést minden esetben a tûzvédelmi hatóság

bevonásával kell megtartani.

(4) Az egyeztetésrõl jegyzõkönyvet vagy emlékeztetõt kell készíteni, amely tartalmazza

a) az egyeztetésen résztvevõk nevét és az adott létesítés során betöltött szerepét,

b) az egyeztetés idõpontját és helyét,

c) az egyeztetés tárgyát (beleértve a létesített berendezés típusát és a létesítés helyét),

d) az egyeztetés megállapításait,

e) a jelenlévõk lényeges nyilatkozatait, és

f) az egyeztetésen jelenlévõk aláírását.

(5) A tûzvédelmi berendezés mûködési feltételeit befolyásoló kérdésekben a tervezõ rendelkezésére bocsátott

adatszolgáltatást írásba kell foglalni,

(6) Az adatszolgáltatás módosítását az adatok módosulásának a követelményekre gyakorolt hatását mérlegelve

valamennyi érdekelt féllel ismertetni kell.

31. Tûz- és hibaátjelzés, távfelügyelet

138. § (1) A tûz- és hibaátjelzõ berendezés és rendszer feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább

egyenértékû biztonságot nyújtson.

(2) Abban a helyiségben, ahol a tûz- és hibaátjelzést fogadó központot elhelyezték, állandóan, a berendezés kezelésére

kioktatott személyzetnek kell tartózkodnia.

(3) A tûz- és hibaátjelzõ rendszer meghibásodása esetére a szükséges teendõket írásba kell foglalni, azokat a fogadó

központ helyiségében hozzáférhetõ helyen kell tartani.

(4) A tûz- és hibaátjelzést fogadó központban nyílván kell tartani

a) a tûzjelzést adó létesítmény címét, nevét, rendeltetését, tûzveszélyességi osztályát,

b) a tûzjelzést adó létesítményt befogadó épület (föld felett, föld alatt) szintszámát,

c) az oltást nehezítõ körülményeket (különösen gázpalackok, éghetõ folyadék, izotóp),

d) a közmûelzárók (különösen gáz, víz, elektromos, távhõ) helyét,

e) a külsõ tûzoltó vízforrások (tûzcsap, tartály, medence) helyét,

f) a tûzoltást segítõ körülményeket (hõ- és füstelvezetés indítása/leállítása, beépített oltóberendezés, tûzoltósági

beavatkozási központ helye),

g) a kapcsolattartó nevét, telefonszámát.

(5) A tûz- és hibaátjelzést fogadó berendezést folyamatosan üzemkész állapotban kell tartani.

(6) A tûzjelzést adó létesítmény, tulajdonosa, üzemeltetõje, kezelõje, használója és a felügyeleti központ üzemeltetõje

közötti szolgáltatói szerzõdés tartalmazza a téves riasztásokból bekövetkezõ események (kivonulás, vonulásból való

visszahívás) elfogadható számát, és az ezen felül történõ eseményekbõl származó költségek mértékét, megtérítésének

felelõsségét és módját.

(7) A jelen jogszabály hatályba lépésekor már üzemelõ tûz és hibaátjelzõ rendszereket legkésõbb 2013. március 1-ig kell

a hatályos mûszaki követelménynek megfelelõen átépíteni.
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139. § (1) A beépített tûzjelzõ vagy tûzoltó berendezés tûzjelzését, az állandó felügyelet mellett, automatikus átjelzéssel kell

továbbítani az elsõdleges mûködési körzet szerinti tûzoltóságot riasztó hírközpontba (a továbbiakban: tûzoltósági

ügyelet)

a) az 50 méter legfelsõ használati szint feletti lakóépületek,

b) a magas közösségi épületek,

c) a középmagas ipari/mezõgazdasági termelõ/tároló épületek,

d) a középmagas szálloda és szállásjellegû épületek,

e) a fekvõbeteg ellátást szolgáló épületek,

f) a speciális egészségügyi és szociális épületek,

g) a többszintes és tömegtartózkodásra szolgáló kulturális és mûvelõdési épületek,

h) a 8 méternél magasabb színpaddal rendelkezõ színházak,

i) az 5000 fõnél nagyobb befogadóképességû sportcsarnokok, és

j) a 8000 m2-nél nagyobb alapterületû, vagy három szintnél magasabb kereskedelmi építmény esetén.

(2) A tûzoltósági ügyeleten kívül mûködtetett tûz- és hibaátjelzés fogadó berendezés tûzoltósági ügyeletre történõ

tûzátjelzéseit automatikus és felügyelt kapcsolaton keresztül kell megvalósítani.

(3) A (1) bekezdésben elõírt tûzátjelzést csak akkor kell kiépíteni, ha a tûzoltósági ügyelet a vonatkozó mûszaki

követelménynek megfelelõ módon képes azt fogadni.

(4) Amennyiben a tûzoltósági ügyelet helyszíne megváltozik, az új helyszínre az automatikus tûzátjelzés továbbítását

90 napon belül meg kell valósítani.

(5) Amennyiben a tûzjelzés az állandó felügyeletrõl, telefonon, szóban történik, akkor az kizárólag a tûzoltósági ügyelet

segélyhívó számára történhet, és a (4) bekezdés szerint nyilvántartott adatokról a tûzoltósági ügyeletet tájékoztatni

kell.

(6) A tûz- és hibaátjelzések bontását egyeztetés során kell meghatározni.

32. Képesítés, jogosultság és az engedélyezõ hatóságra vonatkozó követelmények

140. § (1) A tervezési, kivitelezési, üzembe helyezési, szerelési, telepítési, felülvizsgálati, javítási és karbantartási tevékenység

akkor gyakorolható, ha az érintett személy, vagy szervezet javára tevékenykedõk között legalább egy olyan

természetes személy van, aki a jogszabályokban meghatározott képesítési, jogosultsági követelményeknek megfelel.

(2) Az üzemeltetést (felügyeletet, kezelést, ellenõrzést) ellátó személyeket a tevékenység végzéséhez szükséges

ismeretekrõl oktatásban kell részesíteni, melyet legalább évente meg kell ismételni.

(3) A tûzvédelmi hatóság beépített tûzvédelmi berendezés tervdokumentációját elbíráló ügyintézõjének

– berendezésnek megfelelõ (jelzõ vagy oltó) – tervezõi tûzvédelmi szakvizsgára felkészítõ tanfolyamot kell elvégeznie.

(4) A tûzvédelmi hatóság a beépített tûzvédelmi berendezés létesítését csak abban az esetben engedélyezheti,

ha a berendezés engedélye, tanúsítványa alapján az adott felhasználási célnak a berendezés megfelel.

X. FEJEZET

BEÉPÍTETT TÛZOLTÓ BERENDEZÉSEK

141. § (1) A beépített tûzoltó berendezést csak olyan célra szabad létesíteni, amelyre való alkalmassága a vonatkozó mûszaki

követelménybõl következik.

(2) Ha a beépített tûzoltó berendezés alkalmazhatóságát mûszaki követelmény nem szabályozza, az alkalmasságát

tûzteszt vizsgálat(ok) eredménye(i) igazolják.

(3) Beépített tûzoltóberendezést jogszabály, illetékes tûzvédelmi hatóság elõírása által meghatározott helyen a tervezõ

megítélése szerint kell létesíteni, amelybe kizárólag jóváhagyott (megfelelõségi tanúsítvánnyal vagy engedéllyel

rendelkezõ) rendszer elemek és oltóanyagok tervezhetõek és építhetõk be, méretezési eljárás, szoftver alkalmazható.

33. Tervezés, tervdokumentáció

142. § (1) A beépített tûzoltó berendezésrõl magyar nyelvû, minden munkarészre kiterjedõ kivitelezési tervdokumentációt kell

készíteni, mely a kivitelezõk, szerelõk számára a megvalósításhoz szükséges és elégséges minden közvetlen

információt, utasítást tartalmaz.
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(2) A beépített tûzoltóberendezés tervdokumentációját a vonatkozó mûszaki követelménynek és a kivitelezési

technológiának megfelelõ bontásban és jelrendszerrel kell elkészíteni, melynek része legalább

a) a tartalomjegyzék,

b) a mûszaki leírás, amely tartalmazza:

ba) az elõzményeket: a berendezés létesítésének oka, az általános – jogszabályban, mûszaki követelményben

foglalt – elõírásokon kívül megállapított követelmények, a jogszabályban meghatározott esetekben

megtartott egyeztetés megtörténtére vonatkozó nyilatkozat,

bb) az építmény (létesítmény) adatait: a berendezés mûködését befolyásoló, az építmény kialakításával

(szintszám, legfelsõ használati szint magassága, alapterület, belmagasság) és rendeltetésével, az

épületszerkezetekkel, épületgépészettel (szellõzés, hûtés, fûtés), a tûzszakaszok kialakításával,

a benntartózkodók számával és a kiürítéssel kapcsolatos adatok,

bc) a technológia és tárolt anyagok jellemzõit: az építmény helyiségeiben elõforduló rendeltetésekkel,

technológiákkal, a helyiségekben gyártott, feldolgozott, tárolt, beépített anyagokkal kapcsolatos adatok,

bd) védett szakaszokat és azok besorolását,

be) a berendezés adatait: az adott tervezési feladat során érintett tulajdonságának, valamint a mûködésének

és az azt befolyásoló tényezõknek az ismertetése rendszer paraméterekkel,

bf) a vezérléseket: a tûzoltó központ, vagy a tûzjelzõ központhoz csatlakozó vezérlõ eszközök (modulok)

vezérlési feladatai, a vezérelt eszközök, a vezérlési összefüggések, idõzítések és esetleges késleltetési idõk,

bg) a felügyelet, átjelzés módját: az állandó felügyelet megoldásának módja. Meglévõ létesítmény esetében,

vagy abban az esetben, amikor a felügyelet biztosításának feltételei ismertek, a tulajdonos (bérlõ,

üzemeltetõ, használó) nyilatkozata a felügyelet megoldásának módjáról,

bh) a méretezési eljárás eredményeit,

bi) automatikus átjelzés esetén az átjelzõ típusát, az átjelzett információk bontását, az átjelzés vezérlésének

logikai összefüggéseit, idõzítését, késleltetését,

c) a nyomvonalterv alaprajzokon és metszetekben (függõleges csõterv) oly módon, hogy a berendezés minden

elemének helyzete és a kivitelezés szempontjából szükséges adata látható legyen (az oltóközpont és a távindítás

helye, a csõvezetékek nyomvonala és valamennyi szerelvény, kifúvórózsák, sprinklerek és egyéb elhelyezésének

feltüntetésével, csõvezetékek, szerelvények azonosításához szükséges jellemzõk),

d) elvi mûködési vázlat, vagy elvi mûködési rajz, ha a mûködés a nyomvonalterv alapján nem egyértelmû (az indítás,

mûködési és jelzési mód ismertetésével),

e) a berendezés kezelési és karbantartási utasítás (a biztonsági és balesetvédelmi elõírások megjelölésével),

f) a tervezõi nyilatkozat.

143. § (1) A beépített tûzoltó berendezés tervdokumentációban egyértelmû jelöléseket, jelkulcsot kell alkalmazni.

(2) Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell

a) az építmény megnevezését, az ingatlan címét és helyrajzi számát, – ha mûemléki védettségét alatt áll erre

vonatkozó utalást,

b) az adott tervrajz szabatos megnevezését, típusát és méretarányát önálló ábránként,

c) a tervezõ(k) nevét, eredeti aláírását, szakképesítését, a tervezõi névjegyzékben szereplõ nyilvántartási számát,

tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számát,

d) a tervezés dátumát,

e) a létesítési engedélyt kérelmezõ (tulajdonos) nevét és (képviselõjének) eredeti aláírását.

(3) Az oltóberendezés terveinek jóváhagyása esetén

a) a jogszabályi vagy hatósági kötelezés, vagy eltérési engedély alapján létesített oltóberendezés kiviteli, felújítási

vagy átalakítási terveit – 2 példányban – az illetékes tûzvédelmi hatóságnak kell benyújtani jóváhagyás céljából,

majd

b) a jóváhagyott tervdokumentáción a tûzvédelmi hatóság a jóváhagyás tényét és idõpontját rögzíti, és egy

példányt a kérelmezõnek visszaad.
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34. Feliratok, tájékoztatás, biztonsági elõírások

144. § (1) A beépített tûzoltó berendezésel védett helyiségben vagy közelében – sprinklerberendezés kivételével – fel kell

tüntetni

a) amennyiben kialakításra került a kézi indítási, tiltási lehetõségeket,

b) a víztõl eltérõ oltóanyag nevét és élettani hatását,

c) ha van késleltetés, a késleltetési idõt,

d) szükség esetén a helyiség elhagyásának kötelezettségét és módját,

e) az oltás közbeni és utáni teendõket az oltóberendezéssel összefüggésben.

f) A fõ-elzáró szerelvények üzemszerû állapotát (nyitott vagy zárt).

(2) Az ismert egészségkárosító hatást elérõ, vagy meghaladó oltó-, hajtóanyag koncentrációt alkalmazó, a teljes légtér

elárasztására tervezett beépített tûzoltó berendezéseknek emberek által bejárható helyiségbe (térbe) történõ

beépítése esetén

a) olyan riasztóberendezést kell létesíteni, amely az oltóberendezés mûködésbe lépése elõtt – jogszabályokban

meghatározott kiürítési idõt is számításba véve – figyelmeztetõ jelzést ad,

b) az oltóanyag kiáramlásának megakadályozása alkalmas blokkoló szerkezetet/kapcsolót kell beépíteni.

c) az a) pontban fogalaktól el lehet tekinteni, ha a belépés csak kikapcsolt oltóberendezés mellett lehetséges.

(3) Ha az egészségkárosító hatás határértékét jelentõ koncentráció nincs meghatározva akkor is a (2) bekezdés szerint

biztonsági megoldások alkalmazása szükséges.

(4) A menekülõ útvonalakat úgy kell jelölni, hogy az oltóberendezés mûködése közben is láthatóak legyenek.

35. Üzembe helyezés, használatbavétel

145. § (1) Üzembe helyezés során az üzembe helyezõ mérnöknek teljes körûen meg kell gyõzõdnie arról, hogy a telepítést

kielégítõ módon végezték, a felhasznált eljárások, anyagok és részegységek megfelelnek jogszabálynak, és

a vonatkozó mûszaki követelménynek, az engedélyezett/elfogadott tervdokumentációban foglalt

követelményeknek, továbbá, hogy a megvalósulási tervdokumentáció szöveges és rajzos elemei, valamint az átadásra

kerülõ kezelési utasítások a telepített rendszerre alkalmazhatóak.

(2) Az üzembe helyezõ mérnöknek szemrevételezéssel és üzemi próbák során vizsgálnia és ellenõriznie kell a telepített

rendszer helyes mûködését.

(3) Üzembe helyezés elõtt az oltóberendezés nyomásnak kitett részeinek szilárdságát és tömörségét együttesen, vagy

szakaszonként, nyomáspróbával kell ellenõrizni.

(4) Mûködési próbák során

a) az önmûködõ indítást az érzékelõk, a vezérlõegységek mesterséges mûködtetésével és a mûködési állapotnak

megfelelõ helyzet elõállításával kell próbálni, és

b) indítási módozatonként külön-külön ellenõrizni kell

ba) a védett helyiségben a vészjelzés mûködését,

bb) a mûködés tényének és helyének jelzését, illetve

bc) a vezérlések mûködését (nyílászárók lezárását – szellõzés leállítása, áramtalanítás, utánfúvás indítási

feltétele, túlnyomás stb.), ha nem az oltó- vagy hatóanyag nyomásával mûködnek.

(5) Szivattyúval rendelkezõ beépített tûzoltó berendezések vizsgálatánál el kell végezni

a) a nyomástartó és nyomásfokozó szivattyúk egyenkénti indítási próbáját,

b) próbavezetéken térfogatáram-mérését, végponti méréseket, és

c) száraz rendszernél kompresszor ellenõrzését.

(6) A használatbavételi eljáráson a tervezõ, a kivitelezõ, az üzemeltetõ megbízottja, illetve ha a berendezés

használatbavétele engedélyhez kötött, az I. fokú tûzvédelmi hatóság képviselõje legyen jelen.

146. § (1) A beépített oltóberendezés üzembe helyezésére csak a kivitelezésért felelõs mûszaki vezetõ jogosult. aki az üzembe

helyezést az üzemeltetési naplóba kell bejegyezni.

(2) Az üzembe helyezéskor az oltóberendezés legyen üzemkész és ellenõrzött állapotban, és álljon rendelkezésre

a) az oltóberendezés jóváhagyott kiviteli terve,

b) az oltóberendezés kezelési és karbantartási utasítása,
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c) a minõségi bizonyítványok és a nyomás-, a mechanikai, továbbá a villamos próbák, – és a helyiség teljes

elárasztásával mûködõ beépített gázzal oltók esetén az oltási koncentráció megtartási idõ – ellenõrzések

jegyzõkönyvei,

d) az üzemeltetési napló (a kezelõk megnevezésével és az oltóberendezés adatainak a feltüntetésével),

e) a kivitelezõ nyilatkozata, hogy a berendezés a terveknek megfelel és az elvégzett üzemi próbák alapján

üzemképes állapotban van.

(3) Az elkészült berendezésrõl a kivitelezõnek az átadáskor dokumentálnia kell

a) a beépített szerkezeti elemek és anyagok, csõvezetékek minõségi tanúsítványát, megfelelõségi igazolását,

b) a berendezés csõvezetékeinek tisztítását, átmosását,

c) üzembe helyezés elõtti vizsgálata megtörténtét, az elvégzett üzemi próbákat,

d) a kezelõszemélyzet oktatását,

e) a berendezés helyszíni nyomáspróbáját, és

f) szükség esetén a megvalósulási tervet.

147. § (1) Az üzembe helyezési nyilatkozat tartalmazza

a) az üzembe helyezõ mérnök megállapítását arra vonatkozóan, hogy a tûzoltó berendezés, megfelel a vonatkozó

mûszaki követelménynek, vagy azokkal legalább egyenértékû biztonságot nyújt, továbbá a hatósági elõírás,

valamint a létesítéshez kapcsolódó egyeztetések során rögzített követelmény, és az ezt tükrözõ elfogadott,

engedélyezett tervdokumentáció szerint készült,

b) a tûzoltó berendezés rendeltetésszerû használatára való alkalmasságának megállapítását, és

c) az elfogadásra és használatbavételre vonatkozó javaslatot.

(2) Az üzembe helyezési jegyzõkönyv tartalmazza

a) az ellenõrzés tárgyát, (beleértve a létesített berendezés típusát és a létesítés helyét),

b) a tûzoltó berendezés mûködésének ellenõrzése során tapasztalt tényeket,

c) az ellenõrzésen résztvevõk nevét és az adott létesítés során betöltött szerepét,

d) az ellenõrzés és a jegyzõkönyv készítés idõpontját és helyét, és

e) az ellenõrzésen résztvevõk aláírását.

(3) Az üzembe helyezési nyilatkozat formai követelményeit a 8. melléklet 1. formanyomtatványa tartalmazza.

36. Üzemeltetés, karbantartás és felülvizsgálat

148. § (1) Az üzemeltetõ a gyártó (kivitelezõ) kezelési utasításai és az alkalmazott mûszaki követelmény betartásával biztosítja

a beépített tûzoltó berendezés biztonságos és hatékony üzemeltetését.

(2) Az üzemeltetõ kioktatott személyzete

a) hetente szemrevételezéssel ellenõrzi az oltóanyag mennyiségét, az üzemképességgel összefüggõ jelzõeszközök

értékeit és a megengedettnél nagyobb oltóanyag-hiány esetén a kezelési utasítás szerint jár el,

b) havonta szemrevételezéssel megvizsgálja a fúvókák, a csõvezeték és az oltóközpont állapotát, és ellenõrzi az

oltóberendezéssel kapcsolatba kerülõ munkavállalók képzettségét,

c) az oltóberendezés csõvezetékeit és a szerelvényeit tisztán kell tartja, a rájuk rakódó szennyezõdéseket el

távolítja, és

d) az oltóanyag-kiömlõ nyílása és a védendõ anyag között az oltóanyag bejuttatása érdekében megfelelõ távolságot

szabadon hagyja.

(3) Automatikus mûködésû vízalapú berendezések üzemeltetõi

a) heti ellenõrzése kiterjed

aa) víz-, és oltóanyag-ellátás szemrevételezése,

ab) nyomásérték és vízszintek ellenõrzése,

ac) nyilvánvaló hiányosságok feltárása,

ad) fagymentességet biztosító fûtés hatásosságának ellenõrzése,

ae) próbariasztás ellenõrzésére szelep(ek) nyitásával,

af) szivattyúk automata és kézi indításra és újraindíthatóságára, a szivattyú próbaüzem, elektromos meghajtás

esetén min. 15 perc, belsõ égésû motor esetén min. 20 perc (kivéve a habanyag bekeverõ szivattyút),

ag) vízellátást üzemi hálózatról tápláló vízáram- és nyomás ellenõrzése.
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b) havi ellenõrzése kiterjed

ba) a belsõ égésû motor tömlõcsatlakozásainak szivárgásmentességének ellenõrzésére,

bb) tartalék áramforrás ellenõrzésére.

(4) Az ellenõrzést a személyzet nélkül üzemelõ létesítményekben nem szükséges elvégezni, ha a távfelügyelet a (2) és

(3) bekezdésben meghatározott paramétereket kontrollálni képes.

(5) Az esetleges hibákat haladéktalanul ki kell javítani.

149. § (1) A berendezés üzemeltetésérõl és karbantartásáról naplót kell vezetni, mely tartalmazza

a) a berendezés fõbb adatait,

b) a kezelõk nevét,

c) az üzemeltetõi ellenõrzések idõpontját és megállapításait,

d) a karbantartás milyen specifikáció alapján történt,

e) az észlelt és kijavított hibákat,

f) az oltóberendezés mûködése és annak oka, valamint a meghibásodása az idõpontját (óra, perc) feltüntetésével,

g) a ki- és bekapcsolás idõpontjai (nap, óra, perc), és

h) az ellenõrzést, karbantartást végzõ(k) neve, aláírása.

(2) A naplót az utolsó bejegyzéstõl számított legalább öt évig meg kell õrizni.

(3) Az oltóberendezés elõrelátható üzemen kívül helyezését (és ismételt üzembe helyezését) 8 nappal elõbb, elõre nem

látott 30 percet meghaladó kikapcsolását pedig azonnal be kell jelenteni az illetékes tûzoltóságnak.

(4) A kezelést csak az oltóberendezés mûködésére kioktatott személyek végezhetik. A berendezés kezelési utasítását és

az üzemeltetési naplót meg kell õrizni, és a hatóság részére ellenõrzéskor be kell mutatni.

150. § (1) Az üzemeltetõ köteles legalább évenként a teljes beépített tûzoltó berendezést felülvizsgáltatni és a karbantartását

elvégeztetni.

(2) A felülvizsgálat során a gyártói elõírások figyelembevételével ellenõrizni kell

a) az oltóberendezés általános állapotát,

b) az oltóberendezés környezetét annak mûködésével összefüggésben,

c) az oltóanyag mennyiséget (térfogat, tömeg vagy nyomás, paraméterek vizsgálatával),

d) az indító-, a jelzõ- és a kiegészítõ berendezések mûködését,

e) a tartalék oltóanyag és egyéb tartalék anyagok mennyiségét,

f) az oltóberendezéssel összefüggõ, de nem a karbantartó feladatkörébe tartozó ismételt vizsgálatok

esedékességét,

g) az üzemeltetõi karbantartási munkák végrehajtását,

h) az üzemeltetési naplót,

i) az oltóberendezés üzemképességét mûködési próbával, és

j) az átjelzéseket,

k) ha habképzõ anyagot vagy haboldatot alkalmaznak annak minõségét, a vonatkozó mûszaki követelmény szerint.

(3) A karbantartás során végre kell hajtani a tömítetlen csövek, csõkötése cseréjét, és ha a karbantartó személy

a berendezés mûködésképtelenségét tapasztalja – melyet nem tud kijavítani- írásban értesíti az üzemeltetõt.

XI. Fejezet

A BEÉPÍTETT AUTOMATIKUS TÛZJELZÕ BERENDEZÉSEK MÛSZAKI KÖVETELMÉNYEI, TERVEZÉS, KIVITELEZÉS,

ÜZEMBEHELYEZÉS, HASZNÁLATBAVÉTEL, ÜZEMELTETÉS, FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

151. § E fejezet alkalmazásában:

1. áramkör: a tûzjelzõ berendezésre csatlakoztatott vezetékek, részegységek és elemek összekötött halmaza, melyek

a tûzjelzõ rendszer többi részével csak a tûzjelzõ központon keresztül vannak kapcsolatban, és amelyet csak a tûzjelzõ

központ vezérel.

2. átjelzés: a tûzjelzõ központ jelzéseinek automatikus továbbítása egy állandó felügyeleti helyre.

3. beszállító: az a szervezet, amelytõl a telepített rendszer hardver részegységeit vagy szoftverét beszerzik.

4. elõjelzés: olyan figyelmeztetõ jelzés, mikor egy érzékelõ által észlelt jel meghaladja a normál szintet, de még nem éri el

a tûzjelzéshez tartozó szintet.
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5. felderítési távolság: az az úthossz, amelyet a felderítõ személynek meg kell tenni az érintett zónán belül a tûz pontos

helyének megtalálásához.

6. hálózati rendszer: több tûzjelzõ központ összekapcsolásával létrehozott rendszer, melyben az egyes tûzjelzõ

központok egymással információ cserére képesek.

7. hiba: a tûzjelzõ berendezésnek olyan jellegû meghibásodása, mely veszélyezteti a rendszer megfelelõ mûködését.

8. hibajel: jel, amely egy hiba bekövetkeztére hívja fel a figyelmet.

9. hibajelzés: emberek számára érzékelhetõ hibajel.

10. hierarchikus rendszer: olyan hálózat, melyben több tûzjelzõ központ mûködik úgy, hogy egy tûzjelzõ központ van

kijelölve fõ tûzjelzõ központnak, amely az alábbi funkciókat tudja ellátni:

a) jelek fogadása az alárendelt tûzjelzõ központokról,

b) az alárendelt tûzjelzõ központok állapotának kijelzése, részleges vagy teljes kezelése.

11. integrált rendszer: olyan rendszer, mely a tûzjelzési és tûzriasztási funkciók mellett más, nem tûzjelzéssel kapcsolatos

funkciókat is ellát.

12. készenléti üzemi terhelés: a rendszer teljesítmény igénye az elsõdleges tápforrás hiánya során, ha egyébként a rendszer

nyugalmi helyzetben van.

13. kiegészítõ berendezés: olyan berendezés, melyet a tûzjelzõ berendezés indít vagy, amely a tûzjelzõ berendezést indítja.

14. nyugalmi állapot: a berendezés hálózatról táplált, tûzriasztás, hibajelzés, tiltás nincs.

15. részegység: a vonatkozó szabványban I. típusú vagy II. típusú komponensnek definiált eszköz.

16. távkezelõ vagy távkijelzõ egység: a tûzjelzõ központ összes vagy néhány kijelzését megjelenítõ, részleges vagy teljes

kezelését lehetõvé tevõ berendezés.

17. térképes tabló: a védett épület térképes megjelenítése, az épület elrendezésére utaló aktív kijelzésekkel.

18. téves riasztás: az a tûzjelzés, amikor a jelzés helyén tûz, vagy arra utaló körülmény nincs.

19. tûzriasztás: emberek számára érzékelhetõ tûzjelzés.

20. szervezés (intézkedések tûz esetén): azoknak az elõre eltervezett eljárásoknak, intézkedéseknek az összessége, melyeket

tûz esetén végre kell hajtani.

21. tûzriasztási terhelés: az a maximális (általában elektromos) teljesítmény, amelyre tûzjelzés állapotban szükség van.

22. tûzjelzés: az a jel, amely tûz bekövetkeztére hívja fel a figyelmet.

23. zóna: a védett helyszín területileg elkülönített alrésze, melyen belül – más alrészektõl függetlenül – bizonyos

funkciókat végre lehet hajtani az alábbiak figyelembevételével:

a) a funkció különösen az alábbi lehet:

aa) a tûz bekövetkeztének jelzése (jelzési zóna),

ab) tûzriasztások, vezérlések kiadása (riasztási zóna),

b) a jelzési és riasztási zónáknak nem kell azonosaknak lenniük.

24. zóna-kártya: egy vagy több zónára vonatkozó hordozható zóna-térkép.

25. zóna-térkép: az egyes zónák elhelyezkedését, területi határait és a zónák megközelítési útvonalait ábrázoló térkép.

26. egyszeres vezetékhiba: legfeljebb egy hiba a vezetékhálózatban (zárlat, szakadás, földzárlat, vezeték ellenállás vagy

impedancia megváltozása).

37. Általános elõírások

152. § (1) A tûzjelzõ berendezés tervezése, kivitelezése és üzemeltetése során biztosítani kell, hogy

a) a tûz korai szakaszában jelezzen,

b) a jelzést megbízhatóan továbbítsa, és késedelem nélkül egyértelmû figyelemfelhívó tûzriasztás formájában

jelenítse meg,

d) legyen érzéketlen mindazokra a behatásokra, amelyekre nem szabad jeleznie,

e) szükség esetén végezze el a kiürítést segítõ, a tûz terjedését gátló, valamint a tûz oltását biztosító berendezések,

eszközök vezérlését, és

f) azonnal és egyértelmûen jelezze a berendezés meghibásodását, mûködési zavarát.

(2) A berendezés elemei feleljenek meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû

biztonságot nyújtsanak.

(3) A tûzjelzõ berendezés vagyonvédelmi jelzéseket abban az esetben fogadhat, ha a beépített tûzjelzõ berendezés

alkalmazását jogszabály vagy tûzvédelmi hatóság nem írja elõ.
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153. § (1) Az egyeztetés során tisztázni kell a tûzjelzõ berendezés tervezésére, telepítésére, üzembe helyezésére vonatkozó

követelményeket, figyelembe véve, hogy

a) a követelmények között szerepelni kell, ha egy harmadik fél részérõl is engedélyeztetni, elfogadtatni, tanúsítani

kell a rendszert,

b) az engedélyeztetésre a jogszabályban foglalt esetekben kell sort keríteni, és

c) amennyiben egyszerre több testület részérõl is szükség van a rendszer jóváhagyására, és e testületek különbözõ

követelményeket támasztanak a telepített rendszerre vonatkozóan, akkor a rendszert a legszigorúbb

követelményeknek megfelelõen kell megtervezni.

(2) Az egyeztetések során tisztázni kell

a) a vonatkozó mûszaki követelményben nem szabályozott kérdéseket,

b) a hálózatba kapcsolt, vagy hierarchikus rendszer használatának mûszaki feltételeit,

c) a tûzoltóságra, összevont ügyeletre történõ automatikus átjelzés információinak bontását, a csatlakozás módját,

d) a mûszaki követelményben rögzítettektõl eltérõ, szigorúbb követelményeket, mely kiterjed a védendõ térrész,

helyiség, tûzszakasz, építmény, szabadtér, létesítmény tûzvédelmi kockázatára és adottságaira figyelembe véve,

hogy szigorúbb követelmények kerülhetnek meghatározásra,

e) a követelményektõl eltérõ, a biztonságot kedvezõtlenül nem érintõ megoldásokat, melyek

ea) az alacsony kockázatú terek esetében,

eb) a jelzési zóna méretének meghatározásakor,

ec) a tûzjelzõ központ elhelyezésének meghatározásakor,

ed) az érzékelõk alkalmazásának magassági korlátainak meghatározásakor,

ee) a vezetékek tûz elleni védelmének meghatározásakor, és

ef) a távkezelõ vagy kijelzõ egység elhelyezésének meghatározásakor állapíthatóak meg

f) a tûzeseti vezérléseket, és

g) a tûzriasztás (hang- és fényjelzés) módját és mûködését,

h) mûemlékek esetén törekedni kell az eredeti értékek megóvására.

38. A berendezésre vonatkozó követelmények

154. § Az életvédelmi és értékvédelmi szempontok közös megjelenése esetén mindig a szigorúbb követelményeket kell

betartani. Az életvédelmi jellegnél legalább a kiürítési útvonalak védelmét ellátó rendszert létesíteni kell.

155. § (1) Az automatikus érzékelõk által biztosított lefedettség alapján meg kell különböztetni

a) teljes körû védelem,

b) tûzszakasz védelem,

c) kiürítési utak védelme,

d) helyi (részleges) védelem, és

e) berendezés védelem szinteket.

(2) Teljes körû védelem esetén az épület valamennyi részének automatikus érzékelõvel való lefedettségét kell biztosítani,

kivéve a védelembõl kihagyható tereket.

(3) Tûzszakasz védelem esetén egy vagy több meghatározott (általában tûzvédelmi szempontból kockázatos) tûzszakasz

valamennyi részének automatikus érzékelõvel történõ lefedettségét kell biztosítani, kivéve a védelembõl kihagyható

tereket. A lefedett területek határait a tûzszakaszok határai képezik.

(4) Kiürítési utak védelme esetén az épület kiürítési útvonalainak automatikus érzékelõvel való lefedettségét kell

biztosítani, kivéve a védelembõl kihagyható tereket.

(5) Helyi (részleges) védelem esetén az épület egyes rendeltetéseinek, helyiségeinek, tûzvédelmi szempontból

kockázatos, automatikus érzékelõvel való lefedettségét kell biztosítani.

(6) Berendezés védelem esetén a berendezésekben keletkezõ tüzek korai észlelését és jelzését, a berendezésen belül

felszerelt, automatikus érzékelõvel kell biztosítani.

156. § (1) A tûzvédelmi szempontból alacsony kockázattal bíró területeken, nem szükséges automatikus érzékelõket elhelyezni.

(2) Az alacsony kockázatú területnek minõsül

a) a fürdõszoba, zuhanyzó, mosdó-, WC helyiség, feltéve, hogy a helyiségben nem tárolnak éghetõ anyagot,

vagy nincs hulladéktároló,
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b) a függõleges felszálló akna vagy függõleges kábelcsatorna, amelynek alapterülete kisebb, mint 2 m2, feltéve,

hogy a födémek és falak áttörései a jogszabályban elõírt tûzgátló tömítéssel vannak ellátva, és nem tartalmaznak

biztonsági berendezéshez kapcsolódó vezetéket, kivéve a legalább 30 percig mûködõképes, tûzálló kábeleket,

c) a nem fedett rakodóterek, rámpák,

d) a szellõzés nélküli 20 m3-nél kisebb fagyaszott-élelmiszer tároló raktárak, és

e) az alacsony kockázatú álpadló alatti, illetõleg álmennyezet feletti terek.

(3) Álpadló alatti tér alacsony kockázatúnak minõsíthetõ amennyiben

a) az álpadló járófelületét tartó szerkezet A1, A2 tûzvédelmi osztályú,

b) az álpadló járófelületét képezõ szerkezet legalább B tûzvédelmi osztályú,

c) az álpadló alatti fallal le nem választott tér hossza vagy szélessége nem haladja meg a 10 métert,

d) az álpadló alatti térben bármelyik 1 m2 alapterületre meghatározott tûzterhelés kisebb, mint 25 MJ,

e) az álpadló alatti tér magassága nem haladja meg a 0,5 métert, és a padló feletti belmagasság nem haladja meg

a 4,0 métert, az álpadló füsttömör kialakítását bármely 1,0 × 1,0 méteres felületén 40%-os mértékben füstöt

áteresztõ legalább 1 cm átmérõjû áttörésekkel, lukakkal, nyílásokkal megszakítják, és

f) nem tartalmaz biztonsági berendezéshez kapcsolódó vezetéket (kivéve a legalább 30 percig mûködõképes,

tûzálló kábeleket).

(4) Álpadló alatt kialakított terekben automatikus érzékelõt kell elhelyezni, ha a (3) bekezdés pontjai közül legalább

kettõ nem teljesül.

(5) Álmennyezet feletti tér alacsony kockázatúnak minõsíthetõ, amennyiben

a) az álmennyezet tartó, valamint térelhatároló szerkezete A1, A2 tûzvédelmi osztályú,

b) az álmennyezet felett fallal le nem választott tér hossza vagy szélessége nem haladja meg a 10 métert,

c) az álmennyezet feletti térben bármelyik 1 m2 alapterületre meghatározott tûzterhelés kisebb, mint 25 MJ,

d) az álmennyezet feletti tér magassága nem haladja meg a 0,8 métert, és

e) nem tartalmaz biztonsági berendezéshez kapcsolódó vezetéket (kivéve a legalább 30 percig mûködõképes,

tûzálló kábeleket).

(6) Álmennyezet felett kialakított terekben automatikus érzékelõt kell elhelyezni, ha az (5) bekezdés pontjai közül

legalább kettõ nem teljesül.

157. § (1) Teljes körû védelmet kell biztosítani

a) a középmagas, magas közösségi épületekben,

b) a többszintes és 20 fõnél több vendég befogadására szolgáló szállodákban, szállásjellegû épületben,

c) az egészségügyi létesítmények fekvõ betegellátást biztosító tûzszakaszaiban,

d) a speciális egészségügyi valamint szociális létesítményekben,

e) kulturális intézmények épületeinek közönségforgalmi tûzszakaszaiban, ahol az emeleti szinten lévõ helyiségek

befogadóképessége meghaladja a 300 fõt, vagy a földszinti helyiségek befogadóképessége meghaladja az

500 fõt,

f) a 2000 m2 összesített területet meghaladó kereskedelmi épületben, és

g) ahol azt a fennálló veszélyhelyzet, az építményben tartózkodók biztonságának, valamint a tûzoltóság

beavatkozási adottságainak figyelembevételével, a tûz helyszínének gyors beazonosítása érdekében

a tûzvédelmi hatóság elõírja.

(2) A mûemlék építményekben az örökségvédelmi szempontok teljes körû érvényesülésével kell a tûzjelzõ berendezést

megvalósítani. Amennyiben az örökségvédelmi szempontok érvényesítése során a tûzvédelmi érdekek sérülnének

az épületben a tervezett funkció nem engedélyezhetõ.

39. Tervezési követelmények

158. § (1) Az egyes tûzjelzõ eszközök dokumentációjában leírt, a rendszer tervezésére vagy kialakítására vonatkozó korlátozások

minden esetben irányadóak.

(2) A tervdokumentáció tartalmazza a vonatkozó követelményben megkövetelt, vagy azzal egyenértékû biztonságot

nyújtó vizsgálat során feltárt korlátozásokat.

(3) A tûzjelzõ berendezést úgy kell megtervezni, hogy korlátozza a vezetékek vagy csatlakozások hibáinak hatását.
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(4) A tûzjelzõ berendezés megfelelõ, ha bármely áramkörének egyszeres vezetékhibája, egyszerre nem akadályozza

a) az automatikus tûzérzékelés (ez a követelmény akkor teljesül, ha: a kézi jelzésadók és az automatikus érzékelõk

külön-külön zónában vannak, vagy ha egy visszatérõ hurkos áramkörre (érpárra) több zóna érzékelõje és

jelzésadója csatlakozik, és a zónahatárokon izolátorokat helyeznek el),

b) a kézi jelzésadók mûködése [ez a követelmény akkor teljesül, ha: a kézi jelzésadók és az automatikus érzékelõk

külön-külön zónán vannak, vagy ha egy visszatérõ hurkos áramkörre (érpárra) több zóna érzékelõje és jelzésadója

csatlakozik, és a zónahatárokon izolátorokat helyeznek el],

c) a tûzriasztást jelzõ hangjelzõk mûködtetése (ez a követelmény akkor teljesül, ha: a tûzriasztást jelzõ hangjelzõk

áramellátása, vezérlése önálló áramkörre csatlakozik, vagy ha a tûzriasztást jelzõ hangjelzõk áramellátása,

vezérlése visszatérõ hurkú áramkörrõl történik, és az eltérõ funkciójú elemek kapcsolódási pontján is izolátorokat

helyeznek el),

d) a bemeneti/kimeneti eszközökrõl/re a jelzésátvitel [ez a követelmény akkor teljesül, ha: a bemeneti/kimeneti

eszközök önálló áramkörre csatlakoznak, vagy ha a bemeneti/kimeneti eszközök visszatérõ hurkú áramkörre

csatlakoznak és a zónahatárokon, valamint az eltérõ funkciójú elemek kapcsolódási pontján is izolátorokat

helyeznek el],

e) a kiegészítõ berendezések mûködésének indítása (ez a követelmény akkor teljesül, ha: a kiegészítõ berendezések

mûködésének indítása önálló áramkörre csatlakozik, vagy ha a bemeneti/kimeneti eszközök visszatérõ hurkú

áramkörre csatlakoznak és a zónahatárokon, valamint az eltérõ funkciójú elemek kapcsolódási pontján is

izolátorokat helyeznek el)

funkciók közül egynél többnek a helyes mûködését.

(5) Egynél több funkciós integrált eszközök használata esetén (kombinált érzékelõ és hangjelzõ), izolátorokat kell

beépíteni az eszközök házába az egyszeres vezetékhiba hatásának e fejezet szerinti korlátozására.

159. § (1) A tûzjelzõ berendezés áramköreit úgy kell kialakítani, hogy egy egyszeres vezetékszakadás vagy zárlat esetén

legfeljebb 32 eszköz válhat mûködésképtelenné, és az eszközöknek azonos zónában, azonos funkciójúaknak kell

lenniük.

(2) A tûzjelzõ berendezés bármely áramkörének egyszeres vezetékhibája nem akadályozhatja

a) a tûzjelzés észlelését egy jelzési zónára megengedett területnél nagyobbról [a követelmény teljesül, ha a 158. §

(4) bekezdésében rögzített követelmények teljesülnek],

b) a tûzriasztás jelzés megszólaltatását egy riasztási zónára megengedett területnél nagyobbon [a követelmény

teljesül, ha a 158. § (4) bekezdésében rögzített követelményeket teljesítik], vagy

c) a tûzriasztást jelzõ eszközök mûködtetését az épületen belül (azaz, legalább egy hangjelzõnek mûködõképesnek

kell maradnia).

(3) A rendszer megfelelõ, ha bármely jelzõáramkör két hibája esetén nem esik ki a védelembõl 10 000 m2-nél nagyobb

terület vagy több mint 5 tûzszakasz A kisebb értéket kell alkalmazni. A követelmény teljesül, ha egy áramkörre

csatlakozó érzékelõk nem védenek a megadottnál nagyobb területet, vagy nem védenek a megadottnál több

tûzszakaszt.

(4) A tûzjelzõ berendezést úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy hibajelzés keletkezzen:

a) érzékelõk és kézi jelzésadók felé,

b) tûzriasztó eszközök (hang-, fényjelzõk) felé,

c) bármely hiba átjelzést szolgáltató kiegészítõ berendezés felé,

d) bármely tûz átjelzést szolgáltató kiegészítõ berendezés felé, vagy

e) bármely tûzvédelmi szempontból fontos kiegészítõ berendezés felé menõ kábelezés bármely zárlata vagy

szakadása esetén.

40. Jelzési zónák

160. § (1) Az épületet úgy kell jelzési zónákra osztani, hogy a tûzjelzés helye gyorsan és egyértelmûen azonosítható legyen

a tûzjelzõ központ kijelzései alapján. Biztosítani kell a kézi jelzésadókról érkezõ tûzjelzések azonosíthatóságát.

(2) A zónák kialakításánál figyelembe kell venni

a) az épület belsõ elrendezését,

b) minden olyan tényezõt, amely a mozgást vagy a tûz felderítését gátolja,
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c) a riasztási zónák kialakítását, és

d) az esetleges veszélyes környezetek jelenlétét.

(3) Különös figyelemmel kell kialakítani a zónákat, ha a tûzjelzõ berendezés más, tûzvédelmi szempontból fontos

berendezéseket is mûködtet.

(4) Az automatikus tûzjelzõ berendezéssel védett területeken, a terület jelzési zónákra osztását úgy kell elvégezni, hogy

a) egy zóna alapterülete nem lehet 1600 m2-nél nagyobb,

b) ha a zónába 5-nél több helyiség tartozik, akkor vagy a tûzjelzõ központnak kell pontosan jeleznie a helyiséget,

ahonnan a jelzés jött, vagy minden helyiség bejáratánál az adott helyiségre vonatkozó másodkijelzõt kell

felszerelni,

c) ha a zóna mérete nagyobb, mint egy tûzszakasz, akkor a zónának valamennyi érintett tûzszakaszt teljesen le kell

fednie, és a zóna alapterülete nem lehet 400 m2-nél nagyobb,

d) minden egyes zóna az épületnek csak egyetlen emelete, szintje lehet, kivéve, ha

da) a zóna lépcsõházat, világítóaknát, liftaknát vagy más hasonló szerkezetet tartalmaz, amely ezen a szinten

túlnyúlik, de azonos tûzszakaszba tartozik, vagy

db) az épület teljes alapterülete 300 m2-nél kisebb.

(5) A zónák kialakítása a zónán belüli látási viszonyok, felderítési távolságok, a zónán belüli helyiségek rendeltetésének

és elhelyezkedésének figyelembevételével a (4) bekezdésben foglalt követelményektõl eltérõen is megállapítható az

egyeztetés során, amelyeket a tervdokumentációban fel kell tüntetni.

41. Riasztási zónák, másodkijelzõk alkalmazása

161. § (1) Nem kell riasztási zónákra osztani az épületet, ha az egész épületben azonos riasztás valósul meg és legalább

két riasztási áramkört hoznak létre.

(2) Azonos riasztás valósul meg, ha bármely eszközrõl érkezik tûzjelzés, az épület összes hang-, fényjelzõje megszólal és

a vezérlések mûködésbe lépnek.

(3) A riasztási zónák kialakításának összhangban kell lennie azokkal az intézkedésekkel, melyeket tûz esetén végre kell

hajtani.

(4) Címezhetõ érzékelõket kell alkalmazni

a) a középmagas, magas valamint a bármely szintszámú 8000 m2 szintenként összesített alapterületet meghaladó

közösségi vagy vegyes rendeltetésû épületekben az épület közösségi tûzszakaszaiban,

b) ha egy zóna 5 vagy több helyiség védelmét látja el, és nem alkalmaznak fényjelzõ eszközöket (másodkijelzõket), és

c) ahol azt a fennálló veszélyhelyzet, az építményben tartózkodók biztonságának, valamint a tûzoltóság

beavatkozási adottságainak figyelembevételével, a tûz helyszínének gyors beazonosítása érdekében

a tûzvédelmi hatóság elõírja.

162. § Az érzékelõk tûzjelzését másodkijelzõ csatlakoztatásával kell beazonosíthatóvá tenni

a) a takart terekben (különösen álmennyezet felett, álpadló alatt kialakított terekben, felszálló aknákban) elhelyezett

érzékelõk esetében,

b) a hagyományos (kollektív címzésû) rendszerek esetében, ha egy zóna 5 vagy több helyiség védelmét látja el, és

c) ahol azt a fennálló veszélyhelyzet, az építményben tartózkodók biztonságának, valamint a tûzoltóság

beavatkozási adottságainak figyelembevételével a tûz helyszínen történõ gyors beazonosítása érdekében

a tûzvédelmi hatóság elõírja.

42. Szöveges és grafikus megjelenítések

163. § (1) A beépített tûzjelzõ berendezés érzékelõinek, kézi jelzésadóinak elhelyezési helyeit szövegesen tartalmazó

zóna-kimutatást kell készíteni és a tûzjelzõ központ közelében kell elhelyezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton túl, a beépített tûzjelzõ berendezés érzékelõinek, kézi jelzésadóinak elhelyezési

helyeit tartalmazó rajzot (zónatérképet) kell alkalmazni

a) többszintes és 500 m2-t meghaladó alapterületû,

b) a bármely szintszámú és 2000 m2-t meghaladó alapterületû épületek, valamint

c) több mint 100 automatikus érzékelõt és kézi jelzésadót tartalmazó beépített tûzjelzõ rendszer esetében.
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(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározotton túl, számítógépes grafikus felületet (megjelenítés), vagy térképes tablót

kell elhelyezni abban a helyiségben, ahol a (fõ) tûzjelzõ központot, vagy annak kezelõ, kijelzõ egységét elhelyezték

a) a 8000 m2 alapterületet meghaladó épületek esetében,

b) a több mint 1000 automatikus érzékelõ és kézi jelzésadó esetében,

c) valamint ahol azt a fennálló veszélyhelyzet, az építményben tartózkodók biztonságának, valamint a tûzoltóság

beavatkozási adottságainak figyelembevételével a tûz helyszínen történõ gyors beazonosítása érdekében

a tûzvédelmi hatóság elõírja.

(4) A (2) és (3) bekezdéseket a kötelezés alapján létesülõ tûzjelzõ berendezések esetében kell alkalmazni.

43. A beépített tûzjelzõ berendezés központjának felügyelete

164. § (1) Az üzemeltetõ a beépített tûzjelzõ berendezés központjának állandó felügyeletét (állapot jelzések, tûzjelzések

kezelése) a következõ lehetõségek közül legalább egyet választva biztosítja:

a) állandó felügyeletet ellátó kioktatott személyzet abban a helyiségben, ahol a (fõ) tûzjelzõ központot, vagy annak

kezelõ, kijelzõ egységét elhelyezték, vagy

b) a tûzjelzõ központ jelzéseinek automatikus átjelzése a létesítményen belül elhelyezett állandó felügyeleti helyre,

vagy

c) a tûzjelzõ központ jelzéseinek automatikus átjelzése a létesítményen kívül elhelyezett állandó felügyeleti helyre

(távfelügyelet) történik.

(2) A folyamatosan, egy idõben felügyeletet ellátó személyek száma legalább két fõ, abban az esetben, ha a tûzjelzõ

központ felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását igénylõ feladatuk is van.

44. Tûzjelzõ központ elhelyezése

165. § (1) A tûzjelzõ központot olyan helyen kell elhelyezni, ahol

a) a kijelzések és kezelések a tûzoltóság és a helyi kezelõszemélyzet számára könnyen elérhetõ, az épületen belül

a tûzjelzõ központ eléréséhez a kiérkezõ tûzoltó ne tegyen meg 5 méternél nagyobb szintkülönbséget és

vízszintesen 50 métert meghaladó távolságot,

b) az elhelyezés és a világítás révén a látható kijelzések és feliratok könnyen észlelhetõk és leolvashatók,

c) a háttérzaj ne zavarja a hangjelzéseket,

d) a környezet tiszta és száraz,

e) a berendezés mechanikai sérülésének veszélye elhanyagolható,

f) a tûzkockázat alacsony, és a helyiség védve van a tûzjelzõ rendszerrel.

(2) Ha a tûzjelzõ központ egynél több szekrényben helyezkedik el, akkor a szekrények közötti csatlakozások a tûz és

a mechanikai károsodástól megfelelõen védettek és felügyeltek,

(3) Ha a tûzoltó központ elhelyezésénél nem biztosítható (1) bekezdés a) pontban meghatározott követelmény, akkor

a kedvezõtlen elhelyezés ellensúlyozására alkalmazandó intézkedéseket az egyeztetésen tisztázni kell.

(4) Elsõdleges ellensúlyozó mûszaki megoldás a távkijelzõ (szükség esetén távkijelzõ és távkezelõ) egység elhelyezése.

További megoldás a tûzjelzõ központhoz vezetõ út jelölése.

45. Távkezelõ vagy távkijelzõ egység

166. § (1) Távkijelzõ egysége(ke)t kell elhelyezni, ha a tûzjelzõ központ távol van a tûzoltósági bejárattól, vagy ha az épületben

több tûzoltósági bejárat is van.

(2) Ha a tûzjelzõ központ nem állandóan felügyelt helyen van felszerelve, minden esetben távkezelõ és/vagy távkijelzõ

egységet kell az állandó felügyeletû helyen elhelyezni.

(3) A távkijelzõ egységeket olyan helyeken kell elhelyezni, amelyek megfelelnek a tûzjelzõ központ elhelyezésére

vonatkozó szabályoknak.

(4) Több távkezelõ egység esetén, ha a rendszer megengedi a több helyrõl történõ szimultán kezelést, ki kell zárni az

ellentétes kezelések különbözõ helyekrõl történõ egyidejû végrehajtását.

(5) Ha a tûzjelzõ központhoz a beavatkozó tûzoltók számára egységes kezelõi felület csatlakozik, akkor az

a) jelezze ki a tûzjelzõ központ nyugalmi állapotától eltérõ állapotát: a riasztási állapotot és a hibajelzési állapotot,

b) jelezze ki, ha a tûzoltóság automatikus riasztása, az elsõdleges távjelzés már mûködésbe lépett,
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c) tegye lehetõvé a hangjelzés törlését,

d) tegye lehetõvé a tûzjelzõ központ törlését, és

e) a törlések véletlen, vagy jogosulatlan mûködtetése ellen külön jogosultságot biztosító kapcsoló elemet (kulcsos

kapcsoló, vagy kettõs nyomógomb) kell alkalmazni, (a 9. melléklet 1. ábrán „bekapcs. mûködés” feliratú kapcsoló).

46. Az érzékelõk és kézi jelzésadók elhelyezésének általános szabályai

167. § (1) Az érzékelõk és a kézi jelzésadók, valamint az egyéb eszközök felszerelésénél, illetõleg az épített környezet

kialakításánál biztosítani kell, hogy azok a karbantartások, felülvizsgálat vagy javítás során hozzáférhetõek legyenek.

(2) Az eszközök elhelyezési és egymástól való távolsági korlátaira vonatkozó rendelkezések a 10. melléklet 1. és

2. táblázatában találhatók.

(3) Az automatikus tûzérzékelõket úgy kell elhelyezni, hogy a védett területen keletkezõ bármely tûz tûzjellemzõje

jelentõsebb hígulás, csillapítás vagy késedelem nélkül elérje az érzékelõt, továbbá figyelembe kell venni a gyártó által

megadott minden vonatkozó utasítást.

(4) Kézi jelzésadókat kell elhelyezni a kiürítési útvonalakon, a kiürítésre számításba vett lépcsõkre vezetõ ajtóknál (a külsõ

vagy a belsõ oldalon) és a szabadba vezetõ ajtóknál, hogy bárki, aki a tüzet észleli, gyorsan és könnyen használni tudja.

(5) A mozgásukban korlátozott személyek esetén a képességeik figyelembevételével kell a kézi jelzésadókat elhelyezni.

168. § (1) Érzékelõk elhelyezésének magassági korlátait a 10. melléklet 1. táblázata tartalmazza.

(2) Érzékelõk által védett területen a pontszerû füst- és hõérzékelõk számát és elhelyezését úgy kell megválasztani, hogy

az a 10. melléklet 2. táblázatban megadott „A” területet ne lépje túl.

(3) A pontszerû füstérzékelõk két zónától függõ vagy két érzékelõtõl függõ elrendezése során a 10. melléklet

2. táblázatban megadott maximális ellenõrzési területeket legalább 30%-kal csökkenteni kell.

(4) A pontszerû hõérzékelõk két zónától függõ vagy két érzékelõtõl függõ elrendezése során a 10. melléklet 2. táblázatban

megadott maximális ellenõrzési területeket 50%-kal csökkenteni kell.

(5) A kétzónás- vagy kétjelzõs függõségnél a két egymástól függõen mûködtetett jelzõ közötti távolság nem lehet

kevesebb, mint 2,5 méter, amennyiben ez megvalósítható.

(6) Kettõnél több érzékelõ vagy 2-nél több zóna függõsége nem megengedett, kivéve a tûzjelzés állapot eléréséhez

indokolt eseteket.

169. § (1) Több tûzjellemzõt észlelõ érzékelõk esetén az ellenõrizendõ helyiség magasságától és alapterületétõl függõen az

érzékelõkre a 10. melléklet 2. táblázatában megadott ellenõrzési terület irányadó.

(2) Több tûzjellemzõt észlelõ érzékelõk nem számítanak integrált kettõs jelzésfüggõségnek, mivel a különbözõ szenzorok

helyi szétválasztása nem lehetséges.

(3) Különbözõ tûzjellemzõk detektálására alkalmas jelzõk alkalmazása esetén a tûzjelzés állapotáig eltelt idõ

meghosszabbodhat.

(4) A többszenzoros füstérzékelõt egy füstérzékelõnek kell tekinteni.

(5) A több, kikapcsolható szenzorral rendelkezõ érzékelõt a nem kikapcsolható szenzorának megfelelõ érzékelõnek kell

tekinteni.

170. § (1) A legnagyobb (vízszintes) távolság egy pontszerû automatikus érzékelõ és a födém egy tetszõleges pontja között az

ideális négyzetes felosztástól való eltérés esetén, a tetõhajlás és a maximális ellenõrzési terület figyelembevételével

a hõérzékelõk esetében a 9. melléklet 3. ábrákról füstérzékelõk esetében a 9. melléklet 2. ábráról olvasható le.

(2) Vonali füstérzékelõk által védett területet a 10. melléklet 3. táblázat szerint kell kialakítani.

(3) A tetõ valamint a födém dõlése függvényében az õrizhetõ szélesség (és ezzel a védett terület) dõlési fokonként 1%-kal,

de legfeljebb 25%-kal növelhetõ.

(4) Egy darab õrzõsugár alkalmazható, ha a helyiség szélessége nem haladja meg az õrizhetõ szélesség 20%-kal növelt

értékét.

(5) Aspirációs tûzjelzõ érzékelõ csõvezetékét a gyártó által kiadott tervezési segédlet szerint kell kialakítani.

171. § (1) Ha egy helyiség magasságát egy zárt, vagy rácsrostélyként kiképzett pihenõ, vagy emelvény osztja meg, úgy ez alatt

kiegészítõ füst- vagy hõ érzékelõk beépítése akkor szükséges, ha mind a három meghatározó méret [az emelvény,
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vagy pihenõ (1) hossza, (b) szélessége és az (A) területe], a (h) magasságtól függõ, a 9. melléklet 4. ábrája és

a 10. melléklet 4. táblázatában megadott határértéket meghaladja.

(2) A rácsos rostélyokat, pihenõket a lehetséges lefedés miatt, zárt szerkezetnek kell tekinteni.

(3) Több egymás fölött fekvõ emelvény esetében csak a legalsó szintet kell a pontszerû füstérzékelõvel ellátni, ha a fölötte

lévõ emelvényszintek között csak kis tûzterhelés (kisebb, mint 25 MJ/m2) van.

47. Vezetékek

172. § (1) A vezetékek minden esetben:

a) megfelelnek a berendezés gyártója vagy szállítója által megadott követelményeknek különös figyelemmel

a vezetékek áramvezetési és jel csillapítási paramétereire,

b) teljesítik a kábel gyártójának a túlfeszültség elnyomásra vonatkozó paramétereit,

c) a kábeleket IP 34 védettségi fokozatú vagy legalább azzal egyenértékûen tömített szorítós végkifejtés zárja le.

(2) A vezetékeknél a jelzõáramkör szigetelési ellenállása (egymás közt és a föld felé) legalább 2 M� és a jelzõhálózat

vezeték-ellenállása, valamint levezetési ellenállása nem haladja meg a tûzjelzõ központ által megengedett értéket.

(3) Annak érdekében, hogy a tûz során keletkezõ hõ ne befolyásolja a berendezés alap-, az érzékeléssel, tûzriasztással,

vezérléssel tûz- és hibaátjelzéssel kapcsolatos mûködését, továbbá a tûzoltási és tûzvizsgálati tevékenységet segítõ

adatszolgáltatást, a vezetékeket alacsony tûzkockázatú területeken kell vezetni.

(4) A vezetékeknek, mint

a) a tûzjelzõ központ és a hangjelzõk, fényjelzõk, kiürítési riasztást hangosító rendszer közötti vezetékek,

b) a tûzjelzõ központ és bármely különálló tápegység közötti vezetékek,

c) a tûzjelzõ központ és bármely távkijelzõ, távkezelõ és kijelzõ egység közötti vezeték,

d) a tûzjelzõ központ különálló részeit összekötõ vezetékek,

e) a tûzjelzõ berendezés vezérléseinek vezetékei,

f) a tûzjelzõ központ és a tûz- és hibaátjelzõ berendezést összekötõ vezetékek,

g) azokon a kábelszakaszokon, ahol a visszatérõ hurok mindkét iránya egyetlen véletlen esemény (tûz) hatására

károsodhat legalább 30 percig ellen kell állniuk a tûznek, vagy ilyen idõtartamú védettséget kell számukra

biztosítani.

(5) A vezérlések vezetékei, a hangjelzõ, és a tûz- és hibaátjelzõ berendezés vezérlésének kivételével készülhetnek a tûznek

nem ellenálló, vagy védelem nélküli kábelekbõl, ha

a) valamennyi vezérlés késleltetés nélkül indítja a vezérelt eszközt, és

b) a vezérlési vezetékek füstérzékelõvel védett tereken haladnak át.

173. § (1) A mechanikai sérülés elleni védelem érdekében a vezetékeket a kábeltálcákon kell rögzíteni, vagy csatornákba, vagy

csövekbe húzva, falon kívül bilincsekkel vagy klipszekkel rögzítve kell vezetni.

(2) A vezetékek mechanikai szilárdságának összhangban kell lenniük a felszerelés módjával.

(3) Hurokáramkörök tervezésekor ügyelni kell arra, hogy a hurok két ága egyetlen véletlen esemény hatására ne

károsodjon. Ha ez a veszély fennáll, akkor ez ellen vagy mechanikai védelemmel, vagy az ágak, megfelelõ

elkülönítésével kell védekezni.

(4) Elektromágneses zavarok ellen, a károsodások és a téves riasztások elkerülése érdekében a berendezést (beleértve

a vezetékezést is) elsõsorban olyan helyen kell elhelyezni (vezetni), ahol várhatóan erõs elektromágneses zavarok nem

lépnek fel. Ha ez nem biztosítható, akkor gondoskodni kell a megfelelõ elektromágneses védelemrõl.

48. Hangjelzõk és fényjelzõk elhelyezése

174. § (1) Hangjelzõket kell telepíteni

a) bármilyen rendeltetésû középmagas és magas épületekben,

b) a szállodákban, szállásjellegû épületekben,

c) az egészségügyi rendeltetésû épületekben, tûzszakaszban,

d) a mozgásukban korlátozottak vagy egyéb fogyatékkal élõ személyek elhelyezésére szolgáló épületekben,

tûzszakaszban,

e) az oktatási-nevelési intézményekben, tûzszakaszban, továbbá ott,

f) ahol azt a bent tartózkodók biztonságára való tekintettel a tûzvédelmi hatóság elõírja.
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(2) A hangjelzés érzékelésében hátrányban lévõk, és ahol a megengedettnél nagyobb hangerõre van szükség (zajos

üzemek területén) a hangjelzõket más jelzõeszközzel (fényjelzõ) kell kiegészíteni.

49. Vezérlések és kapcsolódó rendszerek

175. § (1) Más rendszereket csak abban az esetben lehet a tûzjelzõ berendezéshez csatlakoztatni, ha a csatlakoztatás után

a rendszer vagy egyes részegységeinek mûködése mindig a vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõ részeinél

megadott mûködési határok között marad, és a csatlakoztatott rendszer a tûzjelzõ berendezésekkel foglalkozó

tanúsító testület követelményeinek megfelel.

(2) A beépített tûzjelzõ berendezés tápegysége kimeneti teljesítményének elegendõnek kell lennie a rendszer maximális

igényeinek kielégítésére.

(3) Egyedi tápforrást csak akkor alkalmazható, ha megbízhatósága legalább olyan, mint a nyilvános hálózaté.

176. § (1) A tûzjelzõ rendszer elsõdleges tápforrását el kell látni egy, csak erre a célra szolgáló leválasztó-védõ eszközzel.

(2) A leválasztó eszközt jogosulatlan hozzáférést gátló módon kell elhelyezni és a rendeltetésre és a jogosulatlan

lekapcsolás tilalmára utaló felirattal kell ellátni.

(3) Több tápegység alkalmazásakor, minden egyes tápegység tápforrása megfelel a fenti követelményeknek.

(4) A segéd tápegységek felügyeletét minden esetben meg kell oldani tápfigyelõ relé használatával, melynek kontaktusa

hagyományos központ esetén sorba köthetõ a jelzõáramkörrel, intelligens központ esetén monitor modullal illesztett.

(5) A másodlagos tápforrást akkumulátorokkal kell biztosítani.

177. § (1) Az esetleges hálózat kimaradása vagy hálózat hibája esetén a másodlagos tápforrás biztosítja

a) legalább 24 órán keresztül a rendszer mûködését, és ezt követõen

b) legalább 30 percen keresztül a riasztási terhelést.

(2) Az akkumulátorok öregedésébõl származó kapacitás csökkenést úgy kell figyelembe venni, hogy a kiszámolt kezdeti

kapacitást 25%-kal meg kell növelni.

(3) A regenerálható energiaforrás szükséges kapacitását K (Ah-ban) a következõ képlet szerint kell kiszámolni:

K = 1,25 (I1 × t1 + I2 × t2)

ahol:

t1 az áthidalási idõ, órákban,

t2 a riasztási idõ, órákban

l1 az összáram, amelyet a tûzjelzõ áramkimaradás estén Amperben felvesz,

l2 összáram, amelyet a tûzjelzõ a riasztáskor felvesz, Amperben.

(4) Ha az áramkimaradás zavarjelzése késik, a késési idõt az áthidalási idõhöz kell számítani.

50. Azonosítás

178. § (1) Gondoskodni kell arról, hogy a tûzjelzõ berendezés minden elemét egyértelmûen lehessen azonosítani, továbbá,

hogy a központ jelzését könnyen a jelzõ eszközhöz lehessen kapcsolni.

(2) Az automatikus érzékelõk, kézi jelzésadók, hangjelzõk, fényjelzõk, vezetékágak, elosztók azonosítására feliratozást,

valamint címkéket kell alkalmazni.

(3) Az automatikus érzékelõk, és kézi jelzésadók jelölésének olyannak kell lenni, hogy az elhelyezett azonosító számok

vagy betûk feleljenek meg a tûzjelzõ központ által kijelzett azonosítóknak.

(4) Az azonosítóknak a padlószintrõl, létra vagy egyéb segédeszköz használata nélkül is láthatónak kell lenniük.

(5) Rejtett helyre szerelt érzékelõk esetén, különösen álmennyezet felett vagy álpadló alatt, duplikált azonosítókat kell

alkalmazni, melyek a padlószintrõl láthatók.

(6) A jelölés legkisebb méretére – elhelyezési magasságtól függõen – a 10. melléklet 5. táblázatban foglaltak az irányadók.

51. Tervezési dokumentáció

179. § (1) A beépített tûzjelzõ berendezés terve tartalmazza a tervezõ – külön jogszabályban meghatározott – nyilatkozatát,

a mûszaki leírást és a rajzokat. A tervezõi nyilatkozatot a 8. melléklet 2. formanyomtatványa szerint kell elkészíteni,

amennyiben a vonatkozó mûszaki követelménytõl, tervdokumentációtól a kivitelezés során eltértek, a nyilatkozatnak
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ki kell térnie az eltérés lényeges elemeire, valamint a dokumentumot, amely alapján az eltérés történt, mellékelni kell.

A terv azonosító számot (tervszám) tartalmaz, mely alapján egyértelmûen megállapítható a terv részeinek (mûszaki

leírás, rajzok) készülte és összetartozása.

(2) A terv információt tartalmaz

a) a követelmények érvényre juttatásának ellenõrzéséhez, és

b) a tûzjelzõ rendszer telepítéséhez.

(3) A mûszaki leírás tartalmazza a kiindulási adatokat, melyek

a) az elõzmények, amelyek tartalmazzák a beépített tûzjelzõ berendezés létesítésének okát, az általános

– jogszabályban, mûszaki követelményben foglaltakat – elõírásokon kívül megállapított követelményeket,

a jogszabályban meghatározott esetekben megtartott egyeztetés megtörténtét,

b) az építmény (létesítmény) adatai, amely tartalmazza a beépített tûzjelzõ berendezés mûködését befolyásoló

– az építmény kialakításával (szintszám, legfelsõ használati szint magassága, alapterület) és rendeltetésével, az

épületszerkezetekkel, épületgépészettel (szellõzés, hûtés, fûtés), a tûzszakasz kialakításával és elhelyezkedéssel,

az a benntartózkodók számával és a kiürítéssel kapcsolatos – lényeges adatokat, és

c) a rendeltetés, technológia és tárolt anyagok jellemzõi, a beépített tûzjelzõ berendezés mûködését befolyásoló

– az építmény helyiségeiben elõforduló rendeltetésekkel, technológiákkal, a helyiségekben gyártott,

feldolgozott, tárolt, forgalomba hozott, beépített anyagokkal kapcsolatos – lényeges adatokat, különös

tekintettel a várható tûzjellemzõkre.

(4) A mûszaki leírás tartalmazza a berendezés tervezésének alapelveit, amelyek

a) a védelmi elvek, amelyek tartalmazzák az általános elõírások, az elõzmények, valamint a védendõ épület adatai

alapján meghatározott védelmi jelleget, és védelmi szintet,

b) a hibák korlátozására vonatkozó elvek, amelyeknek tartalmazni kell a hibák korlátozására tett mûszaki

megoldásokat és jelzési zóna kialakítását, és

c) az érzékelõk, jelzésadók kiválasztásának elvei, amelyek tartalmazzák az érzékelõk, jelzésadók mûködését

befolyásoló, elsõsorban a belmagasságból, a mennyezeti mezõben vagy annak közelében megjelenõ a hõ és füst

áramlását meghatározó épületszerkezeti, épületgépészeti, technológiai, vagy más tényezõket és körülményeket,

továbbá a kedvezõtlen hatások ellensúlyozására tervezett intézkedéseket, mûszaki megoldásokat.

(5) A mûszaki leírás tartalmazza a berendezés általános adatait, amelyek

a) a beépített tûzjelzõ berendezés valamennyi elemének, az adott tervezési feladat során érintett tulajdonsági,

mûszaki adatai, és

b) a beépítéshez szükséges, a megfelelõsséget igazoló irat számát, érvényességi idejét és a kiadó szervezetet.

(6) A mûszaki leírás tartalmazza a berendezés felépítését és mûködési leírását, amely kiterjed

a) a tûzjelzõ központ(ok) (szükséges esetén távkezelõ, távkijelzõ egység) elhelyezésére szolgáló helyiség adataira

(elhelyezkedés, hozzáférési útvonal, környezeti körülmények),

b) az állandó felügyelet és az automatikus hangjelzés leírására

c) automatikus érzékelõk és kézi jelzésadók (szükség esetén másodkijelzõk) elhelyezésének leírására,

d) riasztás megjelenítõ eszközök (hangjelzõk, fényjelzõk, hangosbemondó) elhelyezésének leírására,

e) a vezetékezés leírására

f) a vezérlések leírására

g) a tápforrások leírására, mely tartalmazza az elsõdleges és másodlagos tápforrások megoldásának módját, különös

tekintettel a másodlagos tápforrás méretezésére, és

h) a telepítési jegyzékre, azaz a rendszerben alkalmazott elemek jegyzékére és az elhelyezésükkel kapcsolatos

adatokra a 8. melléklet 5. formanyomtatványban rögzített módon.

180. § (1) A tûzjelzõ berendezés tervdokumentációja az állandó felügyelet, és az automatikus átjelzés leírása vonatkozásában

tartalmazza

a) a tûzjelzõ központ elhelyezési helyének paramétereit,

b) az állandó felügyelet megoldásának módját,

c) meglévõ létesítmény esetében, valamint abban az esetben, amikor a felügyelet biztosításának feltételei ismertek,

a felügyelet megoldásának módjáról, a tulajdonos (bérlõ, üzemeltetõ, használó) nyilatkozatát,

d) amennyiben a tervezési idõszakban a felügyelet biztosításának feltételei nem ismertek, a terv tartalmazza

a felügyelet elmaradása esetén szükséges mûszaki alternatívákat,
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e) automatikus átjelzés esetén az átjelzõ berendezés típusát, a beépítéshez szükséges a megfelelõsséget igazoló irat

számát, érvényességi idejét és a kiadó szervezetet,

f) a jelzést fogadó szervezet adatait (név, székhely, levelezési cím, egyéb elérhetõségek), és

g) az átjelzett információk bontását, az átjelzés vezérlésének logikai összefüggéseit, idõzítését, késleltetését.

(2) Az automatikus érzékelõk és kézi jelzésadók (szükség esetén másodkijelzõk) elhelyezésének leírása tartalmazza

a) az érzékelõk elhelyezésének megoldásait, különös tekintettel a védett- és hatás területre vonatkozó elõírás

megtartásának módjára,

b) a kézi jelzésadók elhelyezésének módját, különös tekintettel az elérési út, valamint az elhelyezési magasság

vonatkozó elõírásainak betartására,

c) a másodkijelzõk elhelyezésének módját, és

d) az eszközök azonosító jelzéssel való ellátásának módját.

(3) A riasztás megjelenítõ eszközök (hangjelzõk, fényjelzõk, hangosbemondó) elhelyezésének leírása, mely tartalmazza

a) a hangjelzõk elhelyezésének megoldásait, különös tekintettel a hallhatóságra vonatkozó követelmények

betartására,

b) a riasztási zónák kialakításának módját, az eszközök megszólalását kiváltó vezérlések logikai összefüggéseit,

esetleges késleltetését,

c) a fényjelzõk elhelyezésének módját,

d) a hangosbemondó rendszer kialakításának módját, automatikus vezérlés esetén, a megszólalást kiváltó

vezérlések logikai összefüggéseit, késleltetését, a bemondott szöveg tervezett tartalmát, az üzenetek hosszát,

valamint a hangjelzõ és a hangosbemondó közös alkalmazásának feltételeit, és

e) az eszközök azonosító jelzéssel való ellátásának módját.

(4) A vezetékezés leírása tartalmazza

a) a jelzõ és riasztó áramkörök vezetékeinek vezetését, rögzítési módját,

b) a nyomvonal kijelölést befolyásoló körülményeket,

c) az alkalmazott vezeték fajtáját, típusát és minõsítését, különös tekintettel a mechanikai sérülés, a tûz, és az

elektromágneses összeférhetetlenség elleni mûszaki megoldásokat, és

d) a vezetékek, elosztók azonosító jelzéssel való ellátásának módját.

(5) A vezérlések leírása tartalmazza

a) a tûzjelzõ központ, vagy a tûzjelzõ központhoz csatlakozó vezérlõ eszközök (modulok) vezérlési feladatait,

b) a vezérelt eszközöket, és

c) a vezérlési összefüggéseket, idõzítéseket és esetleges késleltetési idõket.

181. § (1) A beépített tûzjelzõ berendezés tervéhez telepítési, bekötési és összefüggési rajzok tartoznak. A telepítési rajzok

tartalmazzák a (legalább M=1:200 méretarányú) léptékhelyes alaprajzokat és jellemzõ metszeteket.

(2) A metszettõl abban az esetben lehet eltekinteni, ha a rajzokon lévõ adatokat (belmagasság, gerendák helyzete

és mérete, födém vagy a tetõ dõlése, tetõ felülvilágítók helye) a mûszaki leírás félreérthetetlenül, szövegesen már

tartalmazza.

(3) A rajzokon a helyiségek megnevezése és alapterülete, továbbá a kábelvezetés, a rendezõk helye, a tûzjelzõ központ,

az automatikus érzékelõk és kézi jelzésadók, a hangjelzõk, a másodkijelzõk, és az egyéb eszközök telepítési helyei

jelölve vannak.

(4) Az automatikus érzékelõk és kézi jelzésadók, a hangjelzõk, a másodkijelzõk, és az egyéb eszközök telepítési helye

mellett, a jelzõáramkör, és zóna számát és a jelzésadó, valamint érzékelõ áramköri sorszámát is fel van tüntetve.

(5) A bekötési rajzok tartalmazzák a jelzõáramkörök központba kötésének és lezárásának, továbbá az érzékelõk, kézi

jelzésadók, és egyéb eszközök bekötésének mûszaki paramétereit, megoldásának módját.

(6) Összefüggési rajzokon az érzékelõk, kézi jelzésadók, és az egyéb eszközök, továbbá a vezérelt eszközök jelzõ

áramkörönként jelölve vannak. A rajzot nem kell léptékhelyesen készíteni, azonban a védett létesítmény épületeinek,

építményeinek, szintjeinek, tûzszakaszainak kiterjedését jelölni kell.

52. Automatikus érzékelõk elhelyezése

182. § (1) Minden védett helyiségben vagy térrészben legalább egy érzékelõt kell elhelyezni. Pontszerû érzékelõk esetén

a védett terület bármely pontjának vízszintesen mért távolsága a legközelebbi érzékelõig nem haladhatja meg
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a 9. melléklet 2. és 3. ábráján megadott értéket. Vonali füstérzékelõk esetén a védett terület bármely pontjának

vízszintesen mért távolsága a legközelebbi sugártól nem haladhatja meg a 10. melléklet 3. táblázat értékeit.

(2) Elhelyezés és szerelési távolság sík, valamint dõlt mennyezet esetén az érzékelõket nem szabad a mennyezetben

süllyesztve elhelyezni, kivéve az ilyen szerelési módra kialakított érzékelõket.

(3) Ha a füst szétterülés magassága valószínûsíthetõ, akkor a mennyezet közelében elhelyezett érzékelõkön kívül további

érzékelõket kell elhelyezni a várható füstrétegzõdés magasságában.

(4) A pontszerû füstérzékelõk felfüggesztésére vonatkozó követelményeket a 10. melléklet 6. táblázat tartalmazza.

(5) A vonali füstérzékelõk felfüggesztésére vonatkozóan a 10. melléklet 7. táblázata irányadó, ettõl eltérõ elhelyezést

füstkísérlettel kell igazolni.

183. § (1) Az érzékelõket, az optikai vonali füstérzékelõket kivéve, a falaktól, leválasztásoktól legalább 0,5 m távolságra kell

felszerelni a 9. melléklet 5. ábra szerint. Ha a helyiség 1,2 m-nél keskenyebb, akkor az érzékelõt a szélesség középsõ

harmadába kell szerelni.

(2) Az érzékelõket, az optikai vonali füstérzékelõket kivéve, a gerendáktól, leválasztásoktól legalább 0,5 m távolságra kell

felszerelni a 9. melléklet 6. ábra szerint. Ha a gerendaköz 1,2 m-nél keskenyebb, akkor az érzékelõt a szélesség középsõ

harmadába kell szerelni.

(3) az alul bordás födémek gerendái, belógása (mélysége) eléri, vagy meghaladja a belmagasság 5%-át, úgy, hogy

a) D � 0,25 (H–h), akkor: valamennyi gerenda közbe érzékelõt kell elhelyezni,

b) D � 0,25 (H–h), akkor: minden második gerendaközbe érzékelõt kell elhelyezni, vagy

c) D � 0,13 (H–h), akkor: minden harmadik gerendaközbe érzékelõt kell elhelyezni,

ahol

D a gerendák közötti távolság (m)

H belmagasság (m)

h a gerenda magassága (m).

(4) Ha a mennyezet ’cellás’ szerkezetû, sok kisebb alapterületû kazettával, akkor a 10. melléklet 1. és 2. táblázatában

megadott korlátozásokat figyelembe véve, egyetlen érzékelõ több cellát is lefedhet. Ilyenkor az egyetlen érzékelõvel

lefedhetõ maximális cellatérfogat nem lehet nagyobb, mint:

a) hõérzékelõk esetén: V=6 m2 × (H–h), vagy

b) füstérzékelõk esetén: V=12 m2 × (H–h),

ahol

H belmagasság (m)

h a gerenda magassága (m).

(5) A cellatérfogat a gerenda magasság (h) és a cella alapterület szorzata. A maximális cellatérfogat az egy érzékelõvel

védhetõ, szomszédos cellák térfogatának összege. Álpadló esetén a gerenda magasságát az álpadló felsõ szintjétõl

kell mérni.

(6) Amennyiben a polc, tárolt anyag (tárolási egység) valamint gép vagy berendezés 0,30 méternél jobban megközelíti

a mennyezetet, vagy annak lelógó szerkezeti elemét, akkor válaszfalnak kell tekinteni. Valamennyi polccal határolt

terület védelmérõl önálló érzékelõvel kell gondoskodni. Ha a távolság nagyobb, mint 0,30 méter abban az esetben is

ügyelni kell arra, hogy a polc, gép, berendezés, tárolt anyag, ne közelítse meg 0,50 méternél jobban az érzékelõt,

a kialakítást a 9. melléklet 7. ábra szemlélteti.

184. § (1) A mennyezethez rögzített, vagy önhordó, azt megközelítõ épület-gépészeti elemeket gerendának kell tekinteni, ha

azok és a mennyezet között 0,15 méternél kisebb távolság van. Ha ez a távolság nagyobb 0,15 méternél, akkor sem

közelítheti meg az érzékelõ 0,50 méternél jobban a gépészeti elemet, a kialakítást a 9. melléklet 8. ábra szemlélteti.

(2) Ha a helyiség szellõzése meghaladja a tízszeres légcserét (óránként), akkor a 10. melléklet 2. táblázatában

megadottakhoz képest az érzékelõk által védhetõ terület nagyságát, a 10. melléklet 8. táblázat szerinti korrekciós

tényezõvel csökkentett, valamint a várható füstáramlás irányában kell az érzékelõket elhelyezni.

(3) Amennyiben az érzékelõ a perforált álmennyezeten van elhelyezve, a perforált álmennyezeti elemeken keresztül

történõ befúvás esetében az érzékelõk megfelelõen korai jelzése érdekében az érzékelõk felett legalább 0,6 méter

sugarú kör (vagy azt befoglaló négyzet) felületen levegõt, égésterméket, füstöt át nem eresztõ borítást kell alkalmazni,

kivéve ha a légcsere az óránkénti tízszeres értéket nem éri el.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám 27895



(4) Mennyezeti befúvás esetén az érzékelõket a befúvó nyílástól legalább 1m távolságra szabad csak elhelyezni, oldalsó

befúvás esetén pedig legalább 1,5 m távolságra. Érzékelõ a befújt levegõ áramlási irányába nem lehet. Tervezésnél

fokozotton kell ügyelni a nagyobb légsebességû helyiségek áramlástani viszonyaira (1 m/s felett).

185. § (1) A légcsatorna érzékelõ beépítésénél – ha a gyártó másként nem rendelkezik – figyelembe kell venni

a) a légcsatorna irányát, és átmérõ változásainál a csatorna átmérõ háromszorosának megfelelõ távolságot kell

tartani a 9. melléklet 9. és 10 ábráknak megfelelõen, és

b) a mintavevõ csöveket lehetõleg a légcsatorna közepén kell elhelyezni.

(2) A mintavevõ csövek minimális hossza és a szükséges nyílások számának, valamint átmérõjének tekintetében a gyártó

által megadott utasítások irányadók.

(3) A nyomó ágban elhelyezett légcsatorna érzékelõk alkalmasak a ventilátorokban keletkezõ tüzek gyors és korai

észlelésére.

(4) A szívó ágban elhelyezett érzékelõk alkalmazása válik szükségessé abban az esetben, ha a helyiségben felsõ befúvás

és alsó elszívás mûködik egyszerre. A légcsatorna érzékelõ önállóan nem alkalmas a terület védelmére.

186. § (1) Ha az álmennyezet perforációja kis méretû és a szellõzés kialakítása nem teszi lehetõvé a füst álmennyezet fölé jutását,

akkor az álmennyezet alatt keletkezõ tüzek észlelésére az érzékelõket az álmennyezet alatt kell elhelyezni.

(2) Ha fennáll a veszélye az álmennyezet felett kialakuló tûznek, akkor az álmennyezet felett érzékelõket kell elhelyezni.

(3) A 4 métert meg nem haladó belmagasságú helyiségben az álmennyezet felett elhelyezett érzékelõk akkor

használhatók az álmennyezet alatt keletkezõ tüzek észlelésére, ha

a) a mennyezet 1,0×1,0 m-es részén a perforáció aránya � 40%,

b) a perforációk mérete 10×10 mm-nél nagyobb, és

c) az álmennyezet vastagsága kisebb vagy egyenlõ, mint a perforációk legkisebb méretének háromszorosa.

(4) A 4 métert meghaladó, de 9 méternél kisebb belmagasságú helyiségben az álmennyezet felett elhelyezett érzékelõk

akkor használhatók az álmennyezet alatt keletkezõ tüzek észlelésére, ha

a) a mennyezet 1×1m-es részén a perforáció aránya � 70%,

b) a perforációk mérete 10×10 mm-nél nagyobb, és

c) az álmennyezet vastagsága kisebb vagy egyenlõ, mint a perforációk legkisebb méretének háromszorosa.

(5) A (3) és az (4) bekezdésekben leírt esetekben az álmennyezet alatti érzékelõk egyedi elbírálást figyelembe véve

elhagyhatók. Az elbírálás során meg kell vizsgálni a perforációk típusát, számát és kiterjedését, az éghetõ anyag típusát

és mennyiségét, valamint azt, hogy a szellõztetés kialakítása lehetõvé teszi-e a füst álmennyezet feletti térbe való

jutását.

53. Kézi jelzésadók

187. § (1) Kézi jelzésadók elhelyezésének tervezésekor, azok számát úgy kell meghatározni, hogy megközelítésük az építmény

bármely területérõl 30 méteren belül megoldható legyen.

(2) A kézi jelzésadókat a padlószinttõl 1,1 és 1,6 m közötti magasságba kell szerelni.

(3) Minden kézi jelzésadó azonosítható, könnyen megközelíthetõ, továbbá szembõl és oldalirányból jól látható.

(4) Az oldal irányú láthatóság biztosított, ha az elõlap legalább 15 mm-rel kiemelkedik a fal, vagy burkolat síkjából.

54. Tûzriasztásra szolgáló hangjelzõ eszközök

188. § (1) A hangjelzésnek olyan hangerõt kell biztosítani, hogy a tûzriasztás azonnal hallható legyen bármilyen környezeti

háttérzaj esetén is. A tûzriasztásra használt hang jellege (mintája) az egész épületen belül azonos.

(2) A tûzriasztásra szolgáló hangerõ legalább 65 dB(A) vagy legalább 5 dB(A)–lel nagyobb, mint a területen várható

bármely 30 mp-nél hosszabb ideig fennálló zaj, melyet minden olyan ponton biztosítani kell, ahol a riasztás jelzésnek

hallhatónak kell lenni.

(3) Ha a hangjelzéssel alvó embereket kell felébreszteni (különösen szálloda, kórház esetében), akkor a minimális hangerõ

75 dB(A) az ágy fej felöli oldalánál.

(4) A beltéri alkalmazásoknál a hangjelzõtõl mért 1 méter távolságon túl a hangerõ nem haladhatja meg 120 dB(A)–t.
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189. § (1) A tûzriasztásra használt hang frekvencia energiájának nagyobb része az 500 Hz és 2000 Hz közötti tartományba esik.

(2) A riasztás-jelzõ hangjelzõk számát és típusát úgy kell megválasztani, hogy azok a 188. § (2)–(3) bekezdésekben elõírt

hangerõt biztosítsák.

(3) Legalább két hangjelzõt kell elhelyezni az épületben.

(4) Tûzszakaszonként, szintenként legalább egy hangjelzõt kell felszerelni.

(5) A tûzriasztáshoz használt hangjelzésnek folyamatosnak kell lennie. Ettõl függetlenül frekvenciája és amplitúdója

változhat.

190. § (1) Tûzriasztásra alkalmazható hangosító rendszer az, amely megfelel a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal

legalább egyenértékû biztonságot nyújtó módon van kialakítva.

(2) A tûzjelzõ berendezés hangjelzõ eszközeinek vezérlésével gondoskodni kell arról, hogy tûzriasztás ideje alatt minden

más hangforrás automatikusan lekapcsolódjon, kivéve a tûzvédelmi mikrofon(oka)t és azokat a beszéd modulokat

(vagy ennek megfelelõ üzenet generátorokat), amelyek az üzenetet adják.

(3) A tûzjelzõ berendezés által vezérelt hangjelzõk, valamint a hangosító rendszer (szövegbemondás) mûködése nem

történhet egy idõben.

(4) A tûzriasztásra szolgáló hangjelzés csak akkor használható más célokra, ha ugyanolyan módon kell reagálni rá, mint tûz

esetén, azaz azonnal ki kell üríteni azt a területet, ahol a tûzriasztás szól, mégpedig a tûzriadó tervben megadott

menekülési útvonalakon keresztül. Ha máshogyan kell reagálni, akkor a tûzriasztásra szolgáló hangjelzés csak egyéb,

magyarázó információkkal együttesen használható.

55. Tûzriasztásra szolgáló fényjelzõ eszközök

191. § (1) Tûzriasztásra szolgáló fényjelzõ eszközöket tûzriasztásra önállóan nem, csak a hangjelzõk kiegészítésére lehet

használni.

(2) A tûzriasztásra használt fényjelzõknek jól láthatónak és a területen használt egyéb fényjelzõktõl jól

megkülönböztethetõnek kell lenniük.

(3) Az érzékelõhöz csatlakoztatott fényjelzõ (másodkijelzõ) nem minõsül tûzriasztásra szolgáló eszköznek.

(4) Fényjelzõ eszközök alkalmazhatók a tûz helyének azonosítása megkönnyítésére, amely elõsegíti a beavatkozást.

(5) A tûz helyének azonosítását szolgáló fényjelzõknek jól láthatók és a területen használt egyéb fényjelzõktõl jól

megkülönböztethetõk.

192. § (1) A tûzjelzõ rendszer elsõdleges céljain kívül, mint tûz érzékelés és riasztás, a rendszer jelei más kiegészítõ berendezések

mûködésének indítására is használhatók, így különösen tûzoltó berendezés, füst- vagy tûzgátló ajtók, füstelszívó

berendezés, füst- vagy tûzcsappantyúk, szellõztetés leállítás, lift vezérlés, biztonsági ajtók.

(2) Egy kiegészítõ berendezés mûködése vagy hibája nem veszélyeztetheti a tûzjelzõ rendszer helyes mûködését,

valamint nem akadályozhatja meg egy másik kiegészítõ berendezés tûzeseti mûködtetését.

56. A berendezés kivitelezése

193. § (1) A berendezés telepítése, szerelése, elhelyezése a részletes, mûszaki dokumentációban leírtak szerint történik.

A felmerülõ ellentmondásokat egyeztetés során kell megoldani. Ha a telepítés során a terv valamely okból nem

megvalósítható, akkor minden szükségesnek látszó változtatást a tervezõvel egyeztetés során kell tisztázni, és

a kiegészítéseket a megvalósulási tervdokumentációba és a kivitelezõi nyilatkozatba be kell vezetni.

(2) A berendezés elhelyezésénél és a vezetékek vonalvezetésénél figyelembe kell venni minden olyan különleges

veszélyt, amely az épület használata során felmerülhet.

(3) Kábelcsatornák és csövezések méretét úgy kell megválasztani, hogy a kábeleket könnyen be/ki lehessen húzni.

Leszerelhetõ, vagy lenyitható fedeleket kell biztosítani a hozzáféréshez.

(4) A tûzjelzõ berendezés vezetékeit, kábeleit úgy kell vezetni, hogy elkerülhetõk legyenek a káros hatások.

A kábelezésnél elsõsorban figyelembe kell venni

a) az olyan szintû elektromágneses zavarokat, melyek meghiúsíthatják a helyes mûködést,

b) a tûz károsító hatásának lehetõségét,
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c) a mechanikai sérülés lehetõségét, beleértve azokat a sérüléseket is, melyek zárlatot okozhatnak a rendszer és más

kábelek között, és

d) a más rendszerek karbantartási munkái során keletkezõ sérüléseket.

(5) A berendezés túlfeszültség és villámvédelme megfelel a nemzeti szabályoknak. A zavaró hatások csökkentése

érdekében a tûzjelzõ kábeleket más rendszerek vezetékeitõl el kell különíteni, így

a) a kifejezetten csak a tûzjelzõ kábelek számára fenntartott kábelcsatornák, csövek és elosztók felszerelésével, vagy

b) más rendszerek kábeleitõl mechanikailag erõs, merev és folyamatos elválasztók használatával, melyek anyaga A1,

A2, B tûzvédelmi osztályú,

c) más rendszerek vezetékeitõl megfelelõ távolságban (általában 0,3 m) szerelve, vagy

d) elektromos szempontból árnyékolt vezetékek használatával.

(6) A tûzjelzõ berendezés látható módon szerelt vezetékei, kábelei, védõcsövei, csatornái legalább 2 méterenként

azonosító jelzéssel, „tûzjelzõ” felirattal kell ellátni, kivéve az egyértelmûen azonosítható vezetékeket, kábeleket.

Egyértelmûen azonosíthatónak tekintett az érzékelõhöz, jelzésadóhoz csatlakozó vezetékszakasz, védõcsõ,

kábelcsatorna, valamint a teljes hosszában vörös színû vezeték, kábel.

194. § (1) Ha a tûzjelzõ áramkörök összekötetéséhez több eres kábelt, flexibilis kábelt vagy flexibilis kábelköteget használnak,

akkor minden egyes eret csak tûzjelzési célra lehet használni.

(2) Az egy eres, egyszeres szigetelésû egyedi hurokvezetékek csak védõcsõben, vagy azzal egyenértékû védelem mellett

alkalmazhatók.

(3) A kisfeszültségû táp- és jelvezetéket el kell különíteni a többi tûzjelzõ kábeltõl.

(4) A tûzjelzõ rendszer hálózati tápvezetékét nem kell más kábelektõl elkülönítve vezetni.

195. § (1) A tûzterjedés elleni óvintézkedést kell alkalmazni, ha a kábelek vagy egyéb elemek épületszerkezeten (falon, födémen)

mennek keresztül. Az áttörést úgy kell elkészíteni, hogy az áttört szerkezet tûzállósága ne csökkenjen.

(2) Az eszközön kívül vezetékek, kábelek nincsenek összekötve amennyiben ez mégis indokolt, akkor a kábel

összekötéseket mindig egy megfelelõ, hozzáférhetõ, azonosítható és mással össze nem téveszthetõ, legalább IP 34

védettségi fokozatú kötõdobozban kell megoldani. Olyan kábel összekötési és bekötési eljárást kell alkalmazni, amely

a kábel megbízhatóságát és tûzállóságát nem rontja.

(3) A kivitelezõi nyilatkozatban fel kell tûntetni a telepítésért felelõs személy adatai, így név, beosztás, szakvizsga

bizonyítvány száma.

196. § (1) A telepítõ a megrendelõt értesíti, amennyiben a terv sérti a vonatkozó mûszaki követelményt, továbbá amennyiben

a terv szerinti megvalósítás nem, vagy csak részlegesen lehetséges.

(2) A képesítési követelményekkel kapcsolatban nem minõsül telepítési tevékenységnek

a) a vezetékek, kábelek, automatikus érzékelõk és kézi jelzésadók, továbbá egyéb eszközök tartószerkezeteinek,

aljzatainak beépítése, rögzítése, és

b) a vezetékek, kábelek elhelyezése.

57. A berendezés üzembe helyezése

197. § (1) Az üzembe helyezési eljárás során megállapításra kerül, hogy a telepített rendszer megfelel-e, a vonatkozó

jogszabályban megadott követelményeknek és az engedélyezett, elfogadott tervdokumentációnak. Az üzembe

helyezést követi az elfogadás, valamint jogszabályban meghatározott esetekben a használatbavétel. Az üzembe

helyezésen részt vesz

a) telepítõ,

b) üzembe helyezõ mérnök, és

c) megrendelõ vagy képviselõje.

(2) Az üzembe helyezés csak a telepítés befejezése, az üzembe helyezéshez szükséges ellenõrzések megtörténte, az

oktatott felügyelet biztosítása, valamint az üzembe helyezési dokumentáció átadását követõen kezdhetõ meg.

(3) Abban az esetben, ha a vezérelt berendezések a beépített tûzjelzõ berendezés üzembe helyezésének idõpontjában

még nem üzemképesek, akkor azok mûködõképességét késõbb kell ellenõrizni, azonban a vezérlések mûködését erre

megfelelõ mûszaki eszközzel meg kell vizsgálni.

27898 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám



198. § (1) Az üzembe helyezõ mérnök teljes körûen meggyõzõdik arról, hogy a telepítést kielégítõ módon végezték,

a felhasznált eljárások, anyagok és részegységek megfelelnek a vonatkozó mûszaki követelményben és az

engedélyezett/elfogadott tervdokumentációban foglalt követelményeknek, továbbá, hogy a megvalósulási

tervdokumentáció szöveges és rajzos elemei, valamint az átadásra kerülõ kezelési utasítások a telepített rendszerre

megfelelõek-e. Az üzembe helyezõ mérnök szemrevételezéssel és üzemi próbák során vizsgálja és ellenõrzi a telepített

rendszer helyes mûködését.

(2) A tûzjelzõ központ és kapcsolódó távkezelõ, távkijelzõ egységek, nyomtatók tekintetében az ellenõrzés kiterjed

a) a tûzjelzõ központ elõírásoknak megfelelõ elhelyezésére,

b) arra, hogy a tûzjelzõ központ kezelõ szervei rendelkeznek-e a kezelést és a tûz, vagy hibajelzés beazonosítását

biztosító magyar nyelvû jelöléssel,

c) a tûzjelzõ központ (szükség esetén: távkijelzõ egység) minden jelzésének mûködésére (beépített hangjelzõ,

beépített fényjelzõ, LCD kijelzõ), és

d) a tûzjelzõ központ (szükség esetén: távkijelzõ egység) által adott információk helytállóságára és arra, hogy az

információk megfelelnek a követelményeknek.

(3) Üzemi és tartalék áramforrás tekintetében az ellenõrzés kiterjed

a) az üzemi és a biztonsági áramforrás megfelelõségére, és

b) arra, hogy a biztonsági áramforrásra történõ átkapcsolás automatikusan, késleltetés nélkül megtörténik-e,

a hálózati leválasztást követõen.

(4) Érzékelõk, kézi jelzésadók tekintetében az ellenõrzés kiterjed

a) minden érzékelõ és a kézi jelzésadó eszköz elhelyezésének megfelelõségére,

b) minden érzékelõre és kézi jelzésadóra úgy, hogy a gyártó által javasolt eszköz, berendezés, anyag segítségével

mûködési próba alá kell vetni,

c) valamennyi hurok, jelzési zóna esetében a hiba korlátozás gyakorlati megvalósulására, és

d) az érzékelõk, kézi jelzésadók azonosító jelöléseinek meglétére, helyes tartalmára, és láthatóságára.

199. § (1) A rendszer üzembe helyezését az épület normális mûködési körülményei között, bekapcsolt szellõztetõ rendszer

mellett kell elvégezni.

(2) Hangjelzõ (fényjelzõ) eszközök tekintetében az ellenõrzés kiterjed

a) minden hangjelzõ (fényjelzõ) eszköz elhelyezésének megfelelõsségére,

b) minden hangjelzõ (fényjelzõ) eszköz mûködésére, mûködési próbát alkalmazva,

c) minden hangjelzõ (fényjelzõ) azonosító jelöléseinek meglétére, helyes tartalmára és láthatóságára.

(3) Az automatikus tûz- és hibaátjelzõ berendezés tekintetében az ellenõrzés kiterjed, arra, hogy a tûz- vagy hibajelzések

a fogadó helyre a tervezett módon átjutnak, az üzenetek megfelelõek és egyértelmûek.

(4) Legalább egy tûz és egy hibajelzést az átjelzõ rendszeren át kell küldeni. Elkülönített, több területre bontott tûzjelzés

esetén valamennyi jelzést ki kell próbálni.

(5) A fogadó állomással a beérkezett adatokat egyeztetni kell. Az eredményes próbát követõen tájékoztatást kell adni

a próba befejezésérõl.

(6) A tûz- és hibaátjelzõ próbája elõtt tisztázni kell a fogadó állomással a próba idejét a nem kívánt riasztás és vonulás

elkerülése érdekében.

200. § (1) Vezérlések, kapcsoló eszközök tekintetében a vizsgálat során minden vezérlést próba alá kell vetni, próba során

ellenõrizni kell, hogy a tûzjelzõ központ, vagy a vezérlõ elem leadja-e a szükséges vezérlõjelet, illetõleg a vezérelt

szerkezetek, berendezések végrehajtják-e a feladatukat. A jelzéstõl viszonyítva késleltetett vezérléseket

a késleltetésnek megfelelõ ideig tartó tartalékenergia ellátás mellett kell vizsgálni.

(2) A vezérlés próbája során el kell kerülni az indokolatlan, magas költségkihatással, vagy kárral járó mûködtetést

(oltórendszer elindítása, hõ- és füstelvezetõ patronok kioldása).

(3) Egyéb eszközök, vezetékek tekintetében az ellenõrzés kiterjed

a) az elõzõekben nem említett eszközök elhelyezése, jelölése megfelelõ-e, mûködésük biztosított-e,

b) a vezetékek nyomvonala, az alkalmazott kábeltípusok megfelelnek-e a követelményeknek, és

c) a fal és födém áttörésen való kábel átvezetés tömítettsége megfelelõ-e.

(4) A kivitelezõi nyilatkozat tartalmazza, a beépített tûzjelzõ berendezés telepítése során a vonatkozó mûszaki

követelmény, hatósági elõírás, valamint a létesítéshez kapcsolódó egyeztetés során megállapított követelmények

érvényre juttatását a 8. melléklet 3 formanyomtatványa szerint.
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(5) A megvalósulási terv tartalmazza a

a) a tûzjelzõ berendezés megvalósulást rögzítõ rajzokat,

b) a tûzjelzõ berendezés telepítési jegyzékét,

c) a tûzjelzõ berendezés által kiadott vezérléseket, az ezekkel kapcsolatos adatokat, és

d) a tûzjelzõ berendezés jelzéseinek automatikus továbbításával kapcsolatos adatokat.

201. § (1) Az üzembe helyezési nyilatkozat tartalmazza

a) az üzembe helyezõ mérnök megállapítását arra vonatkozóan, hogy a tûzjelzõ berendezés a vonatkozó mûszaki

követelmény, hatósági elõírás, valamint a létesítéshez kapcsolódó egyeztetések során rögzített követelmény,

és az ezt tükrözõ elfogadott, engedélyezett tervdokumentáció szerint készült-e.

b) a tûzjelzõ berendezés rendeltetésszerû használatára való alkalmasságának megállapítását, és

c) az elfogadásra és használatbavételre vonatkozó javaslatot.

(2) Az üzembe helyezési jegyzõkönyv tartalmazza

a) az ellenõrzés tárgyát (beleértve a létesített berendezés típusát és a létesítés helyét),

b) a tûzjelzõ berendezés mûködésének ellenõrzése során tapasztalt tényeket,

c) az ellenõrzésen résztvevõk nevét és az adott létesítés során betöltött szerepét,

d) az ellenõrzés és a jegyzõkönyv készítés idõpontját és helyét, és

e) az ellenõrzésen résztvevõk aláírását.

(3) Amennyiben az ellenõrzést követõen közös jegyzõkönyv felvétele nem megoldható, a tapasztaltak emlékeztetõben is

rögzíthetõk.

(4) Az üzemeltetési napló tartalmazza

a) a tûzjelzõ berendezésre vonatkozó adatokat,

b) a felügyeletre és kezelésre vonatkozó adatokat,

c) az eseményekre vonatkozó adatokat, és a téves jelzések kivizsgálására vonatkozó megállapításokat,

d) a rendszeres (napi, havonkénti, negyedéves) ellenõrzésekre vonatkozó adatokat,

e) a rendszeres (féléves, éves) felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó adatokat, és

f) a rendkívüli felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó adatokat.

(5) Az üzemeltetési napló formai követelményeit a 8. melléklet 4. formanyomtatványa tartalmazza.

(6) Az oktatások megtartásáról szóló jegyzõkönyv tartalmazza

a) az oktatást végzõ nevét,

b) az oktatottak nevét (természetes személyi azonosítóját),

c) az oktatás tárgyát,

d) az oktatás és a jegyzõkönyv felvételének idejét, és

e) az oktatáson részt vettek aláírását.

202. § (1) Az oktatás kiterjed a tûzjelzõ központ, a távkezelõ távkijelzõ egység tûz- és hibaátjelzõ egység kezelésére, a beérkezõ

tûz-, hiba-, téves riasztások kezelésére, a tûz esetén szükséges teendõkre, a tûzvédelmi szabályok megszegésének

következményeire vonatkozó elõírások és szabályok ismertetésére.

(2) A tûzjelzõ központ, távkezelõ-kijelzõ egység kezelését, a napi ellenõrzés módját a gyártó ajánlása alapján készült

kezelési utasításban kell rögzíteni.

(3) A telepítõ átadja a megrendelõnek az e jogszabálynak megfelelõ dokumentációt.

(4) A megrendelõ megbízza az üzembe helyezõ mérnököt az üzembe helyezési feladatok végrehajtásával.

(5) A megrendelõ a tûzjelzõ berendezést az üzembe helyezõ mérnök által elkészített dokumentáció alapján veszi át.

(6) Az elfogadásról szóló jegyzõkönyvet a megrendelõ készíti el, a telepítõ közremûködésével.

(7) Az üzembe helyezõ mérnök rendelkezik a berendezéssel kapcsolatos szakismerettel.

58. A berendezés üzemeltetése

203. § (1) Az üzemben tartás során a tûzjelzõ berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani, a jelzések folyamatos

fogadását biztosítani kell.

(2) A vonatkozó mûszaki követelményben meghatározott idõszakonkénti ellenõrzést, felülvizsgálatot és karbantartást el

kell végezni.
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59. Meghibásodás és kikapcsolás

204. § (1) A vonatkozó mûszaki követelmény vagy a tûzvédelmi hatóság által elõírt beépített tûzjelzõ berendezés tervszerû,

részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás elõtt legalább 5 munkanappal illetve a 48 órán belül el nem hárítható

meghibásodást telefonon és írásban jelezni kell az elsõdleges mûködési körzet szerinti tûzoltóságnak.

(2) A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelõk tûzjellemzõjére hasonlító hatás idejére az adott zóna, vagy zónák

kiiktatása, akkor lehetséges, ha

a) a kiiktatott zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévõ automatikus érzékelõk mûködését

korlátozza,

b) a kiiktatott zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévõ kézi jelzésadók mûködését nem korlátozza,

c) a berendezés mûszaki kialakítását ismerõ szakemberrel a zóna kiiktatás körülményei egyeztetve vannak, olyan

módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggõ jogokat, kötelezettségeket ne sértsen,

és

d) a zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményei, annak felelõsségi köre, az ellensúlyozó intézkedések

a Tûzvédelmi Szabályzatban rögzítve vannak.

(3) A felügyelet kiegészítésére szolgáló tûz- és hibaátjelzõ berendezés tervszerû (átalakítás, felújítás, bõvítés miatt

történõ) részleges vagy teljes üzemszünetét abban az esetben kell jelezni a hivatásos önkormányzati tûzoltóságnak,

ha az meghaladja a 8 óra idõtartamot.

(4) A bejelentésnek tartalmazza az üzemszünet kezdetét és végét, a védelembõl kiesõ területek leírását (szükség esetén

rajzát) és a kockázat ellensúlyozására teendõ intézkedéseket, valamint az ennek végrehajtásáért felelõs személyek

nevét.

(5) A felügyelet kiváltására szolgáló tûz- és hibaátjelzõ berendezés meghibásodásának, tervszerû leállításának idejére

felügyeletet kell biztosítani.

205. § (1) A beépített tûzjelzõ berendezés jogszabályban, mûszaki követelményben meghatározott dokumentációját

a befogadó létesítményben meg kell õrizni, és a történt változásokat át kell vezetni. Meg kell õrízni továbbá

a) kivitelezõi nyilatkozatot, amely nem selejtezhetõ,

b) üzembe helyezõ mérnök nyilatkozatát a részekkel, amely nem selejtezhetõ,

c) az elfogadási jegyzõkönyvet, amely nem selejtezhetõ,

d) a jogszabályban meghatározott esetekben a használatbavételi engedélyt, amely nem selejtezhetõ,

e) megvalósulási dokumentációt, amelynél az aktuális példány nem selejtezhetõ,

f) oktatást igazoló iratokat, amelyek a tárgyévet követõ december 31. után selejtezhetõk,

g) üzemeltetési naplót, amely a tárgyévet követõ 5. év december 31. után selejtezhetõ,

h) a meghibásodásról, kikapcsolásról szóló bejelentést, amely a tárgyévet követõ december 31. után selejtezhetõ.

(2) A berendezés üzemeltetõje biztosítja a jogszabályban, hatósági elõírásban foglalt üzemeltetési feltételeket. A tûzjelzõ

központ felügyeletét ellátó személy a tûz- vagy hibajelzéseket értékelve haladéktalanul jelzi a megfelelõ szervezet,

személy felé.

(3) A tûzjelzõ központ felügyeletét ellátó személy a tûzjelzõ központ kezelésére, az általa elvégzendõ ellenõrzésekre,

a tûzjelzésre és a tûz vagy meghibásodás esetén szükséges további intézkedésre kioktatásban részesül. Az oktatást

a munkába állás elõtt, majd rendszeresen, évente megismételt.

60. Ellenõrzés felülvizsgálat, karbantartás

206. § (1) Az üzembentartó által a beépített tûzjelzõ berendezés központja (távkijelzõ, távkezelõ egység) felügyeletével és

kezelésével megbízott személy a berendezés mûködésének vizsgálata kapcsán naponta ellenõrzi, hogy

a) ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési naplóba bejegyezték-e, és,

ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel (nem a hálózat idõleges kimaradásáról van szó), értesítették-e

a karbantartót,

b) az elõzõ nap bejegyzett hibára történt-e megfelelõ intézkedés,

c) a tûzjelzõ központ valamennyi állapotjelzõjének mûködését, és

d) amennyiben az állandó felügyelet távfelügyeleten keresztül valósul meg, a c) pontban meghatározottak helyett

elégséges meggyõzõdni, a központtal való kapcsolatról és rendszerállapotról.
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(2) Az ellenõrzés célja, hogy megállapítást nyerjen a belsõ hangjelzõ, a központ fényjelzõ és információ-kijelzõi

megfelelõen mûködik-e.

(3) Az ellenõrzés a gyártó által javasolt módon történik.

(4) Az üzembentartó által a beépített tûzjelzõ berendezés megfelelõ mûködésének, a személyi, környezeti és mûszaki

feltételek ellenõrzésével megbízott személy havonta ellenõrzi

a) az (1)–(3) bekezdésben leírtakat,

b) az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e,

c) a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelõ oktatáson,

d) a nyomtatók mûködéséhez szükséges eszközök, anyagok (papír festék, festékszalag) rendelkezésre állnak-e.

(5) Az üzembentartó által a beépített tûzjelzõ berendezés megfelelõ mûködésének, a személyi, környezeti és mûszaki

feltételek ellenõrzésével megbízott személy háromhavonta ellenõrzi

a) a (4) bekezdésben leírtakat,

b) hogy történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan változások, amelyek

befolyásolják a tûzjelzõ berendezés mûködését, különösen az automatikus érzékelõk érzékelési képességét, a kézi

jelzésadók hozzáférhetõségét, a hangjelzõk hallhatóságát, és

c) hogy a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e, a grafikus megjelenítõ

eszköz üzemképes-e.

(6) A felülvizsgálatok és karbantartások között, rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatok vannak. A rendszeres

felülvizsgálatok célja a tûzjelzõ rendszer megfelelõ mûködõképességének normál körülmények között történõ

ellenõrzése. Rendkívüli felülvizsgálatot kell végrehajtani

a) tûzeset után,

b) téves riasztás esetén,

c) a rendszer meghibásodása esetén,

d) a rendszer változtatása esetén,

e) hosszú üzemszünet után, vagy

f) új karbantartóval kötött szerzõdés után.

207. § (1) Féléves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, az üzemeltetõ legalább hathavonta biztosítja, hogy

a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendelkezõ személy

a) ellenõrizze a tûzjelzõ berendezés (távkezelõ, távkijelzõ egység) üzemeltetésének személyi feltételeit, (oktatott

felügyelet) meglétét,

b) ellenõrizze az üzemeltetési napló bejegyzéseit és tegye meg a szükséges beavatkozásokat a berendezés helyes

mûködésének érdekében,

c) értékelje az üzembentartó által végzett ellenõrzés tapasztalatait, amennyiben szükséges tegyen javaslatot

a berendezés helyes mûködésének helyreállítására,

d) mûködtessen minden zónában legalább egy érzékelõt vagy kézi jelzésadót, és ellenõrizze, hogy a tûzjelzõ

központ helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket, megszólaltatja-e a riasztásjelzõ eszközöket (hang- fényjelzõk),

és mûködteti-e a vezérlési funkciókat, a sérülés életveszély, vagy károsodás (oltóanyag kiáramlása) elkerülésének

érdekében megfelelõ eljárásokat kell alkalmazni,

e) ellenõrizze le az elsõdleges és másodlagos tápforrások mûködését,

f) ellenõrizze a tûzjelzõ központ (távkezelõ, távkijelzõ egység) hibajelzési funkcióinak mûködését,

g) tûz- és hibaátjelzõ berendezés esetén ellenõrizze a kapcsolatot a fogadó állomások (összevont ügyelet,

tûzoltóság, távfelügyeleti állomás) felé, és

h) végezzen el minden további ellenõrzést és vizsgálatot, amit a telepítõ, forgalmazó vagy a gyártó elõírt.

(2) Éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, az üzemeltetõnek legalább évente kell biztosítania, hogy

a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendelkezõ személy

a) elvégezze az (1) bekezdésben foglalt feladatokat,

b) ellenõrizze le az összes érzékelõ helyes mûködését a gyártó ajánlásainak megfelelõen, az automatikus érzékelõk,

és kézi jelzésadók mennyiségét figyelembe véve, az összes érzékelõ ellenõrzése felbontható, és elosztható

a féléves (megállapodás esetén) negyedéves felülvizsgálatokra és karbantartásokra, amennyiben ezek során az

érzékelõk 50–50%-át (25–25%-át) ellenõrzik,

c) szemrevételezéssel ellenõrizze, hogy az összes vezeték szerelvény és berendezés biztonságosan van-e rögzítve,

sértetlen és megfelelõen védett-e,
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d) szemrevételezés során, és az üzemeltetõ adatszolgáltatása figyelembevételével pontosítsa, hogy történt-e

bármilyen a tûzjelzõ berendezés megfelelõ mûködését (különösen az automatikus érzékelõk, kézi jelzésadók,

hangjelzõk, fényjelzõk elhelyezésének megfelelõsségét) befolyásoló változás, az épület, vagy a helyiségek

rendeltetésében, használatában, a technológiában, az épületszerkezetekben, épületgépészeti elemekben.

(3) A rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás során az üzembentartó biztosítja, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra

vonatkozó képesítéssel rendelkezõ személy, az (4)–(5) továbbá a 208. § (1)–(4) bekezdésben meghatározottakat

elvégezze.

(4) Tûzeset után

a) – függetlenül attól, hogy azt a tûzjelzõ berendezés jelezte-e – szemrevételezéssel teljes körûen, meg kell vizsgálni

a tûz helyszínén és annak környezetében, hogy történt-e a berendezés mûködését befolyásoló károsodás vagy

meghibásodás,

b) meg kell vizsgálni, hogy a tûzjelzõ berendezés a tüzet észlelte-e, továbbá megfelelõ formában és részletességgel

megjelenítette-e,

c) meg kell vizsgálni, hogy a tûzjelzõ berendezés szükséges mûködtetéseket (vezérlés, hangjelzés, riasztás

továbbítást) elvégezte-e, és

d) amennyiben az ellenõrzés során a berendezés károsodása, meghibásodása, vagy beavatkozást igénylõ

elváltozása tapasztalható a szükséges javítást, cserét – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – el

kell végezni.

(5) Téves riasztás esetén

a) meg kell vizsgálni, hogy milyen objektív és szubjektív körülmények vezettek a téves riasztáshoz,

b) amennyiben megállapítható a téves riasztást okozó körülmény, javaslatot kell tenni a felszámolására,

c) a téves riasztást okozó körülmény kialakulásának megakadályozása érdekében a szükséges átalakítást, javítást,

cserét – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – el kell végezni.

208. § (1) A berendezés meghibásodása esetén

a) meg kell vizsgálni, hogy milyen körülmények, okok vezettek a meghibásodáshoz,

b) meg kell vizsgálni, hogy milyen következményekkel járt a meghibásodás a tûzjelzõ berendezés mûködésére

vonatkozóan, és

c) a hiba elhárításához szükséges átalakítást, javítást, cserét – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett –

el kell végezni.

(2) A tûzjelzõ berendezés változása esetén a megváltozott részekre, és területre vonatkoztatva az éves rendszeres

felülvizsgálatot kell elvégezni.

(3) Hosszú üzemszünet után az éves rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni. Hosszú üzemszünet a 30 napnál hosszabb

teljes körû leállás.

(4) Új karbantartóval kötött szerzõdés után

a) ellenõrizni kell a szükséges iratok meglétét, és

b) el kell végezni az éves rendszeres felülvizsgálatot.

(5) Dokumentálás keretében az ellenõrzés, a felülvizsgálat során tapasztaltakat az üzemeltetési naplóba rögzíteni kell.

A berendezés mûködésével, mûködõképességével kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek

(a tûzjelzõ központ felügyeletét ellátó, az ellenõrzéssel megbízott, a felülvizsgálatot, karbantartást végzõ személy),

amennyiben azok további intézkedést igényelnek, írásban jelezik az intézkedésre jogosult felé.

(6) A napi ellenõrzés elektronikusan is lehet rögzíteni, ha az alkalmas a felelõsség nyomon követésére.

209. § (1) Az üzemeltetõ kijelöl egy tûzjelzõ berendezés megfelelõ mûködésének, a személyi, környezeti és mûszaki feltételek

ellenõrzésével megbízott személyt (továbbiakban: felelõs személy), és biztosítja az elõírt ellenõrzések megtartását,

továbbá az ellenõrzések során feltárt hiányosságokat megszünteti.

(2) Az üzemeltetõ biztosítja a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás megtartását, továbbá a feltárt

hiányosságokat megszünteti.

(3) A felelõs személy a meghatározott idõszakonként szükséges ellenõrzéseket végrehajtja és a tapasztaltak

figyelembevételével a hiányosságokat az intézkedésre jogosult vezetõ felé igazolt módon írásban jelzi.

(4) A felülvizsgálatot, karbantartást végzõ személy a szolgáltatásra vonatkozó szerzõdésben foglaltak szerint

a meghatározott idõnként a felülvizsgálatot, karbantartást végrehajtja, a tapasztaltak figyelembevételével
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a hiányosságokat az intézkedésre jogosult vezetõ felé igazolt módon írásban jelzi, az üzemeltetõ megbízása esetén

a javításokat, cseréket elvégzi.

(5) A felülvizsgálat és karbantartás szolgáltatására vonatkozó szerzõdéstõl való eltérés, az abban foglaltak figyelmen kívül

hagyása, vagy megsértése esetén a tûzjelzõ berendezés nem tekinthetõ felülvizsgáltnak és karbantartottnak.

(6) A beépített tûzjelzõ berendezés karbantartásának, szükség szerint javításának elvégzésre a jogszabályban, gyártó által

kiadott utasításban foglaltak irányadók.

210. § (1) A tûzjelzõ berendezés felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végzõ személy

a) ellenõrzi a központ audió és vizuális kijelzõinek mûködését, hallhatóságát és láthatóságát,

b) ellenõrzi a tûzjelzõ központ kezelõ gombjainak mûködését,

c) az elsõdleges tápellátás leválasztását követõen, ellenõrzi, hogy a tûzjelzõ központ megfelelõen jelzi-e a hibát,

d) az elsõdleges tápellátás visszaállítását követõen az akkumulátor(oka)t leválasztva ellenõrzi, hogy a központ

megfelelõen jelzi-e a hibát,

e) a c) és d) pont szerinti vizsgálat alatt ellenõrzi, a tûzjelzõ központ mûködõképességét

f) hiba-állapotokat (zárlat, szakadás, földzárlat) szimulál a tûzjelzõ központ által felügyelt összes áramkörön, és

ellenõrzi, hogy a központ megfelelõen jelzi a hibákat, az egyes jelzõáramkörökön, a hang- fényjelzõket vezérlõ

kimeneteken, egyéb kimeneteken (távfelügyelet, oltó kimenet), és

g) biztosítékok állapotának ellenõrzésére, a gyártó által elõírt megfelelõsség szerint (típus/érték).

(2) Az energia ellátás ellenõrzése során az ellenõrzést végzõ személy

a) szemrevételezéssel ellenõrzi, hogy az akkumulátorok nem duzzadtak-e, nincs-e elektrolit szivárgás, a csatlakozók

nem lazultak-e meg, a csatlakozások biztosak-e, és nincs-e túlmelegedett cella, mely az akkumulátor

meghibásodására utal,

b) méréssel ellenõrzi a töltést, mely során

ba) ellenõrzi, hogy az elmúlt 24 órában a központ csak a nyugalmi terhelésre dolgozott,

bb) megméri a csatlakoztatott akkumulátor(ok) kapocsfeszültségét, ahol a mért értéknek 13,5–13,8V (sorba

kötött két akkumulátor esetén 27–27,6V) között kell lennie,

c) ellenõrzi a hálózati tápegységet, mely során az akkumulátor(ok) leválasztása után teljes riasztási terhelést kell

szimulálni, majd ellenõrizni kell, hogy a tûzjelzõ központ megfelelõen mûködik-e, és

d) ellenõrzi az akkumulátor életkorát. 4 évesnél régebbi akkumulátor cseréjérõl gondoskodni kell.

(3) Automatikus érzékelõk ellenõrzése során az ellenõrzést végzõ személy

a) megvizsgálja, hogy mechanikailag nem sérült vagy szennyezett-e (nincsen lefestve, részlegesen vagy teljesen

elzáródva, eltakarva), és

b) a környezeti változásokat értékelve, megállapítja, hogy az érzékelõ megfelelõ mûködése biztosított-e, típusa

megfelel-e a környezet tûzkockázatának, védelmi jellegének, és a lehetséges tûzjellemzõknek.

Az érzékelõ mûködõképességének ellenõrzése során annak vizsgálata történik, hogy az eszköz megfelelõen

csatlakozik a tûzjelzõ rendszerhez, és jelzõképes, az ellenõrzések során használt eszközök és anyagok illeszkedjenek az

érzékelõ gyártója által javasoltakhoz, és olyanok lehetnek, melyek sem az érzékelõt sem a környezetet nem károsítják.

(4) Kézi jelzésadók mûködõképességének ellenõrzése során az ellenõrzést végzõ személy

a) szemrevételezéssel ellenõrzi, hogy a kézi jeladó sérült-e, megfelelõ pozícióba van-e szerelve, jól látható-e és

könnyen megközelíthetõ-e,

b) mûanyag lapkájának benyomásával (visszaállítható típus), a törõüveg kivételével (üvegtörõs típus) vagy az

ellenõrzésre szolgáló teszt kulccsal mûködtetve a kézi jelzésadót ellenõrzi, hogy a tûzjelzõ központ képes fogadni

a jelzését, és

c) kültéri alkalmazásnál, robbanásveszélyes környezetben ellenõrzi, hogy a kábelbevezetésnél vagy a fedélnél

a zárás nem sérült meg.

(5) Bemeneti eszközök (monitor, hagyományos hurokillesztõ) modulok mûködõképességének ellenõrzése során az

ellenõrzést végzõ személy

a) a modulra csatlakozó kontaktusokat, eszközöket egyedileg bejeleztetve ellenõrzi, hogy a központ képes-e észlelni

a jelzést, és

b) amennyiben a modulra több kontaktus, eszköz is csatlakozik, ellenõrzi, hogy a hibák hatásának korlátozására

vonatkozó követelmények teljesülnek-e.
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(6) Vezérlések mûködõképességének ellenõrzése során a vizsgálatot végzõ személy

a) megvizsgálja, hogy a tûzjelzõ központ konfigurációjában megadott bemeneti események hatására, a megfelelõ

helyen, idõben és ideig aktiválódnak-e a kimeneti eszközök,

b) felügyelt kimenet esetén a kimenet mûködõképessége mellett ellenõrzi azt is, hogy a központ megfelelõen

tudja-e jelezni a kimenet vagy vezetékezésének meghibásodását (vezetékezés zárlat/szakadás, vagy a mûködtetõ

tápfeszültség hiánya),

c) az ellenõrzések során nem aktiválható kimeneteket írásban egyezteti az épület, létesítmény üzemeltetõjével,

használójával, az adott funkciótól függõen ezek a kimenetek az ellenõrzés idejére letilthatók vagy mûterheléssel

ellátva ellenõrizhetõk, évente egy alkalommal azonban – valamilyen módon – mindenképpen ellenõrizni kell

mûködõképességüket.

Nem aktiválható kimenetek lehetnek az épület villamos hálózatról leválasztását, bizonyos kritikus beavatkozásokat

(technológia leállítás, oltás), egyes területek hangjelzõit vagy a távfelügyeletre történõ átjelzést vezérlõ kimenetek.

211. § (1) Hang- és fényjelzõ eszközök ellenõrzése során a vizsgálatot végzõ személy

a) ellenõrzi, hogy a hang- és fényjelzõ eszközök mechanikailag nem sérültek és nem szennyezettek, a terv szerinti

megfelelõ pozícióban vannak, és az épület esetleges módosításai (új falak, határolók, polcok) nem

csökkentették-e hatékonyságukat,

b) a hang- és fényjelzõk gyakorlati próbája elõtt a létesítményért felelõs személlyel, az épület üzemeltetõjével,

használójával, egyezteti, hogy az ellenõrzések ne zavarják meg az ott tartózkodókat,

c) ellenõrzi, hogy az eszközöket vezérlõ kimenet meghibásodását képes-e a központ jelezni (felügyelt kimenet

esetén),

d) az ellenõrzések során vizsgálja, hogy mindegyik hangjelzõ mûködik, és azonos hangmintával szólal meg, és

e) ellenõrzi, hogy mindegyik fényjelzõ mûködik, lencséik tiszták és nincsenek takarásban.

(2) Riasztás- és hibaátjelzõ eszközöket vagy csatolót mûködtetõ kimenetek ellenõrzése során az ellenõrzést végzõ

személy

a) az ellenõrzés megkezdése elõtt értesíti a távfelügyeletet az ellenõrzések elkezdésérõl és várható idõtartamáról,

valamint leállítja az ellenõrzések alatt az átjelzést,

b) a tûzjelzõ berendezés egyéb részegységei ellenõrzésének befejezésekor az átjelzést újra engedélyezi, melyrõl

értesíteni kell a távfelügyeletet ellátót, ez után – a távfelügyelettel egyeztetve – ellenõrzi, hogy a rendszer

tûzjelzését vagy hibajelzését a riasztás- és hibaátjelzõ eszköz vagy csatoló megfelelõen továbbítja, és a jelzést

a távfelügyelet venni tudja,

c) amennyiben a távfelügyeletre nem csak összevont riasztás- és hibaátjelzés történik, akkor valamennyi átjelzést

ellenõrizni kell,

d) az ellenõrzések megtörténte után a távfelügyelet az adott helyszínrõl beérkezõ minden jelzést éles jelzésnek

tekint.

(3) Távkezelõ, távkijelzõ egységek, nyomtatók ellenõrzése során az ellenõrzést végzõ személy

a) ellenõrizi a távkezelõ, és/vagy távkijelzõ kezelési funkciók mindegyike megfelelõen végrehajtható, a kijelzõk jól

láthatók, és megfelelõen olvashatók,

b) ellenõrzi, hogy a nyomtató minden karaktert megfelelõen, olvashatóan nyomtat (nyomtató belsõ teszt

üzemmódja), és

c) ellenõrzi, hogy a jelzések bekövetkezésekor a nyomtató megfelelõen mûködik-e.

(4) A segéd tápegységek ellenõrzése megegyezik a tûzjelzõ központ tápegységének és akkumulátorainak vizsgálatával.

(5) A téves riasztások oka lehet

a) környezeti körülmény vagy olyan tevékenység, amely az adott tûzjellemzõhöz hasonló, és vele azonos hatást

(riasztási állapot) vált ki (por, pára, gõz, dohányzás, hegesztés, kenyérpirítás),

b) az automatikus érzékelõ elszennyezõdése,

c) az eszköz meghibásodása, tönkremenetele fizikai, elektromos, vagy elektromágneses behatásra, amely a riasztási

állapottal megegyezõ hatást okoz (villámlás, átjátszók, induktív nagyfogyasztók ki/bekapcsolási tranziensei),

d) a kézi jelzésadó jó szándékú mûködtetése,

e) a kézi jelzésadó szándékos félrevezetõ (rossz) szándékú vagy véletlen mûködtetése, vagy

f) egyéb az a)–e) pontokba nem sorolható ok.
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HARMADIK RÉSZ
VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK

XII. FEJEZET

A KISFESZÜLTSÉGÛ ERÕSÁRAMÚ VILLAMOS BERENDEZÉSEK IDÕSZAKOS TÛZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA

212. § (1) E fejezet szerinti idõszakos tûzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek – kivéve a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb

névleges áramerõsségû túláramvédelem utáni áramköreit –, közösségi-, ipari-, mezõgazdasági- és raktár

létesítmények, továbbá lakókocsik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, illetve áthelyezhetõ építmények, valamint

a kikötõk következõ villamos berendezéseire terjed ki:

a) váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó névleges feszültségû áramkörök,

b) a készülékek belsõ áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültségû villamos

berendezésbõl származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen mûködik, különösen kisülõlámpa-világítás,

elektrosztatikus szûrõberendezés áramköre, távközlés, jelzõrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli,

erõsáramú táphálózata,

c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.

(2) Nem tárgya e fejezetnek az új berendezések üzembe helyezése elõtt vagy üzembe helyezése során szükséges vizsgálat

eljárásainak ismertetése.

(3) Nem vonatkozik e fejezet az áramszolgáltatói elosztóhálózatokra, a vasutak munkavezetékeire, a jármûvek villamos

berendezéseire és a bányák mélyszinti, föld alatti erõsáramú berendezéseire, továbbá az olyan hordozható

berendezésekre, amelyekben az áramforrás a berendezés részét képezi.

(4) Nem vonatkozik e fejezet azokra a gyógyászati berendezésekre, amelyek villamos áramnak a gyógyászati kezeléshez

történõ felhasználására szolgálnak, továbbá a villamos vontatás készülékeire, beleértve a vasúti jármûvek villamos

szerkezeteit és a jelzõkészülékeket, az autók villamos szerkezeteire, beleértve a villamos autókat, a hajófedélzeti, mobil

és rögzített partközeli létesítmények villamos berendezéseire, a repülõgépek villamos berendezéseire, azokra

a közvilágítási villamos berendezésekre, amelyek a közcélú hálózat részei.

213. § (1) E fejezet szempontjából tûzvédelmi felülvizsgálat olyan ellenõrzési mûvelet, amely javítási, karbantartási mûveletek

nélkül, a hibák megállapítására és minõsítésére irányul.

(2) A villamos berendezés használatbavételét követõen, a berendezés üzemeltetõje, ha jogszabály másként nem

rendelkezik

a) az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként,

b) a „C”, „D” és „E” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként a villamos

berendezés tûzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minõsítõ iratban

meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlõ módon igazolja.

(3) A tûzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

(4) A telep- vagy mûködési engedélyhez illetve bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetés váltás során

a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetõje az e fejezet szerinti

tûzvédelmi felülvizsgálatot elvégzi, ha

a) az új rendeltetéshez a jogszabály – veszélyesebb tûzveszélyességi osztályba sorolás miatt – gyakoribb

felülvizsgálatot határoz meg,

b) az új rendeltetés a helyiség, épület tûzveszélyességi osztályát nem változtatja meg, de a korábbi „A” vagy

„B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiség esetében az utolsó felülvizsgálat óta 2 év eltelt, vagy

c) az új rendeltetés a helyiség, épület tûzveszélyességi osztályát nem változtatja meg, de a korábbi „C”, „D” vagy

„E” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiség esetében az utolsó felülvizsgálat óta 4 év eltelt.

214. § (1) A villamos berendezések felülvizsgálata, a berendezés minõsítése a létesítéskor érvényben lévõ vonatkozó mûszaki

követelmény, illetve a vizsgálat idõpontjában érvényes vonatkozó mûszaki követelmény, vagy azzal legalább

egyenértékû biztonságot nyújtó elõírás szerint történik.

(2) A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely zónabesorolásának tisztázása.

(3) A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzem nyilatkozata szerint

a technológiából adódóan rendszeresen használnak.
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215. § (1) A vizsgálatok vezetését és abban érdemi munka folytatását csak olyan személy végezhet, aki jogszabályban

meghatározott erõsáramú berendezések idõszakos felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkezik.

(2) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó (továbbiakban: robbanásveszélyes) helyiségek és szabadterek

villamos berendezéseinek vizsgálatához a vizsgálatot végzõ személy az (1) bekezdésben meghatározottakon felül

a sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelõ vagy robbanásbiztos berendezés kezelõ szakképesítéssel is

rendelkezzen.

(3) A robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát két, vagy több személy

együttesen is végezheti, ha együttesen rendelkeznek a meghatározott szakképesítéssel.

XIII. FEJEZET

A VILLAMOSENERGIA-FEJLESZTÕ, -ÁTALAKÍTÓ ÉS -ELOSZTÓ BERENDEZÉSEK TÛZVÉDELME

216. § (1) A 150 kVA-nál nagyobb névleges teljesítményû villamosenergia-fejlesztõ, valamint az ilyen teljesítményû 1 kV-nál

nagyobb névleges feszültségû villamosenergia-átalakító és -elosztó berendezések, a velük egy helyiségben lévõ

villamos kapcsoló-berendezések – bányák külszíni berendezéseit is beleértve –, továbbá ezen berendezések

elhelyezésére szolgáló építmények és a berendezések elõírt tûztávolságán belül telepített más építmények,

helyiségek, éghetõ anyagot tároló területek tûz elleni védelme feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek,

vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

(2) E fejezet nem vonatkozik a bányák föld alatti berendezései, az akkumulátortelepek akkumulátorhelyiségek, az

erõmûvi és az alállomási hidrogénhûtésû berendezések, valamint a villamos vontatójármûvek transzformátorainak

tûz elleni védelmére.

217. § A 10 MVA-nál nagyobb beépített névleges összteljesítmény feletti transzformátorállomásokon – a legnagyobb

transzformátor külsõ fõméreteibõl számított burkoló felületére (az alapfelületet kivéve) számított – 16 l/perc × m2

fajlagos térfogatáram mellett, a 10 perc oltási idõnek megfelelõ oltóvízmennyiség háromszorosát kell biztosítani.

XIV. FEJEZET

VILLÁMVÉDELEM

218. § A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása megfelel

a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújt.

219. § (1) Új építménynél, valamint a meglévõ építmény rendeltetésének megváltozása során a villámcsapások hatásaival

szembeni védelmet norma szerinti villámvédelmi berendezéssel kell biztosítani.

(2) A meglévõ nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bõvítése az adott építmény meglévõ rendeltetetésével

összefüggõ átalakításával, bõvítésével együtt történik.

(3) A meglévõ nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bõvítésének meg kell felelnie a villámvédelmi berendezés

létesítésekor, vagy utolsó felülvizsgálatakor érvényes mûszaki követelménynek.

61. A norma szerinti villámvédelmi berendezések tûzvédelmi követelményei

220. § Jelen alcím rendelkezése irányadók az ideiglenes és állandó jellegû építmények norma szerinti villámvédelmi

berendezéseinek követelményeire. Jelen alcím nem terjed ki a jármûvek, katonai létesítmények, tömegrendezvények

villámvédelmi követelményeinek meghatározására.

221. § (1) Az építmények villámcsapások hatásaival szembeni védelmét az emberi élet elvesztésének és a közszolgáltatás

kiesésének kockázata szempontjából kell biztosítani.

(2) A villámcsapások hatásával szembeni védelem megfelelõ

a) ha a villámvédelmi kockázatelemzéssel meghatározott, egy évre vetített kockázat az emberi élet elvesztésére

vonatkozóan kisebb, mint 10–5 és a közszolgáltatás kiesésére vonatkozóan kisebb, mint 10–4,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám 27907



b) ha a 11. melléklet 1. táblázatában foglalt építmények villámvédelmi berendezésének védelmi szintje megfelel az

ott leírtaknak,

c) villámvédelmi berendezés kialakítása nélkül – a 11. melléklet 1. táblázatában foglalt építmények kivételével –

ha a villámvédelmi kockázatelemzéssel meghatározott, egy évre vetített kockázat az emberi élet elvesztésére

vonatkozóan kisebb, mint 10–5 és a közszolgáltatás kiesésére vonatkozóan kisebb, mint 10–4, és

d) ha az ideiglenes építmény villámvédelmi intézkedései a 223. §-ban foglaltaknak megfelelnek.

222. § (1) Villámvédelmi berendezést kell létesíteni a 11. melléklet 1. táblázatában megjelölt építmények esetében,

a meghatározott védelmi szint biztosításával, továbbá abban az építményben, ahol a villámcsapások hatásaival

szembeni védelem csak így biztosítható.

(2) Ha a 11. melléklet 1. táblázatában szereplõ védelmi szinthez képest a vonatkozó mûszaki követelmény szigorúbb

védelmi szintet állapít meg, akkor a szigorúbb követelményt kell alkalmazni.

223. § (1) Kötelezõ gondoskodni a villámvédelemrõl azoknál az ideiglenes építményeknél, felvonulási- és építési területek

építményeinél, amelyeknél az építmény fennállási ideje április 1. és október 31. közötti idõszak bármely napjára esik.

(2) Ideiglenes építmények villámvédelmére olyan villámvédelmi berendezés is elfogadható, amelynek alkalmazása

esetén az egy évre vetített villámvédelmi kockázat az emberi élet elvesztésére kisebb, mint 10–4 és közszolgáltatás

kiesésére kisebb, mint 10–2.

(3) Ideiglenes építmények villámvédelmére megengedett a 100 m sugarú gördülõgömbbel szerkesztett felfogó

alkalmazása, a villámvédelmi kockázatelemzés szempontjából PB = 0,4 értékkel.

(4) Ideiglenes építmények villámvédelmének biztosítására használati- vagy munkautasítás elkészítése, és annak

betartatása is szükséges.

224. § Nem kötelezõ villámvédelmi berendezést létesíteni a 10 m-nél nem nagyobb gerincmagasságú

a) egy lakóegységet vagy csak egymás mellett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben,

b) a legfeljebb 400 m2 alapterületû, egymás felett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben, városi

– elõvárosi környezetben, ha a tetõ anyaga A1 – A2 tûzvédelmi osztályba tartozik,

c) a legfeljebb 200 m2 alapterületû – a 11. melléklet 1. táblázatában nem szereplõ – közösségi épületben, városi –

elõvárosi környezetben.

225. § (1) Villámvédelmi berendezést csak kiviteli tervdokumentáció alapján lehet létesíteni, kivételt képeznek a villámvédelmi

berendezés létesítésére nem kötelezett építmények, amelyeknél csak ajánlott a tervdokumentáció alapján történõ

létesítés.

(2) Az e jogszabály szerinti villámvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnöki Kamara tervezõi

névjegyzékében szereplõ, a villámvédelem területén kiemelkedõen gyakorlott villamos tervezõ jogosult.

Kiemelkedõen gyakorlott az a tervezõ, aki az érvényes vonatkozó mûszaki követelményen alapuló, a Magyar

Elektrotechnikai Egyesülettel (MEE) és az OKF-fel egyeztetett, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai tagozata

által (MMK) akkreditált villámvédelmi létesítési tanfolyam záróvizsgáját eredményesen letette.

(3) A kivitelezésért felelõs mûszaki vezetõnek, mûszaki ellenõrnek szintén rendelkeznie kell a (2) bekezdés szerinti

érvényes záróvizsgával.

226. § (1) A villámvédelmi berendezésen el kell végezni

a) a létesítés során a késõbb eltakarásra kerülõ részek eltakarása elõtt a részleges felülvizsgálatot,

b) a létesítést követõen az átadás elõtt az elsõ felülvizsgálatot,

c) a jogszabályban elõírt idõszakonként az idõszakos felülvizsgálatot,

d) a vonatkozó mûszaki követelményben foglalt különleges eseményt követõen a rendkívüli felülvizsgálatot.

(2) A villámvédelmi berendezést – ha jogszabály másként nem rendelkezik –,

a) LPS I és LPS II osztály esetén legalább háromévenként,

b) egyéb esetben legalább hatévenként, tûzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat

a minõsítõ iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melyek tényét hitelt érdemlõ módon igazolni kell.

(3) Az e jogszabály szerint létesített villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok vezetésére és abban érdemi

munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott „villámvédelem idõszakos

felülvizsgálója” szakképesítéssel rendelkezik, és a vonatkozó mûszaki követelményen anyagából az MEE-vel és az
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OKF-fel egyeztetett, MMK-nál akkreditált villámvédelmi tanfolyami képzésben részesült és eredményes vizsgát tett,

vagy a vonatkozó mûszaki követelményt tananyagi szinten oktató OKJ-s képzésben részesült.

(4) Részleges vagy rendkívüli felülvizsgálat végzésére jogosult az MMK névjegyzékében szereplõ villamosmérnöki

végzettségû, a villámvédelem területén „kiemelkedõen gyakorlott” szakértõ is.

227. § (1) A felülvizsgálat elvégzését a felülvizsgálatról készített jegyzõkönyv és az ennek alapján elkészített minõsítõ irat

tanúsítja.

(2) A minõsítõ irat tartalmazza

a) az ellenõrzés idõpontjának kezdetét és végét,

b) a vizsgált építmény pontos, azonosításra alkalmas megnevezését, a vizsgálat tárgya pontos, egyértelmû

határainak megvonásával,

c) a felülvizsgálat alapját képezõ szabványokat – évszám feltüntetésével – vagy elõírásokat, az eltérési engedélyeket

a keltezés és az iktatási szám feltüntetésével,

d) a építmény villámvédelmi kiviteli vagy átadási dokumentációjának azonosítóit és az LPS x, illetve LPMS x

villámvédelmi szintet,

e) a vizsgálatkor elfogadott különféle bizonylatok, érintésvédelmi mérések, tûzvédelmi besorolás felsorolását,

f) a vizsgált berendezések „megfelelõ”, „nem megfelelõ”, „hibaelhárítás után megfelelõ”, vagy „tervezõi

közremûködést igényel” minõsítéseit, valamint valamennyi talált és azonnal ki nem javított hiba, hiányosság

felsorolását – azok helyének azonosításra alkalmas meghatározásával – és kijavításának dátumszerû határnapját,

g) összefoglaló minõsítõ véleményt arról, hogy a villámvédelmi berendezés a rendeltetésszerû használatra

biztonsági szempontból megfelel-e,

h) az ellenõrzést vezetõ személy(ek) nevét, aláírását, szakképzettségét igazoló vizsgabizonyítvány számát, ha

a felülvizsgálatot gazdálkodó szervezet végzi, akkor cégszerû aláírást is,

i) a vizsgálatot végzõ gazdálkodó szervezet nevét és telephelyét, vagy magánszemély esetén annak lakcímét és

j) a vizsgált berendezés azonosításra alkalmas vázlatát.

62. Nem norma szerinti meglévõ villámvédelmi berendezés idõszakos felülvizsgálata

228. § (1) A nem norma szerinti meglévõ villámvédelmi berendezés idõszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévõ

vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõen kell végezni.

(2) A nem norma szerinti meglévõ villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik tûzvédelmi

szempontból

a) a „C”, „D” és „E” tûzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább hatévenként,

b) egyéb építményben, szabadtéren legalább 3 évenként,

c) a villámhárító berendezés, vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bõvítése, átalakítása, javítása vagy

környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, és

d) sérülés, erõs korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja

a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minõsítõ iratban

meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlõ módon igazolni kell.

229. § A nem norma szerinti villámvédelmi berendezéseknél az ellenõrzés, felülvizsgálat vezetésére és abban érdemi munka

folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott „villámvédelem felülvizsgálója”

szakképesítéssel rendelkezik.
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XV. FEJEZET
AZ ELEKTROSZTATIKUS FELTÖLTÕDÉS ELLENI VÉDELEM

230. § A fejezet rendelkezései nem terjednek ki a technológia berendezések elektrosztatikus feltöltõdés elleni védelmére.

231. § (1) Az „A” vagy „B” tûzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezetben, helyiségekben, létesítményekben, ahol az

elektrosztatikus feltöltõdés tüzet okozhat, elektrosztatikus feltöltõdés elleni védelmet kell biztosítani.

(2) Az elektrosztatikus feltöltõdés elleni védelem teljesül, ha a tervezést, létesítést, üzemeltetést, és karbantartást

a vonatkozó mûszaki követelmény szerint, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtó módon végzik, és az

elektrosztatikus feltöltõdés elleni védelmet a felülvizsgálatot követõen a felülvizsgáló megfelelõnek minõsíti.

232. § (1) A felülvizsgálat során a felülvizsgálatot végzõ személy az elektrosztatikus feltöltõdés elleni védelmet (a továbbiakban:

elektrosztatikus védelem) szolgáló

a) megoldások, eszközök,

b) elektrosztatikai földelések és

c) padlóburkolatok, falburkolatok megfelelõségét vizsgálja.

(2) A felülvizsgálat célja az elektrosztatikus védelem hatásos mûködésének ellenõrzése.

(3) Felülvizsgálat elvégzése kötelezõ

a) az üzembe helyezés elõtt;

b) az átalakítás, bõvítés után;

c) a technológia változása után;

d) a meglévõ elektrosztatikus védelmen legalább 3 évente, ha gyártó, telepítõ a mûszaki leírásban,

dokumentációban vagy a telepítési technológiai dokumentációban nem rendelkezik a felülvizsgálat idejérõl.

(4) A felülvizsgálatról a felülvizsgálatot végzõ személy minõsítõ iratot készít és ebben feltüntetni

a) az ellenõrzés és a megelõzõ vizsgálat idõpontját,

b) a vizsgált létesítmény megnevezését a vizsgálat tárgyának egyértelmû meghatározásával,

c) a felhasznált szabványokat, tanúsítványokat, elõírásokat,

d) a mérési körülményeket és a mérõeszközök adatait,

e) a mért eredményeket,

f) a mérési eredmények kiértékelését,

g) minõsítõ véleményt – indoklással – a vizsgálat tárgyának megfelelõségérõl, a hiányosságok felsorolását és

h) az ellenõrzést végzõ személy nevét, székhelyét, aláírását, szakképzettségét, szakértõi bizonyítványának számát,

szervezet esetén az elõbbieken túl a szervezet székhelyét és cégszerû aláírást.

233. § A felülvizsgálat végzésére csak

a) a Magyar Mérnöki Kamarában bejegyzett villamosmérnök szakértõ,

b) igazságügyi villamos szakértõ,

c) villamos mérnök végzettségû villamos tûzvédelmi szakértõ, illetve

d) akkreditált vizsgáló intézet vagy olyan szervezet jogosult, ami az a)–c) pontok szerinti szakértõt foglalkoztat.

NEGYEDIK RÉSZ
ÉGHETÕ FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK TÁROLÁSA

XVI. FEJEZET
OLAJTÜZELÉSHEZ TARTOZÓ ÉPÍTMÉNYEK TÛZVÉDELMI ELÕÍRÁSAI
SZIMPLA ÉS DUPLA FALÚ, FEKVÕ, HENGERES ACÉL TARTÁLYOK ÉGHETÕ FOLYADÉKOK ÉS OLVADÉKOK
TÁROLÁSÁRA

234. § Az olajtüzeléshez tartozó tároló- és kiszolgáló építmények, berendezések, továbbá az olajlefejtés és olajkészlet-tárolás

feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azokkal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

235. § (1) A 235–259. § tartalmazza az éghetõ folyadékokat és olvadékokat (a továbbiakban: éghetõ folyadék) atmoszférikus

nyomáson tároló, fekvõ, szimpla és dupla falú, egy- vagy többkamrás, hengeres acéltartályok tûzvédelmi

követelményeit az 1 m3-nél nagyobb névleges ûrtartalom esetén.
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(2) A 235–259. § elõírásai a 262–264. § szerinti szálerõsítésû tartályok telepítésére és szerelvényezésére is vonatkoznak.

Az (1) és (2) bekezdésben szereplõ tartályokra vonatkozó elõírások hatálya nem terjed ki a bányászatról szóló törvény

szabályozása alá tartozó, a szénhidrogén-bányászatban használatos technológiai tartályokra.

(3) A technológiai atmoszférikus, fekvõ, hengeres tárolótartályok létesítése e fejezet szerint történik. Kivéve azokat

a tartályokat, amelyekben a munkafolyamatok során felhasznált folyadékok a folyamatos munkavégzéshez szükséges

mennyiségben vannak készenlétben, kész-, vagy közbensõ termékként kerülnek tárolásra, és tárolt mennyisége nem

haladja meg az egy nap alatt felhasznált, vagy a termelt mennyiséget.

(4) A 235–259. § alkalmazása kiterjed a 8 hónapnál hosszabb idõre szüneteltetett üzemeltetés utáni, újbóli üzembe

helyezésre kerülõ tartályokra is.

63. Általános elõírások, alkalmazási feltételek

236. § (1) Ha a fejezet az I–II. és a III–IV. tûzveszélyességi fokozatú folyadékokra eltérõ elõírást tartalmaz, és a környezeti hatások

vagy a melegítés következtében az enyhébb tûzveszélyességi fokozatba tartozó folyadék hõmérséklete elérheti annak

lobbanáspontját, akkor a veszélyesebb tûzveszélyességi fokozatnak megfelelõ követelmények az irányadók.

(2) Ha különbözõ tûzveszélyességi fokozatú folyadékokat együtt tárolnak, és az enyhébb tûzveszélyességû folyadék

tárolási területére a veszélyesebb anyag gõzei bejuthatnak, akkor a biztonsági szerelvényezést a veszélyesebb

anyagnak megfelelõ módon kell kialakítani.

64. Fekvõ, hengeres acéltartályok szerelvényei, tartozékai, elhelyezése és telepítése,

általános követelmények

237. § (1) A tartályok biztonságos üzemeléséhez és karbantartáshoz alkalmazott szerelvények feleljenek meg az adott

üzemelési, környezeti feltételeknek, és a tárolt anyagok hatásaival szemben ellenállóak legyenek.

A tartályt el kell látni földeléssel, szükség esetén, elektrosztatikus feltöltõdés elleni védelemmel, valamit

villámvédelemmel. A tartályokat úgy kell kialakítani, hogy a környezeti hõmérsékletingadozásból adódó belsõ

nyomáskülönbségek ne veszélyeztessék a tartály stabilitását.

(2) A tartályok közbensõ fenekekkel kamrákra oszthatók. A behelyezett fenék falvastagsága nem lehet kisebb, mint

a fõtartály falvastagsága.

65. Szerelvények, töltõcsõ

238. § (1) A töltõcsõ átmérõje a töltési sebesség figyelembevételével kerüljön meghatározásra. Az áramlási sebesség ne haladja

meg a 7 m/s-ot.

(2) A töltõcsõ tartályba nyúló vége úgy legyen kialakítva, hogy az elektrosztatikus feltöltõdés elkerülhetõ legyen.

(3) Ha a töltõcsõbõl a folyadék leürülhet, akkor az I. és a II. tûzveszélyességi fokozatú folyadékok esetén a kilépés elõtti

szakaszba gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezet legyen elhelyezve a 280. § elõírásainak a figyelembevételével.

(4) Mozgatható töltõ csatlakozású töltõrendszer használatakor, az I. és a II. tûzveszélyességi fokozatú folyadékok esetén,

ha a csatlakozási lehetõség

a) a tartály dómaknájában van kialakítva, akkor a töltõcsõ tartályon kívüli vége üzemen kívül tömören záró,

csepegésmentes csatlakozású töltõcsatlakozóban (töltõfej) végzõdjön,

b) a tartály aknáján kívül csõvezetéki kapcsolaton keresztül van kialakítva, akkor a rendszer gyújtóhatás-átterjedést

gátló szerelvényezése a 279–281. § szerint történjen.

(5) A töltõcsatlakozó gyújtószikrát nem okozó anyagból készüljön és a csatlakozás csepegésmentes legyen.

(6) A III. és a IV. tûzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékok esetén a gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezetek

beépítése nem szükséges, ha azt a 236. § tárolási esetei nem indokolják.

66. Szerelvények, szívócsõ

239. § (1) Ha számolni kell azzal, hogy az üzemeltetés során az I. és a II. tûzveszélyességi fokozatú folyadékok a szívócsõbõl

leürülhetnek, akkor a tartályhoz való csatlakozás elõtt gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezetet kell beépíteni

a 279–281. § elõírásainak figyelembevételével. A gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezet a szívócsõ végpontja elõtt

beépített folyadékzár is lehet. Ebben az esetben a folyadékzár az üzemelés során ne ürüljön le.
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(2) A III. és a IV. tûzveszélyességi fokozatú folyadékok esetén gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezet beépítése nem

szükséges, ha a tartályban idõlegesen sem történik I. és II. tûzveszélyességi fokozatú folyadék tárolása, és az együtt

tárolás következtében nem kerülhet robbanásveszélyes gõzkeverék a csõvezetékbe.

(3) Az I. és a II. tûzveszélyességi fokozatú folyadékok tárolásakor, ha a töltõcsatlakozás a dómaknában, vagy annak

közelében történik, akkor a szívócsõbe 1 db gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezetet kerüljön beépítésre. Ha

a szívócsõ és a tömlõcsatlakozás helye között hosszabb csõvezeték van, akkor a rendszer gyújtóhatás-átterjedést gátló

szerelvényezése a 279–281. § szerint legyen kialakítva.

67. Szerelvények, légzõcsõ és légzõszerelvények

240. § (1) A tartály légzõszerelvényeit a 260. § meghatározottak szerint kell kialakítani és méretezni.

(2) Az I. és a II. tûzveszélyességi fokozatú folyadékok tárolótartályai esetén, vagy a III. és a IV. tûzveszélyességi fokozatú

folyadékoknál, ha azok elõteres föld alatti vagy földtakarás alatti tartályban, vagy föld feletti tartályban kerülnek

tárolásra, a légzõrendszert gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezettel kell felszerelni.

68. Szerelvények, túltöltést jelzõ vagy gátló szerkezet

241. § (1) A tartályokat túltöltést jelzõ vagy gátló szerkezettel kell ellátni.

(2) A túltöltést jelzõ vagy gátló szerkezetet olyan módon kell elhelyezni, hogy a tartályban a folyadékszint a legnagyobb

töltési szintet ne haladhassa meg. A legnagyobb töltési fok, ha erre vonatkozóan a tárolási körülmények vagy

a technológia más értéket nem indokol, a tartály térfogatának 97%-a, a túltöltést jelzõ vagy gátló szerkezet beállítási

értéke ennek 2%-kal csökkentett értéke. Ha számolni kell azzal, hogy tároláskor a tárolt anyag térfogata növekedhet,

akkor a töltési fokot úgy kell csökkenteni, hogy a legnagyobb anyagtérfogat ne haladja meg a 97%-os töltési fokot.

(3) A túltöltés veszélyét hang- és fényjelzéssel kell jelezni. A legnagyobb folyadékszintet úgy kell meghatározni, hogy

elegendõ idõ maradjon a beavatkozásra. Automatikus mûködtetésû túltöltésvédelem esetén az automatika

beavatkozását hang- és fényjelzés is jelezze.

(4) Villamos mûködtetésû túltöltést jelzõ (határértékjelzõ) szerkezetek a beépítési körülményeknek megfelelõ villamos

védettségûek legyenek, és rendelkezzenek arra kijelölt vizsgáló szerv által kiállított tanúsítvánnyal. A szintmérõ és

a határszintkapcsoló (jeladó) egymástól függetlenül mûködjön.

69. Szerelvények, mérõcsõ vagy szintmérõ

242. § (1) A mérõcsõ, vagy a szintmérõ szerelvényezése olyan legyen, hogy a használat közben gyújtószikrát ne okozzon.

(2) Az I. és a II. tûzveszélyességi fokozatú folyadékok tartályai esetén a mérõcsõ kialakítása olyan legyen, hogy azon

keresztül a tartályba égés, robbanás ne terjedjen át.

(3) Az elektromos szintmérõ berendezések a tárolt közegnek megfelelõen, robbanásbiztos védettségûek legyenek.

A robbanásbiztos kivitelt az arra kijelölt vizsgáló szerv által kiadott tanúsítvánnyal kell igazolni.

70. Szerelvények, fenékürítõ csõ

243. § Ha a fenékürítés üzemszerûen is szükséges, akkor a fenékürítõ csõ kialakítása és biztonsági szerelvényezése

a szívócsõével egyezzen meg.

71. Szerelvények, mintavevõ csõ vagy csonk

244. § Az I. és a II. tûzveszélyességi fokozatú folyadékok tárolásakor a mintavevõ csonkon lévõ zárófedél gyújtószikrát nem

okozó anyagból készüljön.

72. Szerelvények, mûszerek, villamos berendezések

245. § (1) A tárolt folyadék jellemzõinek mérésére csak olyan mûszerek használhatók, amelyek a tárolt folyadéknak és az

üzemeltetés körülményeinek megfelelnek, és ezt a gyártó minõségi tanúsítvánnyal igazolja.
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(2) Villamos mûszerek és berendezések beépítése a folyadék tûzveszélyességi fokozatának megfelelõen,

a robbanásveszélyes zónabesorolás figyelembevételével történjen.

73. Szerelvények, fûtõberendezés

246. § (1) A fûtõberendezés és a fûtõközeg olyan kialakítású legyen, hogy az a tárolt anyagra veszélyt ne jelentsen még

a berendezés meghibásodása esetén se.

(2) Az önmûködõ hõmérséklet-szabályozó berendezések feleljenek meg a 260. § követelményeinek.

74. Szerelvények, lépcsõ, létra és kezelõjárda

247. § A tartályokon levõ szerelvények megközelítésére szolgáló lépcsõ, létra és hozzá csatlakozó kezelõjárda A1, A2

anyagúak legyenek.

75. Szerelvények, gázvisszavezetõ csõ (gázinga-csatlakozás)

248. § A gázingaeljárással történõ tartálytöltési folyamat ismertetése és a létesítésre vonatkozó elõírásokat meghatározó

rendelkezések (279–281.§) a következõ kiegészítésekkel alkalmazandók

(1) A tartály védelmére használatos gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezet (szükségessége a 241. § szerint) a közös

csõszakaszba helyezhetõ el, ha ez nem lehetséges, akkor mindkét csõvezetékben legyen elhelyezve egy-egy,

közvetlenül a csatlakozási pont elõtt.

(2) A gázingarendszer csõvezetékének leürítési helyei I. és a II. tûzveszélyességi fokozatú folyadékok esetén belobbanás

ellen védettek legyenek.

(3) A gázingavezetékek összeköthetõk, ha

a) a folyadékok gõzei egymással veszélyes reakcióba nem lépnek, azonos tûzveszélyességi fokozatúak és a közös

vezetékszakasz keresztmetszete a legnagyobb egyidejû gõz-levegõ áramra van méretezve, és

b) a vezeték úgy van kialakítva, hogy azon keresztül folyadék az egyik tartályból a másikba nem juthat.

76. Szerelvények, hõszigetelés

Az elhelyezés, beépítés általános követelményei

249. § Ha a tartályt hõszigetelni kell, akkor a hõszigetelés A1, vagy A2 tûzvédelmi osztályú anyagból készüljön.

250. § A tartályok elhelyezhetõk

a) föld alatt,

b) földtakarás alatt,

c) részben föld vagy földtakarás alatt (elõteres föld alatti tartályok),

d) föld felett, vagy

e) medencében.

77. Föld alatti tartályok

251. § A tartályok által elfoglalt területen nem folytatható olyan tevékenység, amely a tartályok terhelését növeli és

a tervezéskor nem került figyelembe vételre.

252. § (1) A dómakna falán lévõ csõátvezetések a folyadék és gõzeinek áthatolása ellen tömítve legyenek.

(2) Az akna fala folyadékzáró és A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályú legyen.

78. Földtakarás alatti tartályok

253. § (1) A tartály földtakarás alatt a környezõ rendezett terepszintbõl kiemelkedõen csak akkor helyezhetõ el, ha

a talajviszonyok vagy egyéb rendkívüli körülmény miatt föld alatti tartályként, vagy a telepítési viszonyok vagy egyéb

ok miatt föld feletti tartályként nem telepíthetõ.
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(2) Ha a szimpla falú tartály felsõ alkotója a terepbõl kiemelkedik, védõfallal kell körülvenni. A védõfal olyan magas legyen,

hogy az esetleg kiömlõ folyadékot a fallal körülhatárolt tér be tudja fogadni.

(3) Egyebekben a követelmények a föld alatti tartályokra irányadó elõírások szerint.

254. § (1) A III. és a IV. tûzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékok tárolására használatos föld alatti vagy földtakarás alatti

tartályok elhelyezhetõk ún. elõteres kivitelben is.

(2) A tartály elhelyezésére az elhelyezés módjától függõen a 251–252. § rendelkezései azzal az eltéréssel alkalmazható,

hogy az elõtér olyan magasságú folyadékzáró fallal legyen körülvéve, hogy a tartályból esetleg kiömlõ folyadékot

a fallal körülvett tér be tudja fogadni.

255. § (1) A tárolótartályokat – a (3) bekezdésben leírtak kivételével – felfogótérben kell elhelyezni oly módon, hogy az elcsurgó,

vagy lyukadás esetén az elfolyó folyadék felfogható és eltávolítható legyen. A felfogótér építési elõírásai feleljenek

meg az állóhengeres acéltartályokra vonatkozó mûszaki követelményben foglaltaknak, vagy azokkal legalább

egyenértékû biztonságot nyújtsanak.

(2) Nem szükséges felfogótér olyan dupla falú acéltartályok esetén, amelyek össztérfogata legfeljebb 100 m3, és fel

vannak szerelve engedélyezett lyukadásjelzõ mûszerrel.

(3) A felfogótérben több tartály is elhelyezhetõ. A közös felfogótérben együtt tárolt anyagok elhelyezése az együtt tárolás

feltételeinek figyelembe vételével történjen.

(4) A felfogótér befogadóképességének meghatározása feleljen meg az állóhengeres acéltartályokra vonatkozó mûszaki

követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson, az alábbiak figyelembevételével

a) a felfogótér méretei és az együtt tárolható anyag mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy a tûzfelület ne

haladja meg az 1000 m2-t, és

b) egy felfogótérben legfeljebb 1000 m3 összûrtartalmú tartály helyezhetõ el.

(5) Ha fekvõ és álló, hengeres tartályok egy felfogótérben vannak elhelyezve, akkor a tartályokban tárolt összes folyadék

mennyisége nem haladhatja meg az 1000 m3-t, és a felfogótérben legfeljebb 10 db tartály kerülhet elhelyezésre.

(6) A tartályokat egy vagy két sorban lehet elhelyezni úgy, hogy legalább egy oldalról minden tartály megközelíthetõ

legyen tûzoltás céljából. A tárolótartályokat egymás fölött elhelyezni nem lehet.

79. A fekvõ, hengeres tartályok telepítése, elhelyezési távolságok

256. § (1) Az elhelyezési távolságok mérése a tartály vízszintes vetületétõl történjen. Amennyiben a távolság meghatározása

a tartályátmérõn alapul, különbözõ átmérõjû tartályok esetén a nagyobbik tartály átmérõje a mértékadó.

(2) A legfeljebb 1000 m3 összûrtartalmú tartályok egy tartálycsoportot alkotnak. A tartálycsoportok közötti elhelyezési

távolság a föld alatti tartályok esetén legalább 3 m, a felfogótérben elhelyezett tartályok esetén a védõfal vagy

védõsánc felsõ, külsõ élei között legalább 5 m.

(4) A 30 m3-nél nagyobb ûrtartalmú föld feletti fekvõ hengeres tartályok körül a 260. § szerinti védõsáv kerüljön

kialakításra, az alábbi kiegészítésekkel

a) a 30 m3 alatti ûrtartalmú tartályok esetén a védõsáv, I-II. tûzveszélyességi fokozatú folyadék esetén legalább

5 m, és

b) a föld alatti fekvõ, hengeres tartályok védõsávja a föld feletti tartályokra megadott értéknek legalább 50%-a.

(5) A tartályok és a környezõ építmények, létesítmények közötti védõ- és elhelyezési távolsága feleljen meg a vonatkozó

mûszaki követelménynek, vagy azokkal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

80. Robbanásveszélyes zónák

257. § A fekvõ, hengeres tartályok robbanásveszélyes zónái a telepítési módtól függõen feleljenek meg a vonatkozó mûszaki

követelménynek, vagy azokkal legalább egyenértékû biztonságot nyújtsanak.

81. Tûzvédelem, tûzvédelmi berendezések

258. § (1) Az oltóvíz biztosítása az alábbiak szerint

a) föld alatti és földtakarás alatti tartályelhelyezés esetén a 438–441. § szerint történjen, úgy, hogy a mértékadó

tûzfelület a robbanásveszélyes zónákon belül levõ dómaknák felületeinek összegei közül a legnagyobb,
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b) a föld feletti tartályok esetén a mértékadó tûzfelület a felfogótér felülete, vagy felfogótér nélküli elhelyezés esetén

az égõ és a szomszédos tartályok palástjának a felülete,

c) az álló és fekvõ, hengeres tartályok egy felfogótérben történõ elhelyezése esetén, az elhelyezés az együtt tárolás

feltételei szerint történjen,

d) a föld feletti tartályok esetében a tüzivíz mennyiségének meghatározása a 438–441. § szerint történjen.

(2) Az „A”–„C” tûzveszélyességi osztályba tartozó tárolókat a vonatkozó mûszaki követelmény szerinti biztonsági jellel kell

megjelölni.

259. § (1) A tartályok felülvizsgálata feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azokkal legalább egyenértékû

biztonságot nyújtson.

(2) A tartályokra vonatkozó használati elõírások a 619–620. § szerint.

XVII. FEJEZET

ÁLLÓ HENGERES ACÉLTARTÁLY TÛZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI

SZÁLERÕSÍTÉSÛ MÛANYAG TARTÁLY ÉGHETÕ FOLYADÉKOK FÖLD FELETTI ÉS FÖLD ALATTI TÁROLÁSÁRA

260. § Az éghetõ folyadékokat és olvadékokat atmoszférikus nyomáson tároló, föld feletti, álló hengeres, fenekén felfekvõ

(merevtetõs, külsõ, belsõ úszótetõs) helyhez kötött acéltartály kialakítása feleljen meg a vonatkozó mûszaki

követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

261. § (1) A 262–264. § tartalmazza az éghetõ folyadékokat atmoszférikus nyomáson tároló, föld alatti és feletti, fekvõ, hengeres,

legfeljebb 100 m3 ûrtartalmú, szálerõsítésû mûanyag (kompozit) tartály (a továbbiakban: tartály) tûzvédelmi elõírásait.

(2) E fejezet nem vonatkozik a 1,0 m-nél kisebb átmérõjû, a 2 m3-nél kisebb ûrtartalmú és a mûanyaggal bélelt

fémtartályokra.

82. Mûszaki követelmények

262. § (1) A tartály anyaga a tárolt folyadéknak arra feljogosított szerv által igazoltan ellenálló, a tárolt folyadék

szikraérzékenységi osztályának arra feljogosított szerv által igazoltan elektrosztatikai szempontból megfelelõ,

szálerõsítésû mûanyag (kompozit) legyen.

(2) A tartályt el kell látni földeléssel, szükség esetén, elektrosztatikus feltöltõdés elleni védelemmel, valamit

villámvédelemmel. A tartályokat úgy kell kialakítani, hogy a környezeti hõmérsékletingadozásból adódó belsõ

nyomáskülönbségek ne veszélyeztessék a tartály stabilitását.

(3) Az elektrosztatikai feltöltõdés elleni védelem feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azokkal

legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

83. Csõvezetékek, szerelvények, tartozékok

263. § (1) A tartályok biztonságos üzemeléséhez és karbantartáshoz alkalmazott szerelvények feleljenek meg az adott

üzemelési, környezeti feltételeknek, és a tárolt anyagok hatásaival szemben ellenállóak legyenek.

(2) A csõvezetékek és csõszerelvények, mûszerek kialakítása a 237–259. § szerint történjen.

84. Elhelyezés

264. § (1) A tartályt föld felett, föld alatt vagy földtakarás alatt lehet elhelyezni.

(2) A szálerõsítésû mûanyag tartályok telepítése a rendeltetésüktõl függõen feleljen meg a mûszaki követelménynek,

vagy azokkal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson. A földtakarás alatti tartályra vonatkozó egyéb elõírásokat

a 253–254. § tartalmazza.
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XVIII. FEJEZET

A KAMRA KÖVETELMÉNYEI

AZ ÜZEMANYAGTÖLTÕ ÁLLOMÁS ELÕÍRÁSAI

265. § A tûzveszélyes folyadékok tárolására, kimérésére szolgáló kamrák kialakítása feleljen meg a vonatkozó mûszaki

követelménynek, vagy azokkal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson. A kamrákra vonatkozó használati

elõírások a 621. § szerint.

266. § (1) E fejezet rendelkezései irányadóak a jármûveket, munkagépeket, lassú jármûveket folyékony üzemanyaggal,

kenõanyagokkal, vagy a fogyasztókat kiszerelt termékekkel ellátó, valamint „1” kategóriájú cseretelepen tárolt

pébégáz palackok cseréjével foglalkozó telepített valamint a különleges – többek között konténer, vízi, légi –

üzemanyagtöltõ állomások létesítésének elõírásaira.

(2) E fejezet rendelkezései nem terjednek ki a gázüzemû jármûvek üzemanyagtöltõ berendezéseire és a nemzetközi

légikikötõkre.

(3) Az üzemanyagtöltõ állomásra vonatkozó használati elõírások a 622–627. § valamint a 633. § szerint.

(4) Az üzemanyagtöltõ állomás kialakítása az e fejezetben nem szabályozott tûzvédelmi követelmények tekintetében

feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azokkal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

85. A töltõállomás telepítése, védõ- és elhelyezési távolságai

267. § (1) A töltõállomás – a veszélyességi övezetek tûzveszélyességi osztályától függetlenül – „C” tûzveszélyességi osztályú

létesítmény. A töltõállomás építményei és a szomszédos – nem a töltõállomáshoz tartozó – építmények megengedett

legkisebb védõtávolságait a 12. melléklet 1. táblázata határozza meg.

(2) A töltõállomás építményei és berendezései között megengedett elhelyezési távolságokat a 12. melléklet 2. táblázata

tartalmazza.

(3) A töltõállomáson megengedett a vonatkozó mûszaki követelményeknek megfelelõen kialakított többfunkciós,

éghetõ folyadékot és LPG-t és/vagy CNG-t együttesen kiszolgáló kútoszlop elhelyezése, ebben az esetben

a 12. melléklet 2. táblázat 4. sorában foglalt távolságokat kell betartani.

(4) Épületek alatt, a terepcsatlakozás szintjén – tömegtartózkodásra, vagy fekvõbeteg ellátásra szolgáló épületek, vagy

magas épületek kivételével – alakítható ki üzemanyagtöltõ állomás.

(5) Az épületek alatt kialakított üzemanyagtöltõ állomás területe feletti födém tûzgátló födémként, az alatta lévõ

álmennyezet A1 anyagból kerüljön kialakításra.

(6) A kezelõépület legalább III. tûzállósági fokozatú legyen. Az épületben „A” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiség

nem lehet. Az épület helyiségeinek szellõztetésére, fûtésére e rendelet elõírásai irányadók.

86. Éghetõ folyadékok tárolása töltõállomáson

268. § (1) A töltõállomáson I–II. tûzveszélyességi fokozatú éghetõ folyadék az alábbi módokon tárolható

a) föld alatti vagy földtakaróval borított – acél vagy mûanyag – duplafalú, egyterû vagy rekeszekre osztott,

fekvõhengeres tartályban, vagy

b) föld feletti konténerkútban, legfeljebb 10 000 liter mennyiségben.

(2) A töltõállomáson legfeljebb III. tûzveszélyességi fokozatú éghetõ folyadék az alábbi módokon tárolható

a) föld alatti vagy földtakaróval borított acél vagy mûanyag duplafalú, egyterû vagy rekeszekre osztott,

fekvõhengeres tartályban, vagy

b) föld feletti konténerkútban, legfeljebb 30 000 liter mennyiségben.

(3) Üzemi töltõállomáson az üzemanyag föld feletti tartályban is tárolható duplafalú tartályban, a konténerkutakra

vonatkozó mennyiségben. A föld feletti tartályok mindkét oldalán, szembetûnõ módon a tûzveszélyre, a nyílt láng és

a dohányzás tilalmára figyelmeztetõ táblát és piktogramot kell elhelyezni.

269. § (1) I–II. tûzveszélyességi fokozatú folyadék III. tûzveszélyességi fokozatú folyadékkal közösen is tárolható rekeszekre

osztott, duplafalú, lyukadásjelzõvel és elektromos szintmérõ berendezéssel ellátott, föld alatti, földtakaróval borított

tartályban vagy konténerkútban oly módon, hogy a tárolt folyadék összmennyisége nem haladhatja meg

a 30 000 litert, amelybõl az I–II tûzveszélyességi fokozatú folyadék mennyisége nem haladhatja meg 10 000 litert.
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(2) Egymás mellett legfeljebb 3 különálló konténerkút vagy föld feletti tartállyal ellátott üzemanyagtöltõ berendezés

helyezhetõ el.

(3) Üzemi töltõállomáson – ha a környezetvédelmi elõírások a föld alatti tartállyal ellátott berendezés kialakítását nem

teszik lehetõvé vagy a technológia indokolja – III. tûzveszélyességi fokozatú folyadék esetén megengedett 1 db,

legfeljebb 100 m3 ûrtartalmú föld feletti fekvõhengeres, kizárólag üzemanyag tárolására szolgáló tartály elhelyezése,

mely duplafalú, lyukadásjelzõvel és elektromos szintmérõ berendezéssel van ellátva.

(4) A (3) bekezdésben említett tároló tartály és az üzemanyagtöltõ berendezés közötti távolság nem lehet kevesebb, mint

15 méter. A tároló tartályhoz közvetlenül kútoszlopot csatlakoztatni, a tartályról közvetlenül üzemanyagot kiszolgálni

tilos. A tároló tartályt, valamint a töltõállomáshoz csatlakozó vezetéket úgy kell kialakítani, hogy az gépjármû ütközése

vagy egyéb külsõ károsodás ellen védett legyen.

(5) A töltõ elõtti úttestrõl az esetleg kifolyt éghetõ folyadék eltávolítható legyen, és kerüljön bevezetésre az olajfogó

mûtárgyba.

87. Kútoszlopok

270. § Az I–II. tûzveszélyességi fokozatba tartozó üzemanyag esetében az üzemanyagtöltõ állomáson kizárólag a vonatkozó

jogszabály szerint hitelesített és robbanásbiztonsági vizsgálattal megfelelõnek tanúsított üzemanyagtöltõ

berendezések használhatók.

88. Tûzoltó eszközök és figyelmeztetõ táblák

271. § (1) A töltõállomások oltóvízellátása a mértékadó tûzszakasz és a tûzterhelés alapján történjen.

(2) A mértékadó tûzszakasz alapterületét a töltõállomáson elhelyezett zárt épületek legnagyobb tûzszakasza, valamint

a szabadban, a szekrényben vagy a konténerben tárolt anyagok által elfoglalt terek és a gépjármûvek töltésére

szolgáló terület összesített alapterülete adja. Töltõoszlopok, föld alatti tartályok körzeteit mértékadó tûzszakaszként

vagy az oltóvíz intenzitás számításánál nem kell figyelembe venni.

(3) Az üzemanyagtöltõ állomások területén a beépített tûzjelzõ- és oltóberendezés létesítésére e rendelet

7. mellékletének elõírásai vonatkoznak.

89. Konténerkutak, speciális elõírások

272. § (1) Az I–II. tûzveszélyességi fokozatú folyadékot kiszolgáló konténerkút tartálya duplafalú kialakítású legyen.

(2) A berendezés tûz- vagy robbanásveszélyes készüléknek, gépnek, berendezésnek minõsül.

(3) A 269. § (1) bekezdésének megfelelõen kialakított, osztott terû tartállyal rendelkezõ konténerkutak belsõ terében

a beépített tûzjelzõ- és oltóberendezést az I–II. tûzveszélyességi fokozatú folyadékot kiszolgáló konténerkutakról

szóló elõírások szerint, e rendelet 7. mellékletének megfelelõen kell létesíteni.

90. Önkiszolgáló töltõállomások

273. § (1) Önkiszolgáló töltõállomás épület alatt nem alakítható ki.

(2) Konténerkút telepítése esetén a kiszolgáláshoz szükséges kezelõszervek a konténerházon kívül is elhelyezhetõek.

91. Pébégáz cseretelep

274. § (1) Pébégáz-cseretelep létesítésének általános követelményeit a 284–287. § tartalmazza. A töltõállomás területén csak

„1” kategóriájú pébégáz cseretelep telepíthetõ, melyet létesíteni és használatba venni csak hatósági engedély

birtokában lehet.

(2) A töltõállomás területén az általános elõírások szerinti „1” kategóriájú cseretelepen legfeljebb 1800 kg pébégáz

tárolható.
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(3) A tárolóhely legalább 3 oldalról nyitott (többek között drótfonattal határolt) és jól szellõzött legyen. Rakfelülete,

padozata sík, sztatikus feltöltõdést nem okozó, szikrát nem adó és A1–A2 tûzvédelmi osztályú legyen, a töltõállomás

útburkolatának a szintjétõl legalább 0,1 m-re emelkedjen ki.

(4) A tárolóhely védõtávolságait a 12. melléklet 1. táblázata, elhelyezési távolságait a 12. melléklet 2. táblázata

tartalmazza.

XIX. FEJEZET

GÁZ ÉS OLAJIPARI LÉTESÍTMÉNYEK, BERENDEZÉSEK ÁLTALÁNOS TÛZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI

92. Általános szabályok

275. § (1) A gáz és olajipari berendezések kialakítása feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azokkal legalább

egyenértékû biztonságot nyújtson.

(2) Gázmérõk elhelyezése, valamint gázfogyasztó berendezések helyiségében hasadó-nyíló felületek létesítése feleljen

meg a vonatkozó mûszaki követelményeknek, vagy azokkal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

93. Elhelyezési és építési szabályok

276. § (1) Az éghetõ gázok tárolóira vonatkozó telepítési távolság feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy

azokkal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson. Az ott nem szabályozott esetekben, a telepítési távolság

a veszélyességi övezetük kiterjedésének kétszeres értéke. Az égést tápláló gázok tárolóinak telepítési távolságát

a 13. melléklet 1. táblázata tartalmazza.

(2) Az éghetõ folyadékot tároló berendezések üzemi szintszabályozóval és túltöltés-korlátozóval legyenek ellátva.

A tárolórendszer gázterének a gáztároló gazométerrel történõ összekötése esetén a tárolótartályon legyen biztonsági

lefúvató berendezés vagy hasadótárcsa. A lefúvatószelep, hasadótárcsa méretezése a tartályt töltõ szivattyúk

teljesítményének figyelembevételével történjen. A gazométert és a tárolótartály gázterét összekötõ csõvezetékben

túltöltés hatására nem alakulhat ki a tárolótartály méretezési nyomásánál nagyobb nyomást okozó folyadékzár.

94. Üzemen belüli csõvezetéki szállítás

277. § (1) Tûz- és robbanásveszélyes anyagok csõvezetékei lehetõleg épületen kívül haladjanak, épületen belül a legrövidebb

úton legyenek vezetve. A tûz- és robbanásveszélyes üzemekben a különbözõ anyagok csõvezetékeibe az üzembe

történõ becsatlakozásuk elõtt elzáró szerelvényt kell beépíteni, amely biztosítja azok teljes lezárását tûz, robbanás

esetén. Az elzáró szerelvény úgy legyen elhelyezve, hogy gyorsan és biztonságosan kezelhetõ legyen.

(2) Az (1) bekezdésben említett csõvezetékeket az üzem területén lehetõség szerint úgy vezessék, hogy a tûz- és

robbanásveszélyes helyiségeket, tereket elkerüljék vagy azokat a csak a lehetõ legrövidebb szakaszon közelítsék meg.

(3) Tûz- és robbanásveszélyes 0,8-nél nagyobb relatív fajsúlyú gázok és gõzök vezetékei jól szellõzött helyen, szabadban

szerelve kerüljenek elhelyezésre. Ha padlócsatornába való szerelés elkerülhetetlen, akkor a csatornába fektetett

vezetéknél a csõvezeték csatornája homokkal legyen feltöltve, vagy a csatornába gázérzékelõk legyenek felszerelve,

melyek gázszivárgás esetén vészjelzést adnak.

XX. FEJEZET

GÁZPALACKOK SZÁLLÍTÁSA, TÁROLÁSA ÉS KEZELÉSE

ÉGHETÕ FOLYADÉKOK ÉS OLVADÉKOK TÁROLÓ- ÉS KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEI, BERENDEZÉSEI

278. § A gázpalackok szállítása, tárolása, kezelése feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azokkal legalább

egyenértékû biztonságot nyújtson.

279. § A 286–287. § elõírásai vonatkoznak az éghetõ folyadékokat és olvadékokat (a továbbiakban: folyadék) tároló,

raktározó, lefejtõ, töltõ és kiszolgáló létesítmények, önállóan vagy létesítményeken belül elhelyezett berendezéseinek

általános követelményeire, a tárolás módjaira és eszközeire, valamint a lefejtõ- és töltõállomásokra. Az itt nem
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szabályozott esetekben a kialakítás feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azokkal legalább

egyenértékû biztonságot nyújtson.

95. Általános elõírások

280. § (1) A biztonsági intézkedések mértékének megállapítására a robbanásveszélyes tereket 0-ás, 1-es és 2-es zónákba kell

sorolni. A robbanásveszélyes terek kiterjedésének meghatározása feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek,

vagy azokkal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

(2) A létesítmények villamos berendezéseinek, villámvédelmének, sztatikus feltöltõdés elleni védelmének tervezése,

kivitelezése – a tárolt vagy szállított folyadék veszélyességének és a felhasználási helynek megfelelõen – feleljen meg

a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azokkal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

(3) A gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezetek beépítése feleljen meg a robbanásveszélyes zónába sorolásnak.

(4) Éghetõ folyadékok helyiségben történõ lefejtése, töltése esetén a töltõhelyiség megengedett

tûzszakasz-alapterületének meghatározása a 16. melléklet szerint történjen.

96. Átfejtõállomás

281. § (1) Folyamatos vagy tartós üzemeltetésre kiépített átfejtõállomás létesítése feleljen meg a vonatkozó mûszaki

követelménynek, vagy azokkal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

(2) Alkalomszerû – legfeljebb napi két vasúti tartálykocsi átfejtésére – vagy csak rövid idejû, legfeljebb 3 hónap

idõtartamú üzemeltetésre használatos átfejtõállomás feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy

azokkal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson, figyelembe véve, hogy

a) az átfejtõállomás szélessége az átfejtéshez használt berendezések és azok kezeléséhez szükséges terek

figyelembevételével kerül meghatározásra, azonban a közúti tartányjármû saját szivattyújával való átfejtés

esetén is a két szállító jármû, közúti tartályos jármû és vasúti tartálykocsi palástja között legalább 3,0 méter legyen,

és

b) nem szükséges a vasúti álláshelyet burkolni, ha a lefejtõ- és töltõcsatlakozók csepegésmentes, önmûködõen záró

szelepekkel, a csõvezetékek pedig olyan biztonsági elzárószerelvényekkel vannak felszerelve, amelyek a jármûvek

váratlan megindulásakor a szétkapcsolást biztosítják úgy, hogy a csõ végén vagy a jármû lefejtõ- vagy

töltõcsonkján maradó elzárószerelvény önmûködõen lezár.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek kielégítését kijelölt (notifikált) minõsítõ intézmény által kiadott

minõségi bizonyítvány igazolja. Az átfejtésre kerülõ szállító jármûvek csatlakozó helyeinél kármentõ edényt kell

elhelyezni, mely edényeket minden átfejtés után üríteni kell.

(4) Flexibilis csövekkel csak egy lefejtõ- vagy töltõkapcsolat hozható létre.

XXI. FEJEZET

ÉGHETÕ FOLYADÉKOK ÉS OLVADÉKOK TÛZVESZÉLYESSÉGI CSOPORTOSÍTÁSA

282. § Az éghetõ folyadékok és olvadékok tûzveszélyességi csoportosítása feleljen meg a vonatkozó mûszaki

követelménynek, vagy azokkal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

97. A tûzveszélyességi fokozatba sorolás kizáró feltételei

283. § Lobbanáspont és üzemi hõmérséklet alapján a tûzveszélyességi fokozatba sorolás nem alkalmazható azoknál az

éghetõ cseppfolyós anyagoknál, amelyek

a) fajlagos radioaktivitását figyelembe véve, a veszélyes anyag szállításáról szóló jogszabályok, nemzetközi

egyezmények alapján radioaktív anyagok,

b) robbanóanyagok, vagy robbanóképes anyagok,

c) gyújtóhatású anyagokat vagy szerves peroxidokat tartalmaznak,

d) vegyileg nem állandóak, azaz olyan instabil éghetõ cseppfolyós anyagok, amelyek szállítási állapotban rázkódás,

nyomás vagy hõmérsékletváltozás hatására erõteljesen polimerizálódnak, bomlanak, kondenzálódnak vagy

önmaguktól reaktívak lesznek,
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e) lobbanáspontjuk alatti hõmérsékleten forrnak,

f) öngyulladásra hajlamosak (öngyúló anyagok), vagy

g) nedvesség hatására gyúlékony gázokat fejlesztenek.

XXII. FEJEZET

PÉBÉGÁZ CSERETELEPEK TÛZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI

284. § (1) A tárolható PB-gáz mennyisége alapján a 14. melléklet 1. táblázata szerinti cseretelepek létesíthetõk.

(2) A 100 000 kg feletti PB-gáz tárolására alkalmas cseretelepek tûzvédelmi követelményeit az OKF határozza meg.

(3) A cseretelep használati elõírásait a 630–633.§ tartalmazza.

98. Telepítési távolság

285. § A telepítési távolságok meghatározása a 14. melléklet 2. táblázata szerint történjen.

99. Létesítési szabályok

286. § (1) Az „1” kategóriájú cseretelep épület falához is telepíthetõ, ha abban „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó

tevékenységet nem végeznek, vagy üzemszerûen 50 fõnél több személy egyidejûleg nem tartózkodik, és az épületfal

tûzfal, vagy az épületfalon a tárolótól vízszintes irányban 5 méteren belül, függõleges irányban az épület teljes

magasságáig nyílászáró szerkezet nincs. A vízszintes irányban elõírt távolság 2 m-re csökkenthetõ, ha a tároló és

a nyílászáró szerkezet között legalább A2 REI 90 minõsítésû terelõfal van építve. A terelõfal a tároló magasságával és

szélességével egyenlõ nagyságú legyen. Ha az épület csak egy kijárattal rendelkezik, vagy a tûzfalon nyílászáró

szerkezet van, akkor az 5 méteres távolságot meg kell tartani.

(2) Ha a cseretelep épületben van elhelyezve, akkor

a) a cseretelepet határoló épületszerkezetekbe kémény, füst- és lefolyócsatorna, ezek nyílásai, gázvezeték nem

építhetõ be,

b) a cseretelep helyiségének nyílászáró szerkezetei kizárólag A1–A2 tûzvédelmi osztályú anyagból készülhetnek,

c) a cseretelep helyiségének ajtaja kifelé nyíljon, és legalább 0,8 m szélességû legyen,

d) a cseretelep helyiség minden megkezdett 20 m2 alapterülete után legalább 1 db, legalább 0,15 m2 nagyságú,

keresztirányú szellõzést biztosító nyílás kerüljön kialakításra a padozat vonalában.

(3) Ha az irodahelyiség a cseretelep épületével egybeépült, a tárolótér légterétõl legalább A2 REI 90 minõsítésû fallal

legyen elválasztva.

(4) A cseretelep veszélyességi övezete az „1” és „2” kategóriájú tárolóhely esetén 3 méter, a többi kategóriánál 5 méter.

(5) A cseretelep gépjármûvel – rakodás céljából – csak akkor közelíthetõ meg, ha a gépjármû összsúlyának és

tengelynyomásának megfelelõ út épült. Ilyen út hiányában a palackok beszállítása a cseretelepre kézi erõvel vagy más

eszközzel történjen.

287. § (1) A cseretelep villamos berendezéseinek, valamint villámvédelmének kialakítása feleljen meg a vonatkozó mûszaki

követelménynek, vagy azokkal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

(2) Jelen rendelet hatályba lépése után létesített cseretelepek villámvédelmére vonatkozóan az e rendelet hatályba

lépése elõtt kiadott általános érvényû engedélyek nem használhatók fel az engedélyezés során.

(3) A „2” és „3” kategóriájú cseretelep a távbeszélõ-hálózatba legyen kapcsolva vagy nyitvatartási idõ alatt 200 m-es

körzeten belül legyen biztosítva a távbeszélõ-készülék használatának lehetõsége.

(4) A „4” és „kategórián felüli” cseretelepeket be kell kapcsolni a távbeszélõ-hálózatba.

(5) A konténer ketrec anyaga A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályú legyen.

(6) A konténer ketrecben a palackok legfeljebb 2 szinten tárolhatók. Az alsó tároló szint a talajszinttõl legalább 0,1 méterre

emelkedjen ki.
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ÖTÖDIK RÉSZ
ÉPÍTMÉNYEK TÛZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI

XXIII. FEJEZET

ALAPELVEK

100. Az építmények tûzvédelmi követelményrendszerének céljai

288. § (1) Az építmények építészeti-mûszaki tervezése során a tûzvédelmi mûszaki kialakítást tûzvédelmi mûszaki leírásba,

dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tûzvédelmi mûszaki leírás, dokumentáció. A tûzvédelmi mûszaki

leírás, dokumentáció készítése szaktevékenység, azt csak megfelelõ szakértelemmel rendelkezõ személy készítheti.

A felelõs tervezõ köteles tûzvédelmi szakértõt (építmények tûzvédelme, vagy építész-, vagy elektromos-, vagy gépész

tûzvédelmi szakértõ) bevonni, vagy tûzvédelmi tervezõt igénybe venni a tûzvédelmi mûszaki leírás elkészítéséhez.

Vegyipari, olajipari és gázipari tervezés során a szakterületnek megfelelõ tûzvédelmi szakértõ közremûködése is

megengedett. A szakértõ, tûzvédelmi tervezõ a tûzvédelmi mûszaki leírást és valamennyi építészeti mûszaki tervlapot

köteles aláírni.

(2) Alapvetõ követelmény, hogy tûz esetén az építmény állékonysága egy elõírt, de korlátozott idõtartamra – ha az idõbeli

követelmények meghatározhatók – biztosítsa a bentlévõk biztonságos menekülését, mentésük lehetõségét és

a tûzoltói beavatkozást, továbbá, hogy a tûz más építményt, ingatlant vagy tulajdont a lehetõ legkisebb mértékben

veszélyeztessen.

101. Épületszerkezetek, építõanyagok és építési termékek

289. § Az épületszerkezeteket a tervezés során úgy kell kiválasztani, hogy

a) az épületszerkezetek teherhordó képességüket tûz esetén az elõírt idõtartamig megtartsák,

b) a tûzvédelmi célú épületszerkezetek, anyagok, termékek tûz esetén szerepüket az elõírt idõtartamig betöltsék,

funkciójukat megtartsák, a tûz jelenlétére hatékonyan reagáljanak,

c) a tûz és kísérõjelenségei terjedését funkciójuknak megfelelõen gátolják, nehezítsék vagy irányítsák, és

d) az általuk okozott tûzterhelés, a belõlük fejlõdõ hõ, füst, égésgázok mennyisége a lehetõ legkisebb legyen.

102. Az építmények elhelyezése

290. § Az építményeket úgy kell elhelyezni, hogy

a) tûz esetén a szomszédos építményeket gyulladás, a tûz átterjedésének lehetõsége ne veszélyeztesse,

b) a tûzoltóegységek az építményeket akadálytalanul, késedelem nélkül megközelíthessék,

c) a tûzoltó gépjármûvek hatékony tûzoltási és mentési mûködése biztosított legyen, és

d) a környezetükben elegendõ és alkalmas szabadterület legyen a kimenekülõ személyek számára.

103. Kiürítés és mentés

291. § Az építményeket úgy kell kialakítani, hogy

a) a benntartózkodó személyeket tûz esetén gyorsan és figyelemfelkeltõ módon, indokolt esetben több szakaszban

tájékoztathassák, riaszthassák,

b) a benntartózkodó és önálló menekülésre képes személyek az elõírt normaidõn belül biztonságos helyre vagy

védett térbe távozhassanak,

c) a mozgásban, cselekvõképességben akadályozott vagy fogyatékos személyek segítséggel történõ menekülése,

mentése az ilyen rendeltetésû és az akadálymentesen megközelíthetõ épületekben, építményekben biztosítva

legyen,

d) a kialakítás a kiürítési útvonalak késedelem nélküli használatát tegye lehetõvé (felismerhetõség, megfelelõ

biztonsági jelek alkalmazása, megvilágítás, akadályok feloldása, hõ- és füstmentesség, átbocsátóképesség), és

e) a benntartózkodó állatokat el lehessen távolítani.
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104. Hõ és füst elleni védelem

292. § Az építmények kialakítása során biztosítani kell, hogy

a) a felszabaduló hõ és füst a lehetõ leghatékonyabb módon eltávozhasson a szabadba,

b) a felszabaduló hõ ne csökkentse káros mértékben a teherhordó szerkezetek állékonyságát,

c) az erre szolgáló eszközök, berendezések az elõírt idõtartamig hatékonyan és üzembiztosan mûködjenek,

d) a benntartózkodók menekülési útvonalára a fejlõdõ hõ és füst ne, vagy csak olyan mértékben juthasson be, ami

még nem nehezíti a menekülést (látótávolság, menekülési út felismerése, mérgezõ gázok hiánya), a menekülési

útvonalra elõírt egyéb feltételekkel közösen,

e) a tûzoltóságnak legyen lehetõsége a hõ és füst elleni védelem eszközeinek hatékony használatára, a füst- és

tûzterjedés befolyásolására, és

f) a tûzoltás elõsegítése érdekében a szükséges helyeken kialakuljon a megfelelõ füstmentes levegõréteg.

105. Tûzoltó beavatkozás

293. § Az építmények kialakítása biztosítsa

a) a jogszabályban elõírt helyeken a tûzjelzés emberi közremûködés, késedelem nélküli és megfelelõ

részletezettségû továbbítását, az összevont, vagy a tûzoltóság ügyeletére történõ tûzátjelzést,

b) indokolt esetben az építménybe való, károkozás nélküli bejutást,

c) az építmény jellegének megfelelõ oltóanyag-ellátást, annak gyors és hatékony igénybe vételét,

d) a tûzvédelmi villamos leválasztás lehetõségét a tûzoltók életének védelme érdekében,

e) a kárhelyi rádióforgalmazást nehezítõ körülmények esetén annak megkönnyítését,

f) a mentésben közremûködõk számára az épületen belüli gyors és biztonságos közlekedést, irányfelismerést

utánvilágító vagy világító menekülési útvonaljelzõ biztonsági jelek alkalmazásával, és

g) a különbözõ tûzvédelmi berendezések, eszközök használatát, kezelését, azok utánvilágító vagy világító

biztonsági jelekkel történõ megjelölésével.

XXIV. FEJEZET

AZ ÉPÍTÕANYAGOK TÛZVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

294. § Az építõanyagoknak a tûzvédelmi elõírások alkalmazása szempontjából történõ tûzvédelmi osztályokba sorolása

a tûzveszélyességi anyagvizsgálatokban kapott mérési adatok, valamint meghatározott paraméterek és az osztályba

sorolással kapcsolatos vonatkozó mûszaki követelményekben rögzített besorolási kritériumok alapján történik.

295. § (1) A vonatkozó mûszaki követelmények táblázatos formában tartalmazza azokat a szempontokat, melyek szerint

az osztályba sorolás történik. A vonatkozó mûszaki követelmény 7-7 osztályt különböztet meg általában az építési

anyagok (kivéve a padlóburkolatok) és a padlóburkolatok, csõszigetelések vonatkozásában. Ezen osztályok jelölése:

a) A1, A2, B, C, D, E, F,

b) A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl,

c) A1L, A2L, BL, CL, DL, EL, FL.

(2) A fõ tûzvédelmi osztályok meghatározása mellett A2–E, A2L–EL tûzvédelmi osztályok esetén a füstképzõdés, és az égve

csepegés az A2fl–Dfl tûzvédelmi osztályok esetén a füstképzõdés kritériumainak figyelembe vételével további

alkategóriákat határoznak meg,

a) a füstképzõdési alkategóriák jelzései s1, s2, s3,

b) az égve csepegési alkategóriák jelzései d0, d1, d2.

(3) Azok az anyagok, amelyeknek a vonatkozó mûszaki elõírásoknak megfelelõ vizsgálattal meghatározott gyulladási

hõmérséklete alacsonyabb, mint 150 oC, az ún. kis gyulladáspontú anyagok. Ezek a kiszáradt festék- és

ragasztóanyagok, valamint a kátrány és a bitumen kivételével, építõanyagként nem használhatók fel.

(4) Az F, Ffl, és FL tûzvédelmi osztályú anyagok csak abban az esetben használhatók fel, ha kizárólag egy adott szerkezet

olyan kiegészítõ komponenseként kerülnek beépítésre, amellyel szemben az érintett termék mûszaki specifikációja

(hEN, ETA, ÉME, MSZ) szerint nincs tûzvédelmi követelmény.
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296. § (1) Építési termékek tûzvédelmi osztályainak meghatározása (a padlóburkolatok kivételével) a 15. melléklet 1. táblázat

szerint történik.

(2) Az Európai Unió hivatalos közlönyében (Official Journal) – bizottsági döntésként – rendszeresen közzéteszik

a) azoknak az anyagoknak a listáját, melyek összetételüknél fogva, minden további vizsgálat nélkül az A1 osztályba

tartozónak tekinthetõk,

b) a különbözõ termékfajták tûzvédelmi osztályba sorolási rendjét, vizsgálati módszereit és alkategóriáit, és

c) a vonatkozó mûszaki követelmény szerint gyártott termékcsoportok tûzvédelmi osztályba sorolásával

kapcsolatos adatokat.

297. § Padlóburkolatok tûzvédelmi osztályainak meghatározása a 15. melléklet 2. táblázat szerint történik.

298. § Energiaátviteli, adatátviteli és telekommunikációs kábelek bevonati anyagainak (rendszereinek) tûzvédelmi

osztályainak meghatározása a 15. melléklet 3. táblázata szerint történik.

299. § (1) Tetõk és tetõhéjalások külsõ tûzzel szembeni teljesítményének osztályozásainak meghatározása a 15. melléklet

4. táblázata szerint történik.

(2) Az osztályba sorolással kapcsolatos elõírásokat a vonatkozó szabvány tartalmazza.

106. Az épületszerkezetek tûzvédelmi osztályba sorolása

300. § (1) A1 tûzvédelmi osztályba tartozik

a) az a szerkezet, amely A1 tûzvédelmi osztályú anyagokból készül,

b) az olyan A1 tûzvédelmi osztályú anyagból készült teherhordó komponensekkel vagy merevítõ elemekkel

rendelkezõ szerkezet, amelynek fegyverzete/kéregeleme A1 tûzvédelmi osztályú, és a fegyverzet/kéreg

tûzállósági határértéke az adott követelményeknek önmagában is megfelel – beleértve a felmelegedési

határállapotot is –, függetlenül a fegyverzet/kéreg alatti és mögötti anyagok (hõ- és/vagy hangszigetelések,

egyéb kitöltõ anyagok) tûzvédelmi osztályától,

c) az a szerkezet, amelynek alapszerkezete vagy belsõ keretváza, a keretváz közötti hõ- és hangszigetelõ rétegének

anyaga és többrétegû fegyverzetének külsõ, a használati tér felõli rétege A1 tûzvédelmi osztályú, fegyverzetének

belsõ rétegei pedig A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályúak.

(2) A2 tûzvédelmi osztályba tartozik

a) az a szerkezet, amely A2 tûzvédelmi osztályú anyagokból készül,

b) az a réteges felépítésû szerkezet, mely fegyverzeteinek/kéregelemeinek anyaga A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályú,

és az e fegyverzettel/kéreggel védett belsõ réteg B, C vagy D tûzvédelmi osztályú, de az égéshõje a felület átlagára

vetítve legfeljebb 10 MJ/m2,

c) az a szilikátbázisú, B–E tûzvédelmi osztályú töltõanyaggal gyártott homogén könnyûbeton szerkezet, amely

laboratóriumi vizsgálattal igazoltan kielégíti az adott építményre meghatározott tûzállósági

határérték-követelményt, és amely szerkezet anyagának égéshõje legfeljebb 5 MJ/kg,

d) az olyan A2 tûzvédelmi osztályú anyagból készült teherhordó komponensekkel vagy merevítõ elemekkel

rendelkezõ szerkezet, amelynek fegyverzete/kéregeleme A2 tûzvédelmi osztályú, és a fegyverzet/kéreg

tûzállósági határértéke az adott követelményeknek önmagában is megfelel – beleértve a felmelegedési

határállapotot is – függetlenül a fegyverzet/kéreg alatti és mögötti anyagok (hõ- és/vagy hangszigetelések, egyéb

kitöltõ anyagok) tûzvédelmi osztályától.

(3) B tûzvédelmi osztályba tartozik az a szerkezet,

a) amelynek anyaga vagy összetevõi legalább B tûzvédelmi osztályúak,

b) amelynek belsõ komponensei C–E tûzvédelmi osztályú anyagból készültek, de tûz- vagy hõhatás ellen legalább

B tûzvédelmi osztályú anyaggal burkoltak oly módon, hogy az adott követelményeknek megfelelõ tûzállósági

határértéken belül a védett tér felé a szerkezetbõl káros mértékû füst és/vagy éghetõ olvadék nem tör elõ.

(4) C tûzvédelmi osztályba tartozik az a szerkezet,

a) amelynek anyaga vagy összetevõi legalább C tûzvédelmi osztályúak,

b) amelynek belsõ komponensei D–E tûzvédelmi osztályú anyagból készültek, de tûz- vagy hõhatás ellen legalább

C tûzvédelmi osztályú anyaggal burkoltak oly módon, hogy az adott követelményeknek megfelelõ tûzállósági

határértéken belül a védett tér felé a szerkezetbõl káros mértékû füst és/vagy éghetõ olvadék nem tör elõ.
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(5) D tûzvédelmi osztályba tartozik az a szerkezet,

a) amelynek anyaga vagy összetevõi legalább D tûzvédelmi osztályúak,

b) amelynek belsõ komponensei E tûzvédelmi osztályú anyagból készültek, de tûz- vagy hõhatás ellen legalább

D tûzvédelmi osztályú anyaggal burkoltak oly módon, hogy az adott követelményeknek megfelelõ tûzállósági

határértéken belül a védett tér felé a szerkezetbõl káros mértékû füst és/vagy éghetõ olvadék nem tör elõ.

(6) E tûzvédelmi osztályba tartozik az a szerkezet, amely E tûzvédelmi osztályú anyagokból készült, és tûz- vagy hõhatás

ellen nincs külön védelemmel ellátva.

301. § (1) Azoknak a szerkezeteknek a besorolását, amelyeknek tûzvédelmi osztálya a 300. § alapján egyértelmûen nem

határozható meg (pl. többrétegû, rétegenként eltérõ tûzvédelmi osztályú és tûztechnikai tulajdonságú anyagokból

álló szerkezet), komponenseik tûztechnikai vizsgálatok során észlelt viselkedése és tûzvédelmi osztálya

figyelembevételével kell elvégezni, illetve meghatározni.

(2) Nem befolyásolja a szerkezet tûzvédelmi osztályát

a) A1 tûzvédelmi osztályú szerkezet esetében az a bevonat vagy burkolat, amelynek vastagsága � 1,0 mm és az

égéshõje legfeljebb 2 MJ/m2 és az a ragasztó, amelynek égéshõje legfeljebb 1,4 MJ/m2,

b) A2 tûzvédelmi osztályú szerkezet esetében az a bevonat vagy burkolat, amelynek vastagsága � 1,0 mm és az

égéshõje legfeljebb 4 MJ/m2 és az a ragasztó, amelynek égéshõje legfeljebb 4 MJ/m2.

107. Az épületszerkezetek tûzállósági teljesítmény jellemzõi

302. § Az egyes épületszerkezetek tûzállósági teljesítmény jellemzõinek meghatározása, igazolása

a) független akkreditált laboratóriumban végzett vizsgálattal,

b) a vonatkozó Eurocode tûzállósági méretezési szabványok alapján,

c) jogszabályban meghatározott módon

történik.

303. § A tûzvédelmi osztályt, valamint a tûzállósági teljesítmény jellemzõket a termékek forgalmazásához kibocsátott

engedélyekben (építõipari mûszaki engedély – ÉME, európai mûszaki engedély ETA), valamint a tanúsító szervezet

által kibocsátott igazolásban (tûzvédelmi megfelelõségi igazolás – TMI, CE megfelelõségi igazolás) foglaltak szerint

kell figyelembe venni.

108. Épületszerkezetek tulajdonságainak jellemzése

304. § Az épületszerkezeteket meghatározott tulajdonságok alapján kell jellemezni, melyeknek jelölése a magyar ábécé

betûinek használatával történik, az alábbiak szerint:

a) R – teherhordó képesség: a szerkezeti elemek azon képessége, hogy egy bizonyos ideig egy vagy több oldalukon

fennálló meghatározott mechanikai igénybevétel mellett ellenállnak a tûz hatásának szerkezeti stabilitásuk

bármilyen vesztesége nélkül,

b) E – integritás: az épületszerkezetnek egy elválasztó funkcióval rendelkezõ olyan képessége, hogy tûznek az egyik

oldalán történõ kitéttel szemben ellenáll anélkül, hogy a tûz a lángok vagy a forró gázok átjutása következtében

átterjedne a másik oldalra, s azok vagy a ki nem tett felületen, vagy a felülettel szomszédos bármely anyagon

gyulladást okozhatnának,

c) I – szigetelés: az épületszerkezet azon képessége, hogy ellenáll a csak egyik oldalon bekövetkezõ tûzkitétnek

anélkül, hogy szignifikáns hõátadás eredményeként a tûz átjutása bekövetkezne a kitett felületrõl a ki nem tett

felületre,

d) W – sugárzás: az épületszerkezeti elemek azon képessége, amely egy oldalon történõ tûzkitét esetén vagy

a szerkezeten keresztül, vagy a ki nem tett felülettõl a szomszédos anyagok felé irányuló jelentõs hõsugárzás

csökkentése eredményeként csökkenti a tûz átmenetének valószínûségét,

e) M – mechanikai hatás: az épületszerkezeteknek az a képessége, hogy ütésnek ellenállnak abban az esetben, ha

a tûzben egy másik komponens szerkezeti hibája következtében az illetõ szerkezethez ütõdik,

f) C – önzáródás: egy ajtó- vagy zsaluszerkezet azon képessége, hogy automatikusan becsukódik, s ezáltal lezár egy

nyílást,

27924 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám



g) S – füstáteresztés: épületszerkezetek azon képessége, hogy csökkentik, vagy eliminálják a gázok vagy a füst
átjutását az épületszerkezet egyik oldaláról a másikra,

h) G – „koromtûzzel” szembeni ellenálló képesség: kémények és égéstermék-elvezetõk ellenálló képessége
koromlerakódásból származó tûzzel szemben,

i) P vagy PH – üzemképesség fenntartása: kábelek áramellátási vagy jelátviteli képességének folyamatos
fennmaradása tûz esetén,

j) K – tûzvédõ képesség: fal és mennyezetburkolatok azon képessége, amely a mögöttük/fölöttük lévõ
anyagnak/szerkezetnek egy bizonyos ideig védelmet biztosít tûzzel, szenesedéssel és más hõkárosodással
szemben.

109. Osztályozási lehetõségek szerkezettípusonként

305. § Térelhatároló funkció nélküli teherhordó szerkezetek, oszlopok, pillérek, gerendák, lépcsõk, erkélyek, kezelõjárdák
osztályozási lehetõségei a 15. melléklet 5. táblázata szerint történik.

306. § Térelhatároló funkcióval rendelkezõ teherhordó szerkezetek esetében
a) a falak osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 6. táblázata,
b) a födémek, tetõk osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 7. táblázata
tartalmazza.

307. § Nem minõsülnek teherhordó szerkezetnek
a) a válaszfalak, melyek osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 8. táblázata tartalmazza,
b) a tûzvédõ mennyezeti membránok, melyek osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 9. táblázata tartalmazza,

valamint az osztályozást az „(i®o)”, (o®i)” vagy „(i«o)” jelekkel kell kiegészíteni az alapján, hogy a szerkezet
a követelményeknek csak belülrõl kifelé, kívülrõl befelé, vagy mindkét irányban megfelel,

c) a függönyfalak, külsõ homlokzati vázkitöltõ falak (üvegezett szerkezetek is), melyek osztályozási lehetõségeit

a 15. melléklet 10. táblázata tartalmazza, továbbá az osztályozás az „(i®o)”, (o®i)” vagy „(i«o)” jelekkel egészül ki
annak jelölésére, hogy a szerkezet a követelményeknek csak belülrõl kifelé, kívülrõl befelé, vagy mindkét irányban
megfelel, a szerkezet stabilitását úgy kell megõrizze, hogy az E, vagy az EI besorolást minõsítõ vizsgálat idõtartama 
alatt nem hullhat olyan részekre, amelyek személyi sérülést okozhatnak.

308. § Álpadlók osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 11. táblázat tartalmazza.

309. § Csõ-, szellõzõvezetékek és kábelek szerkezeti átvezetési, áttörési réseinek, valamint hosszanti hézagai
tömítõrendszereinek osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 12. táblázat tartalmazza.

310. § Tûzgátló ajtók, ablakok, zsaluk osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 13. táblázat tartalmazza, továbbá az önzáródás
kritériumának kiegészítõ jelzésére a C0…C5 kategóriák szolgálnak.

311. § (1) Füstgátló ajtók, zsaluk osztályozási lehetõségei az alábbiak:
a) Sa – szobahõmérsékleten igazolt füstzáró képesség,
b) Sm – közepes hõmérsékleten igazolt füstzáró képesség.

(2) Az önzáródás kritériumának kiegészítõ jelzésére továbbá a C0…C5 kategóriák szolgálnak.

312. § Konvejor szerkezetek záróelemeinek osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 14. táblázata tartalmazza, továbbá az
önzáródás kritériumának kiegészítõ jelzésére a C0…C5 kategóriák szolgálnak.

313. § Gépészeti csatornák, aknák határolószerkezeteinek osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 15. táblázata tartalmazza,

továbbá az osztályozás az „(i®o)”, (o®i)” vagy „(i«o)” jelekkel egészül ki annak jelölésére, hogy a szerkezet
a követelményeknek csak belülrõl kifelé, kívülrõl befelé, vagy mindkét irányban megfelel. Ezen felül a „ve” vagy „ho”
szimbólumok jelzik, hogy a szerkezet vízszintes vagy függõleges használatra alkalmas.
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314. § A tûzvédõ fal- és mennyezetburkolatok, tûzvédõ álmennyezetek osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 16. táblázata 
tartalmazza.

315. § Szellõzõvezetékek és -csatornák osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 17. táblázata tartalmazza, melyben

a) az osztályozás az „(i®o)”, (o®i)” vagy „(i«o)” jelekkel egészül ki annak jelölésére, hogy a szerkezet
a követelményeknek csak belülrõl kifelé, kívülrõl befelé, vagy mindkét irányban megfelel,

b) ezen felül a „ve” vagy „ho” szimbólumok jelzik, hogy a szerkezet vízszintes vagy függõleges használatra alkalmas, és
c) az „S” szimbólum a szivárgásra vonatkozó külön korlátozásoknak való megfelelést jelenti.

316. § Tûzgátló csappantyúk osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 18. táblázata tartalmazza, amelynél

a) az osztályozás az „(i®o)”, (o®i)” vagy „(i«o)” jelekkel egészül ki annak jelölésére, hogy a szerkezet
a követelményeknek csak belülrõl kifelé, kívülrõl befelé, vagy mindkét irányban megfelel,

b) ezen felül a „ve” vagy „ho” szimbólumok jelzik, hogy a szerkezet vízszintes vagy függõleges használatra alkalmas, és
c) az „S” szimbólum a szivárgásra vonatkozó külön korlátozásoknak való megfelelést jelenti.

317. § Tûzvédõ álmennyezet osztályozási lehetõségei az alábbiak

Teljesítmény jelölése
REI – a fogadó födémszerkezettel együtt kerül meghatározásra

318. § A fa-, fém-, beton-, vasbeton- és egyéb kompozit szerkezetek tûzállósági teljesítményének növelésére, fokozására
tûzgátló bevonatok, burkolatok is használhatók, melyek hatékonyságának megállapítása – a fogadószerkezettel
együtt – szabványos laboratóriumi vizsgálatokkal, vagy Eurocode szerinti számításokkal történik.

XXV. FEJEZET
AZ ÉPÍTMÉNYEK ÁLTALÁNOS TÛZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI

110. Tûzállósági fokozatok

319. § Az építményt vagy annak tûzszakaszát – a tûzveszélyességi osztályba sorolástól függõen – úgy kell kialakítani, hogy
a) „A” és „B” tûzveszélyességi osztály esetén I–II., 
b) „C” tûzveszélyességi osztály esetén I–III., 
c) „D” tûzveszélyességi osztály esetén I–IV., és
d) „E” tûzveszélyességi osztály esetén I–V. 
tûzállósági fokozatú legyen.

320. § (1) Tûzveszélyességi osztályba sorolástól függetlenül I. tûzállósági fokozatnak megfelelõen kell kialakítani
a) a magas épületet,
b) a tömegtartózkodásra szolgáló épületet, amelyben a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség tartalmaz 13,65 m-t

meghaladó padlószint-magasságú teret, és
c) az a)–b) pontokban említett épület alatti pinceszintet, oly módon, hogy az épület szintszáma vagy a talajszint

alatti szintek tényleges száma közül a nagyobb kerüljön figyelembevételre.
(2) Tûzveszélyességi osztályba sorolástól függetlenül legalább II. tûzállósági fokozatnak megfelelõen kell kialakítani

a) az I. tûzállósági fokozatba nem tartozó középmagas épületet,
b) a bölcsõdét, az óvodát, a szociális otthont,
c) a zárt, 20-nál több gépjármû tárolására szolgáló gépjármûtároló épületet, tûzszakaszt,
d) a mozgásukban és cselekvõképességükben korlátozott személyek elhelyezésére, oktatására, nevelésére,

kezelésére, foglalkoztatására szolgáló kétszintesnél magasabb épületet,
e) a mozgásukban és cselekvõképességükben korlátozott személyek elhelyezésére, oktatására, nevelésére,

kezelésére, foglalkoztatására szolgáló funkciót tartalmazó tûzszakaszt, amelyet az épület második szintje felett
helyeznek el, valamint

f) az I. tûzállósági fokozatba nem tartozó épületek alatti pinceszintet, oly módon, hogy az épület szintszáma vagy
a talajszint alatti szintek tényleges száma közül a szigorúbb kerüljön figyelembevételre.
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(3) Tûzveszélyességi osztályba sorolástól függetlenül legalább III. tûzállósági fokozatnak megfelelõen kell kialakítani

a) az (1) és (2) bekezdésben nem említett közösségi épületet, -tûzszakaszt, a kétszintesnél magasabb lakóépületet,

-tûzszakaszt, ha az épület legfelsõ használati szintje nem haladja meg a 13,65 m szintmagasságot,

d) a többszintes nyitott gépjármûtárolót, valamint

e) a mozgásukban és cselekvõképességükben korlátozott személyek elhelyezésére, oktatására, nevelésére,

kezelésére, foglalkoztatására szolgáló legfeljebb kétszintes épületet, vagy az elsõ és második szinten kialakított, az

elõzõekben taglalt funkciót tartalmazó tûzszakaszt.

(4) Tûzveszélyességi osztályba sorolástól függetlenül legalább IV. tûzállósági fokozatnak megfelelõen kell kialakítani

a) a „C” tûzveszélyességi osztályba sorolású nyitott fedett terek épületszerkezeteit,

b) a legfeljebb egy pinceszinttel, földszinttel és egy emeleti szinttel (vagy beépített tetõtérrel) rendelkezõ lakó- és

üdülõépületeket, valamint

c) az egyszintes közösségi rendeltetésû épületet, amelynek befogadóképessége nem haladja meg az 50 fõt.

(5) Tûzveszélyességi osztályba sorolástól függetlenül V. tûzállósági fokozatnak megfelelõen lehet kialakítani az

egyszintes üdülõ- és a (4) bekezdés c) pontjától függetlenül azon közösségi épületetet, amelynek befogadóképessége

legfeljebb 25 fõ.

321. § (1) Az egyszintes, „A” és „B” tûzveszélyességi osztályú nyitott fedett terek tetõszerkezetét tartó pillérek, oszlopok legalább

A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályú, R15 tûzállósági határértékû szerkezetbõl készüljenek.

(2) Azok a tûzszakaszok, amelyek teljes területe önmûködõ tûzjelzõ- és oltóberendezéssel van ellátva, vagy területük

a vonatkozó jogszabályban megengedett alapterület legfeljebb 25%-a, a szintszámnak megfelelõen eggyel

alacsonyabb tûzállósági fokozathoz tartozó tûzállósági határértékû épületszerkezetekbõl létesíthetõk.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek

a) a mozgásukban és cselekvõképességükben korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló tûzszakaszt tartalmazó

épületek,

b) a tömegtartózkodásra szolgáló tûzszakaszt tartalmazó épületek,

c) a középmagas, magas épületek, valamint

d) az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályú tûzszakaszok.

(4) Jogszabály a 319. §-ban és a 320. §-ban foglaltaktól eltérõ követelményeket is megállapíthat.

(5) Ha a tûzállósági fokozat az elõzõek alapján nem állapítható meg, azt az OKF határozza meg.

322. § (1) Azon nyitott fedett terek épületszerkezeteit, melyek a tárolt anyagok idõjárás elleni védelmére szolgálnak, tûzvédelmi

osztály és tûzállósági követelmény nem érinti, ha a szabadtéri tárolásra vonatkozó követelmények teljesülnek

(tûzszakasz-méret, továbbá egymástól és építményektõl való távolság).

(2) A növénytermesztési célú üvegházak, fóliasátrak szerkezeteit tûzvédelmi osztály és tûzállósági követelmény nem

érinti.

111. Alkalmazás

323. § (1) Az épület tûzállósági fokozatát úgy kell meghatározni, hogy az egyes rendeltetések, épületrészek és tûzveszélyességi

osztályok tûzállósági fokozat-követelményei közül a szintszámokhoz rendelten a legszigorúbbat kell figyelembe venni

a – pinceszintekre vonatkozó szabályok kivételével – a 319–320. §-ban meghatározott esetekben.

(2) Egy épületen belül eltérõ tûzállósági követelményû épületrészek akkor létesíthetõek, ha

a) az épületrészek egymás mellett kerülnek kialakításra,

b) statikailag nem függnek össze,

c) dilatációs hézaggal elválasztottak, valamint

d) a dilatáció vonalában beépített tûzgátló szerkezetekkel elválasztottak.

(3) A (2) bekezdés esetében a tûzgátló szerkezetek a szigorúbb tûzállósági fokozatú tûzszakaszhoz tartozzanak. Az eltérõ

tûzállósági fokozatú tûzszakaszok önálló kiürítési útvonalakkal rendelkezzenek, de a kiürítés az egyik tûzszakaszból

a másik tûzszakaszon keresztül is biztosítható, ha az más módon nem oldható meg.

(4) Tûzállósági fokozattól függetlenül gyermekek elhelyezésére, foglalkoztatására szolgáló helyiséget bölcsõde esetében

kizárólag földszinten, míg óvoda és iskola mozgásukban és/vagy cselekvõképességükben korlátozott gyermekek

oktatására szolgáló részeit földszinten és a közvetlenül a felette lévõ szinten lehet kialakítani.

(5) Általános és középfokú oktatási intézmény oktatásra szolgáló részeit legfeljebb középmagas szinten lehet kialakítani.
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324. § Tûzvédelmi szempontból a tetõteret építményszintnek kell tekinteni, ha az ott beépített rész a tetõtér bruttó

alapterületének 25%-át meghaladja.

112. Épületszerkezetek tûzvédelmi követelményei

325. § Az épületek tartó- és szakipari szerkezeteire vonatkozó tûzvédelmi követelményeket a tûzszakasz tûzállósági fokozata

és az épületek szintszáma alapján kell meghatározni.

326. § (1) Az épületszerkezetek tûzvédelmi követelményei nem vonatkoznak

a) az állványzatokra, állvány jellegû építményekre,

b) az életvédelmi létesítményekre (óvóhelyek),

c) a robbanóanyagok, pirotechnikai termékek elõállítására, felhasználására és tárolására szolgáló épületekre.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt építmények esetében, melyekre nincs tûzvédelmi elõírás, a vonatkozó követelményeket

– ha jogszabály másként nem rendelkezik – az OKF határozza meg.

327. § (1) Rendszerengedéllyel rendelkezõ építési módszerek, a könnyûszerkezetes technológiával készülõ épületek csak

akkreditált intézet által bevizsgált technológiával és szerkezeti elemekkel, rétegrenddel, kialakítással létesíthetõek.

(2) Azon konténerek esetében, amelyek villamos, valamint gépészeti szerelvényt nem tartalmaznak, a szabadtérre

vonatkozó elõírásokat kell alkalmazni.

(3) Azon konténerek, amelyek nem felelnek meg a (2) bekezdésben foglalt kritériumoknak feleljenek meg az épületekre

vonatkozó elõírásoknak.

328. § A 16. melléklet 1–5. táblázataiban és a 16. melléklet 7. táblázatában a külsõ vázkitöltõ falak, továbbá a függönyfalak

esetében az „o	i”-vel jelzett „külsõ tûzhatás” igénybevételi kritériumok alkalmazása a tûzvédelmi megfelelõség

igazolásához az Országos Tûzvédelmi Szabályzat hatályba lépésének idõpontjától számított 18 hónap elteltével

kötelezõ.

329. § (1) Az I. tûzállósági fokozatú épületek szerkezeteinek a 16. melléklet 1. táblázatában foglalt követelményeket kell

kielégíteniük.

(2) A II. tûzállósági fokozatú épületek szerkezeteinek a 16. melléklet 2. táblázatban foglalt követelményeket kell

kielégíteniük.

(3) A III. tûzállósági fokozatú épületek szerkezeteinek a 16. melléklet 3. táblázatban foglalt követelményeket kell

kielégíteniük.

(4) A IV. tûzállósági fokozatú épületek szerkezeteinek a 16. melléklet 4. táblázatban foglalt követelményeket kell

kielégíteniük.

(5) Az V. tûzállósági fokozatú épületek szerkezeteinek a 16. melléklet 5. táblázatban foglalt követelményeket kell

kielégíteniük.

113. A 16. melléklet 1–5. táblázatainak alkalmazását segítõ, kiegészítõ követelmények

330. § A középmagas épületek esetében az 1–2. táblázatok F oszlopában, a magas épületek esetében az 1. táblázat

G oszlopában található követelményeket kell alkalmazni.

331. § (1) A táblázatokban megadott tûzállósági vizsgálati követelmények mellett, ha a tûzállósági vizsgálat során a szerkezetet

egyéb olyan kritériumokra is vizsgálták, amelyre az adott helyen nincs követelmény, a szerkezet alkalmazható, így az

EI 60 követelmény esetén alkalmazható REI 60 minõsítésû, de akár R90 EI 60 minõsítésû szerkezet is. A táblázatokban

szereplõ M teljesítményt a 20 cm vagy annál vastagabb vakolatlan beton vagy vasbeton falszerkezet, illetve a 30 cm

vagy annál vastagabb vakolatlan tégla falszerkezet laboratóriumi vizsgálat nélkül is teljesíti.

(2) Az egymással kapcsolatban álló teherhordó szerkezetek tûzállósági követelmény idõtartama alatti, tûz során

bekövetkezõ alakváltozását figyelembe kell venni az épület szerkezetének kialakításakor, különös tekintettel

a hõtágulás következtében veszélybe kerülõ kapcsolódó szerkezeti részekre (többek között orom- és tûzfalak

stabilitása, húzott szerkezetek).
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(3) Az egyes épületszerkezetekre vonatkozó követelményeket a 16. melléklet 1–5. táblázatainak alkalmazásával az

épületszerkezetek épületen belül betöltött statikai szerepének, a teherátadás rendjének figyelembevételével kell

meghatározni. Egy tartószerkezet alátámasztására, gyámolítására, függesztésére, merevítésére nem alkalmazható az

adott szerkezet tûzállósági követelményénél kisebb tûzállóságú szerkezet. Így az épület tetõfödémének

tartószerkezetérõl függesztett függõleges teherhordó szerkezet esetén a tetõfödém tartószerkezetének a függõleges

teherhordó szerkezetre vonatkozó követelményeket kell kielégíteni, mivel a tetõfödém tartószerkezetének

tönkremenetele magával vonja a függõleges teherhordó szerkezetek tönkremenetelét is.

(4) Az épületszintek között a tûzterjedési határértéket biztosítani kell.

(5) Azon építészeti kialakítás esetén, amikor a födém és a külsõ térelhatároló falszerkezet nem illeszkedik egymáshoz vagy

nem metszik egymást, az építményszintek közötti tûzterjedés megakadályozását a homlokzati falszerkezet mögött az

épület belsõ terében kell megoldani.

(6) A 16. melléklet 1–5. táblázataiban a vázkitöltõ- és függönyfalakra vonatkozó követelményeket nyílás nélküli

szerkezetek esetében kell alkalmazni.

(7) Nincs tûzállósági határérték követelmény azon függönyfalakkal szemben, ahol a függönyfal mögött legalább 1,30 m

függõleges, a födém síkját metszõ, a 16. melléklet 1–5. táblázataiban a tervezett födémszerkezet tûzvédelmi

követelményeit kielégítõ falszerkezet létesül, továbbá a függönyfal és a falszerkezet közötti hézag a falszerkezetre

vonatkozó követelménynek megfelelõ tûzgátló tömítéssel ellátott.

(8) Az építményszintek számának megállapításakor valamennyi szintet figyelembe kell venni a pinceszint(ek), az alagsor,

a szintosztó födém, a tetõszint és a tetõfelépítmény szintje kivételével.

332. § (1) Nyílásos homlokzaton E–F tûzvédelmi osztályú burkolati-, bevonati-, hõszigetelõ rendszer nem alkalmazható.

(2) Homlokzati tûzterjedési határérték-követelmény van

a) a homlokzati tûzterjedési gát kritériumait nem kielégítõ nyílásos homlokzati megoldásoknál,

b) a homlokzati tûzterjedési gát kritériumait kielégítõ nyílásos homlokzatokon B–D tûzvédelmi osztályú burkolati-,

bevonati-, hõszigetelõ rendszerek, valamint légréses A1–D tûzvédelmi osztályú burkolati-, bevonati-, hõszigetelõ

rendszerek alkalmazásakor,

c) valamint – az A1, A2 tûzvédelmi osztályú szerkezet kivételével – a külsõ térelhatároló falszerkezettel szemben.

(3) A homlokzati tûzterjedési határérték-követelmény az épületek szintszámának függvényében – a vonatkozó mûszaki

követelmény szerinti vizsgálattal igazoltan –

a) 2 vagy 3 szintes épületnél Th � 15 perc,

b) 4 vagy 5 szintes épületnél Th � 30 perc, és

c) középmagas, magas vagy 5 szintnél magasabb épületnél Th � 45 perc.

(4) Az I. tûzállósági fokozatban építendõ épületek nyílásos homlokzatain csak A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályú burkolati-,

bevonati- és egyéb hõszigetelõ rendszerek alkalmazhatók.

(5) A B–E tûzvédelmi osztályú hõszigetelõ maggal rendelkezõ 10 cm-nél vastagabb burkolati- bevonati- és egyéb

hõszigetelõ rendszereket az alábbiak szerint kell kialakítani:

a) a homlokzati nyílások felett legalább 20 cm szélességû-, teljes felületen felragasztott-, A1 vagy A2 tûzvédelmi

osztályú anyagból készülõ tûzvédelmi célú sávot kell elhelyezni – az általános homlokzati felületen alkalmazott

hõszigetelõ anyag helyett és azzal azonos vastagságban –, melynek a nyílás mindkét oldalán legalább 30 cm-rel

túl kell nyúlnia, vagy

b) a tûzvédelmi célú sáv legalább 20 cm szélességgel, A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályú anyagból a homlokzati

nyílások felett megszakítás nélkül végighúzódóan is kialakítható. A homlokzati nyílás felsõ-, illetve a tûzvédelmi

célú sáv alsó éle között legfeljebb 50 cm távolság lehet. A sáv kialakítása többszintes épület esetében két

épületszintenként kötelezõ. Középmagas és magas épület esetén a sáv kialakítása 13,65 m építményszint

magasságig két épületszintenként, felette szintenként kötelezõ.

333. § (1) A homlokzati tûzterjedési határérték-követelmény, és a homlokzati tûzterjedés elleni gát helyettesíthetõ az erre a célra

megfelelõ, homlokzatot védõ beépített automatikus oltóberendezéssel. Sprinkler oltóberendezés akkor

alkalmazható, ha az adott tûzszakasz teljes területe sprinkler oltóberendezéssel védett. A homlokzatot védõ

oltóberendezés kialakításának módját (többek között vízfüggöny, sprinkler, vízköd) az I. fokú tûzvédelmi hatóság

határozza meg.
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(2) Az átszellõztetett légréses homlokzatburkolatok esetében alkalmazott hõszigetelés csak A1 tûzvédelmi osztályú lehet.

Átszellõztetett légrés esetén az épületszerkezeteket úgy kell kialakítani, hogy a légrésben a homlokzati tûzterjedési

határérték követelményen belül ne következhessen be tûzterjedés.

(3) Lépcsõházak, továbbá olyan kétszintes épület esetén, ahol a két szint egy rendeltetési egységet vagy egy összefüggõ

légterû helyiséget alkot, annak homlokzati nyílásai között nincs tûzterjedési határérték-követelmény.

(4) Átriumok esetében, amennyiben a földszinti tér a felette elhelyezkedõ szintektõl eltérõ tûzszakaszba tartozik, akkor az

átriumhoz csatlakozó tûzszakasz(ok)tól tûzterjedési gáttal választandó el.

(5) Azon épületnél, amelyre vonatkozóan tûzterjedési határérték-követelmény van, ott a B–E tûzvédelmi osztályú

hõszigetelõ maggal rendelkezõ, vagy a légréses homlokzati burkolati-, bevonati- és egyéb hõszigetelõ rendszerek

kivitelezésének megkezdését a kivitelezést végzõnek – a kivitelezési munka megkezdése elõtt legalább 5 nappal – az

illetékes tûzvédelmi hatóság és a tanúsító szervezet részére be kell jelenteni, melyben fel kell tüntetni az alkalmazott

rendszer megfelelõségi igazolásának számát. A tanúsító szervezet a kivitelezési munkák és az alkalmazott hõszigetelõ

rendszer megfelelõségét az állami támogatású pályázatok esetében ellenõrzi, egyéb esetben ellenõrizheti. Az

ellenõrzésrõl készült minõsítõ iratot a tûzoltóság részére 8 napon belül megküldi.

(6) A bejelentés elmulasztása vagy a tanúsító szervezet által tûzvédelmi szempontból nem megfelelõnek minõsített

burkolati, bevonati és egyéb hõszigetelõ rendszer alkalmazása a vonatkozó jogszabályok szerinti hatósági intézkedést

vonja maga után, melyet az illetékes tûzvédelmi hatóság rendel el.

(7) Nem megfelelõ, vagy nem megfelelõen kialakított homlokzati burkolati, bevonati és egyéb hõszigetelõ rendszerek

alkalmazása tûzvédelmi szempontból az épület nem megfelelõségét vonja maga után.

334. § A 332–333. §-ban megfogalmazott követelmények nem vonatkoznak az épületek nyílás nélküli lábazati falaira.

335. § A II. tûzállósági fokozatú és a III. tûzállósági fokozatú, 3–5 szintes épületekben legfeljebb 300 m2 alapterületû

rendeltetési egységen belül a menekülési útvonalakat határoló falak kivételével C, D, E tûzvédelmi osztályú EI 15

minõségû válaszfalakat is lehet alkalmazni.

336. § (1) A bölcsõde, óvoda, szociális otthon, a mozgásukban vagy cselekvõképességükben korlátozott személyek

elhelyezésére, oktatására, nevelésére, kezelésére szolgáló rendeltetési egységek, valamint az I. tûzállósági fokozatból

építendõ épületek kivételével, ha azt egyéb építési elõírás lehetõvé teszi, helyiségen belül tûzállósági határérték

nélküli, legalább D tûzvédelmi osztályba tartozó szintosztó födém és az azt kiszolgáló lépcsõszerkezet létesítése

megengedett.

(2) Egyéb esetben az osztófödémek (szintosztó födémek) szerkezetei tûzvédelmi osztályának és tûzállósági

határértékének meghatározása a 16. melléklet 1-4. táblázatai alapján az épületek tûzállósági fokozatának és

szintszámának figyelembe vételével az „emeletközi födémekre” vonatkozó követelmények szerint történjen.

337. § (1) Az épület tûzállósági fokozatától függetlenül egy tûzszakaszon belül, azonos rendeltetésû helyiségek (többek között

irodák, mûtermek) között tûzállósági határértékkel nem rendelkezõ üveg- vagy üvegezett szerkezeteket is lehet

alkalmazni.

(2) Egy tûzszakaszon belül, azonos rendeltetésû helyiségek között tûzvédelmi követelmény nélküli válaszfalak is

alkalmazhatóak, amennyiben az adott rendeltetési egység teljes területén beépített automatikus tûzjelzõ- és

oltóberendezés kerül kialakításra.

(3) Az (1), (2) bekezdésben foglaltak kivételével a falszerkezetekben alkalmazott üveg- vagy üvegezett szerkezetek

tûzállósága – a nyílászárók kivételével –feleljen meg az adott fal tûzállósági határértékének.

(4) Az I. tûzállósági fokozatú épületekben, valamint az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó termelési (üzemi)

épületekben az üvegfalak vagy üvegezett falszerkezetek B–F tûzvédelmi osztályú anyagokat (betéttáblákat,

bordázatot) nem tartalmazhatnak.

338. § (1) Menekülési útvonal falszerkezeteként normál üvegszerkezet csak akkor alkalmazható, ha az épület teljes területén,

míg vegyes rendeltetésû épület esetén az adott rendeltetési egység teljes területén beépített automatikus tûzjelzõ- és

oltóberendezés kerül kialakításra, és az üvegezett szerkezetek mindkét oldala sprinklerfejekkel vagy vízköddel oltó

rendszerrel védett.
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(2) Menekülési útvonal falszerkezeteként EW jelû üvegszerkezet csak akkor alkalmazható, ha az épület teljes területén,

míg vegyes rendeltetésû épület esetén az adott rendeltetési egység teljes területén beépített automatikus tûzjelzõ- és

oltóberendezés kerül kialakításra.

(3) Az elõzõeken túl EW jelû üvegszerkezet ott is alkalmazható, ahol az üvegszerkezet egyik oldalán sem haladja meg

a tûzterhelés az 50 MJ/m2 értéket, valamint ahol a hõsugárzásból adódó tûzterjedéssel nem kell számolni.

339. § (1) A tartószerkezetekre vonatkozó tûzállósági határérték-követelményt ki lehet elégíteni

a) a használati tér felõli burkolat vagy tûzgátló álmennyezet alkalmazásával, ha az a tartószerkezettel együtt

biztosítja a tartószerkezetre elõírt tûzállósági követelményt, vagy önálló tûzállósági határértékkel rendelkezõ

mennyezeti membrán tûzvédõ képességével,

b) a tartószerkezeti elemek és azok szerkezeti kapcsolatainak Eurocode szerinti erõtani és tûzállósági méretezésével,

c) akkreditált laboratóriumban végzett tûzállósági vizsgálattal igazoltan, vagy

d) a 424–427. §-ok szerint igazoltan.

(2) A tartószerkezet tûzvédelmére alkalmazott burkolat tûzvédõ képessége figyelembe vehetõ, ha

a) a burkolat mögött, a tartószerkezet felõli oldalon gyújtóforrást okozható gépészeti vezeték, berendezés vagy

villamos kötés nem található,

b) a burkolat síkjába vagy a burkolat síkja mögé kerülõ épületgépészeti és épületvillamossági szerelvények beépítési

módja a burkolat folytonosságát nem szakítja meg, valamint

c) a burkolatot áttörõ és önmagukban gyújtóforrást nem okozó épületgépészeti vezetékek (csatornaszellõzõ)

a burkolat síkjában a burkolat tûzvédõ képességével megegyezõ és a burkolatot áttörõ vezeték jellegének

megfelelõ tûzgátló tömítéssel, illetve elzáró szerelvénnyel ellátottak.

114. Beépített tetõterekre vonatkozó egyedi követelmények

340. § Beépített tetõterek tûzállósági követelményeinek meghatározása történhet

a) a tetõteret is tartalmazó tûzszakasz tûzállósági fokozata alapján, a 16. melléklet 1–4. táblázatai szerint,

b) a tetõtér kivételével legfeljebb 3 szintes és I–III. tûzállósági fokozatú épületek esetén a 16. melléklet 6. táblázat

követelményei is alkalmazhatóak, azonban

c) a beépítéssel középmagassá váló épületnél a 16. melléklet 6. táblázat nem alkalmazható.

115. A 16. melléklet 6. táblázatának alkalmazását segítõ, kiegészítõ követelmények

341. § (1) A tartószerkezetekre vonatkozó tûzállósági határérték-követelményt ki lehet elégíteni a 339.§ (1) bekezdésben

foglaltak szerint is.

(2) A tartószerkezet tûzvédelmére alkalmazott burkolat tûzvédõ képessége akkor vehetõ figyelembe, ha annak kialakítása

megfelel a 339. § (2) bekezdésben foglaltaknak.

(3) Tetõsík ablakok alkalmazása esetén a káva burkolata a tûzvédõ burkolattal megegyezõ tûzvédõ képességû és

kialakítású legyen.

(4) A tetõszerkezet nyílásos homlokzati sík elé lógó szakaszát (eresz) alsó síkján és homlokvonalán teljes hosszában és

szélességében a belsõ burkolat tûzvédõ képességével megegyezõ, alsó tûzhatás elleni védelemmel kell ellátni.

A tûzhatás elleni védelem a 17. melléklet 1. ábráján foglaltak szerint kialakítható.

(5) A 16. melléklet 6. táblázat alkalmazásának feltétele, hogy

a) a tetõre való kijutást és a be nem épített tetõtéri rész megközelíthetõsége biztosított legyen, a be nem épített

tetõtéri részbe vezetõ nyílászáró legalább EI 15 minõségû legyen, valamint

b) tetõtérben óvodák, valamint mozgásukban és cselekvõképességükben korlátozott gyermekek részére létesített

iskola, oktatási helyiségei nem alakíthatók ki.

342. § Egyszintes csarnoképületek szerkezetei a 16. melléklet 7. táblázatában foglalt követelményeknek megfelelõen is

létesíthetõek.
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116. A 16. melléklet 7. táblázat alkalmazását segítõ, kiegészítõ követelmények

343. § (1) A csarnoképület fogalmának nem megfelelõ egyszintes építmények szerkezetei tûzállósági követelményeit

a 16. melléklet 1–5. táblázatai szerint kell megállapítani.

(2) Ha a csarnok részben vagy egészében alápincézett, a födémek tûzvédelmi osztályát és tûzállósági követelményeit

a 16. melléklet 1–3. táblázatai szerint kell megállapítani.

(3) A IV. és V. tûzállósági fokozatú csarnoképületek alatt pinceszint nem létesíthetõ.

(4) A csarnoképület teherhordó acélszerkezetei – amely vonatkozik a vékonyfalú, 5 mm alatti acélszerkezetekre is –

járulékos tûzállóságot növelõ védelem nélkül készíthetõk

a) az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó ipari épületekben,

b) a III–V. tûzállósági fokozatú ipari, mezõgazdasági és tárolási épületekben 500 MJ/m2 számított tûzterhelésig,

c) iskolai tornatermekben és azokban a testnevelési célokat szolgáló helyiségekben, ahol B–F tûzvédelmi osztályba

tartozó anyagú lelátó nem kerül kialakításra és a befogadó képesség legfeljebb 500 fõ, valamint

d) a rendeltetéstõl függetlenül akkor, amikor a tetõ hõszigetelés nélküli (hidegtetõ) és olyan anyagból készül,

amelyeknek a tûzzel szemben nincs számottevõ ellenállása (TH � 15) és az épületben álmennyezet vagy a teret

felülrõl lezáró egyéb szerkezet nem kerül beépítésre.

(5) Az egyszintes épület (tûzszakasz) osztószint (szintosztó födém) tartószerkezetei az I–II. tûzállósági fokozatú épületben

védelem nélküli acélból, a III. tûzállósági fokozatú épületekben D tûzvédelmi osztályba sorolt szerkezetbõl is

készülhetnek.

117. Lakó és közösségi funkciójú tûzszakaszok

344. § (1) Többszintes lakó és közösségi tûzszakaszok legnagyobb megengedett területeit a 16. melléklet 8. táblázata

tartalmazza.

(2) Középmagas lakó és közösségi rendeltetésû tûzszakaszok legnagyobb megengedett területeit a 16. melléklet

9. táblázata tartalmazza.

(3) Magas lakó és közösségi rendeltetésû tûzszakaszok legnagyobb megengedett területeit a 16. melléklet 10. táblázata

tartalmazza.

(4) Ha az épület tûzszakaszának egészére kiterjedõ automatikus tûzjelzõ és oltóberendezés létesül, a maximálisan

megengedett tûzszakasz-területek többszintes épület esetében 100%-kal, míg középmagas, magas épületek

esetében 50%-kal növelhetõk.

118. Ipari és mezõgazdasági üzemi tûzszakaszok

345. § (1) Az ipari és mezõgazdasági üzemi tûzszakaszok legnagyobb megengedett területeit a 16. melléklet 11. táblázata

tartalmazza.

(2) Ha az ipari épület középmagas besorolású, a legnagyobb megengedett tûzszakasz-területeket 30%-kal, ha magas

besorolású, 50%-kal kell csökkenteni.

(3) Ha az épület egészére kiterjedõ automatikus tûzjelzõ és oltóberendezés létesül, a legnagyobb megengedett

tûzszakasz-területek 100%-kal növelhetõk.

119. A tárolási tûzszakaszok

346. § (1) A tárolási tûzszakaszok legnagyobb megengedett területeit a 16. melléklet 12. táblázata tartalmazza.

(2) Magasraktár technológia esetén a tûzszakasz legnagyobb megengedett méretét úgy kell meghatározni, hogy

a) az alapterülete nem haladhatja meg a 16. melléklet 12. táblázatának vonatkozó rovatában megadott értéket, vagy

b) térfogata nem haladhatja meg az a) alponthoz tartozó táblázat vonatkozó rovatában megadott érték hatszorosát.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja közül a mértékadót kell a tervezéskor figyelembe venni.

(4) Ha a raktár tûzszakaszának egészére kiterjedõ automatikus tûzjelzõ és oltóberendezés létesül, a maximálisan

megengedett tûzszakasz-területek 100%-kal növelhetõk.
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120. Csarnoképületek tûzszakaszai

347. § (1) Csarnoképületek tûzszakaszainak megengedett legnagyobb területeit a 16. melléklet 13. táblázata tartalmazza.

(2) Ha a tûzszakasz automatikus tûzjelzõ- és tûzoltó berendezéssel, valamint hatékony hõ- és füstelvezetéssel is ellátott,

a maximálisan megengedett tûzszakasz-területek 100%-kal növelhetõk.

121. Tûzszakaszolás különleges esetei

348. § A pinceszinti tûzszakaszok méretét a 16. melléklet 8–13. táblázatokban szereplõ értékekhez képest 50%-kal

csökkenteni kell. Ha egy tûzszakasz talajszint alatt és felett kerül kialakításra, akkor a pinceszinti területeket kétszeres

értékkel kell figyelembe venni, és az így összesített alapterület nem haladhatja meg a táblázatokban foglalt értékeket.

349. § Egy tûzszakasznak kell tekinteni

a) a lédús takarmányt tároló silókat térfogati korlátozás nélkül,

b) a gabona-, a termény- és a takarmánysilókat, ha azok

ba) vasbetonból készültek és térfogatuk legfeljebb 48 000 m3,

bb) fémbõl készültek és térfogatuk legfeljebb 12 000 m3,

bc) fából készültek és térfogatuk legfeljebb 5000 m3, vagy

bd) egyéb B–F tûzvédelmi osztályú anyagból készültek és térfogatuk legfeljebb 2000 m3.

350. § Hûtõházak esetében külön tûzszakaszként kell kialakítani egyrészt a hûtött és a manipulációs teret, másrészt

a hûtõgépházat. A hûtõgépház épületszerkezetei elégítsék ki legalább a II. tûzállósági fokozat követelményeit.

122. Vegyes rendeltetésû épületek

351. § Vegyes rendeltetésû épületek eltérõ rendeltetései külön tûzszakaszként kell kialakítani, kivéve azon rendeltetési

egységeket, amelyek a fõ rendeltetés tûzvédelmi követelmény-rendszerénél magasabb követelmény-rendszert nem

támasztanak. Önálló tûzszakaszként kell kialakítani azok a szolgáltatás-kereskedelem rendeltetésû helyiségcsoportok,

amelyekben egyidejûleg legalább 300 liter vagy kilogramm „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó anyagot

tárolnak, forgalmaznak.

123. Tûzszakaszok elválasztása, tûzgátló szerkezetek

352. § Egy épületen belül a szomszédos, hozzá technológiailag nem kapcsolódó terektõl tûzgátló szerkezetekkel kell

határolni

a) a 140 kW összteljesítmény feletti kazánhelyiséget,

b) a gázmotor tereket,

c) a 200 m2 alapterület fölötti gépészeti helyiségeket, szellõzõ gépházakat, valamint

d) azokat a helyiségeket/helyiségcsoportokat, amelyek kiemelt közcélú rendeltetésû, így kórházak, orvosi rendelõk,

közcélú energia-ellátást biztosító létesítmények üzemképességét fenntartó berendezéseket tartalmaznak

(szünetmentes áramforrás, szerver helyiség, épületfelügyeleti rendszert tartalmazó diszpécser helyiségek).

353. § (1) Egy épületben az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó tûzszakaszok felett egyéb tûzveszélyességi osztályba

tartozó tûzszakasz nem helyezhetõ el. Egyéb tûzszakaszok egymás felett és egymás mellett is kialakíthatók.

(2) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeket határoló szerkezeteket – a hasadó, hasadó-nyíló

szerkezetek kivételével – a keletkezhetõ túlnyomásra méretezetten nyomásállóan kell kialakítani.

354. § A tûzszakaszokat egymástól tûzgátló szerkezetekkel kell elválasztani. A tûzszakaszok elválasztásánál a védelmi síkok

folytonosságának elve érvényesüljön, azaz a tûzszakasz-határ minden pontján teljesüljön a tûzállósági fokozat

követelményétõl függõ tûzállósági határértékû védelem.

355. § (1) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiséget más tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségtõl tûzgátló

szerkezettel kell elválasztani. Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiséget más tûzveszélyességi
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osztályba tartozó helyiséggel közvetlenül a szabadba szellõztetett tûzgátló elõtérrel szabad összekapcsolni.

Mesterséges szellõztetés esetén az elõtérben legalább 50 Pa (0,0005 bar) relatív túlnyomást kell biztosítani.

(2) A tûzgátló elõtér burkolására B–F tûzvédelmi osztályú anyag nem alkalmazható. Az elõtér ajtajait önmûködõ

csukószerkezettel kell ellátni, és egymástól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy azok egy idõben egy személy által ne

legyenek nyithatók.

356. § (1) A „C”–„E” tûzveszélyességi osztályba tartozó, legfeljebb 2000 MJ/m2 tûzterhelésû épületekben – a lakóépületek

kivételével – a tûzszakaszokat elválasztó tûzgátló fal indokolt esetben – az I. fokú tûzvédelmi szakhatóság

állásfoglalása alapján – önmûködõ vízfüggönnyel helyettesíthetõ.

(2) A vízfüggöny méretezésénél és tervezésénél az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) a berendezés önmûködõ indítású legyen,

b) a berendezés a védett hely környezetén kívül még legalább egy helyen kézi úton is mûködtethetõ legyen,

c) a berendezés vízfüggönyként alkalmazva nem szolgálhat füstmozgás elzárására, csak a tûzterjedés gátlására.

d) A vízfüggönyt a nyitott szórófejes vízzeloltó berendezésre vonatkozó mûszaki követelmény szerint kell létesíteni,

méretezni.

357. § (1) Közösségi épületek esetében – ha azok teljes területe beépített automatikus tûzoltó- és tûzjelzõ berendezéssel kerül

kialakításra – egymástól 1,5–1,8 m közötti távolságra elhelyezett sprinklerfejek vagy vízköddel oltó rendszer

alkalmazásával történõ tûzszakaszolás is megengedett.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül az egyéb épületgépészeti, villamos berendezések tûzszakaszolását meg

kell oldani (pl. tûzgátló csappantyúk beépítése), ekkor a kiürítési számításoknál az ilyen módon elválasztott térrészek

nem tekinthetõk szomszédos tûzszakasznak.

(3) Nem lehet az (1) bekezdésben foglaltak szerint tûzszakaszolni, ha az elválasztott tûzszakaszok összesített alapterülete

alapján azok egy tûzszakaszként is kialakíthatóak. Ebben az esetben a tûzszakaszolás kizárólag épületszerkezetekkel

történhet.

358. § A 357. § szerinti tûzszakaszolás helyét és módját, ha kettõnél több tûzszakasz elválasztására kerül alkalmazásra,

az OKF-fel egyeztetni kell. A kialakítás megfelelõségét az I. fokú tûzvédelmi hatóság vizsgálja.

359. § (1) A szomszédos épületek egymástól tûzfallal vagy megfelelõ tûztávolsággal legyenek elválasztva.

(2) A IV. és V. tûzállósági fokozatú, valamint a III. tûzállósági fokozatú, egyszintes épületek tûzszakaszai között kizárólag

tûzfalas elválasztás alkalmazható.

(3) A IV. és V. tûzállósági fokozatú épületekben a tûzszakaszok részben vagy egészben egymás felett nem helyezhetõk el.

(4) Egy építési telken belül a szomszédos épületek között nem kell tûztávolságot tartani és tûzfalat, tûzgátló

épületszerkezetet alkalmazni, ha az épületek a tûzállósági fokozatuk, és tûzveszélyességi osztályba sorolásuk alapján

a vonatkozó követelményeknek megfelelõen egy tûzszakaszban is elhelyezhetõk. Ebben az esetben a tûzszakasz

területe az érintett épületek alapterületének összege.

360. § (1) Egymás melletti vagy egymás fölötti tûzszakaszokat úgy kell egymástól elválasztani, hogy a homlokzati nyílászárók

között, a homlokzatburkolaton keresztül, a légréses homlokzatburkolat légréseinek segítségével, egymással szöget

bezáró nyílásos homlokzati síkok között ne jöhessen létre tûzterjedés. Ennek érdekében azonos homlokzati síkban

találkozó tûzszakaszok elválasztására a tûzszakasz-határok vonalában a homlokzati nyíláson kilépõ tûzzel szemben

a tûzszakasz-határ tûzállósági határérték-követelmény idõtartamán belül ellenálló A1–A2 tûzvédelmi osztályú

homlokzati tûzterjedés elleni gátakat kell létesíteni. Az egymás feletti és melletti nyílászárók vonatkozásában, mind

a vízszintes, mind a függõleges homlokzati tûzterjedés elleni gát paramétereit meg kell tartani.

(2) Egymással 120°-nál kisebb szöget bezáró, a különbözõ tûzszakaszhoz tartozó nyílászárók között 6 m vagy az OKF által

elfogadott számítógépes tûzmodellezéssel meghatározott távolságot kell tartani. Ezen távolságon belül található

nyílászárók tûzgátló kialakításúak legyenek. Ezen tûzgátló nyílászárók lehetnek EW minõsítésû szerkezetek is, nem

szükséges az EI, ha a nyílászárók legközelebbi pontjai egymástól függõleges vetületben legalább 30 cm távolságba

esnek. Minden 6 méteren belüli üvegezett nyílászáró azonban csak fix lehet, nyíló ablak vagy nyílószárnnyal ellátott

függönyfal nem létesíthetõ, ajtószerkezet létesíthetõ, de arra automatikus csukószerkezetet kell szerelni.

(3) Egymással 120°-nál kisebb szöget bezáró, a különbözõ tûzszakaszhoz tartozó nyílászárók között távolság tartása nem

indokolt, ha a nyílászárók az erre a célra megfelelõ, beépített automatikus oltóberendezéssel védettek. Sprinkler oltó
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berendezés akkor alkalmazható, ha az adott tûzszakasz teljes területe sprinklerekkel védett. A tûzterjedés elleni gátat

helyettesítõ oltóberendezés kialakításának módját (vízfüggöny, sprinkler, vízköd) az I. fokú tûzvédelmi hatóság

határozza meg.

361. § Tûzszakaszok vonalában a lapos- és magastetõn tetõszinti tûzterjedés elleni gátat kell létesíteni, amely a magastetõ

homlokzati sík elé kilógó szerkezetét is megszakítja. A tetõszinti tûzterjedés elleni gátakra a 17. sz. mellékletben lévõ

ábrák adnak megoldásokat (ún. ereszmenti tûzterjedés elleni gát). A tetõszinti tûzterjedés elleni gát legkisebb mérete

0,6 m, amelynél a gát szélessége és a B, C, D, E tûzvédelmi osztályú hõ- és csapadékvíz elleni szigetelés fölötti

magassága vehetõ figyelembe. A tetõszinti tûzterjedés elleni gát tûzvédelmi osztálya A1, tûzállósági határértéke

legalább E 30 legyen. A magastetõ tetõsíkban tartott tûzterjedés elleni gát tûzvédelmi osztálya A1, legkisebb mérete

0,9 m.

362. § Az épületszerkezetek, épületgépészeti-, technológiai berendezések tûzgátló szerkezetekkel vagy tûzfallal történõ

kapcsolatát úgy kell kialakítani, hogy egy tûz során fellépõ alakváltozás (hõtágulás) ne befolyásolja a tûzgátló szerkezet

állékonyságát.

363. § (1) B, C, D, E tûzvédelmi osztályú hõ és csapadékvíz elleni szigeteléseket megszakító tetõszinti tûzterjedés elleni gátakat

kell létesíteni minden függõleges tûzszakasz-határ síkjában.

(2) A B, C, D, E tûzvédelmi osztályú csapadékvíz elleni szigetelés megszakításától el lehet tekinteni, ha az A2, B, C, D,

E tûzvédelmi osztályú anyagból készülõ épületszerkezeteket megszakító A1 tûzvédelmi osztályú anyagból készülõ

osztósáv szélessége legalább 60 cm és a csapadékvíz elleni szigetelést felülrõl A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályba tartozó

anyagú réteggel fedik hézagmentesen.

364. § (1) A tûzszakaszok közötti tûzterjedés megakadályozása céljából az épületek homlokzatán tûzszakaszonként, a tûzgátló

szerkezetek vonalában (tûzfalak, tûzgátló falak és tûzgátló födémek elõtt) a homlokzati nyíláson kilépõ tûzzel szemben

a tûzszakasz-határ tûzállósági határérték-követelmény idõtartamán belül ellenálló tûzterjedés elleni gátat kell

kiképezni. A tûzterjedés elleni gátakra a 17. sz. melléklet vonatkozó ábrája ad támpontot.

(2) A tûzterjedés elleni gát mérete a függõleges tûzszakasz-határok vonalában legalább 90 cm.

(3) A tûzterjedés elleni gát mérete vízszintes tûzszakasz-határok vonalában minimum 130 cm. Ha a vízszintes

tûzszakasz-határ elõtti gát kiugró tagozat nélkül valósul meg, minimum 130 cm méretû nyílásmentes sávot kell hagyni

a homlokzaton. A homlokzati tûzterjedés elleni gáton B, C, D, E tûzvédelmi osztályba tartozó burkolat vagy

hõszigetelés nem létesíthetõ, és a gáthoz tartozó homlokzati szakasz homlokzatburkolat mögötti légrését a gát alsó és

felsõ síkjánál tûzgátló módon meg kell szakítani.

(4) A homlokzati tûzterjedés elleni gát helyettesíthetõ az erre a célra megfelelõ, homlokzatot védõ beépített automatikus

oltóberendezéssel. Sprinkler oltóberendezés akkor alkalmazható, ha az adott tûzszakasz teljes területe sprinklerekkel

védett. A tûzterjedés elleni gátat helyettesítõ oltóberendezés kialakításának módját – így vízfüggöny, sprinkler,

vízköd – az I. fokú tûzvédelmi hatóság határozza meg.

365. § Középmagas és magas épületben csak a rendeltetésszerû használathoz szükséges, „A” és „B” tûzveszélyességi

osztályba sorolt helyiség alakítható ki. Ezeket tûzgátló szerkezetekkel kell körülhatárolni és úgy kell elhelyezni, hogy

a szükséges hasadó-nyíló felület hatékony mûködése biztosított legyen.

124. Szigetelésekkel kapcsolatos követelmények

366. § (1) A 60 kg/m2-nél nagyobb tömegû tetõfödémek azon csapadékvíz elleni szigeteléseire és lapostetõ-hõszigeteléseire,

amelyeket „tetõfödém tartószerkezeteinek” megfelelõ tûzállósági határértékkel rendelkezõ zárófödémek felett

alkalmaznak, vagy amelyek legalább 5 cm vastag, A1–A2 tûzvédelmi osztályú kéreggel borítottak, és a kéreg

a tetõszigetelés minden pontján biztosítja a védelmet, nincs tûzvédelmi osztály követelmény. Ide tartoznak a kavics

leterhelésû lapostetõk, a burkolattal ellátott járható tetõk és a növényzettel telepített tetõk.

(2) A növényzettel telepített tetõ a tetõfelépítményekhez, attikákhoz, magasabb épületrészekhez – kivéve

a B–E tûzvédelmi osztályú burkolattól, hõszigetelõ rendszertõl mentes tûzfalakat – legalább 60 cm széles kavicssávval

(vagy más A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályú burkolattal) csatlakozzon.
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(3) Ha a tetõfödém az épület kiürítési számításaiban biztonságos térként, vagy kiürítési útvonalként szerepel, akkor
a) amennyiben a csapadékvíz elleni szigetelõréteg – amely legfeljebb 12 mm vastag – felülrõl szabadon marad,

akkor az alatta lévõ hõszigetelés csak A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályú lehet, a tetõszigetelési rendszer pedig
Broof(t1) osztályú legyen,

b) amennyiben a hõ- vagy a csapadékvíz elleni szigetelõ réteget felülrõl legalább 5 cm vastag A1 vagy A2 tûzvédelmi 
osztályú réteggel hézagmentesen fedik, akkor a hõszigetelés anyaga B–E tûzvédelmi osztályú is lehet.

(4) A 60 kg/m2-nél nem nagyobb tömegû, térelhatároló elemeket is tartalmazó tetõfödém szerkezeteken – egy
tûzszakaszon belül –
a) I–II. tûzállósági fokozatú építmények esetében a hõszigetelés A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályú legyen;

a csapadékvíz elleni szigetelés A1, A2, B, C, D vagy E osztályú is lehet, azonban a tetõszigetelési rendszer Broof(t1)
kategóriájú legyen, 

b) III–V. tûzállósági fokozatú építmények esetén a hõszigetelés és a vízszigetelés anyaga A1, A2, B, C, D vagy
E osztályú is lehet, azonban a tetõszigetelési rendszer Broof(t1) kategóriájú legyen.

(5) Nincs tûzvédelmi osztály követelmény azon padlószerkezetekben lévõ hõ- és hangszigetelésekre, melyek legalább
30 mm vastag A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályú anyaggal borítottak.

125. Nyílászáró szerkezetek

367. § Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó üzemi épületek (helyiségek) külsõ és belsõ nyílászáró szerkezetei
A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályúak legyenek.

368. § A tûzfalakban lévõ nyílászárók összesített felülete az üzemeltetési igények kielégítéséhez szükséges legkisebb
mértékre korlátozott legyen, és az a falfelület 25%-át nem haladhatja meg.

369. § Lakó- és közösségi épületekben lévõ „A”–„C” tûzveszélyességi osztályba sorolt helyiségek, a szemétgyûjtõ, valamint
a be nem épített tetõtér és a pince bejárata legalább D EI 30 (középmagas és magas épületek esetén A2 EI 30)
minõsítésû ajtó legyen. Azonos rendeltetési egységbe tartozó pinceszinti és talajszint feletti helyiségek közötti
nyílászárókra nem vonatkozik e követelmény.

370. § Abban az esetben, ha a nyílászáró szerkezetre magasabb tûzállósági követelmény vonatkozik, mint a válaszfalakra,
akkor a válaszfalak tûzállósági határértéke egyezzen meg a benne lévõ ajtó tûzállósági határértékével.

371. § Felvonók nyílászáró szerkezetét a vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõen kell kialakítani.

372. § Azon nyílászáró szerkezeteket, melyekkel szemben a jogszabály, tûzvédelmi mûszaki követelmény tûzállósági
határértéket vagy füstzáró képességet ír elõ, kialakításuk során önmûködõ csukó szerkezettel kell ellátni. Olyan
nyílászáró szerkezetek tûz esetén történõ becsukása, amelyeknek folyamatos nyitva tartása szükséges, a tûzvédelmi
szakhatósággal egyeztetett módon történjen.

373. § Tûzszakasz-határon legalább A2 tûzvédelmi osztályú EW típusú tûzgátló ajtót, vagy legalább A2 tûzvédelmi osztályú
Sm osztályú füstgátló ajtót kell beépíteni az olyan folyosókon, ahol az ajtó mindkét oldalától számítva 6-6 m-es
szakaszon B–E tûzvédelmi osztályú anyagok nem kerülnek beépítésre, vagy elhelyezésre – beleértve
a padlóburkolatokat is –, a folyosó falai tûzgátló szerkezetek, és a jelölt szakaszhoz helyiségek nem, vagy csak tûzgátló
elõtéren át csatlakoznak.

126. Fal-, padló- és mennyezetburkolatok, bevonatok

374. § Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek, övezetek padlóburkolata és lábazata mechanikai hatásra
gyújtóképes szikrát nem okozó és – éghetõ folyadékok elõfordulása esetén – folyadékot át nem eresztõ legyen,
valamint elektrosztatikus szempontból szigetelõ ne legyen.
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375. § (1) Tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségek menekülési útvonalának, a folyosók, lépcsõházak, a füstmentes
lépcsõházak, az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó termelési (üzemi) épületek (helyiségek) fal- és
mennyezetburkolata A1 vagy A2 minõsítésû legyen.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott helyeken tartósan elhelyezett B–F tûzvédelmi osztályba tartozó installációk,
dekorációk, szõnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb B–F tûzvédelmi osztályba tartozó anyagok (az építési termékek és
biztonsági jelek kivételével) az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékû részét
borító elhelyezését az I. fokú tûzvédelmi hatósággal egyeztetni kell.

(3) Füstmentes lépcsõházban nem helyezhetõ el B–F tûzvédelmi osztályba tartozó installáció, dekoráció, szõnyeg,
falikárpit, továbbá egyéb B–F tûzvédelmi osztályba tartozó anyag (a biztonsági jelek kivételével).

(4) Az elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hõ- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.
(5) 50 fõ feletti befogadóképességû zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben

égéskésleltetett/lángmentesített dekoranyagok, illetve független laboratórium által igazolt a vonatkozó mûszaki
követelmény szerinti legalább 3-as osztálynak megfelelõ függönyök alkalmazhatóak.

127. Épületgépészeti és villamos vezetékek beépítése

376. § Középmagas és magas épületben a falon vagy födémen átvezetett épületgépészeti és épületvillamossági vezetékek
átvezetési helyein a nyílásokat tûzgátló tömítéssel kell ellátni, amelyek tûzállósági határértéke legyen azonos
a szerkezetre elõírt tûzállósági határértékkel.

377. § (1) Kétszintesnél magasabb épületekben az épületgépészeti és épületvillamossági szerelõaknákat úgy kell kialakítani,
hogy az aknákat szintenként, a födémek vonalában a födémre vonatkozó tûzvédelmi követelményeknek megfelelõ
szerkezettel kell megszakítani, és az azon átvezetett épületgépészeti és épületvillamossági vezetékeket a vonatkozó
tûzállósági határértéknek megfelelõ tûzgátló tömítéssel kell ellátni.

(2) Ha az aknák az adott épület tûzállósági fokozatának megfelelõ tûzvédelmi jellemzõjû tûzgátló szerkezetekkel
körülhatároltak, az (1) bekezdésben szereplõ, födémek síkjában lévõ megszakítások elhagyhatók. Ekkor a tûzgátló
kivitelû aknafalakat áttörõ épületgépészeti és épületvillamossági vezetékek áttörésein a tûz átterjedését arra
minõsített mûszaki megoldással kell megakadályozni, a légtechnikai vezetékeket pedig tûzgátló csappantyúval kell
ellátni.

(3) Az aknákban szerelõnyílás szintenként csak az akna egyik oldalán létesíthetõ, abban az esetben, ha az aknafal és
aknaajtó tûzvédelmi jellemzõi eltérnek.

378. § (1) Közösségi vagy legalább középmagas épületben az épületgépészeti és épületvillamossági szerelvényeket,
vezetékeket függõlegesen szerelõaknában kell vezetni.
(2) A lakó, ipari, mezõgazdasági és tároló épületek esetében az egyes építményszintek között és az A”-„B”
tûzveszélyességi osztályú helyiségekben a határoló szerkezeteken (falakon, födémeken) átvezetõ szellõzõ vezetéket
és egyéb, B–F tûzvédelmi osztályú vagy szigetelésû vezetékeket (ejtõvezetékek, villamos kábelek és vezetékek) mind
egyedi, mind csoportos elhelyezése esetén legalább A2 EI 15 minõsítésû szerkezettel kell határolni a födém- és
falátvezetések egyidejû tûzgátló tömítése mellett.

128. Szellõzõberendezés

379. § (1) A szellõzõrendszereket úgy kell kialakítani, hogy az egyes szintek, rendeltetési egységek és tûzszakaszok között az
esetleg keletkezõ tûz és füstgáz átterjedését a szellõzõrendszer ne tegye lehetõvé.

(2) A szerelõaknán kívül elhelyezett szellõzõ-berendezés több tûzszakaszon átvezetett csatornáit és szigetelését A1 vagy
A2–s1 minõsítésû anyagból kell készíteni.

(3) A 377. §-ban meghatározott szerelõaknában, valamint tûzszakaszon belül más helyiségen is átvezetett
szellõzõcsatornának legalább C tûzvédelmi osztályú anyagból kell készülnie, kivéve az „A” és „B” tûzveszélyességi
osztályba tartozó helyiségeket, ahol azok csak A1, vagy A2 tûzvédelmi osztályba tartozó anyagúak lehetnek.

(4) A mesterséges szellõzõ-berendezések csatornáit a tûzszakaszok határoló szerkezetein való átvezetésnél elzárhatóvá
kell tenni. Az elzáró szerkezetet hõre vagy füstre automatikusan záródóan kell kialakítani.

(5) A szellõzõnyílások rácsszerkezetét A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályú anyagból kell készíteni.
(6) A mesterséges szellõztetés villamos motorjával B–F tûzvédelmi osztályú épületszerkezet nem érintkezhet.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám 27937



380. § (1) Ahol tûzjelzõ berendezés létesítése kötelezõ, a beépített tûzgátló csappantyúk tûzjelzõ által is vezéreltek legyenek.

(2) A központi szellõzõ- és klímaberendezések – ha az épület területén tûzjelzõ hálózat kiépítésre kerül – a tûzjelzõ jelére

automatikusan álljanak le.

(3) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben és veszélyességi övezetben a szellõzés lehetõségét

biztosítani kell.

(4) Mesterséges szellõzés esetén olyan szellõztetõ berendezést kell használni, hogy annak bekapcsolásakor, valamint

üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen, és a berendezésen keresztül külsõ gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne

jelentsen.

381. § (1) Jogszabályban vagy a tûzvédelmi hatóság által megállapított esetekben olyan automatikus észlelõ- és

jelzõberendezést kell alkalmazni, amely az alsó éghetõségi határkoncentráció 20%-ának elérésekor jelzést ad, továbbá

az alsó éghetõségi határkoncentráció 40%-ának elérésekor a szükséges beavatkozásokat (vészszellõzés indítása,

technológia leállítása) elvégzi.

(2) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben vagy annak veszélyességi övezetében recirkulációs

szellõztetés nem alkalmazható.

(3) A szennyezett levegõ kivezetési helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne veszélyeztesse.

(4) Éghetõ anyag elszívása esetén a porkamra, ülepítõ csak A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályba tartozó anyagból alakítható

ki. A belsõ felület mechanikai hatásra gyújtóképes szikrát ne okozzon.

129. Fedélhéjazatok

382. § (1) A tetõk héjazata – a lapos tetõk kivételével – bármely szintszámú I–II. tûzállósági fokozatú, valamint 3–5 szintes

III. tûzállósági fokozatú épületekben A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályú legyen.

(2) A legfeljebb kétszintes III–IV. tûzállósági fokozatú, valamint az V. tûzállósági fokozatú épületek tetõhéjazata Broof(t1)

osztályba sorolt legyen.

(3) A I–II. tûzállósági fokozatú és kétszintesnél magasabb épületeknél – a magas épületek kivételével – Broof(t1) osztályú

fedélhéjazat alkalmazása megengedett, ha az épület tetõszerkezetét (padlástérnél) vagy a fedélhéjazatot és annak

tartószerkezetét (törtalakú önhordó tetõfödémnél) az építményszintektõl tûzgátló födémmel egyenértékû REI

kritériumokat kielégítõ födémszerkezettel választották el. Középmagas épületeknél ez a kedvezmény csak abban az

esetben alkalmazható, ha az épület tûzoltási felvonulási területe legalább két oldalról biztosítható.

383. § A Broof(t1) osztályba sorolt fedélhéjazattal rendelkezõ épület tetõterében huzamos emberi tartózkodásra alkalmas

helyiség (lakás) csak abban az esetben helyezhetõ el, ha a fedélhéjazat hordozó szerkezete legalább C, valamint

az alkalmazott hõszigetelés és a tetõtér felõli burkolat A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályú anyagból készül.

384. § A legfeljebb 13,65 m szintmagasságú tetõterek beépítése során B–E tûzvédelmi osztályba sorolt anyagú, Broof(t1)

osztályú fedélhéjazat alkalmazható, ha a tetõtéri helyiségek térelhatároló szerkezetei A1 vagy A2 osztályúak, és

kielégítik az EI 30 tûzállósági határérték-követelményt, valamint az alkalmazott hõszigetelés is A1 vagy A2 osztályú.

385. § (1) Az I. fokú tûzvédelmi hatóság külön, egyedi esetekre vonatkozó engedélye és annak feltételei alapján, legfeljebb

kétszintes épületeknél fedélhéjazatként – a típustervek kivételével – az alábbi E vagy F tûzvédelmi osztályba tartozó

anyagok alkalmazhatóak

a) zsindely,

b) nád,

c) szalma és

d) egyéb anyag.

(2) Egyedi esetként kell kezelni a tájegységet vagy területrendezési egységet is.

130. Tetõfelülvilágítók

386. § A B–E tûzvédelmi osztályú anyagból készült tetõfelülvilágítók felületek összes területe felülete nem haladhatja meg

a tetõfelület alapterületének 1/3-át, távolságuk a tûzszakasz határától I–II. tûzállósági fokozatú építményeknél

legalább 1,8 m, III–V. tûzállósági fokozatú építményeknél legalább 3,0 m.

27938 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám



131. Lépcsõházak

387. § (1) Középmagas épületben

a) legfeljebb 4 fogatú középmagas lakóépületekben zárt, nem füstmentes – az 527. § szerinti hõ- és füstelvezetéssel

rendelkezõ – lépcsõház is létesíthetõ,

b) szintenként egy tûzszakasz elhelyezkedése esetén a biztonságos kiürítés érdekében füstmentes lépcsõházat kell

kialakítani,

c) szintenként több tûzszakasz elhelyezkedése esetén, tûzszakaszonként 1–1 zárt, nem füstmentes – az 527. §

szerinti hõ- és füstelvezetéssel rendelkezõ – lépcsõházat kell kialakítani, és a lépcsõházak között az átjárást

minden szinten biztosítani kell, vagy megengedett a tûzszakasz-határon természetes szellõzésû vagy elõtérrel

kialakított túlnyomásos szellõztetésû füstmentes lépcsõház létesítése is,

d) ha szintenként több lépcsõház vagy tûzszakasz kerül kialakításra, de azok között az átjárás minden szinten nem

biztosított, akkor valamennyi lépcsõházat füstmentes lépcsõházként kell kialakítani.

(2) Magas épületben

a) legfeljebb 6 fogatú lakóépület esetében legalább 1 elõtérrel kialakított túlnyomásos szellõztetésû füstmentes

lépcsõházat kell kialakítani, hozzá kapcsolódó biztonsági felvonóval,

b) a 30 méter feletti szinteken legalább 2 tûzszakaszt kell kialakítani, és kétszintenként vízszintes értelemben is

tûzszakaszolni kell, a biztonságos menekülés érdekében tûzszakaszonként 1–1 lépcsõházat kell kialakítani,

melyek közül az egyik füstmentes, míg a másik zárt, nem füstmentes lépcsõház is lehet; a tûzszakaszok között az

átjárás lehetõségét minden szinten biztosítani kell.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben leírtak helyett a tûzszakaszok határán elõtérrel kialakított túlnyomásos szellõztetésû

füstmentes lépcsõház is elhelyezhetõ hozzá kapcsolódó biztonsági felvonóval.

(4) Magas épületben elõtérrel kialakított túlnyomásos szellõztetésû füstmentes lépcsõházat kell kialakítani a hozzá

kapcsolódó biztonsági felvonóval minden olyan tûzszakaszban, amelybõl legalább egy tûzszakaszba az átjárás nem

biztosított minden szinten.

(5) Tûzszakaszonként több lépcsõház kialakítása esetén az azok közötti átjárást minden szinten biztosítani kell.

132. Felvonók

388. § (1) Középmagas és magas épületekben a felvonó, ha a pinceszintet és az általános emeleti szinteket is kiszolgálja,

a pinceszintekhez tûzgátló elõtéren keresztül csatlakozzon.

(2) Körforgó felvonót úgy szabad elhelyezni, hogy az több tûzszakaszt ne kössön össze. Ha a körforgó felvonót nem lehet

egy tûzszakaszon belül kialakítani, akkor a felvonó az épületszintekhez csak tûzgátló elõtéren keresztül csatlakozhat.

Ilyen felvonót túlnyomásos szellõztetésû füstmentes lépcsõházhoz, és annak elõteréhez csatlakoztatni nem lehet.

(3) Kórház és szociális otthon célját szolgáló középmagas, valamint minden magas épület – középmagas szint feletti –

valamennyi tûzszakaszában legalább egy, a tûzvédelmi szakhatóság által meghatározott biztonsági felvonót kell

létesíteni.

(4) Biztonsági felvonót a vonatkozó mûszaki követelménynek és a tûzvédelmi szakhatóság elõírásainak megfelelõen

szabad létesíteni.

133. Hasadó, hasadó-nyíló felület

389. § Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiséget – a robbanási túlnyomás levezetése céljából – hasadó vagy

hasadó-nyíló felület alkalmazásával kell létesíteni. A hasadó vagy hasadó-nyíló felületet az 549–557. §-ok szerint kell

kialakítani.

134. Villamos berendezések és világítások követelményei

390. § (1) Az „A”–„B” tûzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben

robbanást nem okozó, a „C”–„E” tûzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben,

szabadtéren, építményben a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentõ világítást kell használni.

(2) A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az környezetére tûzveszélyt ne

jelentsen.
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(3) A létesítmény, építmény villamos berendezéseit a vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõen, vagy azzal

legalább azonos biztonságot nyújtó mûszaki megoldás szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.

(4) Az építmény villamos berendezését – beleértve a központi szünetmentes energiaforrásokat – központilag és

szakaszosan, tûzszakaszonként is leválaszthatóan kell kialakítani. A leválasztás kialakítása nem vonatkozik

a tûzszakaszon szerelvény nélkül átmenõ vezetékekre. Lakóépületben megengedett a fõkapcsoló nélküli kialakítás,

ha egy helyen csoportosítottan minden áramkör külön leválasztó kapcsolóval lekapcsolható.

(5) A tûzvédelmi célú villamos berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön, egy helyrõl mûködtethetõ

leválasztó fõkapcsolót kell létesíteni.

(6) A 391. §-ban felsorolt, tûzvédelmi szempontból jelentõs fogyasztók mûködését tûz esetén legalább az ott

meghatározott ideig biztosítani kell.

(7) A tûzvédelmi célú villamos berendezések táplálását a fõkapcsoló elõtti külön kapcsolható leágazásról kell kialakítani.

(8) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és olvadóbiztosítók rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt

helyzetét meg kell jelölni.

391. § (1) A tûzvédelmi célú berendezések mûködését biztosító erõs- és gyengeáramú (jelzõ-mérõ, mûködtetõ és adatátviteli)

kábelrendszerek mûködõképességét 30, 60 illetve 90 percen át biztosítani kell.

(2) A mûködõképesség-megtartás idõtartama legalább 90 perc legyen

a) az oltóvíz-ellátást biztosító nyomásfokozó szivattyúknál,

b) a csarnoképületek gépi hõ- és füstelvezetõ berendezéseinél és füstmentességet biztosító túlnyomást elõállító

berendezéseinél, és

c) a biztonsági felvonóknál.

(3) A mûködõképesség-megtartás idõtartama legalább 60 perc legyen

a) a gépi hõ- és füstelvezetõ berendezéseknél és füstmentességet biztosító, túlnyomást elõállító berendezéseknél

a (2) bekezdés b) pontjában nem szabályozott esetekben, és

b) a biztonsági világítás és menekülési útirányt jelzõ rendszer berendezéseinél, kivéve azok a vezetékrendszerek,

amelyek 1600 m2-nél kisebb területet szolgálnak ki, és egy emelet egy tûzszakaszán belüliek, vagy lépcsõházon

belüli berendezések megtáplálására szolgálnak.

(4) A mûködõképesség-megtartás idõtartama legalább 30 perc legyen

a) a tûzeseti vezérléssel rendelkezõ személyfelvonóknál, kivéve azok a vezetékrendszerek, amelyek

a felvonóaknában vagy a gépházban találhatók,

b) a látogatók és a foglalkoztatottak tájékoztatására szolgáló berendezéseknél, ha ezeknek tûz esetén

mûködõképesnek kell lenniük, kivéve azok a vezetékrendszerek, amelyek 1600 m2-nél kisebb területet szolgálnak

ki, és egy emelet egy tûzszakaszán belüliek, vagy lépcsõházon belüli berendezések megtáplálására szolgálnak,

c) a természetes hõ- és füstelvezetõ berendezések villamos mûködtetõ kábeleinél, és

d) minden olyan esetben, ha valamely villamos berendezésnek a tûz során bármennyi ideig is mûködnie kell.

392. § A kábelrendszerek mûködõképességére vonatkozó mûszaki követelmény teljesül, ha

a) a Tûzvédelmi Megfelelõségi Tanúsítvánnyal rendelkezõ tûzálló kábelrendszerként kerülnek kialakításra, melynek

tûzállósági határértéke a 391. § (2)–(4) bekezdésben leírtaknak megfelel,

b) a kábelek betonfödémben, betonfalban legalább 30 mm vastag betonnal fedve kerülnek elhelyezésre és

c) a kábelezés a földben fektetve kerül kialakításra.

135. Középmagas, magas épületek

393. § Az épület energiaellátását a vonatkozó mûszaki követelményeknek megfelelõen kell kialakítani. Ha az épület energia

ellátását középfeszültségû rendszer – az épületben középfeszültségû kábel és több szinten elhelyezett

transzformátor – biztosítja, akkor

a) az épület teljes középfeszültségû hálózata az épület földszintjén vagy pincéjében elhelyezett kapcsolótérben

lekapcsolható legyen,

b) kizárólag száraz transzformátorok kerülhetnek alkalmazásra,

c) az egyes transzformátorokhoz csatlakozó fogyasztó berendezések a transzformátorokhoz tartozó kisfeszültségû

kapcsoló berendezésben tûzszakaszonként csoportosítva legyenek leválaszthatók, és
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d) a fõelosztó berendezésben középfeszültségû energiaelosztás esetén a földszinti, legalsó transzformátorhoz

csatlakozó kisfeszültségû kapcsoló berendezésben az igényes fogyasztók részére külön fogyasztócsoportokat és

külön lekapcsolható leágazásokat kell kiképezni.

394. § (1) A magas épület, a középmagas egészségügyi rendeltetésû épület – ha fekvõbeteg elhelyezés 13,65 méter felett is

történik – 395. § szerinti, az élet- és vagyonvédelem szempontjából jelentõs fogyasztó berendezései biztonságos

energia ellátására a következõ kettõs biztonságú betáplálást kell létesíteni. A kettõs biztonságú betáplálást ezeknél az

épületeknél teljesíti az a közüzemi villamos hálózat, amely két olyan középfeszültségû betáplálást biztosít, amelyeknek

legfeljebb 120 kV-os, vagy nagyobb feszültségû állomások középfeszültségû hálózatrészén van közös pontjuk.

A betáplálás eltérõ nyomvonalon érkezik, és a létesítmény fõelosztójában megoldott a biztonsági célú fogyasztók

átkapcsolása az üzemképes hálózatrészre úgy, hogy ott azok teljesítményigénye rendelkezésre álljon. Az üzemszerû

energiaellátás kimaradása esetén a második betáplálásra történõ automatikus átkapcsolásról gondoskodni kell.

(2) A középmagas épület, a többszintes egészségügyi rendeltetésû épület – ha fekvõbeteg ellátás esetén az egy

tûzszakaszban lévõ ágyszám meghaladja a 300-at – 395. § szerinti, az élet- és vagyonvédelem szempontjából jelentõs

fogyasztó berendezései biztonságos energia ellátására a következõ kettõs biztonságú betáplálást kell létesíteni.

A kettõs biztonságú betáplálást ezeknél az épületeknél teljesíti az a közüzemi villamos hálózat, amely két olyan

kisfeszültségû betáplálást biztosít, amelyeknek legfeljebb középfeszültségû, vagy nagyobb feszültségû állomások

középfeszültségû hálózatrészén van közös pontjuk. A betáplálás eltérõ nyomvonalon érkezik, és a létesítmény

fõelosztójában megoldott a biztonsági célú fogyasztók átkapcsolása az üzemképes hálózatrészre úgy, hogy ott azok

teljesítményigénye rendelkezésre álljon. Az üzemszerû energiaellátás kimaradása esetén a második betáplálásra

történõ automatikus átkapcsolásról gondoskodni kell.

(3) A kettõs biztonságú betáplálásnak megfelel a közüzemi villamos hálózat és az azon túl kiépített diesel üzemû,

akkumulátoros vagy üzemanyagcellás tartalék áramellátó berendezés, amelyek teljesítõképessége megfelelõ

a biztonsági funkciójú berendezések egyidejû rákapcsolására és folyamatos üzemének fenntartására,

a legkedvezõtlenebb helyzetet figyelembe véve. Az üzemszerû energiaellátás kimaradása esetén a tartalék

áramellátásra történõ egy percen belüli automatikus átkapcsolásról gondoskodni kell.

(4) Gázmotor kettõs biztonságú betáplálás céljára nem alkalmazható.

395. § (1) Középmagas, magas épületben a 394. § szerint táplált leágazásokat kell kiépíteni a vonatkozó mûszaki

követelménynek megfelelõen és ezen túl a következõ esetekben:

a) a hõ- és füstelvezetõ rendszer mûködtetése,

b) a biztonsági világítás és menekülési útirányt jelzõ rendszer részére.

136. Biztonsági világítás és jelek

396. § (1) Biztonsági világítást és menekülési útirányt jelzõ rendszert kell létesíteni, továbbá – kiegészítésként – a kiürítési

folyamathoz szükséges látási és tájékozódási feltételeket elõsegítõ más olyan megoldást kell alkalmazni, mely

a területen elhelyezkedõ különféle tárgyakat világító biztonsági megjelölésekkel jelöli meg [gépek, berendezések,

épületelemek és berendezési tárgyak sarkainak, kontúrjainak utánvilágító módon (csík, festék) történõ megjelölése]

a) az „A”–„C” tûzveszélyességi osztályba tartozó építményben,

b) a legalább 2 szintes – több lakóegységet tartalmazó – lakóépület nem lakás céljára szolgáló közös használatú

tereiben,

c) a közösségi épületekben,

d) az épületek 50 vagy ennél több fõ befogadására alkalmas helyiségeiben,

e) a nagy forgalmú és tömegtartózkodásra szolgáló szabadtéren és építményben, valamint

f) ott, ahol azt jogszabály vagy a tûzvédelmi hatóság elõírja.

(2) Zárt füstmentes lépcsõházakban, valamint az épületek tömegforgalmi célú helyiségeiben és azok menekülési

útvonalain biztonsági világítást kell felszerelni (a kisfeszültségû erõsáramú berendezésekre vonatkozó általános

elõírások szerint). Magas épületek, valamint zártfolyosós középmagas épületek menekülési útvonalain biztonsági

világítást kell létesíteni, amely az igényes fogyasztók táppontjáról is ellátható. A biztonsági világítás mellett más, olyan

megoldást is alkalmazni kell, mely a kiürítési folyamathoz szükséges látási és tájékozódási feltételeket a biztonsági

világításra vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõ módon, vagy azzal egyenértékû biztonságot nyújtó

mûszaki megoldással tudja biztosítani vagy kiegészíteni. Ilyen lehet a területen elhelyezkedõ különféle tárgyak
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világító módon történõ megjelölése (utánvilágító fal- vagy padlójelölõ csík vagy festék alkalmazásával). Az épület

menekülési útvonalain a vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõ, vagy azzal egyenértékû biztonságot nyújtó

menekülési útirány-jelzõrendszert kell a biztonsági világítás mellett létesíteni.

(3) Az építményt és annak tûzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy tûz esetén a bent tartózkodók megengedett

idõtartamon belül a veszélyeztetett területrõl eltávozhassanak és az építmény elhagyásával a szabadba juthassanak.

Ennek érdekében a menekülésre használható kijárati utakat az építményen belül – kivéve a családi házakat, a családi

ház jellegû sorházakat, valamint a magánnyaralókat – a vonatkozó mûszaki követelményben foglalt módon, vagy

azzal egyenértékû biztonságot nyújtó mûszaki megoldással a (4) bekezdésben foglaltak szerint biztonsági

(menekülési, tûzvédelmi és veszélyhelyzeti) jelekkel kell felszerelni.

(4) A menekülési utakon, minden menekülésre igénybe vehetõ kijárati, vészkijárati ajtónál és az 50 fõ feletti

befogadóképességû helyiségekben a menekülési útvonalra nyíló ajtóknál a vonatkozó mûszaki követelmény vagy

azzal egyenértékû biztonságot nyújtó mûszaki megoldás szerinti menekülési útirány jelzõ rendszert kell kiépíteni,

mely a menekülõ embereknek a teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt

közöl biztonsági jelek segítségével a kiürítés irányáról, figyelemmel az esetleges alternatív útvonalakra is. Az építmény,

épület menekülési útvonalán legalább egy menekülési útvonaljelzõ biztonsági jelnek minden esetben láthatónak kell

lennie.

397. § (1) Minden menekülésre igénybe vehetõ kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetõség nincs, akkor

az ajtó jobb és bal oldalán elhelyezett, az ajtóra mutató biztonsági jellel kell megjelölni. A menekülési útirányt jelölõ

biztonsági jelet tilos az ajtóra szerelni, mivel az ajtó nyitott állapotában a jel nem látható, így a meneküléshez

szükséges információ eltûnik. (21. melléklet 1. ábra). A pánikzárral ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási

mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.

(2) A lépcsõházak, azok valamennyi lépcsõfordulója és környezete esetén legalább a lépcsõk menekülés irányában lévõ

elsõ lépcsõfokát el kell látni a menekülési útirányt jelzõ biztonsági jellel, a lépcsõházakban valamennyi szinten az adott

szint számát utánvilágító vagy világító jellel kell megjelölni. A lépcsõfokokat a tömegtartózkodásra szolgáló közösségi

épületekben menekülési vezetõvonal-jellel kell megjelölni, valamint ott, ahol azt a tûzvédelmi szakhatóság elõírja.

(3) Az épületben elhelyezett felvonók (liftek) esetén a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, hagyományos (nem

biztonsági) felvonóknál pedig a „Tûz esetén a liftet használni TILOS!” biztonsági jelet kell valamennyi szinten

elhelyezni. Közösségi épületekben e biztonsági jeleket angol és német nyelven is fel kell tüntetni.

(4) Menekülési útirányt jelzõ biztonsági jelekkel kell ellátni

a) a füstmentes lépcsõházat és az e felé vezetõ utat,

b) a folyosók minden keresztezõdését minden irányból,

c) minden irányváltoztatást,

d) bármilyen szintváltoztatást,

e) a kötelezõen elõírt vészkijáratokat,

f) a menekülésre használható ablakokat, valamint

g) a szabadba vezetõ utolsó kijáratot (a mentésben közremûködõk számára kívülrõl is, mely külsõ jelölés az épületek

fõbejáratánál elhagyható).

398. § (1) A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító vagy villamos mûködtetésû) biztonsági jelekkel kell

megjelölni, melyeknek legalább a vonatkozó mûszaki követelményben meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük

a céljuknak megfelelõ fény kibocsátására. A biztonsági világításra – a biztonsági világítási lámpatest megfelelõ

fényerõsségének biztosítása érdekében – tilos menekülési útirányt jelzõ biztonsági jelet felhelyezni.

(2) A villamos mûködtetésû menekülési útirányt jelzõ lámpatesteknek saját, vagy központi szünetmentes áramforrásról

kell mûködniük legalább a vonatkozó mûszaki követelményben elõírt ideig.

(3) A villamos táplálású menekülési útirányt jelzõ biztonsági jelek mûködõképességét rendszeresen, de legalább havonta

próbával ellenõrizni kell, melyrõl ellenõrzési naplót kell vezetni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycsõ)

haladéktalanul cserélni kell.

399. § (1) Magasan telepített biztonsági jelek esetében a jeleket legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb a füstmentes

levegõréteg felsõ határáig kell rögzíteni. A magasan telepített biztonsági jeleknek közepes (10 méter) és nagy

(30 méter) távolságból is felismerhetõnek kell lennie. Az ilyen magasságban rögzített menekülési útirányt jelzõ

biztonsági jeleket a kijárati ajtók fölé, valamint a menekülési út minden irányváltoztatási pontjában kell elhelyezni.
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A telepítésnél ügyelni kell arra, hogy az épület, a menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek
láthatónak kell lennie.

(2) Középmagasan telepített biztonsági jelek esetében a jeleket a magasan és az alacsonyan telepített jelek közé kell
telepíteni. Az e módon telepített jelek telepítési magassága maximum 1,8 méter, általában szemmagasságban, vagy
ahogy azt a veszélyforrás igényli. Középmagasan telepített biztonsági jeleket elsõsorban a közlekedési utakon és az
olyan helyiségekben kell kiépíteni, ahol egy esetleges tûzben nem, vagy csekély mértékben kell füstfejlõdéssel
számolni az ott tárolt, beépített vagy elhelyezett anyagok, berendezési tárgyak alapján.

(3) Alacsonyan telepített biztonsági jelek esetében a biztonsági jeleket a padlószintre vagy a padlószinttõl kis
magasságban a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtó
megoldásnak megfelelõen kell telepíteni. Az alacsonyan telepített biztonsági jeleknek legalább 30 méter
hosszúságban kell az útirányt mutatniuk, és a biztonsági jeleknek 5 méter távolságból felismerhetõnek kell lenniük.
Alacsonyan telepített biztonsági jeleket a közlekedési utakon a magasan telepített jelzések kiegészítéseként vagy az
olyan helyiségekben kell alkalmazni, ahol az ott tárolt anyagok, eszközök, valamint az ott található berendezési tárgyak 
miatt egy esetleges tûzben nagyon erõs füstfejlõdéssel kell számolni. 

400. § (1) Alacsonyan telepített biztonsági jeleket kell létesíteni – a füstmentes lépcsõházak kivételével – az alábbi esetekben
a) kétszintesnél magasabb és 2000 m2-nél nagyobb szintenként összesített alapterületû közösségi épületek

menekülési útvonalain,
b) zenés táncos szórakozóhelyek 50 fõ feletti befogadóképességû helyiségeiben és menekülési útvonalain,
c) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségekben, és
d) tömegtartózkodásra szolgáló építmények menekülési útvonalain.

(2) A biztonsági jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott
található anyagok füstfejlesztõ képességét. Azokban a helyiségekben, ahol ezek alapján alacsonyan vagy
középmagasan telepítendõ a menekülési útirányt jelzõ rendszer, ott a kijárati ajtók két oldalán, a padló szint
közelében, legfeljebb azonban 2,0 méteres magasságban kell a kijárati ajtót megjelölni.

(3) Kijárati ajtók megjelölésénél a biztonsági jelet – magasan telepítendõ menekülési útirányt jelzõ rendszer esetében –
az ajtók fölé 2–2,5 m magasságban kell felszerelni.

(4) A közlekedési folyosókon elhelyezendõ biztonsági jelek ajánlott szerelési magassága 1,7–2,0 méter.
(5) Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, egyes kijárati útvonalak bármely okból (felújítás, átrendezés) történõ

idõleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén az ezen okból téves jelzést adó menekülési útirány-jelzések
mûködését letakarással, kikapcsolással, leválasztással, vagy bármely más hatásos mûszaki megoldással szüneteltetni
kell.

401. § (1) Az építmény kiürítése és az ott keletkezett tûz jelzése, továbbterjedésének megakadályozása, valamint felszámolása
során használható tûzvédelmi eszközöket a 398. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ világító biztonsági jelekkel
kell megjelölni. A tûzvédelmi eszközök szempontjából kiemelten kell kezelni
a) a kézi és hordozható tûzoltó készülékeket,
b) a fali tûzcsapokat, tûzcsapszerelvény szekrényeket és azok környezetét, valamint
c) a kézi tûzjelzésadókat, a tûzjelzõ telefont.

(2) A biztonsági jelek elhelyezésének változatait a 21. melléklet 2. ábrája tartalmazza.
(3) Azokat a jeleket adó eszközöket, amelyek villamos táplálásúak, tartalék energiaforrással kell ellátni úgy, hogy a hálózati 

energia kimaradása ne okozza azok mûködésképtelenségét.
(4) A biztonsági jel mérete és elhelyezése feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább

egyenértékû biztonságot nyújtson.

402. § (1) Ha a felismerési távolság 25 méternél nagyobb, úgy a megfelelõ piktogramot tartalmazó elõjelzõ és iránymutató
biztonsági jelet kell alkalmazni a felismerési távolságon belül az épületen belül és szabadtéren egyaránt.

(2) A tûzvédelmi eszközök helyét jelzõ biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett, legalább 1,8 méteres magasságban,
legfeljebb a füstmentes levegõréteg felsõ határáig kell elhelyezni úgy, hogy azok a helyiségben lévõ legnagyobb
távolságról is könnyen felismerhetõek legyenek. A biztonsági jel rögzítési magasságát a 21. melléklet 3. ábrája
szemlélteti.
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403. § (1) Az építmény kiürítése során szükséges, vagy esetleg szükségessé váló elsõsegély- vagy veszélyhelyzeti eszközöket,
felszereléseket a 398. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ utánvilágító vagy világító biztonsági jelekkel kell
megjelölni. A veszélyhelyzetben fontos eszközök közül kiemelten kell kezelni
a) az elsõsegély felszereléseket, orvosi szobát,
b) a hordágyakat,
c) az önmentõ eszközöket, valamint
d) a légzésvédelmi eszközöket, készülékeket.

(2) Az elsõsegély- és veszélyhelyzeti biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban,
legfeljebb a füstmentes levegõréteg felsõ határáig kell elhelyezni úgy, hogy azok a helyiségben lévõ legnagyobb
távolságról is könnyen felismerhetõk legyenek.

404. § A kiürítés, valamint a tûzoltói beavatkozás során fontos tûzvédelmi eszközöket, berendezéseket a 398. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ világító vagy megvilágított módon, biztonsági jelekkel (piktogrammal és
szükség szerint kiegészítõ felirattal) kell ellátni. Kiemelten kell kezelni
a) a kézi indítású tûzoltó, tûzvédelmi eszközök kezelõ szerkezeteit (hõ- és füstelvezetõ, gázzal oltó),
b) a sprinkler központok bejáratait, a központon belül az egyes kezelõ szerkezeteket és azok környezetét, valamint
c) a kulcsszéfeket és környezeteit.

137. Lakásfunkciójú tûzszakaszok

405. § (1) Lakóépületben a lakások közötti elválasztó falat és az egyes lakásokat elválasztó födémeket a tûzgátló fallal, illetve
tûzgátló födémmel egyenértékû tûzállósági határértékû szerkezetként kell létesíteni.

(2) A lakások épületen belüli bejárati ajtajai legalább D EI 30 követelménynek feleljenek meg, ha az ajtók
a) közvetlenül a lépcsõházba nyílnak,
b) legközelebbi pontja a lépcsõházba vezetõ ajtótól 3 méternél kisebb távolságban van,
c) középmagas és magas lakóépületben találhatók, vagy
d) szabadtéri folyósóra nyílnak és a kétirányú menekülés lehetõsége nem biztosított.

138. Szállodák szállásfunkciójú tûzszakaszai

406. § (1) A szálloda pinceszintjét bármely lakószinttel összekötõ szennyesruha-ledobó aknáját úgy kell kialakítani, hogy az
egyes szintek közötti tûzterjedést ne tegye lehetõvé. Biztosítani kell, hogy az aknanyílások közül egyidejûleg egyszerre 
csak egy lehessen nyitva (az alsó kidobónyílás kivételével). Ez helyettesíthetõ a szennyesruha-ledobó és
a szennyesruha-gyûjtõ helyiségek által érintett tûzszakaszok közül a mértékadó tûzállósági fokozat követelményének
megfelelõ tûzgátló szerkezetekkel történõ körülhatárolásával.

(2) A szobaegységek épületen belüli bejárati ajtajai legalább D EI 30 követelménynek feleljenek meg.

139. Gépjármûvek tárolására szolgáló helyiségek, tûzszakaszok

407. § A gépjármûvek tárolására szolgáló helyiséget 20 gépkocsi befogadóképesség fölött tûzgátló szerkezetekkel kell
leválasztani az egyéb rendeltetésektõl.

140. Színház, filmszínház funkciójú tûzszakaszok

408. § (1) 8 m magasságot meghaladó színpadnyílás esetén, ha a nézõtéren tartózkodók létszáma meghaladja a 300 fõt,
a közönségforgalmi területeket az üzemi terektõl (beleértve a színpadot is) külön tûzszakaszként kell kialakítani.

(2) A díszlet- és kellékraktárakat, valamint a színházi díszletkészítõ és karbantartó mûhelyeket tûzgátló szerkezetekkel kell
körülhatárolni.

141. Áruház, bevásárlóközpont funkciójú tûzszakaszok

409. § Tömegtartózkodásra szolgáló áruházak 500 m2-nél nagyobb alapterületû raktárait a közönségforgalmi terektõl
független tûzszakaszba kell helyezni.
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142. Kórház, rendelõintézet betegellátó funkciójú tûzszakaszai

410. § (1) A mûtõket a technológiailag hozzá kapcsolódó gépészeti helyiségekkel együtt önálló tûzszakaszban kell elhelyezni

úgy, hogy annak a hõellátása és a villamosenergia-ellátása, a légtechnikai és a mûtéteket kiszolgáló bármely egyéb

rendszere mûködõképessége a szomszédos tûzszakaszok esetleges tüze esetén is biztosított legyen. A szükséges

mûködési idõt az orvostechnológiai terv határozza meg.

(2) A kórház szerver-helyiségét, az intézmény egészének üzemképességét szolgáló, a kórház-technológiától függõ,

kiemelt fontosságú helyiségeit (diszpécser központ, szünetmentes áramforrás helyisége) tûzgátló szerkezetekkel

körülhatárolva kell kialakítani.

143. Csarnokjellegû tûzszakaszokra vonatkozó általános követelmény

411. § Ha a közösségi funkciójú, tömegtartózkodású csarnoképület tetõfödémének térelhatároló szerkezete 60 kg/m2

felülettömeg alatti, akkor a térelhatároló szerkezet fölötti hõszigetelés legalább A2–s1, d0 kategóriába tartozó anyag

lehet.

144. Ponyvaszerkezetû építmények tûzvédelmi követelményei

412. § (1) A tömegtartózkodás céljára szolgáló ponyvaszerkezetû építmény héjazata legalább C–s2, d0 tûzvédelmi osztályú

legyen.

(2) Az uszodákat és a jégpályákat legalább D–s2, d1 tûzvédelmi osztályú ponyvaszerkezettel is le lehet fedni.

(3) Egyéb ponyvaszerkezetû építmények héjazatát tûzvédelmi osztályba sorolási korlátozás nem érinti.

(4) A feszített ponyvaszerkezetû építmények tartószerkezete a feszítõ elemek kivételével legalább A1, a feszítõ szerkezete

legalább C tûzvédelmi osztályú anyagból készüljön.

145. Ponyvaszerkezetû építmények tûzállósága

413. § (1) A feszített ponyvaszerkezetû építmények tartószerkezetei – a hõszigetelt héjalású ponyvaszerkezetû építmények

kivételével – legalább R 15, ha tûz-térelhatárolásra is figyelembe vettek, akkor REI 15 tûzállósági határértékkel

rendelkezzenek. Hõszigetelt ponyvaszerkezetû építmények esetén a nem ponyva anyagú tartószerkezetek

tûzállóságát a 16. melléklet 1–5. és 7. táblázatai szerint kell meghatározni.

(2) Tûzvédelmi osztályba sorolás szempontjából az azonos anyagból készült, kettõs héjú ponyvaszerkezetû építmények

a szimpla héjúakkal azonos elbírálás alá esnek.

146. Ponyvaszerkezetû építmények maximális alapterülete

414. § (1) A ponyvaszerkezetû építmények maximális megengedett alapterülete tûzvédelmi szempontból

a) tömegtartózkodásra szolgáló ponyvaszerkezetû építmények esetében (uszodák, jégpályák kivételével) 2000 m2,

valamint

b) uszodák, jégpályák esetében 3000 m2.

(2) Ha a ponyvaszerkezetû építmény egyéb rendeltetésû épülettel szervesen összeépül, a ponyvaszerkezetû építmény

alapterületére vonatkozóan be kell tartani a fenti korlátokat, de a ponyvaszerkezetû építményt az épülettõl tûzfallal

kell elválasztani.

147. Ponyvaszerkezetû építmények kiürítése

415. § (1) A ponyvaszerkezetû építmények kijáratainak számát és a kijáratok szélességi méretét úgy kell kialakítani, hogy az

a) tömegtartózkodás célját szolgáló ponyvaszerkezetû építmény esetén 1,0 perc,

b) uszodákban, jégpályákon és „C” tûzveszélyességi osztályba sorolt tevékenység esetén 1,5 perc, vagy

c) egyéb esetekben 2,0 perc

alatt kiüríthetõ legyen.
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(2) Levegõvel stabilizált ponyvaszerkezetû építmények esetén a zsiliprendszerû nyílászárókon kívül a többi kijárat

(az egyszárnyas, kifelé nyíló ajtók vagy egyéb konstrukciók) figyelembe vehetõ a veszély esetén történõ közlekedés

biztosítására.

(3) A formától és a rendeltetéstõl függetlenül a legkisebb alaprajzi méretnél is legalább két kijárási lehetõséget kell

biztosítani – a ponyvaszerkezetû építmény kerületén mérve egymástól a legtávolabbi pontokon – a kiürítési idõket is

figyelembe véve. Kijáratként a fõközlekedési rendeltetéssel felállított (zsilip rendszerû) nyílászáró is figyelembe

vehetõ.

148. Ponyvaszerkezetû építmények hõ- és füstelvezetése

416. § Tömegtartózkodás célját szolgáló zárt légterû ponyvaszerkezetû építmény esetén – kivéve az uszodákat, jégpályákat –

gondoskodni kell hõ- és füstelvezetésrõl olyan módon, hogy a füst a helyiség kiürítését ne gátolja.

149. Ponyvaszerkezetû építmények telepítési távolsága

417. § (1) Ha építési elõírás másképpen nem rendelkezik, a ponyvaszerkezetû építmények és az egyéb épülettel összeépült

ponyvaszerkezetû építményegyüttesek egymástól, vagy egyéb építményektõl való tûztávolsága

a) tömegtartózkodás esetén 14 m,

b) egyéb esetben 10 m legyen.

(2) Ha két vagy több egymás mellé helyezett ponyvaszerkezetû építmény együttes alapterülete nem haladja meg a 414. §

(1) bekezdésében meghatározott mértéket, azok egy építményként vehetõk figyelembe, és közöttük az elõzõekben

leírt védõtávolságokat nem kell biztosítani, mivel az egy tûzszakasznak minõsül.

150. Ponyvaszerkezetû építmények épületgépészeti berendezések

418. § (1) Ponyvaszerkezetû építmények fûtésére csak olyan berendezés alkalmazható, amely tüzet nem okozhat.

(2) A „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó tevékenység esetén, huzamos tartózkodás, vagy tömegtartózkodás célját

szolgáló ponyvaszerkezetû építményekben világításra csak villamos energia alkalmazható. Az elhelyezésre kerülõ

villamos berendezéseket és szerelvényeket a vonatkozó mûszaki követelménynek vagy azzal egyenértékû

biztonságot nyújtó mûszaki megoldásnak megfelelõen kell kialakítani. A ponyvaszerkezetû építményeken belül

elhelyezett villamos berendezéseket (egységeket) úgy kell kialakítani, hogy azok központilag és szakaszosan is

leválaszthatók legyenek.

(3) A ponyvaszerkezetû építményekbe gépi berendezés csak akkor telepíthetõ, ha az a közvetlen környezetre tûzveszélyt

nem jelent.

151. Ponyvaszerkezetû építmények, tûzjelzés és tûzoltás

419. § A tûzjelzést az I. fokú tûzvédelmi hatóság elõírása szerint a település adottságainak figyelembevételével kell

megoldani.

420. § A tûz oltásához szükséges vízmennyiséget és a kézi tûzoltó készülékeket a vonatkozó mûszaki követelményben leírtak

figyelembevételével kell biztosítani.

152. Ponyvaszerkezetû építmények, egyéb elõírások

421. § Ponyvaszerkezetû építmény nem alkalmazható

a) a robbanóanyagipari és A–B tûzveszélyességi osztályba tartozó tevékenység számára,

b) a 400 fõ feletti befogadó képességû tömegtartózkodásra szolgáló épületként,

c) a mozgásukban és cselekvõképességükben korlátozott személyek huzamos elhelyezésére, és

d) azokban az esetekben, ahol azt egyéb jogszabály tiltja.
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153. Homlokzati tûzterjedési gátak kiképzése

422. § (1) A homlokzati tûzátterjedés megakadályozása céljából A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályba sorolt anyagból és

komponensekbõl álló tûzgátakat kell kialakítani.

(2) A függõleges tûzterjedés elleni gát legkisebb méretét az alábbi képlettel, a 17. melléklet 2. ábrája szerint kell

meghatározni:

1,3 GH2 + GH1 � 1,30 m

ahol:

a) GH2: konzol (osztópárkány, loggia vagy erkélylemez) kiülése a felette lévõ parapet elé, méterben,

b) GH1: két egymás felett lévõ nyílás (nyílászáró) egymástól való távolsága a homlokzati síkon mérve, méterben.

(3) A vízszintes tûzterjedés elleni gát legkisebb méretét az alábbi képlettel kell meghatározni:

1,5 GH4 + GH3 � 0,90 m

ahol:

a) GH4: a falazatból kiülõ fal, pillér vagy lizéna mérete, méterben,

b) GH3: a két egymás mellett lévõ nyílás (nyílászáró) távolsága, méterben.

(4) A vízszintes tûzterjedés elleni gát legkisebb méretét a 17. melléklet 3. ábrája szerint kell meghatározni.

154. Tetõszinti tûzterjedés elleni gátak, osztósávok kialakítása

423. § (1) A magastetõk és a lapostetõk tüzének tovaterjedése megakadályozása céljából a tûzszakasz-határok vonalában A1

vagy A2 tûzvédelmi osztályú tûzterjedés elleni gátakat, osztósávokat kell kialakítani.

(2) A tetõszinti tûzterjedés elleni gát legkisebb méretét az alábbi képlettel, a 17. melléklet 4–5–6. ábráinak megfelelõen

kell meghatározni

GT1 + 2 GT2 � 0,60 m.

ahol:

a) GT1: az A2, B, C, D, E tûzvédelmi osztályú anyagból készülõ épületszerkezeteket megszakító A1 tûzvédelmi

osztályú anyagból készülõ osztósáv szélessége méterben,

b) GT2: A1 tûzvédelmi osztályú anyagú tûzterjedési gát magassága, méterben

(3) A tûzterjedés elleni gátak kialakítása során

a) a magastetõ tetõsíkból kiemelkedõ tûzterjedés elleni gátjának kialakítását a 17. melléklet 7. ábrája,

b) a magastetõ tûzterjedés elleni gátjának ereszmenti meghosszabbítását a 17. melléklet 8. ábrája,

c) a magastetõ tûzterjedés elleni gátjának ereszmenti megszakítását a 17. melléklet 9. ábrája,

d) a tartószerkezetektõl dilatáltan kialakított tûzfal lapostetõn túlvezetett tûzterjedés elleni gát kialakítását

a 17. melléklet 10. ábrája,

e) a kettõs tûzfal lapostetõn túlvezetett tûzterjedés elleni gát kialakítását a 17. melléklet 11. ábrája,

f) a függõleges homlokzati tûzterjedés elleni gát kialakítását a 17. melléklet 12. ábrája,

g) a függõleges homlokzati tûzterjedés elleni gát és tetõsíkú mentési ablak kialakítását a 17. melléklet 13. ábrája

szemlélteti.

155. Gyakrabban alkalmazott épületszerkezetek tûzállósági határértékei

424. § Új szerkezeteknél vagy azokban az esetekben, amikor a megoldás anyagminõsége, keresztmetszete, mérete,

terhelése, statikai modellje eltér a vonatkozó mûszaki követelményben közöltektõl, laboratóriumi vizsgálattal kell

megállapítani a szóban forgó szerkezet tûzállósági határértékét. Kivételt képeznek azok a szerkezetek, amelyek

tûzállóságát számítással is meg lehet határozni. A szerelt szerkezetek tûzállósági határértékét elsõsorban a szerelés

(merevítési rendszer, felerõsítés anyaga és módja, segédanyagok, a szerkezet mérete) határozza meg, a szerkezetek

tûzállósági határértékét csak tájékoztató jelleggel lehet figyelembe venni.
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156. Teherhordó pillérek, oszlopok tûzállósági határértékei

425. § (1) Téglapillérek tûzállósági határértékeit a 18. melléklet 1. táblázata tartalmazza.

A 18. melléklet 1. táblázata

a) a tömör téglából,

b) a pillértéglából, és

c) a kevéslyukú téglából,

készült szerkezetekre irányadó.

(2) Beton- és vasbeton pillérek tûzállósági határértékeit a 18. melléklet 2. táblázata tartalmazza. Az adatok tömör

szelvényekre vonatkoznak.

(3) Acélpillérek tûzállósági határértékeit a 18. melléklet 3. táblázata tartalmazza. A 18. melléklet 3. táblázatában közölt

értékek nyitott (I, U, Z) vagy zárt, de belül üresen hagyott acélszerelvényekre vonatkoznak, ha az acél melegen

hengerelt és falvastagsága legalább 5 mm. Ez esetben a védelem nélküli szerkezet tûzállósági határértéke 15 perc.

Hidegen alakított vagy 5 mm-nél vékonyabb falú szelvények esetében a tûzállósági határértéket 20%-kal csökkenteni

kell, vagy az adott tûzállóság elérésére alkalmazott védelem vastagságát 20%-kal növelni kell.

157. Teherhordó falak tûzállósági határértékei

426. § (1) Téglafalak tûzállósági határértékét a 18. melléklet 4. táblázata tartalmazza.

(2) Betonfalak tûzállósági határértékét a 18. melléklet 5. táblázata tartalmazza. A betonminõség C8/10 legyen.

(3) Vasbetonfalak tûzállósági határértékeit a 18. melléklet 6. táblázata tartalmazza. A betonminõség C12/15 és C30/37

között legyen. A mellékletben meghatározott értékek vakolatlan falakra vonatkoznak. 1 cm vastag kétoldali vakolattal,

vagy azzal egyenértékû egyéb védelem mellett a tûzállóság 15 perccel növekszik.

158. Vasbeton födémszerkezetek tûzállósági határértékei

427. § (1) Vasbeton lemezek tûzállósági határértékeit a 18. melléklet 7. táblázat tartalmazza. Betonminõség a vonatkozó mûszaki

követelmény szerint C12/15 és C30/37 között legyen. Acélminõség: a vonatkozó mûszaki követelmény szerinti

melegen hengerelt betonacélok. Az értékek a húzott acélbetétek határigénybevételére történt méretezés esetére,

valamint vakolatlan, tömör keresztmetszetû szerkezetekre vonatkoznak. Az értékek statikailag határozott lemezekre

vonatkoznak.

(2) A 18. melléklet 7. táblázatának alkalmazásakor

a) a statikailag határozatlan, azaz egyik vagy mindkét végén befogott kéttámaszú vagy többtámaszú lemezek

esetén az értékek 50%-kal növelhetõk,

b) a két irányban teherhordó lemezekben az acéltakarást a két sorban elhelyezett vasalás középértékével (alsó síktól

számított súlyvonal távolságával) kell számításba venni, és a táblázatból nyert értéket 25%-kal növelni (ez nem

vonatkozik a három él mentén támaszkodó házgyári elemekre),

c) a BHS 55.50 (sima) és a BHB 55.50 (bordázott) jelû vasalással készített, két irányban teherhordó lemezek esetén

a táblázatban nyert értékek 20%-kal csökkentett értéke az irányadó, a betontakarást ez esetben is a két elhelyezett

vasalás súlyvonal távolsága jelenti, továbbá

d) a födémgerendák tûzállósági határértékeit, ha azok sík födémként nyernek alkalmazást, a 18. melléklet

7. táblázatának D. oszlopa alapján kell meghatározni.

(3) Vasbeton gerendák tûzállósági határértékeit a 18. melléklet 8. táblázata tartalmazza. A figyelembe vett

anyagminõségek az (1) bekezdés szerintiek legyenek. Az értékek a húzott acélbetétek határigénybevételére történt

méretezés esetére, vakolatlan, tömör keresztmetszetre vonatkoznak.

(4) A 18. melléklet 8. táblázatának alkalmazásakor

a) az elõregyártott bordás födémpallók alkalmazásakor két egymás mellé kerülõ hosszborda együttes szélességgel

vehetõ figyelembe,

b) a statikailag határozatlan szerkezetek esetén az értékek 50%-kal növelhetõk, valamint

c) a nagy szilárdságú, hidegen húzott acélbetétes elõfeszített födémgerendák tûzállósági határértéke 30%-kal

csökkentett.

(5) Elõfeszített tömör vagy üreges födémpallók, ha a lemez vastagsága 80 mm vagy annál nagyobb, valamint

a betontakarás legalább 15 mm, REI 30 tûzállósági határértékkel vehetõk figyelembe. A vasbeton és feszített beton
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födémszerkezetek tûzállósági határértékének növelésére különbözõ vakolatok vagy egyéb tûzvédõ bevonatok
alkalmazhatók. A szerkezet tûzállósági határértékeit a 18. melléklet 9. táblázata tartalmazza.

(6) A 18. melléklet 9. táblázatának értékei csak hajlításra igénybe vett szerkezetekre vonatkoznak. Nyomóigénybevétel
esetén az adott bevonati vastagság a táblázat eggyel nagyobb védelmi értékével vehetõ figyelembe (pl. 10 mm vastag 
mészhabarcs védelmi értéke statikailag nyomott szerkezet esetében 21 perc).

XXVI. FEJEZET
TÛZOLTÓSÁG BEAVATKOZÁSÁT BIZTOSÍTÓ KÖVETELMÉNYEK

159. Többszintes épületek megközelítését szolgáló utakra vonatkozó követelmények

428. § (1) A tûzoltóság vonulása és mûködése érdekében – ha arról jogszabály másként nem rendelkezik – az építményekhez
olyan utat és területet kell biztosítani, amely alkalmas a tûzoltó gépjármûvek nem rendszeres közlekedésére és
mûködtetésére. 

(2) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó, 10 000 m2-nél nagyobb alapterületû létesítménynél, valamint
a „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó, 50 000 m2-nél nagyobb alapterületû létesítménynél két, a tûzoltó
gépjármûvek közlekedésére alkalmas bejáratot kell – két oldalon – létesíteni.

(3) A 429. §-ban, a 430. § (6) bekezdésében és a 431. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ tûzoltási
területet kell kialakítani
a) a 3000 m2 – szintenkénti összesített – alapterületet meghaladó áruház, üzlet, vásárcsarnok, szálloda, vegyes

rendeltetésû épületek,
b) a 100 fõ vagy azt meghaladó ellátott befogadóképességû szociális otthon, valamint
c) a 300 fõ összes befogadóképességet meghaladó gyermekkorúak oktatási intézményei, kórház, mozgásukban és

cselekvõképességükben korlátozott személyeket ellátó intézmények esetében.

160. Középmagas, magas épületek tûzoltási felvonulási területére és útvonalára vonatkozó kritériumok

429. § E rendeletben foglaltak alapján a tûzoltási, felvonulási terület és útvonal kialakítását – a tûzoltási felvonulási terület
nélkül kialakított épületek kivételével – a tûzvédelmi szakhatóság köteles a helyi adottságoknak megfelelõen (saját és
segítségnyújtó egységek emelõinek, gépjármûfecskendõinek paraméterei alapján) a szakhatósági állásfoglalásában
meghatározni az építési engedélyezési eljárás keretében. Az engedélyezési tervdokumentációban szereplõ
helyszínrajzon a tûzoltási felvonulási területet, utat, jól látható módon jelölni kell.

161. A tûzoltási felvonulási terület

430. § (1) A tûzoltási felvonulási terület hossza az épület felvonulási terület felé nézõ homlokzatának teljes hosszán biztosítja
a beavatkozás és mentés feltételeit, szélessége legalább 6,0 m. A mentési helyek elõtt legalább 7,5 m széles – jól
látható módon jelölt – talpalási hely van kialakítva. A mentési homlokzattól a hosszanti tengely-távolsága 8–14 m.

(2) Ha az épületnek a tûzoltási felvonulási terület felé esõ homlokzatához alacsonyabb épületrész vagy építmény
csatlakozik, akkor annak homlokzatsíkja a 19. melléklet 1. táblázatában meghatározott távolságra lehet a középmagas
vagy magas épület homlokzati síkja elõtt.

(3) A tûzoltási felvonulási terület lejtése legfeljebb 5% lehet.
(4) Ha a tûzoltási felvonulási területen vagy a felvonulási terület és a mentésre alkalmas homlokzat közötti területen fasor

telepítésére kerül sor, a fák egymás közötti távolsága a mentési oldalon legalább 15 m. Ugyanez a szabály vonatkozik
a villamos vagy egyéb tartóoszlopok elhelyezésére is.

(5) A tûzoltási felvonulási területnek a középmagas és magas épület felõli oldalán közvilágítási szabadvezeték, közúti
villamos jármûvek vezetékei vagy egyéb, a tûzoltói beavatkozást akadályozó légvezetékek nem helyezkedhetnek el.

(6) A tûzoltási felvonulási területen, valamint a tûzoltói vízszerzési helyeken gépjármûparkolót kialakítani nem lehet.
Ezeken a területeken a parkolási tilalom jelölve van. A tûzoltási felvonulási területen elhelyezett tûzcsapok 1,5 méteres
körzetén belül gépjármû nem parkolhat, és ez jelölve van.
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431. § (1) A tûzoltási felvonulási területet megközelítõ tûzoltási felvonulási útnak olyannak kell lennie, hogy a tûzoltó
gépjármûvek (emelõk) a helyszínt biztonságosan, tolatás nélkül el tudják hagyni.

(2) A középmagas és magas épületeknek a tûzoltási felvonulási terület felé esõ homlokzatán tûzszakaszonként és
szintenként legalább kettõ, mentésre alkalmas, legfeljebb 1,0 m mellvéd magasságú nyílászáró, loggia vagy erkély
helyezkedik el a mentés feltételeinek biztosítására. A mentést elõsegítõ ablak osztás nélküli üvegezett felülete
legalább 1,0 m szélességû és 1,50 m magasságú. A kizárólag mentésre szolgáló nyílászáró lehet nem nyitható kivitelû
is. A mentésre szolgáló nyílászárók helye a homlokzaton, illetve az épületen belül jól látható és maradandó módon
jelölve van. A mentésre szolgáló ajtók nyithatósága kívülrõl is biztosított.

(3) A tetõsíkban elhelyezett, mentést szolgáló ablak alsó éle és az ablak alatti, legalább 1,0 m széles padozat közötti
távolság legfeljebb 0,6 m, és az ablak a mentést biztosító technikai eszközök által elérhetõ (17. melléklet 13. ábrája
szerint).

(4) A középmagas és magas épületek tûzoltásához szükséges vízellátási követelmények szempontjából az általános
érvényû elõírásokon túl
a) a középmagas és magas épülettõl tûzcsap a megközelítési útvonalon mérten legfeljebb 50 méterre lehet, és
b) a 50 méternél hosszabb tûzoltási felvonulási terület esetén a tûzcsapok legfeljebb 50 m-ként helyezhetõk el.

432. § A tûzoltóság beavatkozását akadályozó és tiltott helyen álló gépjármûben – ha az az akadálytalan tûzoltás érdekében
elkerülhetetlen – a polgári jogi szabályok értelmében a tûzoltóság okozhat kárt.

433. § (1) Ha a 435–438. §-okban megfogalmazott kritériumok közül legfeljebb 3 kritérium nem teljesül, akkor maradéktalanul
nem teljesülnek a tûzoltási felvonulási területre vonatkozó elõírások. Ha 3-nál több kritérium nem teljesül, akkor
a tûzoltási felvonulási terület nem biztosított.

(2) Középmagas épületekre a (3)–(6) bekezdésben foglalt követelményeket kell alkalmazni, ha a tûzoltási felvonulási
területre vonatkozó elõírások maradéktalanul nem biztosíthatók.

(3) Egy lépcsõház létesítése esetén elõtérrel kialakított túlnyomásos szellõztetésû, vagy természetes szellõzésû
füstmentes lépcsõházat kell kialakítani, az elsõdleges épületszerkezetek – a fedélszerkezet kivételével – elégítsék ki az
I. tûzállósági fokozathoz tartozó követelményeket. Ha az elsõdleges épületszerkezeteket a jogszabály alapján
I. tûzállósági fokozatnak megfelelõen kell létesíteni, akkor az épület valamennyi szerkezete elégítse ki az I. tûzállósági
fokozat követelményeit.

(4) Több lépcsõház létesítése esetén az egyik lépcsõházat füstmentes lépcsõházként kell kialakítani, és a lépcsõházak
között az átjárást minden szinten biztosítani kell.

(5) Szintenként kettõnél több tûzszakasz létesítése esetén minden megkezdett két tûzszakasz után egy füstmentes
lépcsõházat kell kialakítani oly módon, hogy az átjárás a lépcsõházak között minden szinten biztosított legyen.

(6) Nem kell tûzoltási felvonulási területet létesíteni, ha az épület teljes területére kiterjedõ, a vonatkozó elõírásoknak
megfelelõ automatikus tûzjelzõ és oltóberendezés létesül, valamennyi lépcsõház füstmentes lépcsõházként kerül
kialakításra, és a lépcsõházak között az átjárás valamennyi szinten biztosított. Az elsõdleges épületszerkezetek
elégítsék ki – a fedélszerkezet kivételével – a I. tûzállósági fokozathoz tartozó követelményeket. Ha az elsõdleges
épületszerkezeteket a jogszabály alapján I. tûzállósági fokozatnak megfelelõen kell létesíteni, akkor az épület
valamennyi szerkezete elégítse ki a I. tûzállósági fokozat követelményeit.

434. § (1) Magas épületek esetében, amennyiben a tûzoltási felvonulási területre vonatkozó elõírások maradéktalanul nem
biztosíthatók, az e szakaszban foglalt követelményeket kell teljesíteni.

(2) Az épületben szintenként legalább 2 tûzszakaszt kell kialakítani, és kétszintenként vízszintesen is tûzszakaszolni kell.
Valamennyi tûzszakaszban legalább 1–1 elõtérrel kialakított túlnyomásos szellõztetésû vagy természetes szellõzésû
füstmentes lépcsõházat kell létesíteni, hozzá kapcsolódó biztonsági felvonóval. A lépcsõházak között az átjárási
lehetõséget minden szinten biztosítani szükséges.

(3) Nem kell tûzoltási felvonulási területet létesíteni, ha a (2) bekezdésben meghatározott tûzszakaszoláson, valamint
a biztonsági felvonón túl, az épület teljes területére kiterjedõ, a vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõ
automatikus tûzjelzõ és oltóberendezés létesül, valamennyi lépcsõház elõtérrel kialakított túlnyomásos szellõztetésû
vagy természetes szellõzésû füstmentes lépcsõházként kerül kialakításra, és a lépcsõházak között az átjárás
valamennyi szinten biztosított. A fentieken túl közösségi épületben, annak teljes területén kihangosító rendszert kell
kiépíteni, mely a benntartózkodókat élõ szóval – a magyaron kívül legalább három nyelven – értesíti a tûzriasztásról és
a követendõ magatartásról.
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162. Általános követelmények

435. § (1) Az épületek megközelítését szolgáló utakat, valamint a tûzoltási felvonulási utat és területet elsõdlegesen

közterületen keresztül kell biztosítani. Kivételes esetekben a tûzoltási felvonulási terület saját telken, létesítményen

belül is kialakítható.

(2) Tûzoltási felvonulási terület és út a létesítendõ építménnyel szomszédos telken – közterület kivételével – nem

jelölhetõ és alakítható ki.

(3) Tûzoltási felvonulási terület és út lezárásának módját a hivatásos önkormányzati tûzoltósággal egyeztetni kell.

163. Tûzoltósági kulcsszéf

436. § (1) Kulcsszéfeket kell telepíteni,

a) a 10 000 m2-nél nagyobb alapterületû, „A”–„C” tûzveszélyességi osztályba tartozó ipari, mezõgazdasági, termelõ,

tároló és feldolgozó létesítmények esetében,

b) bármely rendeltetésû magas közösségi épületben,

c) a 6000 m2-nél nagyobb alapterületû irodaépületekben,

d) a 10 000 m2-nél nagyobb alapterületû kereskedelmi épületekben, logisztikai központokban, valamint

e) a 10 000 m2-nél nagyobb alapterületû mûemlék és nemzeti értékek elhelyezésére szolgáló épületekben,

ha azok területén beépített tûzjelzõ berendezés telepítésre kerül.

(2) A kulcsszéfeket a bejárat, bejáratok közelében kell elhelyezni.

(3) A kulcsszéfekben a bejárati ajtót nyitó kulcson kívül más rendeltetési egységek, közmû elzárást lehetõvé tevõ

helyiségek kulcsai is elhelyezhetõk, a tûzvédelmi hatósággal történõ egyeztetés alapján.

(4) Csak olyan tûzoltósági kulcsszéf alkalmazható, mely rendelkezik tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvánnyal, vagy az

OKF magyarországi forgalmazási engedélyével.

(5) A kulcsszéfet jól látható módon jelölni kell, úgy, hogy az 10 m-rõl felismerhetõ legyen. A táblával történõ jelölés esetén

annak mérete legalább 100×150 mm legyen, és a „KULCSSZÉF” felirat szerepeljen rajta. Kiegészítésként elfogadható

a sárga villogó fény használata is.

164. A tûzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása

437. § A létesítmények védelme érdekében a tûzoltó berendezések, tûzoltó készülékek, felszerelések és egyéb technikai

eszközök mûködéséhez szükséges oltó- és egyéb anyagokat biztosítani kell.

438. § (1) Tûzoltás céljára a településen és a létesítményeknél az (5) bekezdésben meghatározott oltóvíz-intenzitást kell

biztosítani.

(2) Az oltóvizet folyamatosan biztosítani kell – a létesítmény mértékadó tûzszakaszára – a vonatkozó mûszaki

követelmények szerint meghatározott számított vagy normatív tûzterhelés függvényében

a) legfeljebb 200 MJ/m2 tûzterhelés esetén, legalább fél órán keresztül,

b) 200 MJ/m2-nél nagyobb, de legfeljebb 400 MJ/m2 tûzterhelés esetén, legalább egy órán keresztül,

c) 400 MJ/m2-nél nagyobb, de legfeljebb 800 MJ/m2 tûzterhelés esetén, legalább másfél órán keresztül, vagy

d) 800 MJ/m2 tûzterhelés felett pedig legalább két órán keresztül.

(3) Idõszakos vízszerzési lehetõség nem vehetõ oltóvízként figyelembe.

(4) Az 1200 m2-nél nagyobb alapterületû állattartási épületeknél a szükséges oltóvíz-intenzitás 1800 liter/min.

(5) A szükséges oltóvíz-intenzitást a mértékadó tûzszakasz alapterülete alapján a 19. melléklet 2. táblázata szerint kell

meghatározni.

(6) Az I–III. tûzállósági fokozatú épületeknél a mértékadó tûzszakasz-terület, ha abban a szintek száma

a) 2–5, 30%-kal,

b) 6 vagy több, 40%-kal

csökkentett területtel vehetõ figyelembe.

439. § (1) A településen és a létesítményben a mértékadó tûzszakasz területére meghatározott vízmennyiséget vízvezetékrõl

vagy tüzivíztározó medencébõl kell biztosítani.
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(2) Település, valamint létesítmény létesítése vagy bõvítése esetén az oltóvizet az egyes szakaszok használatbavételével

egyidejûleg kell biztosítani.

(3) Az oltóvíz szomszédos létesítményeknél – a tûzvédelmi hatóság engedélyével – közösen is biztosítható.

(4) A vízszerzési helyet úgy kell kialakítani, hogy az tûzoltó gépjármûvel mindenkor megközelíthetõ, az oltóvíz

akadálytalanul kivehetõ legyen.

(5) A mértékadó tûzszakasz teljes területére kiépített vízzel oltó berendezés esetén a 19. melléklet 2. táblázata szerint

elõírt szükséges oltóvíz-intenzitás mértéke csökkenthetõ a sprinklerberendezés mûködéséhez a vonatkozó mûszaki

követelmény alapján szükséges vízkészlet (literben) és az oltóvíz 445. § (2) bekezdése szerint folyamatosan

biztosítandó idejének (percben) hányadosával. A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a 19. melléklet 2. táblázata

szerint elõírt szükséges oltóvíz-intenzitás mértékének 50%-át.

440. § (1) Az oltóvíz-intenzitás mértékének 445. § (6) bekezdése szerinti csökkentése esetén a sprinklerberendezés tároló- vagy

közbensõ tartályát a 453. § (6) és 454. § (1)–(2) bekezdésben elõírtak figyelembevételével kell kialakítani.

(2) A kábel- és közmûalagútnál, valamint a közmûfolyosónál tûzszakaszonként legalább két helyen biztosítani kell az

oltóanyagok bejuttatásának a lehetõségét.

165. Oltóvíz hálózat kialakítása

441. § (1) A településen és a létesítményben az oltóvizet is biztosító vízvezeték-hálózat belsõ átmérõjét az oltóvíz-intenzitás és

a kifolyási nyomásigény alapján, valamint a közmûrendszer kialakítását figyelembe véve kell méretezni. Egyirányú

táplálás esetén a vezeték legalább NA 100, körvezeték esetén pedig legalább NA 80 legyen.

(2) A tûzvédelmi hatóság engedélyével az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat az (1) bekezdéstõl eltérõen méretezhetõ

azon az 1000 fõnél kevesebb állandó lakosú településen,

a) amelyben vagy azon kívül, de annak minden védendõ építményétõl, valamint szabadterétõl 200 méteres

távolságon belül oltóvízellátásra figyelembe vehetõ – a település mértékadó tûzszakasz-területének megfelelõ

mennyiségû vizet biztosító – természetes vagy mesterséges víznyerõ hely van,

b) amelyben a település mértékadó tûzszakasz-területének megfelelõ oltóvíz-intenzitást más mûszaki

megoldásokkal (víztároló) biztosítják.

(3) A vízmû magas és mély tárolójánál a tûzoltó gépjármû részére, NA 100 belsõ átmérõjû, mûszakilag és a vonatkozó

mûszaki követelményeknek megfelelõ kialakítású, A jelû (NA 100) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal ellátott

csatlakozó helyet kell kialakítani. Térszint feletti tároló esetén a csatlakozó helyet vízszintesre, a talajszinttõl 0,8 méter

magasságban kell kialakítani.

166. Tûzcsapok

442. § (1) Az oltóvizet szállító vízvezeték-hálózatban a vízkivétel szempontjából legkedvezõtlenebb tûzcsapnál 200 mm2-es

kiáramlási keresztmetszetnél

a) legalább 400 kPa (4 bar) kifolyási nyomás biztosított az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó

létesítményekben,

b) legalább 300 kPa (3 bar) kifolyási nyomás biztosított a „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben, és

c) legalább 200 kPa (2 bar) kifolyási nyomás biztosított

ca) a fali tûzcsapoknál, és

cb) a „D” és „E” tûzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben.

(2) Az éghetõ folyadékot feldolgozó létesítményeknél, valamint az „A”–„B” tûzveszélyességi osztályba tartozó éghetõ

folyadékot 1000 m3-nél nagyobb tárolási egységekben tároló tartálytelepeken, valamint azon gáztároló esetében,

ahol a nyomás alatti vagy mélyhûtött „A”–„C” tûzveszélyességi osztályba tartozó gázt tároló tartály

befogadóképessége meghaladja a 200 tonnát, olyan oltóvízvezeték-hálózatot kell létesíteni, amely a vízkivétel

szempontjából a legkedvezõtlenebb tûzcsapnál legalább 1200 kPa (12 bar) kifolyási nyomást biztosít.

(3) A településen és a létesítményben – a 448. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – az oltóvizet vezetékes vízellátás

létesítése esetén föld feletti tûzcsapokkal kell biztosítani.

(4) A tûzcsapok, valamint szerelvényeik és tartozékaik feleljenek meg a vonatkozó mûszaki követelményekben

foglaltaknak.

(5) A tûzcsapok telepítési helyét a hivatásos önkormányzati tûzoltósággal egyeztetni kell.
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443. § (1) A létesítményben annyi tûzcsapot kell létesíteni, hogy az oltáshoz szükséges vízmennyiség egy idõben kivehetõ

legyen. A tûzcsapokat szerelvénnyel kell ellátni. A szerelvényszekrényeket a tûzcsapoktól 10 méteren belül kell

elhelyezni. A közforgalom elõtt nyitott létesítmények esetében a szerelvények elhelyezése épületen belül

a tûzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon és helyen is történhet.

(2) A tûzcsapokat a védendõ szabadtéri éghetõanyag-tároló területétõl, építménytõl a megközelítési útvonalon mérten

100 m-nél távolabb és – a tûzcsapcsoportok kivételével – egymáshoz 5 m-nél közelebb elhelyezni nem szabad.

(3) A létesítményben nem szükséges tûzcsapokat létesíteni, ha a közterület tûzcsapjai az oltáshoz szükséges

vízmennyiséget biztosítják, és a (2) bekezdés követelményei is teljesülnek.

(4) A tûzcsapoknál a tûzoltó gépjármûvek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy sáv

közlekedési út szabadon maradjon.

167. Fali tûzcsapok kialakítása

444. § (1) Vezetékes vízellátás esetén a 449–450. §-ban meghatározottakon túl – kivéve a többszintes lakóépületeket és

a (2) bekezdésben meghatározott építményeket – fali tûzcsapot is kell létesíteni

a) ahol azt jogszabály elõírja,

b) ahol a 19. melléklet 3. táblázat meghatározza, és

c) az „A” tûzveszélyességi osztályba tartozó 200 m2-nél, a „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó 300 m2-nél,

a „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó 500 m2-nél, a „D” tûzveszélyességi osztályba tartozó 1000 m2-nél

nagyobb alapterületû tûzszakaszban.

(2) Nem szabad fali tûzcsapot létesíteni azokban az épületekben, ahol a víz használata életveszélyt, tüzet, robbanást

okozhat, vagy a tûz terjedését elõsegítheti.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott helyeken, továbbá ahol a víz nem alkalmas az építményben keletkezhetõ tûz

oltására, a fali tûzcsap helyett az ott lévõ anyag oltására alkalmas – a tûzvédelmi hatóság által meghatározott – tûzoltó

berendezést, eszközt, készüléket, felszerelést, illetõleg anyagot kell a helyszínen készenlétben tartani.

(4) A fali tûzcsapok számát és helyét az illetékes hivatásos önkormányzati tûzoltóság, a (3) bekezdés szerint a fali tûzcsap

helyett biztosított tûzoltó berendezés, eszköz, készülék, felszerelés és anyag mennyiségét és helyét – ha azt vonatkozó

mûszaki követelmény nem szabályozza – a tûzvédelmi hatóság határozza meg.

(5) Az építményben a fali tûzcsap kialakítása feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelményeknek, vagy azokkal legalább

egyenértékû biztonságot nyújtson. A lapos tömlõvel szerelt falitûzcsap-szekrényben 1 db, legfeljebb 20 méteres

tömlõ helyezhetõ el.

(6) A falitûzcsap-szekrényt biztonsági jellel kell megjelölni, – amely feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelményeknek,

vagy azokkal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson – a szekrény felett 2–2,5 méteres magasságban úgy, hogy

az a legtávolabbi felismerési távolságról is biztonsággal felismerhetõ legyen.

445. § (1) Nem kell fali tûzcsapot létesíteni a nyitott vagy részben nyitott építményekben, a hûtõházak hûtött tereiben, valamint

az ömlesztett terménytároló épületek tároló részein.

(2) Füstmentes lépcsõházakban és elõtereikben fali tûzcsap elhelyezése tilos.

(3) A fali tûzcsapok elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy a fali tûzcsap csak az adott tûzgátló/füstgátló nyílászáróval

leválasztott tûzszakasz/füstszakasz védelmét biztosíthatja, másik tûzgátló/füstgátló nyílászáróval leválasztott

tûzszakasz/füstszakasz védelmére nem tervezhetõ be.

(4) A fali tûzcsap hálózatot a 19. melléklet 3. táblázata szerint kell kialakítani, méretezni.

(5) A fali tûzcsapokat úgy kell elhelyezni, hogy azok a legtávolabbi hely oltását is tudják biztosítani (a megközelítési utat

figyelembe kell venni), valamint a fali tûzcsapok fedjék le a tûzszakasz teljes területét.

(6) A fali tûzcsapok létesítésekor a legkedvezõtlenebb helyen az ellenõrzésre szolgáló nyomásmérõt kell elhelyezni.

446. § (1) A fali tûzcsapok használatbavétele elõtt a kivitelezõ köteles nyomáspróbát és teljesítménymérést – az egyidejûség

figyelembevételével – végezni vagy végeztetni, és annak eredményét a tûzoltóság részére igazolni.

(2) A jogszabály hatálybalépése elõtt létesített száraz felszálló tüzivízvezetéket idõszakosan továbbra is felül kell

vizsgáltatni, azt elbontani csak akkor lehet, ha helyette a vonatkozó mûszaki követelmény szerinti, vagy azzal legalább

egyenértékû biztonságot nyújtó nedves fali tûzcsap hálózat kerül kiépítésre.
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168. Oltóvíz tározók

447. § (1) Az oltóvíz biztosítására – ha az más módon nem oldható meg – önálló víztárolót (medencét, tartályt) kell létesíteni.

(2) A víztároló befogadó képessége nem lehet kisebb 30 m3-nél, alsó szintje pedig legfeljebb 7 m-rel lehet mélyebben

a talajszintnél.

(3) A víztároló kivételi helyét úgy kell kialakítani, hogy az tûzoltó gépjármûvel megközelíthetõ legyen.

(4) A víztároló és a védeni kívánt építmény, szabadterület közötti távolság nem haladhatja meg a 200 métert. A távolságot

a megközelítési útvonalon kell mérni.

(5) Oltóvízként figyelembe vehetõ

a) a hûtõtorony vízmedencéjének vagy az egyéb, technológiai víznek – a tûzoltásra való felhasználás miatt –

a technológiai berendezésben veszélyt nem elõidézõ,

b) a település közüzemi vízmûve víztárolójának tûzoltási célra biztosított

vízmennyisége is.

(6) A tûzoltási célra figyelembe vehetõ 100 m3 alatti önálló víztárolót legalább egy, az ennél nagyobbakat pedig minden

megkezdett 100 m3 térfogat után egy-egy szívócsõvezetékkel kell ellátni.

448. § (1) A szívóvezeték belsõ átmérõje legalább NA 100 legyen, alsó végzõdését szûrõvel, felsõ vízszintes irányú végzõdését

pedig szabványos A jelû (NA 100) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal kell ellátni. A szívócsonk-csatlakozó helyet

vízszintesen, a talajszinttõl 0,8 méter magasságban kell kialakítani.

(2) A szívócsõvezetékeket egymástól legalább 5 m távolságra kell elhelyezni.

(3) Oltóvízként számításba vehetõk azok a nem idõszakos természetes felszíni vizek (folyók, patakok, tavak) is, amelyek

a védendõ építménytõl 200 méternél nincsenek nagyobb távolságra. A távolságot a megközelítési útvonalon kell

mérni.

(4) A vízszerzési helyet úgy kell kiépíteni, hogy az tûzoltó gépjármûvel mindenkor megközelíthetõ és az oltóvíz

– a vízállástól függetlenül – mindig akadálytalanul kiemelhetõ legyen.

(5) A tûzoltó vízforrásokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait a vonatkozó mûszaki követelmények szerint kell

felülvizsgálni és karbantartani.

169. Tûzoltósági beavatkozási központ

449. § (1) A tûzvédelmi szakhatóság által meghatározott létesítményekben tûzoltási beavatkozási központot kell kialakítani.

(2) A tûzoltósági beavatkozási központ a létesítmény bejáratánál vagy annak közelében – a tûzvédelmi szakhatósággal

igazolható módon egyeztetetten – kialakított olyan helyiség, amelybõl a tûzoltói beavatkozáshoz szükséges és azt

elõsegítõ tûzvédelmi berendezések vezérelhetõk.

(3) A tûzoltósági beavatkozási központot tûzgátló épületszerkezetekkel kell leválasztani az egyéb helyiségektõl.

(4) A tûzoltósági beavatkozási központba szerelt vezérlések mûködõképesség-megtartásának idõtartama 90 perc legyen.

(5) A tûzoltósági beavatkozási központba a tûzvédelmi szakhatóság által meghatározott tûzoltó technikai eszközök

vezérléseit kell bekötni.

170. Tûzoltósági rádióerõsítõ

450. § (1) Létesítmények esetében a létesítés során vizsgálni szükséges a kárelhárítás során együttmûködõ szervek

rádióforgalmazási feltételeinek megfelelõségét.

(2) Ha a tûzoltóság megítélése szerint a rádióforgalmazás nem vagy nem megfelelõ módón biztosított a létesítményben,

rádióerõsítõt vagy más berendezést kell beépíteni.
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XXVII. FEJEZET

TÛZTÁVOLSÁG

171. Általános követelmények

451. § Tûztávolság célja, hogy

a) a tûz átterjedését korlátozza,

b) a tûzoltó egységek beavatkozásának lehetõségét biztosítsa, valamint

c) az épületbõl menekülõ, menekítendõ személyek megfelelõ, biztonságos helyre való eltávozását vagy

eltávolítását biztosítsa.

452. § Tûztávolság nem értelmezhetõ azoknál az épületeknél, ahol a tûzoltóság jogszabály alapján nem minõsül

szakhatóságnak. Azon esetekben, amikor a tûzoltóság nem szakhatóság, az épületek közötti távolság megfelelõségét

a tûzoltóság nem vizsgálhatja.

453. § A tûztávolsággal érintett térrészben szolgáltató, ipari, mezõgazdasági és tárolási tevékenység nem végezhetõ. Ezen

térrészt hulladékoktól, száraz aljnövényzettõl mentesen kell tartani.

454. § (1) Az építmények és a szabadterek egymás közötti viszonylatában, ha jogszabályok eltérõ tûztávolságra vonatkozó

mûszaki követelményeket határoznak meg, a nagyobb tûztávolságot kell figyelembe venni.

(2) Nem kell tûztávolságot tartani két olyan épület között, amelyek közül a magasabb átfedõ homlokzat nyílás nélküli

tûzfal.

(3) Nem kell tûztávolságot tartani két olyan épület között, amelyek egymással szembeni homlokzatai beépített

automatikus oltóberendezéssel védettek. Ebben az esetben

a) a meglévõ mellé tervezett épület esetén az új homlokzat külsõ és belsõ,

b) új épületek létesítése esetén a homlokzatok belsõ

oldalain kell kialakítani a védelmet.

455. § Egy építési telken a „C”–„E” tûzveszélyességi osztályba tartozó épületek között tûztávolságot nem kell tartani,

ha ezeknek az épületeknek az alapterülete összesíthetõ és egy tûzszakaszba sorolható.

172. A tárolási egységekbõl kialakított tûzszakaszok területei és a közöttük szükséges

tûztávolságok meghatározása

456. § Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a szilárd éghetõ anyagok szabadtéri tárolási egységeinek

tûzszakasz-méreteit és egymás közötti tûztávolságát a 20. melléklet 1. táblázata szerint kell meghatározni.

457. § (1) Szilárd éghetõ anyag szabadban tárolt egységeinek méreteit, a tárolási egység és az építmény közötti távolságot

a 20. melléklet 2. táblázata szerint kell meghatározni.

(2) Az éghetõ anyag tárolási egysége és a kerítés között legalább 1 méter széles, éghetõ anyagtól mentes területet kell

tartani.

(3) A szabadban elhelyezett tárolási egységek között jogszabályban meghatározott, azok hiányában legalább

a magasabb tárolási egység magasságával egyenlõ távolságot kell biztosítani.

173. Szérû, rostnövénytároló, kazal tûztávolsága

458. § (1) A mezõn (határban) összerakott kazal, valamint a szérû és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélsõ tárolási egység

és a környezõ

a) „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó építményektõl legalább 200 méter,

b) „C”–„E” tûzveszélyességi osztályba tartozó építményektõl legalább 100 méter,

c) vasúti vágányoktól és a vasútállomástól – a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve – legalább 100 méter,

d) közúttól, erdõtõl, lábon álló gabonától legalább 25 méter,
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e) nagyfeszültségû, föld feletti villamos vezetéktõl a legfelsõ villamos vezeték és talaj közötti távolság

háromszorosát, de legalább 20 méter

tûztávolságot kell megtartani.

(2) Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendõ alomszalma- és szálastakarmány-szükségletet üzemi tárolásnak

kell tekinteni, és ezekre a (1) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.

(3) A szérûben csak kalászos terményt, szálas takarmányt és szalmát, a rostnövénytároló telepen pedig csak rostnövényt

szabad elhelyezni.

(4) A szérûn és a rostnövénytárolón a kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levõ kazal az elõzõ sorban levõ

két kazal közé kerüljön.

(5) A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell

biztosítani.

(6) A mezõn (határban) összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles

védõszántással kell körülvenni.

174. Tároló silók tûztávolsága

459. § (1) Gabona-, termény- és takarmánysilók esetén, ha azok anyaga A1 minõsítésû, a silók palástjai között 1 méter

tûztávolság elegendõ.

(2) Gabona-, termény- és takarmánysilók esetén, ha azok anyaga legalább A2 minõsítésû, a silók között elegendõ 2 méter

tûztávolság biztosított.

(3) Azon silók esetében, amelyek B–E minõsítésû anyagból létesülnek, a tûztávolság meghatározása a 458. § (1) bekezdés

a) pontja szerint történik.

175. Lakó-, közösségi és ipari-, tárolási-, valamint mezõgazdasági épületek tûztávolsága

460. § Az épületek között szükséges tûztávolságot az alábbi körülmények és a 20. melléklet 3. és 4. táblázatainak

figyelembevételével kell meghatározni:

a) épület építészeti tulajdonságai

aa) építmény (homlokzat) magasság,

ab) szembenálló homlokzatok anyaga, tagoltsága, nyílások felületaránya,

ac) tetõszerkezet anyaga,

ad) homlokzatra nyíló helyiségek funkciója,

ae) szomszédos épület kialakítása, funkciója,

af) az épület befogadó képessége,

b) épület tûzvédelmi tulajdonságai

ba) beépített tûzvédelmi berendezés megléte, kialakításának módja, korszerûsége,

bb) elsõdleges épületszerkezetek tûzállósági fokozata,

bc) tûzveszélyességi osztályba sorolás,

bd) rendeltetés,

be) vonulási távolság (létesítményi is),

bf) oltóvíz ellátottság (külsõ, belsõ),

bg) az elsõdlegesen kiérkezõ tûzoltóság technikája,

bh) tûzterhelés,

bi) tûzjelzés módja,

c) egyéb körülmények: jellemzõ meteorológiai körülmények (szél).

461. § Kétszintesnél magasabb lakóépületek, valamint közösségi épületek tûztávolságát a 20. melléklet 3. táblázata

tartalmazza.

462. § Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályú helyiséget tartalmazó, valamint az „A”–„C” tûzveszélyességi osztályú és

az 500 m2-nél nagyobb „D”–„E” tûzveszélyességi osztályú ipari, tárolási, mezõgazdasági rendeltetésû épületek

tûztávolságát a 20. melléklet 4. táblázata tartalmazza.
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463. § (1) A minimális és a maximális tûztávolsági értékeken belül a tûztávolságot a 460. §-ban szerepeltetett fennmaradó

körülmények együttes vizsgálatával, mérlegelésével kell meghatározni.

(2) Az épület tûzvédelmi helyzetét javító és rontó körülmények, valamint a 20. melléklet 3. és 4. táblázatában szereplõ,

adott rendeltetéshez tartozó minimális és maximális tûztávolság számtani közepének szorzata alapján kell

a ténylegesen szükséges távolságot meghatározni. A táblázatokban szereplõ minimális távolságnál kisebbet,

maximális távolságnál nagyobbat meghatározni nem lehet.

(3) A rontó és javító tényezõk figyelembevételi módjáról a szakhatósági állásfoglalásában a tûzvédelmi szakhatóság

köteles rendelkezni.

(4) Ponyva anyagú tároló építmények esetében a tûztávolságot a 457. § és a 458. § figyelembevételével kell kialakítani.

XXVIII. FEJEZET

KIÜRÍTÉS

176. Általános elõírások

464. § (1) A helyiségek, tûzszakaszok, építmények, szabadtéri tömegrendezvények kiürítésének megfelelõségét

a) az e fejezet szerinti kiürítés számítással kell igazolni, vagy

b) az OKF által elfogadott számítógépes szimulációs programmal kell ellenõrizni, mely alapján az OKF a kiürítési

megoldást jóváhagyhatja.

(2) Az OKF-et a kiürítési megoldás (1) bekezdés szerinti szimulációjának véleményezéséért a megbízó által fizetendõ

– szimulációnként – nettó 50 000 (ötvenezer) Ft szolgáltatási díj illeti meg.

465. § A többszintes épületek biztonságos elhagyására lépcsõházat kell létesíteni.

466. § (1) Az eltávozást átmenetileg védett térbe, tûzszakaszba, füstmentes lépcsõházba, vagy az építményen kívüli

szabadtérbe kell biztosítani.

(2) A füstmentes lépcsõház közvetlenül a szabadba vagy a védett téren keresztül a szabadba vagy tûzgátló szerkezetekkel

határolt elõtéren keresztül két eltérõ tûzszakaszba biztosítsa a kiürítést.

(3) Szomszédos tûzszakaszba a kiürítés csak akkor megengedett, ha az épületszerkezetekkel került lehatárolásra.

Amennyiben a tûzszakaszhatár gépészeti berendezésekkel (pl. vízfüggöny) került kialakításra, a kiürítés számítást

addig kell végezni, amíg a benntartózkodók épületszerkezettel határolt tûzszakaszba vagy szabadba, vagy

átmenetileg védett térbe nem jutnak.

(4) Az építmény kiürítése olyan legyen, hogy az átmenetileg védett terekbõl, illetve tûzszakaszokból biztosítva legyen

a menekülõk kijutása építményen kívüli szabadtérbe.

467. § (1) Kényszertartózkodásra szolgáló épület kiürítési és beavatkozási feltételeit az illetékes tûzvédelmi szakhatóság, az

õrzésvédelmi követelményekkel egyeztetett módon állásfoglalásban határozza meg.

(2) A vonatkozó jogszabály szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység esetében, az egy

lakóegységen belül legfeljebb 7 fõ gondozottat ellátó szolgáltató területek kialakítása, üzemeltetése során

a lakóépületek, lakóegységek kiürítésére vonatkozó általános tûzvédelmi követelményeket kell betartani.

468. § A menekülésre számításba vett útvonalon körforgó – a 469. § szerinti esetek kivételével – toló, billenõ és emelkedõ

zsalus rendszerû ajtókat alkalmazni nem szabad. A vezérléssel mûködõ ajtók esetében a kézi nyithatóságot minden

esetben biztosítani kell.

469. § A „C”–„E” tûzveszélyességi osztályba tartozó ipari, mezõgazdasági és tárolási célú építményeknél a menekülési

útvonalon megengedett toló, billenõ és emelkedõ zsalus kapuk alkalmazása, ha azok mindkét oldalról és kézi úton

20 másodpercen belül biztonságosan nyithatók és az érintett helyiségben tartózkodó személyek száma 20 m2-enként

az egy fõt nem haladja meg.

470. § (1) A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek – kivéve a legfeljebb 50 fõ tartózkodására szolgáló helyiségeket

és az arra minõsített nyílászárókat – csak a kiürítés irányába nyílhatnak. A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség ajtóit
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kilincs nélkül kell kialakítani úgy, hogy az egy mozdulattal nyitható és nyitott állapotban önmûködõen rögzíthetõ

legyen. A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetekben a vésznyitók, pánikzárak feleljenek meg a vonatkozó

mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtsanak.

(2) A menekülésre számításba vett lépcsõházba nyíló ajtó szabad nyíláskeresztmetszete nem lehet kisebb, mint

a menekülésre számításba vett lépcsõ számított szabad karszélessége.

471. § A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség kiürítésre számításba vett útvonal kijáratainak nyílásába lépcsõ,

padlóburkolatból kiálló küszöb nem építhetõ be.

472. § A menekülési útvonalat határoló szerkezetek olyan kialakításúak legyenek, hogy ne tegyék lehetõvé a mögöttük

történõ tárolást (szekrényfal).

473. § A kiürítés céljára 50 fõnél több személy esetében íves karú lépcsõt számításba venni nem szabad. Csúszda, felvonó

(kivéve a menekülési felvonót), valamint 25%-nál meredekebb lejtõ kiürítésre számításba nem vehetõ. Vészlétrát,

(kilépõt), vészhágcsót kiürítés céljára ipari létesítmények, rendeltetések esetén lehet használni.

474. § A vészlétrát (kilépõt), vészhágcsót vagy a kiürítés célját szolgáló egyéb szerkezetet a vonatkozó mûszaki követelmény

szerint, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtva szabad létesíteni.

475. § Az építményekben a lépcsõházat úgy kell elhelyezni, hogy attól a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség és az önálló

rendeltetési egység bejárata

a) az „A”–„B” tûzveszélyességi osztályba tartozó építményekben legfeljebb 15 méterre,

b) a „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó építményekben legfeljebb 30 méterre,

c) a „D”–„E” tûzveszélyességi osztályba tartozó építményekben legfeljebb 50 méterre

legyen.

476. § A menekülési útvonal ajtóinál függöny, szélfogó csak úgy helyezhetõ el, hogy az széthúzáskor a kijáratot ne szûkítse.

A függöny a padló síkját nem érheti el, belsõ széleit eltérõ színû csíkkal kell megjelölni.

177. A mozgásukban vagy cselekvõképességükben korlátozott személyekkel kapcsolatos kiürítésre

vonatkozó követelmények

477. § (1) Ha az állandó orvosi felügyelet biztosított, a mozgásukban vagy cselekvõképességükben korlátozott személyek

elhelyezésére szolgáló rendeltetések kiürítésére vonatkozó követelményeket e szakasz tartalmazza.

(2) Az egészségügyi és szociális intézményekben a mozgásukban vagy cselekvõképességükben korlátozott személyek

eltávolítását, biztonságát – az egyszintes épületek kivételével – úgy kell biztosítani, hogy

a) a helyhez kötött betegek huzamos tartózkodására szolgáló helyiséget, helyiségcsoportot minden más helyiségtõl

tûzgátló épületszerkezettel és legalább EI 30 tûzállósági határértékû és Sm minõsítésû füstgátló ajtóval kell

leválasztani,

b) az építményszint elhagyására nem, de azon belül mozogni képes, vagy a mozgatható személyek számára az adott

építményszinten belül tûzgátló szerkezetekkel határolt helyiséget, védett teret kell létesíteni, amely képes az

adott szinten tartózkodók egyidejû befogadására,

c) az önállóan mozogni képes személyek és a korlátozás nélkül szállítható betegek eltávolítását biztonsági felvonó

és füstmentes lépcsõház kialakításával kell biztosítani,

d) a kórházak intenzív részlegét és az elkülönítést igénylõ betegek ellátását, elhelyezését szolgáló épületrészt az

a)–c) pontokban meghatározottakon felül külön tûzszakaszként kell kialakítani.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülésének igazolása érdekében a tûzvédelmi tervdokumentációhoz

orvostechnológiai leírást is mellékelni kell.

478. § (1) Ha állandó orvosi felügyelet nem biztosított, a mozgásukban vagy cselekvõképességükben korlátozott személyek

elhelyezésére szolgáló rendeltetések kiürítésére vonatkozó követelményeket e szakasz tartalmazza.

(2) Egyszintes kialakítású épület vagy kizárólag a földszinten kialakításra kerülõ rendeltetés esetén kétirányú menekülést

kell biztosítani a szabadba.
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(3) Többszintes kialakítású épület esetén, ha a rendeltetés a földszint feletti szinten is kialakításra kerül és a rendeltetés

homlokzati hossza nem haladja meg a 30 m-t, a biztonságos kiürítés érdekében legalább egy lépcsõházat kell

kialakítani, és szintenként tûzgátló épületszerkezetekkel határolt két védett teret kell létesíteni, melyek között az

átjárást biztosítani kell. A védett terek mérete tegye lehetõvé a teljes szintlétszám egyidejû befogadását.

(4) Többszintes kialakítású épület esetén, ha a rendeltetés a földszint feletti szinten is kialakításra kerül és a rendeltetés

homlokzati hossza meghaladja a 30 m-t, a biztonságos kiürítés érdekében a (3) bekezdésen túlmenõen kétirányú

kiürítést kell biztosítani.

(5) Középmagas épület esetében, ha a rendeltetés 13,65 m felett kerül kialakításra, és a rendeltetés homlokzati hossza

nem haladja meg a 30 m-t, a biztonságos kiürítés érdekében a (4) bekezdésen túlmenõen a lépcsõházat füstmentesen

kell kialakítani.

(6) Középmagas épület esetében, ha a rendeltetés 13,65 m felett kerül kialakításra, és a rendeltetés homlokzati hossza

meghaladja a 30 m-t, a biztonságos kiürítés érdekében az (5) bekezdésen túlmenõen biztonsági felvonót kell

kialakítani.

178. Kiürítési számítások

479. § (1) Az építmény, szabadtéri tömegrendezvény kiürítésének szakaszai

a) az elsõ szakasz, mely a veszélyeztetett helyiség, helyiségcsoport kiürítése, és

b) a második szakasz, mely a veszélyeztetett tûzszakasz, vagy építmény, vagy a szabadtéri tömegrendezvény

területének kiürítése.

(2) Az elsõ és a második szakasz kiürítésének idõtartama nem haladhatja meg a megengedett idõtartamot.

(3) A kiürítés megengedett idõtartamát, amely a szabadtéri tömegrendezvény területének nagyságától, a helyiség,

tûzszakasz, építmény tûzveszélyességi osztályától és a tûzszakasz, építmény tûzállósági fokozatától függ,

a 22. melléklet 1. táblázata tartalmazza.

(4) A szabadtéri tömegrendezvény veszélyeztetett területeit, valamint a kiürítendõ terület nagyságát a tûzvédelmi

szakhatósággal történt elõzetes konzultáció alapján kell meghatározni.

(5) A veszélyeztetett terület 40 méteres körzetének, vagy a tûzvédelmi szakhatóság által a (4) bekezdés szerint

megállapított terület kiürítését kell biztosítani az elõírt normaidõn belül.

179. A kiürítés elsõ szakaszának számítása

480. § (1) A kiürítés elsõ szakaszának idõtartamát az útszakaszok hossza és az ajtók átbocsátó képessége alapján, a tûzszakasz,

létesítmény helyiségeire kell meghatározni.

(2) Az ajtók átbocsátó képességének meghatározásánál a szabad nyílásszélességet (tokbelméretet) kell figyelembe venni.

(3) A kiürítés idõtartama az útszakaszok hossza alapján

t
S

v
ta

il

i

meg
i

n

1 1
1

� �
�
�

ahol:

t1aa legkedvezõtlenebb útvonalból és a haladási sebességbõl meghatározott idõ percben (min)

Sila fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve méterben (m)

viaz egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek a 22. melléklet 2. táblázata alapján (m/min),

t1mega kiürítés elsõ szakaszára megengedett idõtartam a 22. melléklet 1. táblázata alapján.

(4) A kiürítés idõtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján

t
N

kx
tb meg1

1

1

1� �

ahol:

t1ba helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helyiségrész kiürítési idõtartama az ajtók átbocsátó képessége alapján

percben (min),

N1a kijáratonként eltávolítandó személyek száma,

ka kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fõ/m/min,

x1az N1-hez tartozó kijárat szélessége, méterben (m).
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180. A kiürítés második szakaszának számítása

481. § A kiürítés második szakaszának idõtartamát a menekülési útvonalak hossza, a lépcsõk, a szabadba, valamint másik

tûzszakaszba, füstmentes lépcsõházba vagy a tûzvédelmi hatóság engedélyével erre a célra kijelölt térbe, tetõfödémre

vezetõ ajtók átbocsátó képessége alapján kell meghatározni szabadtéri tömegrendezvényre, az építményre vagy

az abban levõ tûzszakasz(ok)ra.

181. Kiürítés a szabadba

482. § (1) A kiürítés idõtartama az útvonalak hossza alapján

t t
S

v
ta ma

i

ii

n

meg2 1
2

1
2� � �

�
�

ahol:

t2aaz ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény kiürítési idõtartama a kijárattól legtávolabb lévõ helyiség útvonalhossza

alapján, vagy a szabadtéri tömegrendezvény veszélyeztetett területének kiürítési idõtartama percben (min),

t1maa kiürítés elsõ szakaszában számított kiürítési idõtartamok közül a legnagyobb, percben (min), (szabadtéri

tömegrendezvények esetén nem kell figyelembe venni),

Si2annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a szabadba vezetõ kijáratig vett útvonalainak együttes hossza az

úttengelyen mérve, amely a t1ma-val együttesen a legnagyobb t2a értéket adja, vagy a szabadtéri tömegrendezvény

veszélyeztetett területének határáig tartó távolság, méterben (m),

via számításba vett útvonalon a haladási sebességek a 22. melléklet 2. táblázata alapján (m/min),

t2mega kiürítés második szakaszára megengedett idõtartam a 22. melléklet 1. táblázata alapján, percben (min)

(2) A kiürítés idõtartama a lépcsõk vagy a menekülési útvonal legszûkebb keresztmetszete (a menekülési útvonal

legkisebb szabad szélessége) alapján, többszintes tûzszakaszok vagy menekülési útvonalon lévõ szûkítés esetén

t t
N

kx

S

v
tb y
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n
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ahol:

t2ba szabadtéri tömegrendezvény veszélyeztetett területének, az ellenõrzött tûzszakasz, építmény kiürítési

idõtartama, a lépcsõk átbocsátóképessége, vagy a menekülési útvonal legszûkebb keresztmetszete alapján percben

(min),

ty1a lépcsõ, vagy a legszûkebb keresztmetszet eléréséhez szükséges idõ, továbbá – a szabadtéri tömegrendezvények

kivételével – a kiürítésnél számításba vett, hozzá legközelebb esõ helyiség legközelebbi ajtajától mérve, az útszakaszok

alapján, percben (min),

N2a lépcsõn, vagy a menekülési útvonalon lévõ szûkítésen legnagyobb létszámot befogadó szintrõl, vagy a szabadtéri

tömegrendezvény veszélyeztetett területérõl a számításba vett lépcsõkön eltávolítandó személyek száma, vagy

a legszûkebb keresztmetszeten menekülõk száma,

Si3a lépcsõ és a lépcsõtõl, vagy a legszûkebb keresztmetszettõl a szabadba vezetõ kijáratig, vagy a szabadtéri

tömegrendezvény veszélyeztetett területének határáig tartó útvonalak hossza az úttengelyen mérve, méterben (m),

ka lépcsõ átbocsátóképessége megegyezik a kijáratok 480. § (4) bekezdése szerinti átbocsátóképességével,

x2a lépcsõkar(ok), vagy a legszûkebb keresztmetszet szabad szélessége, méterben (m),

via számításba vett útvonalhoz tartozó haladási sebességek a 22. melléklet 2. táblázata alapján (m/min).

(3) A kiürítés idõtartama a szabadba vezetõ ajtók, valamint a szabadtéri tömegrendezvény veszélyeztetett területének

kijáratainak átbocsátóképessége alapján (kijáratonként)

t t
N

kx
tc y meg2 2

3

3

2� � �

ahol:

t2ca szabadtéri tömegrendezvény veszélyeztetett területének, az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény kiürítési

idõtartama a szabadba vezetõ ajtók, kijáratok átbocsátóképessége alapján, min,

ty2a szabadba vezetõ ajtó eléréséhez szükséges idõ, a tûzszakasz helyiségei közül – a kiürítésnél számításba vett –

a szabadba vezetõ ajtóhoz legközelebb esõ helyiség ajtajától mérve, illetve a szabadtéri tömegrendezvény esetén

a veszélyeztetett területének kijáratának eléréséhez szükséges idõ, a veszélyforrástól mérve, min,

N3a szabadtéri tömegrendezvény veszélyeztetett területérõl, az ellenõrzött tûzszakaszból, az építménybõl az adott

kijáraton eltávolítandó személyek száma, fõ,

27960 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám



ka szabadba vezetõ ajtók átbocsátóképessége a 480. § (4) bekezdés szerint kell meghatározni,

x3a szabadba vezetõ kijárat szabad nyílás-szélessége, méterben (m).

483. § (1) A kiürítésre tervezett védett térnek a határoló szerkezetek tûzállósági határértékéig biztosítani kell, hogy

a) a légtér hõmérséklete, a hõsugárzás intenzitása nem érheti el az emberekre veszélyes értéket,

b) a térben tartózkodók létszámához és a tartózkodás idõtartamához szükséges levegõmennyiség biztosított

legyen,

c) az ott-tartózkodás idõtartamáig az adott tér füstmentes legyen,

d) az adott térben az ott-tartózkodás idõtartamáig világítást biztosított legyen.

(2) A kiürítésre tervezett védett tér nem alakítható ki III. tûzállósági fokozatú 1–2 szintes épület tetõfödémén és

IV–V. tûzállósági fokozatú épületben.

182. Haladási sebességek

484. § A kiürítés sebességét a 22. melléklet 2. táblázatának értékei szerint kell figyelembe venni a helyiség (közlekedõ)

alapterülete és a helyiségben (közlekedõben) számításba vett személyek száma alapján. A lépcsõk

útvonalhosszaként (s) – beleértve a lépcsõpihenõket is – a szintkülönbség háromszorosát kell figyelembe venni.

183. Számításba vett személyek száma

485. § (1) Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre egyértelmû alapadat (az ülõhelyek elrendezését és darabszámát

feltüntetõ alaprajz, szállodáknál ágyszám és kiszolgáló személyzet létszáma, ipari vagy mezõgazdasági üzemeknél az

üzemeléstechnológiai leírás létszámadatai), akkor a létesítmény sajátosságait figyelembe véve a 22. melléklet

3. táblázatában foglalt adatokból kell kiindulni.

(2) A számításba vett személyek számának megállapításánál a rendeltetésszerû üzemeltetés során elõforduló, tûzvédelmi

szempontból legkedvezõtlenebb állapotot kell feltételezni. Abban az esetben, ha az így megállapított létszám kisebb,

mint a 22. melléklet 3. táblázatában foglaltak szerinti létszám, akkor az utóbbit kell számításba venni.

XXIX. FEJEZET

A SZÁMÍTOTT TÛZTERHELÉS MEGHATÁROZÁSA ÉS A MÉRTÉKADÓ TÛZÁLLÓSÁGI KÖVETELMÉNYEK

SZÁMÍTÁSA

184. Általános elõírások

486. § E fejezet vonatkozik az épületekben tárolt, felhasznált, feldolgozott, forgalomba hozott szilárd, folyékony és gáznemû

anyagok, valamint az épület szerkezeteit képezõ vagy ezekben lévõ éghetõ anyagok tömegébõl és fûtõértékébõl

származó hõmennyiségnek (a tûzterhelésnek) és az épületben keletkezõ tûz idõtartamának, valamint ennek

figyelembevételével, az épület szerkezeteivel szemben támasztott mértékadó tûzállósági követelményeknek

a számítására.

487. § Az e módszerrel számított tûzállósági értékek csak akkor alkalmazhatók, ha azok a 16. melléklet 1–7. táblázatokban

szereplõ követelményértékektõl kedvezõbb irányban térnek el, és biztosított, hogy az éghetõ anyag mennyisége

a számításba vett értéknél kisebb.

488. § Nem vonatkozik a fejezet a külsõ nyílászáró szerkezetek és nyílások nélküli, kizárólag mesterséges szellõzéssel ellátott

építmények tûzállósági követelményeinek számítására.

489. § Az alkalmazott jelöléseket és meghatározásokat a 23. melléklet 1. táblázata tartalmazza.

185. Adatszolgáltatás

490. § A számításhoz szükséges adat

a) a számítás indokolása,
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b) az épület alaprajza, a tûzszakasz vagy az ellenõrzendõ helyiség területének megjelölésével,

c) a jellemzõ helyen felvett függõleges metszet,

d) az építészeti mûszaki leírás,

e) a technológiai mûszaki leírás, tömegelemzés az éghetõ anyagokról,

f) az üzemeltetõi nyilatkozat, amely szerint a tervezett éghetõanyag-mennyiségeket az üzemeltetés során nem

lépik túl,

g) a vizsgálati bizonylat azokról az éghetõ anyagokról, amelyeket a 23. melléklet 2. táblázata nem tartalmaz,

h) a tûzjelzés módja, valamint

i) a helyszín tûzoltási adottságai.

186. A számított tûzterhelés

491. § (1) épület vagy az építmény részeinek, helyiségeinek, rendeltetési egységeinek számított tûzterhelését (pv) MJ/m2-ben,

a következõ képlettel kell számítani:

p p av � �

ahol:

p tûzterhelés, melyet a (2)–(5) bekezdések szerint kell meghatározni,

a az anyagok égési sebességére jellemzõ, az anyag sûrûségétõl és raktározási tömörségétõl függõ tényezõ, melyet

a 492. § (2)–(3) bekezdése szerint kell meghatározni.

A pv számított tûzterhelés, valamint a p tûzterhelés megadható ún. faegyenértékben kg(fa)/m2 is. Ez az érték

a MJ/m2-ben megadott érték 1/16,75-szorosa.

(2) A p tûzterhelést, MJ/m2-ben, a következõ képlettel kell számítani

p p pn s� �

ahol:

pn az idõleges tûzterhelés,

ps az állandó tûzterhelés.

(3) Az idõleges tûzterhelést a gyártási folyamatban elõforduló éghetõ anyagok, valamint az éghetõ technológiai és

egészségügyi-mûszaki berendezések, szigetelések, raktári anyagkészletek, bútorok alapján kell meghatározni.

(4) Az állandó tûzterhelést az épületszerkezetek éghetõ anyagai alapján kell meghatározni.

(5) Az idõleges és az állandó tûzterhelést a következõ képletekkel kell kiszámítani:

p
M H

S
n

i i
i

j

�
�

�
�

1 ; p
M H

S
s

i i
i

k

�
�

�
�

1

ahol:

Mi az i-edik anyag tömege1), kg,

Hi az i-edik anyag 1 kg-nyi tömegébõl az égés során felszabaduló hõ mennyisége2), MJ/kg,

S az épület és építmény vagy részeik területe, m2,

j az idõleges tûzterheléshez tartozó anyagok fajtáinak száma,

k az állandó tûzterheléshez tartozó anyagok fajtáinak száma.

492. § (1) Az idõleges tûzterhelés (pn) normatív értékek alapján is meghatározható a 23. melléklet 7. táblázatában felsorolt

épületek és technológiák esetén.

(2) Az a tényezõt a következõ képlettel kell kiszámítani

a
p a p a
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n n s s

n s
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(3) Az idõleges tûzterhelés an tényezõjét és az állandó tûzterhelés as tényezõjét a következõ képletekkel kell kiszámítani
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1) Ha az anyagok térfogata ismert, a tömegük (M) számításához szükséges testsûrûségi, halmazsûrûségi adatokat a 23. melléklet 2. táblázat

tartalmazza.
2) Az anyagok fûtõérték (Hi) adatait a 23. melléklet 2. táblázat tartalmazza.



ahol:

ami az i-edik anyagra jellemzõ tényezõ.

(4) Az egyes éghetõ anyagfajták ami tényezõit a 23. melléklet 3. táblázata tartalmazza. Az as tényezõ értéke 0,9.

187. A mértékadó tûzidõtartam számítása

493. § (1) Az elsõdleges tûzidõtartamot (tMo) a következõ képlettel percben kell meghatározni:

t f p pMo c v v� � � �0 066,

(2) Épülettõl függõ módosító tényezõk:

a) a légellátási tényezõt (f1) a következõ képlettel kell kiszámítani:

f
S

S
1

0

0 16� ,

ha az f1 számított értéke kisebb, mint 0,8, akkor f1= 0,8, ha nagyobb, mint 1,6, akkor f1 = 1,6 értékkel kell számolni,

b) a belmagassági tényezõt (fm) a következõ értékkel kell számolni:

f mm b� �1 22 0 07, ,

ha az fm számított értéke kisebb, mint 0,5, akkor fm = 0,5 értékkel kell számolni.

(3) Tûzoltási hatékonysági tényezõt (ft) a 23. melléklet 4. táblázata segítségével kell meghatározni.

(4) Egy építmény állékonyságának fenntartásában a fõbb épületszerkezetek más-más szerepet töltenek be. A fõbb

szerkezetek e rendeltetéstõl függõ, különbözõ mértékû fontosságát az ún. rendeltetési tényezõvel (fr) kell

a 23. melléklet 5. táblázata alapján figyelembe venni.

(5) Az egyes épületszerkezetek állékonyságának jelentõségét a biztonságot kifejezõ fb tényezõ alapján kell figyelembe

venni a 23. melléklet 6. táblázata szerint.

188. A tûz várható idõtartamának számítása

494. § A tûz várható idõtartamát (tm), órában, az adott tûzszakaszban (helyiségben) a következõ képlettel kell meghatározni:

t f f f
t

m t m
Mo� � � 1

60

189. Az egyes épületszerkezetek mértékadó tûzállósága

495. § A fõbb épületszerkezetek mértékadó (elõírt) tûzállósági határértékét (TMj), órában, a következõ képlettel kell

kiszámítani:

T f f tMj b r m� � �

A j index a különbözõ fõbb épületszerkezeteket jelöli, amelyekhez a megfelelõ fr tényezõt a 23. melléklet

5. táblázatából, az fb tényezõt pedig a 23. melléklet 6. táblázatából kell meghatározni.

190. A szerkezetek felhasználásának tûzállósági feltétele

496. § (1) A mértékadó tûzállósági követelmények ismeretében csak olyan szerkezetek felhasználását szabad számításba venni

az adott épület esetén, amelyre a tûzállósági méretezés a következõ feltétellel teljesül:

T T TM H Hf� �

T T TM H Hl� �

T T TM H Ht� �
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ahol:

THf a felmelegedési tûzállósági határérték,

THI a lángáttörési tûzállósági határérték,

THt a törési tûzállósági határérték.

(2) A szerkezet tûzvédelmi osztályaira vonatkozó követelményeket a 16. melléklet 1–7. táblázatok tartalmazzák.

497. § Éghetõ anyagok fûtõértékét (Hi) és testsûrûségét a 23. melléklet 2. táblázata tartalmazza.

498. § Egyes éghetõanyag-fajták leégési sebességének jellemzõ értékeit (ami) a 23. melléklet 3. táblázata szerint kell

figyelembe venni.

499. § Az ami tényezõ megadott értéke csökkenthetõ

a) 50%-kal, ha a szilárd anyagokat a gyártási folyamatban olyan zárt tartályokban (kamrákban, silókban vagy

csomagolóanyagokban) helyezik el, amelyek nem éghetõ anyagból készültek, és amelyek 500 °C-ig terjedõ

hõmérsékleten nem szenvednek károsodást,

b) 50%-kal, ha a szilárd anyagokat –20 °C alatt tárolják,

c) 75%-kal, ha a szilárd anyagokat a gyártási folyamatban az a) pontban megadott zárt tartályokban tárolják,

állandóan inert gázközegben,

d) 25%-kal, ha az éghetõ folyadékokat a gyártási folyamat során az a) pontban feltüntetett zárt tartályokban

helyezik el,

e) 50%-kal, ha az éghetõ folyadékokat a gyártási folyamatban az a) pontban megadott zárt tartályokban helyezik el

állandóan inert gázközegben,

f) 75%-kal, ha az éghetõ folyadékokat a gyártási folyamatban az a) pontban megadott zárt tartályokban helyezik el,

azzal a feltétellel, hogy ezek a tartályok automatikus vagy távvezérlésû ürítõszerkezetekkel vannak ellátva, és

a távvezérlõ hely a tároló helyiségen kívül van és a tartályok 15 percen belül kiüríthetõk.

500. § A helyszíni tényezõ (ft) értékeit a 23. melléklet 4. táblázata szerint kell figyelembe venni.

501. § A rendeltetési tényezõ (fr) értékeit a 23. melléklet 5. táblázata szerint kell figyelembe venni.

502. § A biztonsági tényezõ értékeit (fb) a 23. melléklet 6. táblázata szerint kell figyelembe venni.

503. § (1) Lakó- és közösségi épületek, épületrészek normatív tûzterhelési értékeit a 23. melléklet 7. táblázatában rögzítettek

szerint kell figyelembe venni.

(2) Ipari és szolgáltatótevékenység normatív tûzterhelés értékeit a 23. melléklet 8. táblázata szerint kell figyelembe venni.

(3) A táblázatban nem szereplõ tevékenység, valamint az összes tárolási és mezõgazdasági épület tûzterhelési értékeit

a valóságnak megfelelõen, a fejezet elõírásai szerint kell kiszámítani.

(4) Összetett tevékenység esetén mód van az egyes rendeltetések szerinti összeállításra. Az áruház esetén

a) eladótér tekintetében a 23. melléklet 7. táblázatának 1. sora,

b) raktártér esetében a tényleges adatok,

c) iroda tekintetében a 23. melléklet 7. táblázatának 30. sora,

d) öltözõ tekintetében a 23. melléklet 7. táblázatának 44. sora

irányadók.
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XXX. FEJEZET
HÕ- ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM

191. Fogalommeghatározások

504. § E fejezet alkalmazásában
1. átfolyási tényezõ (cv) érték: a hõ- és füstelvezetõ hatásfoka, amely a hatásos nyílásfelület és a geometriai nyílásfelület

hányadosa.
2. érzékelõ elem: a hõ- és füstelvezetõ berendezés azon egysége, amely a nyitószerkezet automatikus mûködtetése

céljából az általa felügyelt térben keletkezõ tûz fizikai kísérõjelenségeit folyamatosan vagy ismétlõdõ idõközökben
érzékeli.

3. füstmentes levegõréteg (h): a padlószint fölötti azon légtér magassága méterben, amelynek a tûz során füstmentesnek
kell lennie.

4. füstréteg vastagsága (Ef): a számítási belmagasság és a füstmentes levegõréteg közötti különbség.
5. füstszakasz: füstgátló épületszerkezetekkel határolt térrész.
6. hõ- és füstelvezetõ berendezés: olyan berendezés, amely gépi úton lehetõvé teszi a füstnek és a forró égésgázoknak

a szabadba való kiáramlását.
7. hõ- és füstelvezetõ: olyan szerkezet, amely nyitott állapotban lehetõvé teszi a füstnek és a forró égésgázoknak

a szabadba való kiáramlását természetes úton.
8. hõ- és füstelvezetõ geometriai nyílásfelülete (Ag): a hõ- és füstelvezetõ szerkezetnek a tetõhöz, épületelemhez illeszkedõ

beépítési keretének névleges szabad felülete.
9. hõ- és füstelvezetõ hatásos nyílásfelülete (Aw): az elvezetõ szerkezet teljesen nyitott állapotában az aerodinamikailag

számításba vehetõ áramlási keresztmetszet.
10. hõ- és füstelvezetõ rendszer: a hõ- és füstelvezetõ, a hõ- és füstelvezetõ berendezés, valamint csatlakozó elemei,

a távmûködtetõ rendszer, a légutánpótlás együttese, szükség esetén a füstszakasz határolás szerkezetei.
11. kötényfal: a helyiség légterébe meghatározott mértékig benyúló olyan épületszerkezet vagy berendezés, amely

a füstszakaszok elválasztására szolgál, korlátozva a füstnek és a forró égésgázoknak a szomszédos füstszakaszba való
átterjedését.

12. nyitószerkezet: olyan szerkezet vagy szerkezet-együttes, amely nyitja a hõ- és füstelvezetõket.
13. számítási belmagasság (H): a padlószint és a tödém vagy a fedélhéjazat legalacsonyabb és legmagasabb pontja közötti

szakasz felezõpontja közötti távolság, méterben megadva.

192. Általános rendelkezések

505. § (1) Az építmények 1200 m2-nél nagyobb alapterületû helyiségeiben, valamint ott, ahol azt jogszabály vagy a tûzvédelmi
szakhatóság – a személyek biztonsága vagy a beavatkozás hatékonyságának javítása érdekében – elõírja, hõ és füst
elvezetést kell kialakítani.

(2) A hõ- és füstelvezetésrõl jogszabály szerint, ennek hiányában a tûzvédelmi szakhatósággal egyeztetett módon kell
gondoskodni.

(3) A hõ- és füstelvezetõ rendszert úgy kell megtervezni, létesíteni, üzemeltetni és karbantartani, hogy tûz alkalmával
mûködõképes legyen, a füstöt és a forró égésgázokat folyamatosan a szabadba vezesse, és biztosítsa a padlószint
fölött a füstmentes levegõréteget.

506. § (1) Az 1200 m2-nél nagyobb alapterületû helyiségek, csarnokok, pinceszinti helyiségek és a menekülésre számításba vett
lépcsõházak, átriumok, közlekedõk hõ- és füstelvezetését, füstmentesítését ezen fejezet elõírásai szerint, vagy
egyedileg kell tervezni, kialakítani.

(2) Egyedinek számít a nem jogszabály szerinti kialakítás.
(3) A nem e fejezet szerint, egyedileg tervezett mûszaki megoldás megfelelõségét az OKF által elfogadott számítógépes

szimulációs programmal kell ellenõrizni, mely alapján az OKF a mûszaki megoldást jóváhagyhatja. Az OKF-et a mûszaki 
megoldás véleményezéséért a megbízó által fizetendõ – szimulációnként – nettó 50 000 (ötvenezer) Ft szolgáltatási díj 
illeti meg.
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507. § (1) Nem megengedett a hõ- és füstelvezetés kialakítása azokra a helyiségekre, ahol térfeltöltés elvén mûködõ beépített
oltó berendezés létesül.

(2) Ha a helyiségben vízköddel oltó berendezés van beépítve, akkor az OKF határozza meg a hõ- és füstelvezetés
szükségességét, módját és mértékét.

508. § Nem kell hõ- és füstelvezetést létesíteni
a) az 50 MJ/m2-nél kisebb idõleges tûzterhelésû helyiségekben,
b) az ömlesztett tárolású mezõgazdasági terménytároló épületekben,
c) az olyan, nem közösségi jellegû helyiségben, csarnoképületeknél, ahol a fedélhéjalás hõszigetelés nélküli

(hidegtetõ), és olyan anyagból készül, amelynek a tûzzel szemben nincs számottevõ ellenállása (E<15), valamint
ha az épületben álmennyezet vagy a teret felülrõl lezáró egyéb szerkezet nem kerül beépítésre.

509. § (1) A beépített automatikus tûzjelzõ berendezés létesítése esetén, annak bármely jelére – a kézi jelzésadók jelének
kivételével – a hõ- és füstelvezetõ rendszernek automatikusan kell indulnia, továbbá a kézi indítás lehetõségérõl is
gondoskodni kell.

(2) A hõ- és füstelvezetés kivezetése nem történhet tûzoltási felvonulási területre, kiürítési útvonalra, valamint
menekülésre számításba vett kijáratra.

(3) A hõ- és füstelvezetõ rendszer csak elszívó (depresszív) vagy kiegyenlített nyomásviszonyú rendszer lehet.
(4) Depresszív jellegû hõ- és füstelvezetés esetén helyiségben kialakuló depresszió nem haladhatja meg az 50 Pa-t.

193. A hõ- és füstelvezetõ

510. § A hõ- és füstelvezetõvel szemben az alábbi követelményeket kell érvényesíteni:
a) a hõ- és füstelvezetõ szerkezeti anyagai legalább D tûzvédelmi osztályúak legyenek,
b) a tûz során várhatóan bekövetkezõ sérülés vagy alakváltozás a hatásos nyílásfelületet ne csökkentse, valamint
c) a szél- és hóterhelés, továbbá jegesedés a hõ- és füstelvezetõ szerkezet mûködését ne akadályozza.

511. § A hõ- és füstelvezetõvel szemben az alábbi speciális követelményeket kell érvényesíteni:
a) megbízhatósági nyitási ciklusok száma

aa) közösségi rendeltetésû füstszakasz esetén Re 1000,
ab) egyéb rendeltetésû füstszakasz esetén Re 300,
ac) szellõztetési funkciók közösségi rendeltetésû füstszakasz esetén Re 10 000 + 1000,
ad) szellõztetési funkciók esetén Re 10 000 + 300,

b) a szerkezet nyitását biztosítani kell max. 250 Pa függõleges megoszló terhelés (hóterhelés, jelzése: SL) esetében is,
c) az alacsony belsõ hõmérsékleten történõ nyitás biztosítása a következõk szerint történjen:

ca) általános rendeltetésû helyiségeknél T = 0 °C,
cb) hûtõházi technológiánál a nyitást legalább T = –15 °C hõmérsékleten kell biztosítani, amennyiben

a technológiai hõmérséklet nem kisebb, mint –21 °C.
d) szélterelõk vibrációja 10 Hz-nél nagyobb csillapítású legyen,
e) külsõ szívóhatással szembeni ellenállása, statikus ellenállás: WLmin = 1500 Pa,
f) hõvel szembeni ellenállása: B = 300 °C.

194. Geometriai nyílásfelület meghatározása

512. § (1) A hatásos nyílásfelületbõl a geometriai nyílásfelületet az átfolyási tényezõ segítségével a következõ módon kell
meghatározni:

geometriai nyílásfelület (Ag), m2 =  
hatásosnyílásfelület A m

átfolyási tényezõ c
g

v

( ),

( )

2

(2) Az átfolyási tényezõ megállapításához a beépíteni kívánt gyártmány akkreditált laboratórium által meghatározott és
rögzített cv értékét, illetve a 25. melléklet 2–7. ábráiban, vagy a 24. melléklet 1/a. és 1/b. táblázataiban feltüntetett
értéket kell figyelembe venni.
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(3) A ferdesíkú füstelvezetõk beépítésénél, ha az átfolyási tényezõ megállapításához a 25. melléklet 2–7. ábráiban

feltüntetett értéket vették figyelembe, a geometriai nyílásfelületbõl a tényleges nyílásfelületet a füstelvezetõ

nyílásának síkja alapján a következõ képlettel kell kiszámítani:

	 

A

A
f

g�
� �1 5

9
2sin �

ahol:

Af – a füstelvezetõ tényleges nyílás felülete m2-ben

Ag – a geometriai nyílásfelület m2-ben

� – a füstelvezetõ nyílás síkjának a vízszintessel bezárt szöge

(4) Az oldalfalba épített természetes hõ- és füstelvezetõ, valamint légpótló nyílások átfolyási tényezõit – akkreditált

laboratóriumban mért cv érték hiányában – a 24. melléklet 1/a. és 1/b. táblázatai szerint kell meghatározni.

195. Mesterséges hõ- és füstelvezetés

513. § (1) A gravitációs elven mûködõ hõ- és füstelvezetõ helyettesíthetõ hõ- és füstelvezetõ berendezés telepítésével.

(2) A hõ- és füstelvezetõ berendezés tervezése során e szakasz rendelkezéseit kell figyelembe venni.

514. § (1) A hõ- és füstelvezetõ hatsásos nyílásfelületének minden négyzetmétere helyett a hõ- és füstelvezetõ berendezésnek

2 m3/s légáramlási sebességet kell biztosítani úgy, hogy a füstgázok ne juthassanak más védett helyiségbe,

füstszakaszba. A számított térfogatáramot 20 °C környezeti hõmérsékleten kell figyelembe venni. A levegõ sûrûsége

 = 1,2 kg/m3.

(2) Természetes légutánpótlás esetén a levegõ-bevezetõ nyílások hatásos nyílásfelülete legalább akkora legyen, mint

a legnagyobb hatásos nyílásfelülettel rendelkezõ füstszakasz számított hõ- és füstelvezetõ hatásos nyílásfelülete.

(3) Egy tûzszakaszon belül – több füstszakasz esetén – legalább kettõ füstszakasz egyidejû mûködésére kell a hõ- és

füstelvezetõ berendezést méretezni.

515. § (1) A hõ- és füstelvezetõ berendezésben alkalmazott ventilátoroknak, a meghajtó villamos motoroknak és tápellátó

rendszereiknek legalább 400 °C-os füstgázhõmérsékletet figyelembe véve legalább 90 percig kell üzemképesnek

lenniük.

(2) Csak olyan típusú ventilátor telepíthetõ a hõ- és füstelvezetõ berendezésbe, melynek üzemvitelét akkreditált

vizsgálólaboratóriumban vizsgálták, jelleggörbéjét hitelesítették, és megfelel a vonatkozó mûszaki

követelményeknek.

(3) A hõ- és füstelvezetõ berendezés ventilátorának kilépési pontján a névleges keresztmetszetre vonatkoztatott

sebesség nem haladhatja meg a 20 m/s-ot.

(4) Az elszívó csonkok vagy légelvezetõ nyílások elhelyezésére a gravitációs elvezetõ nyílásokra vonatkozó mûszaki

követelmények az irányadók.

(5) A légutánpótlás ventilátorára – a hõállósági követelményen kívül – a (2) bekezdésben foglalt követelmények

érvényesek.

196. A légcsatorna-hálózat

516. § (1) A hõ- és füstelvezetõ rendszer elvezetõ légcsatorna-hálózatának 400 °C füstgázhõmérsékletet figyelembe véve

legalább 90 percig mûködõképesnek, állékonynak és A1 tûzvédelmi osztályúnak kell lennie.

(2) A hõ- és füst elvezetésének légcsatorna-hálózatát és tartószerkezetét úgy kell kialakítani, hogy a hõtágulások (400 °C)

felvételére alkalmas legyen.

(3) A hõ- és füstelvezetés megfelelõ mûködéséhez a tervezés során a hõ- és füstelvezetés és légutánpótlás

légcsatorna-hálózatának nyomásveszteségét is figyelembe kell venni.

(4) A légcsatorna-hálózatot a lehetõ legrövidebbre kell kialakítani, a legkevesebb iránytörés alkalmazásával.

(5) A hõ- és füstelvezetés és légutánpótlás légcsatorna-hálózata más tûzszakaszon legalább REI 90 szerkezetekkel határolt

módon haladhat keresztül.

(6) A légutánpótlás légcsatorna-hálózatának kialakítása feleljen meg a hõ- és füstelvezetõ rendszer mûködõképességi idõ

követelményének.
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517. § (1) A légcsatorna-hálózatban a megengedett légsebesség maximum 15 m/s lehet.

(2) A légutánpótlás levegõ-bevezetõ nyílásainál a maximális sebesség az effektív keresztmetszetre vonatkoztatva 5 m/s

lehet.

(3) A levegõbevezetõ-nyílásokat lehetõleg a számítási belmagasság alsó harmadában kell elhelyezni.

(4) A légbevezetõ nyílás csappantyúja automatikus mûködésû legyen, depresszív jellegû hõ- és füstelvezetés estén a rugó

vagy súlyterheléses megoldás is elfogadható.

197. A légcsatorna-hálózat nyomásveszteségének meghatározása

518. § (1) A légcsatorna-hálózat nyomásveszteségét 20 °C környezeti hõmérséklet feltételezésével kell számítani. A levegõ

sûrûsége  = 1,2 kg/m3, viszkozitása v = 15,273×10–6 m2/s.

(2) A légcsatorna-hálózat nyomásveszteségének számításakor a kilépési veszteséget is figyelembe kell venni.

(3) A nyomásveszteség számításába a levegõbevezetõ-nyílások és az ehhez kapcsolódó légcsatorna elemek

nyomásveszteségét is figyelembe kell venni.

(4) A légcsatorna-hálózat nyomásveszteségét az alábbi összefüggéssel kell számítani:

� � � �p p p pö ö i k
i

 � ��' ' '

amely egyenletben

�pö [Pa] – a ventilátor összes nyomásnövekedése a névleges térfogatáramon

�p ö' [Pa] – a csõhálózat teljes nyomásvesztesége a névleges térfogatszállításon

�p i
i

'� [Pa] – a csõhálózat egyes elemeinek nyomásvesztesége a névleges térfogatszállításon

�p k' [Pa] – a ventilátoron vagy a csõhálózaton kilépõ levegõ nyomásvesztesége

a) A légcsatorna hálózat egyes elemeinek nyomásveszteségét az alábbi összefüggéssel kell számolni:
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amely egyenletben

– a levegõ sûrûsége 20 °C-on (1,2 kg/m3)

vi– az adott légcsatorna szakaszban a sebesség (m/s)

�i– csõsúrlódási tényezõ, mely a Reynolds szám és a relatív érdesség függvénye.; értékét a Nikuradze diagramból kell

venni (–)

li– az adott egyenes csõszakasz hossza (m)

di– az adott egyenes csõszakasz egyenértékû átmérõje (m) , melyet négyszögletû légcsatorna esetén d
ab

a b
i �

�

2
(ahol

a és b légcsatorna oldalhosszai) összefüggéssel kell számítani

le ji
j

� – az adott szakasz idomainak egyenértékû csõhosszai (m.) Értékeit a légcsatorna elemek gyártói teszik közzé.

b) A csõsúrlódási tényezõt (�i) az alábbiak és a 25. melléklet 1. ábra szerint kell számítani:

reynolds szám: Re �
v d

v
i i

ahol v(m2/s) a levegõ viszkozitása 20 °C-on,

relatív érdesség: k/di

mely egyenletben „k” (az alkalmazott légcsatorna felületi érdessége) szerelt légcsatorna estén 0,15 mm, beton

légcsatorna esetén 2 mm, falazott légcsatorna estén 4 mm.

A k/di értéke maximum 0,05 lehet. A relatív érdesség számításakor az egyenértékû átmérõt vagy a kör keresztmetszetû

légcsatorna átmérõt mm-ben kell helyettesíteni.

c) A kilépési veszteséget (�p�k) az alábbiak szerint kell számítani

�p vk' �
�

2
2

ahol v(m/s) a kilépésnél a légcsatorna-hálózat effektív keresztmetszetére vonatkoztatott sebesség, vagy a ventilátor

névleges effektív felületére vonatkozó sebesség.
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Az adott szakasz névleges térfogatáramából az effektív sebességek a folytonossági tétellel határozhatók meg:

	 

v

V m h

Aeff

�

�

3

3600

/

ahol Aeff az effektív felület (m2).

198. Csarnoképületek és csarnok jellegû helyiségek hõ- és füstelvezetése

519. § A csarnoképületek és csarnok jellegû helyiségek hõ- és füstelvezetését az 520–526. § elõírásainak megfelelõen kell

tervezni és létesíteni.

520. § A hõ- és füstelvezetõ rendszer kézi mûködtetését védett – a tûzvédelmi szakhatósággal egyeztetett – helyrõl kell

biztosítani.

199. Méretezés

521. § (1) A hõ- és füstelvezetés hatásos nyílásfelületének nagysága függ

a) a számítási belmagasságtól,

b) az elérni kívánt füstmentes levegõréteg magasságától, valamint

c) az épület, helyiség rendeltetésétõl.

(2) A hõ- és füstelvezetés füstszakaszonkénti hatásos nyílásfelületét az 522. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell

meghatározni.

(3) A hõ- és füstelvezetés füstszakaszonkénti hatásos nyílásfelületét a füstszakasz alapterület méretével arányosan

csökkenteni nem szabad.

522. § (1) A füstmentes levegõréteg magassága 6 m számítási belmagasságig 3 m, 6 m-nél nagyobb belmagasság esetében

annak legalább a fele legyen.

(2) A füstmentes levegõréteg magasságát a csarnok raktározási, tárolási, használati magasságához kell igazítani.

(3) Az épületet rendeltetés szerint, valamint a termékeket és a tárolt anyagokat méretezési csoportokba kell besorolni

a 24. melléklet 2–4. táblázatai szerint. Ha a keresett rendeltetés, technológia vagy termék, anyag a felsorolásban nem

szerepel, a besorolást, összehasonlítással az I. fokú tûzvédelmi szakhatóság határozza meg.

(4) Az egy füstszakaszban létesítendõ hatásos nyílásfelületet a számítási belmagasság, a füstmentes levegõréteg

magassága és a méretezési csoport alapján a 24. melléklet 5. táblázat alapján figyelembevételével kell meghatározni.

200. Kialakítás követelményei

523. § (1) A füstszakasz alapterülete legfeljebb 1600 m2, oldalmérete, pedig legfeljebb 60 m legyen.

(2) Nagyobb alapterület vagy oldalméret esetében a tér füstszakaszolására kötényfalat kell alkalmazni. Az így kialakított

füstszakaszok azonos technológiájú térben lehetõleg azonos méretûek legyenek.

(3) A füstszakasz alapterületének mérete növelhetõ, ha a hõ- és füstelvezetõ szerkezetek füstszakaszra elõírt geometriai

felületét minden megkezdett 100 m2-ként 10%-os arányban növeljük, de egy füstszakasz sem lehet 2000 m2-nél

nagyobb.

524. § (1) A kötényfal a lehetõ legnagyobb mértékben nyúljon be a légtérbe. A kötényfal igazodjon a füstmentes levegõréteg

magasságához, azonban annak minimális mérete legalább 1 méter legyen.

(2) A tárolás maximális magassága nem haladhatja meg a kötényfal benyúlásának alsó síkját.

(3) A kialakításnál figyelembe kell venni, hogy technológiai berendezés (darupálya) a kötényfal benyúlásának mértékét

korlátozhatja. Ha épületszerkezettel a kötényfal nem alakítható ki, akkor mobil kötényfalat kell alkalmazni.

(4) A kötényfal anyaga legalább B tûzvédelmi osztályú és E 30 tûzállósági határértékû, vagy a rögzítõ elemeivel együtt

A1 tûzvédelmi osztályú és E 15 tûzállósági határértékû legyen.

525. § (1) A hõ- és füstelvezetõk a füstszakaszban lehetõleg egyenletes elosztásban legyenek beépítve. A hõ- és füstelvezetõk

az épületek között vagy az egy épületen belüli tûzszakaszok között a tûz átterjedésének veszélyét ne növeljék.
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(2) Két hõ- és füstelvezetõ közötti távolság legalább akkora legyen, mint kettõjük nagyobbik oldalméretének vagy

átmérõinek összege.

(3) A hatékony elvezetés érdekében közösségi funkciójú tûzszakaszban 200 m2-ként, egyéb esetben 300 m2-ként

legalább egy hõ- és füstelvezetõt kell beépíteni. A hõ- és füstelvezetõk egymástól vagy a tetõ szélétõl és a falaktól

mért távolsága legfeljebb 20 m legyen.

(4) A 12°-nál nagyobb hajlású tetõ esetében a hõ- és füstelvezetõt úgy kell beépíteni, hogy a geometriai középpontja

magasabban legyen, mint a számítási belmagasság.

(5) A hõ- és füstelvezetõ nyitószerkezete egyaránt lehet mechanikus, pneumatikus vagy villamos mûködésû.

526. § (1) A számítási belmagasság felezõsíkja alatt kielégítõ mértékû légutánpótlás bevezetésérõl kell gondoskodni a hõ- és

füstelvezetés aerodinamikai mûködésének elõsegítse érdekében.

(2) A légutánpótlás hatásos nyílásfelülete legalább akkora legyen, mint a legnagyobb hatásos nyílásfelülettel rendelkezõ

füstszakasz hõ- és füstelvezetõinek hatásos nyílásfelülete.

(3) Számításba vehetõk légutánpótlásra a füstmentes levegõrétegben lévõ nyitható ablakok, valamint ajtók és kapuk,

ha azok a hõ- és füstelvezetés indítási jelére nyílnak.

(4) A légutánpótló nyílásfelületek kiválthatóak befúvással is úgy, hogy a szükséges levegõ-bevezetõ hatásos nyílás felület

minden m2-e helyett 2 m3/s légáramlási sebességet kell biztosítani.

201. Lépcsõházak hõ- és füstelvezetése, füstmentesítése

527. § (1) A lépcsõházak kialakítása során e szakasz rendelkezéseit kell figyelembe venni.

(2) A hõ- és füstelvezetõ szerkezet hatásos nyílásfelülete zárt, nem füstmentes lépcsõházak esetén az alapterület 5%-a,

de legalább 1 m2.

(3) A zárt, nem füstmentes lépcsõház hõ- és füstelvezetõ szerkezetét annak legfelsõ szintjén kell beépíteni.

(4) Az elõzõ pontoktól eltérõ kialakítást az elsõ fokú tûzvédelmi szakhatósággal kell egyeztetni.

(5) A hõ- és füstelvezetés, valamint a füstmentesítés kézi indítási lehetõségét valamennyi szintrõl biztosítani kell.

(6) A (2)–(5) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az olyan kétszintes épületek esetén, ahol a két szint egy

rendeltetési egységet vagy egy összefüggõ légterû helyiséget alkot.

528. § (1) A lépcsõház gravitációs elven mûködõ hõ- és füstelvezetése túlnyomást biztosító légbefúvással helyettesíthetõ.

(2) A lépcsõház légellátó rendszerének olyan ventilátora legyen, amelynek karakterisztikája biztosítja, hogy

a lépcsõházban csukott nyílászárók esetén a résveszteségek figyelembevételével legalább 25 Pa, de legfeljebb 50 Pa

túlnyomás legyen a hozzá csatlakozó terekhez viszonyítva. Ha a ventilátor karakterisztikájával a nyomásmaximumot

meghaladó túlnyomás keletkezik, a lépcsõházat méretezett, nyomáslevezetõ felülettel kell ellátni, mely szomszédos

tûzszakaszba nem nyílhat. A nyomáslevezetõ rendszer keresztmetszetét úgy kell méretezni, hogy

a) a nyomáslevezetõ rendszerhez csatlakozó légcsatornában a megengedett maximális sebesség 5 m/s,

b) a nyomáslevezetõ rendszer összesített nyomásvesztesége nem haladhatja meg az 50 Pa-t.

(3) A lépcsõházba bevezetendõ levegõmennyiséget úgy kell számítani, hogy

a) feltételezni kell, hogy a lépcsõház fõbejáratának szintjén és egy felsõ szinten 1-1 ajtó nyitott, a többi szinten

csukottak az ajtók, a felsõ szinten a legnagyobb felületû nyílászárót kell figyelembe venni,

b) a lépcsõházi nyitott ajtók légveszteségi értéke a szabad nyílás m2-enkénti felületére számítva 1,0 m3/s.

202. Természetes szellõzésû füstmentes lépcsõházak

529. § A természetes szellõzésû füstmentes lépcsõház kialakítása szerint lehet nyitott, amikor annak pihenõi szintenként

a szabad levegõn keresztül csatlakoznak az épület közlekedõ teréhez.

530. § (1) A természetes szellõzésû füstmentes lépcsõház kialakítása szerint lehet zárt lépcsõház, amely teljesen átszellõzõ

nyitott elõtéren át kapcsolódik az épület zárt közlekedõ teréhez, vagy közvetlenül kapcsolódik az épület nyitott

közlekedõ teréhez.

(2) A teljesen átszellõzõ nyitott elõtérnek vagy közlekedõ térnek legalább az egyik oldalán az összes falfelület 20%-ának

megfelelõ szabad nyílást kell biztosítani.
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(3) A zárt füstmentes lépcsõház légteréhez csak a teljesen átszellõzõ nyitott elõtér, vagy nyitott közlekedõ tér és

a biztonsági felvonó aknája csatlakozhat.

(4) Mind az elõtér és a zárt közlekedõ tér között, mind pedig az elõtér és a zárt füstmentes lépcsõház között olyan

térelválasztó szerkezetet kell kialakítani, amelyben a menekülés irányába nyíló, automatikus csukó-szerkezettel

ellátott, küszöb nélküli és legalább a kiürítési számításokban meghatározott szélességû ajtószerkezet van beépítve.

A füstmentes lépcsõházba nyíló ajtó Sa, míg az elõterébe nyíló ajtó Sm minõsítésû legyen.

(5) Az elõtérhez csak a felvonóakna, továbbá „E” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek és az épület közlekedõ

terei csatlakozhatnak.

(6) Az elõtér alaprajzi méretei nem lehetnek kisebbek a menekülési útvonal számított szélességi méreteinél. E területet

sem nyílószárny, sem egyéb szerkezet nem szûkítheti le e mérték alá.

(7) A természetes szellõzésû füstmentes lépcsõház a pinceszintekhez szellõztetett tûzgátló elõtéren keresztül

kapcsolódjon.

203. Az elõtér nélkül kialakított túlnyomásos szellõztetésû füstmentes lépcsõházak

531. § (1) A lépcsõház légteréhez csak a biztonsági felvonó aknája és az épület közlekedõ terei csatlakozhatnak.

(2) A füstmentes lépcsõház légellátó rendszerének olyan ventilátora legyen, amelynek karakterisztikája biztosítja, hogy

a füstmentes lépcsõházban csukott nyílászárók esetén a résveszteségek figyelembevételével legalább 25 Pa, de

legfeljebb 50 Pa túlnyomás legyen a hozzá csatlakozó terekhez viszonyítva.

(3) Ha a ventilátor karakterisztikájával a nyomásmaximumot meghaladó túlnyomás keletkezik, a lépcsõházat méretezett,

nyomáslevezetõ felülettel kell ellátni. A nyomáslevezetõ rendszer keresztmetszetét úgy kell méretezni, hogy

a) a nyomáslevezetõ rendszerhez csatlakozó légcsatornában a megengedett maximális sebesség 5 m/s,

b) a nyomáslevezetõ rendszer összesített nyomásvesztesége nem haladhatja meg a 75 Pa-t.

(4) A füstmentes lépcsõházba bevezetendõ levegõmennyiséget úgy kell számítani, hogy

a) feltételezni kell, hogy a füstmentes lépcsõház fõbejáratának szintjén és még két másik szinten nyitottak, a többi

szinten csukottak az ajtók; a felsõ szinten a legnagyobb felületû nyílászárót kell figyelembe venni,

b) a füstmentes lépcsõházi nyitott ajtók légveszteségi értéke a szabad nyílás m2-enkénti felületére számítva 1,0 m3/s,

c) a nyílászáró szerkezetek légveszteségét a
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egyenlettel kell figyelembe venni, amely egyenletben

�p – a nyílászáró két oldala közötti nyomáskülönbség [Pa]

l – a nyílászáró kerülete, a névleges méretre vonatkoztatva [m]

c=1,11, n=0,67 állandók (Sa és Sm minõsítésû nyílászárókra vonatkoztatva).

A fenti állandók a minimum követelményeket rögzítik.

(5) A nyílászárók minimum Sm minõsítésûek legyenek.

204. Az elõtérrel kialakított túlnyomásos szellõztetésû füstmentes lépcsõházak

532. § (1) Az elõtérrel kialakított túlnyomásos szellõztetésû füstmentes lépcsõház légteréhez csak az elõtér és a biztonsági

felvonó aknája csatlakozhat.

(2) Az elõtér méretei nem lehetnek kisebbek a menekülési útvonal számított szélességi méreteinél. E területet sem

nyílószárny, sem egyéb szerkezet nem szûkítheti.

(3) Mind az elõtér és a kapcsolódó terek között, mind pedig az elõtér és a füstmentes lépcsõház között olyan térelválasztó

szerkezetet kell kialakítani, amelyben a menekülés irányába nyíló, automatikus csukószerkezettel ellátott, küszöb

nélküli és legalább a kiürítési számításokban meghatározott szélességû ajtószerkezet van beépítve.

533. § (1) A füstmentes lépcsõházba nyíló ajtó Sa, míg az elõterébe nyíló ajtó Sm minõsítésû legyen.

(2) A füstmentes lépcsõház légellátó rendszerének olyan ventilátora legyen, amelynek karakterisztikája biztosítja, hogy

a füstmentes lépcsõházban csukott nyílászárók esetén, résveszteségek figyelembevételével legalább 25 Pa, vagy

azokban az épületekben, ahol a használati szint meghaladja a 30 m-t legalább 50 Pa, de legfeljebb 75 Pa túlnyomás

legyen az elõtérhez csatlakozó terekhez viszonyítva.

(3) A füstmentes lépcsõházba és elõtereibe bevezetendõ levegõmennyiséget a következõk szerint kell számítani:
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a) feltételezni kell, hogy a füstmentes lépcsõház fõbejáratának szintjén és még két másik szinten nyitottak, a többi

szinten csukottak az ajtók, a felsõ szinten a mértékadó nyílászárót kell figyelembe venni,

b) a füstmentes lépcsõházi nyitott ajtók légveszteségi értéke a szabad nyílás m2-enkénti felületére számítva 1,0 m3/s,

vagy azokban az épületekben, ahol a használati szint meghaladja a 30 m-t, 1,5 m3/s,

c) a nyílászáró szerkezetek légveszteségét az
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egyenlettel kell figyelembe venni, mely egyenletben

�p – a nyílászáró két oldala közötti nyomáskülönbség [Pa]

l – a nyílászáró kerülete, a névleges méretre vonatkoztatva [m]

c=1,11, n=0,67 állandók, Sa és Sm minõsítésû nyílászárókra vonatkoztatva.

A fenti állandók a minimum követelményeket rögzítik.

(4) Csukott nyílászárok esetén a relatív nyomáskülönbség a lépcsõház és az elõtér között 10–15 Pa, valamint azokban

az épületekben, ahol a használati szint meghaladja a 30 m-t, 20–35 Pa legyen.

(5) Az elõterek légpótlási igényének számításakor csukott nyílászáró szerkezeteket kell feltételezni, és figyelembe kell

venni a lépcsõház és az elõtér vagy az elõtér és a közlekedõk közötti légveszteségeket a (3) bekezdés szerint. Az elõtéri

légpótlás szükséges levegõmennyiségét a két igény közötti érték különbsége adja.

205. A túlnyomásos szellõzés alkalmazásának általános elõírásai

534. § (1) Ha egy épületben több füstmentes lépcsõházat kell túlnyomásos szellõzési rendszerrel ellátni, minden egyes

füstmentes lépcsõházhoz külön-külön légellátó rendszert és külön-külön gépházat kell létesíteni.

(2) A ventilátor beszívó nyílását a tûz okozta füsthatástól, valamint egyéb égésterméktõl védeni kell.

(3) Az épületben létesített automatikus tûzjelzõ rendszert úgy kell kialakítani, hogy az tûz esetén – a jelzésadás mellett –

a légellátó rendszert is helyezze üzembe, emellett a kézi indítás lehetõségét valamennyi szintrõl is biztosítani kell.

535. § (1) Az épület használatbavétele elõtt a túlnyomásos szellõzõ rendszer mûködését méréssel kell vizsgálni. Ennek

keretében ellenõrizni kell a tényleges nyomásviszonyokat legalább a legalsó, a középsõ és a legfelsõ szinten csukott és

különbözõ menekülési körülményeket (tûzszintet) modellezõ nyitott nyílászárók mellett.

(2) A vizsgálati jegyzõkönyvben szerepelnie kell a mérés idõpontjában uralkodó szél irányának és erõsségének, továbbá

a külsõ és a lépcsõházi hõmérsékletnek.

(3) A vizsgálati eredmények akkor fogadhatók el, ha a vizsgálatok igazolják, hogy a mért nyomásértékek és a légszállítás

az elõírt vagy számított érték legalább 75%-át eléri a meteorológiai viszonyoktól függetlenül.

(4) Túlnyomásos légellátásnál a szellõzõgépház, szellõzõgépházak létesítése esetén

a) épületen belüli kialakításnál, a gépháznál legalább A2 REI 60 tulajdonságú határoló falat és azzal egyenértékû,

önmûködõ csukószerkezettel ellátott ajtószerkezetet kell létesíteni,

b) épületen kívüli kialakításnál a gépház legalább A2 anyagú, ajtaja legalább A2 anyagú és önmûködõ

csukószerkezettel ellátott legyen.

206. Menekülésre számításba vett átriumok, közlekedõk és pinceszinti helyiségek hõ- és füstmentesítése

536. § A menekülésre számításba vett átriumok, közlekedõk (menekülési útvonalak), valamint a pinceszinti helyiségek hõ-

és füstelvezetését és légutánpótlását az 537–545. § elõírásai szerint kell biztosítani.

537. § (1) A hõ- és füstelvezetõ hatásos nyílásfelülete átriumoknál az alapterület 3%-a, de legalább 1 m2 legyen.

(2) Az átriumok frisslevegõ-utánpótlását biztosító szerkezeteit a közbülsõ épületszinteken és az átrium alsó szintjén kell

elhelyezni. Ezek hatásos nyílásfelülete azonos a hõ- és füstelvezetõk hatásos nyílásfelületével.

538. § (1) A pinceszinti helyiségek hõ- és füstelvezetõinek hatásos nyílásfelülete a helyiség alapterületének 1%-a.

(2) A légutánpótlás hatásos nyílásfelülete azonos a hõ- és füstelvezetõk hatásos nyílásfelületével.

(3) A középmagas, magas épületekben a pinceszinti tûzgátló elõtér szellõztetésére a helyiség alapterületének legalább

0,5%-át kitevõ keresztmetszetû szellõzõnyílást vagy a résveszteségek figyelembevételével legalább 25 Pa túlnyomást

kell biztosítani.
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(4) A pinceszinten nem kell hõ- és füstelvezetést biztosítani

a) az 50 m2-nél kisebb alapterületû „C”–„D” tûzveszélyességi osztályba sorolt,

b) a 100 m2-nél kisebb alapterületû, legalább EI 30 minõsítésû bejárati ajtóval rendelkezõ, „C”–„D” tûzveszélyességi

osztályba sorolt,

c) a legfeljebb 200 m2 alapterületû vagy a legfeljebb 500 m2 alapterületû és legalább EI 15 minõsítésû bejárati ajtóval

rendelkezõ gépészeti,

d) a legfeljebb 200 m2 alapterületû „E” tûzveszélyességi osztályba sorolt

helyiségben, helyiségcsoportban.

539. § (1) A menekülésre számításba vett közlekedõk hõ- és füstelvezetõinek hatásos nyílásfelülete az alapterület 1%-a, de

legalább 0,3 m2 legyen.

(2) A légutánpótlás hatásos nyílásfelülete azonos a hõ- és füstelvezetõk hatásos nyílásfelületével.

(3) Több elvezetõ nyílás (kürtõ) alkalmazása esetén azok szabad keresztmetszete 0,1 m2-nél kisebb nem lehet.

(4) Az épületek menekülésre számításba vett zárt folyosóin füstszakaszokat kell kialakítani, melyek hossza nem haladhatja

meg a 40 métert.

(5) A folyosói füstszakaszokat önmûködõ csukószerkezettel ellátott, Sm minõsítésû füstgátló ajtóval kell egymástól

elválasztani.

540. § (1) Abban az esetben, amikor az épületrész, tûzszakasz, épület a kiürítés elsõ szakaszán belül kiüríthetõ, a menekülési

útvonal hõ- és füstelvezetésérõl nem kell gondoskodni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak csak az érintett tûzszakasz, épület egészére kiterjedõ beépített automatikus tûzjelzõ

berendezés létesítése esetén alkalmazhatók.

541. § A légutánpótló nyílásfelületek kiválthatóak befúvással is úgy, hogy a szükséges levegõ-bevezetõ hatásos nyílásfelület

minden m2-e helyett 2 m3/s légáramlási sebességet kell biztosítani.

542. § A hõ- és füstelvezetõ helyettesíthetõ hõ- és füstelvezetõ berendezés telepítésével.

207. A hõ- és füstelvezetõ berendezés tervezésének speciális szempontjai

543. § (1) Hõ- és füstelvezetés számára kiegyenlített nyomásviszonyú rendszert kell kialakítani.

(2) A mesterséges hõ- és füstelvezetõ berendezés üzemképességét 60 percen át kell biztosítani.

(3) A hõ- és füstelvezetõ hatsásos nyílásfelületének minden négyzetmétere helyett a hõ- és füstelvezetõ berendezésnek

2 m3/s légáramlási sebességet, vagy a menekülésre számításba vett közlekedõkön óránként 25-szörös légcserét kell

biztosítani.

(4) Menekülésre számításba vett közlekedõkön hõ- és füstelvezetõ berendezés alkalmazása esetén egy adott

tûzszakaszon belül a tûzzel érintett szint mûködésére kell az elszívást és a légutánpótlást méretezni.

544. § (1) A pinceszinti helyiségben és a menekülésre számításba vett közlekedõkön kiépítendõ hõ- és füstelvezetõ és

légutánpótló szerkezet beépítési helyét lehetõleg a 26. melléklet 1. ábrája szerint kell meghatározni.

(2) A levegõ-utánpótlást biztosító bevezetõ nyílások felsõ részét a padlószinttõl maximum 1 m magasságban, lehetõség

szerint a folyosók vagy a lépcsõk ajtóinak a közelében kell elhelyezni.

(3) A füstelvezetõ nyílások alsó részét a padlószinttõl legkevesebb 1,80 m magasságban, minden esetben a közlekedõ

felsõ harmadában kell elhelyezni.

545. § (1) A hõ- és füstelvezetõ berendezés mûködtetését a tûzvédelmi szakhatósággal egyeztetett helyrõl kell biztosítani.

(2) A pinceszinti helyiségek hõ- és füstelvezetõ berendezésének mûködtetését a földszinten is hozzáférhetõ helyen

biztosítani kell.
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208. Az üzembe helyezés és az üzemeltetés szabályai

546. § (1) Az elkészült hõ- és füstelvezetõ rendszerrõl az átvétel idõpontjában a kivitelezõnek a következõ bizonylatokat kell

szolgáltatnia:

a) alaprajzot és a szükség szerinti metszeti rajzokat és leírást, amelyek tartalmazzák a hõ- és füstelvezetõ berendezés

fizikai kialakításának leírását, a berendezés elemeinek jellemzõ méreteit,

b) kezelési és karbantartási utasítást,

c) nyilatkozatot az e fejezetben elõírtak betartásáról,

d) nyilatkozatot arról, hogy a berendezés üzemképes.

(2) A hõ- és füstelvezetõ berendezés üzembe helyezésére csak a kivitelezõ vagy a megbízottja jogosult.

XXXI. FEJEZET

HASADÓ ÉS HASADÓ-NYÍLÓ FELÜLETEK

547. § E fejezet vonatkozik az ipari, tárolási és mezõgazdasági rendeltetésû helyiségekben keletkezõ esetleges térrobbanás

vagy nem robbanóanyag által okozott egyéb robbanás túlnyomásának levezetésére való – a jogszabályok, mûszaki

elõírások által meghatározott esetekben alkalmazandó – lefúvató hasadó vagy hasadó-nyíló felületek kialakítási

követelményeire.

209. Fogalommeghatározások

548. § E fejezet alkalmazásában

1. csúcsnyomás: hasadó, hasadó-nyíló felületek nélküli térben, laboratóriumi körülmények között létrejövõ legnagyobb

robbanási nyomás.

2. hasadó és hasadó-nyíló felületek: olyan felületek, amelyek az építmények vagy az építményrészek (helyiségek) határoló

szerkezeteiben a káros mértékû robbanási túlnyomás hatására tönkremennek vagy megnyílnak, ezáltal lehetõvé téve

a nyomáselvezetést.

3. hasadó felületek: olyan felületek, amelyek tönkremenetelükkel lehetõvé teszik a belsõ tér megnyitását a túlnyomás

levezetése céljából.

4. hasadó-nyíló felületek: olyan felületek, amelyek megnyílással, elfordulással, billenéssel lehetõvé teszik a túlnyomás

levezetését, és megnyílási nyomásuk beállítható.

5. lefúvatás: robbanási túlnyomás levezetése olyan térbe, ahol a túlnyomás kiterjedhet és ez által a belsõ tér mentesül

a túlnyomás károsító hatásaitól.

6. lefúvatási befogadótér: olyan zárt tér, amely szabad térrel nem kapcsolódó helyiségek nyomásmentesítése során annak

túlnyomását befogadja és a szabad térbe továbbítja.

7. másodlagos robbanás: olyan robbanás, amelyet egy már kifejlõdött robbanás indít meg.

8. megnyílási nyomás: az a nyomás, amelynél a hasadó-nyíló felület megnyílása megindul.

9. nyomás-idõ állapotgörbe: a nyomás-idõ koordináta-rendszerben a robbanás folyamatát leíró görbe.

10. redukált túlnyomás: az a nyomás, amely a hatásos nyomáslevezetés ellenére a belsõ térben rövid ideig kialakul.

11. robbanás: nagy sebességû égési folyamat, ahol a mozgó lángfront sebessége 10 m/s vagy a felett van, de 100 m/s-nál

kisebb.

12. terelõfal: a lefúvatás irányának befolyásolására alkalmas falszerkezet.

13. terelõhatású hasadó-nyíló felület: olyan hasadó-nyíló felület, amelynek megnyílási szélsõ helyzetét úgy határozzák

meg, hogy a lefúvatást veszélytelen irányba terelje.

14. tovaterjedõ (progresszív) összeomlás: az építmény olyan tönkremenetele, amely azáltal jön létre, hogy egy

épületszerkezet teherviselõ képességének elvesztése további elsõdleges épületszerkezet, épületszerkezetek

tönkremenetelét okozza.

15. védõfal: a hasadó és a hasadó-nyíló felületen kiáramló robbanási túlnyomás felfogására alkalmas falszerkezet.

549. § A hasadó felületként az alábbi anyagokat és szerkezeteket kell alkalmazni:

a) egyrétegû, legfeljebb 2 mm vastag, húzott síküvegezés, amely 0,40 m-nél nagyobb befogási méretû és legalább

0,16 m2 egybefüggõ felületû,
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b) egyrétegû, legfeljebb 3 mm vastag húzott síküvegezés, 0,80 m-nél nagyobb befogási méretben és legalább

0,64 m2 egybefüggõ felületben,

c) egyrétegû, legfeljebb 4 mm vastag húzott síküvegezés, 1,40 m-nél nagyobb befogási méretben és legalább

1,96 m2 egybefüggõ sokszög alakú felülettel, a sarkain a 27. melléklet 11. ábrán megadott mérettel, a robbanási

túlnyomás hatásirányával ellentétes oldalon készített bemetszéssel,

d) egyrétegû, legfeljebb 6 mm vastag, huzalbetét nélküli U profilú idomüveg-szerkezet, ha az egybefüggõ

megtámasztás legkisebb mérete 1,00 m × 1,50 m,

e) egyrétegû, legfeljebb 4 mm vastag, cementkötésû szálerõsítésû síklemez, 1,00 m-nél nagyobb befogási mérettel

és megtámasztással, sokszög alakú felülettel, a sarkain a c) pontban megadott méretû, a robbanási túlnyomás

hatásirányával ellentétes oldalon készített bemetszéssel, akkor alkalmazható, ha a megengedett minimális

méretû próbatest statikusan felhordott terheléses vizsgálata során legfeljebb 3 kN/m2 nyomás hatására

tönkremegy, vagy e vizsgálatot gyári mûbizonylat igazolja,

f) egyrétegû, legfeljebb 6 mm vastag, cementkötésû szálerõsítésû hullámlemez, 1,20 m-nél nagyobb

megtámasztási (mindenirányú) távolság felett,

g) egyrétegû, hornyolt cserépfedés: a cserépfedés alatt nem lehet csak A1 és A2 tûzvédelmi osztályú lécezés, nem

vehetõ figyelembe kettõs, korona- és betoncserépfedés, a felületbe nem számítható be a gerinckúp és az alatt

levõ két sor, a viharkapcsos szegések és a mellettük levõ két sor, a hasadni nem képes bádogos és egyéb

szerkezetek,

h) minden olyan szerkezet, amelynek fajlagos tömege legfeljebb 20 kg/m2, és rögzítései kísérletileg igazoltan,

1,20 kN/m2-nél kisebb megnyílási nyomást adnak,

i) minden olyan szerkezet, amelynek fajlagos tömege legfeljebb 10 kg/m2 és rögzítései kísérletileg igazoltan

legfeljebb 3,00 kN/m2-nél kisebb megnyílási nyomást adnak,

j) minden olyan szerkezet, amelynek megnyílási nyomása kísérletileg igazolt és az ehhez tartozó, a belsõ térben

bennmaradó redukált túlnyomás ismert és ezen ismert túlnyomásra van az épület teherhordó szerkezeteinek

méretezése.

210. A hasadó felületek felületnagyságának meghatározása

550. § A hasadó felület nagyságát – ha a felület az 549. § a)–h) pontban megadott felületek valamelyike – a 27. melléklet

1. ábrája szerinti számítással kell meghatározni, az 553. §-ban rögzített különleges esetek figyelembevétele nélkül.

211. A hasadó-nyíló felületként alkalmazható szerkezetek

551. § (1) Azok a hasadó-nyíló felületként minõsített szerkezetek vagy a minõsített szerkezeteknek megfelelõen kialakított

szerkezetek, amelyek felületegységre esõ súlya 80 kg/m2-nél kisebb és megnyílási nyomásuk 1 kN/m2 alatt van,

alkalmazhatók hasadó-nyíló felületként.

(2) A hasadó-nyíló felületek megnyílási nyomása – ha ezt egyéb igények nem növelik (betörésvédelem, technológiai

túlnyomás) – a beépítési helyükön várható szélszívás 10%-kal növelt értékénél ne legyen nagyobb.

212. A hasadó-nyíló felületek felületnagyságának meghatározása

552. § A hasadó-nyíló felület nagyságát, ha a felület az 551. § szerinti, a 27. melléklet 2. ábrája szerinti számítással kell

meghatározni, az 553. §-ban rögzített különleges esetek figyelembevételével.

213. Különleges esetek

553. § (1) Ha a beépített tér „csõszerû”, vagyis a tér hossza legalább négyszerese a szélességének, akkor az 549. § és az 550. §

szerint számított értékeket 20%-kal meg kell növelni.

(2) Kivételesen megengedett az ún. lefúvatási befogadótérbe végzendõ lefúvatás, ha a belsõ tér megnyitására más

lehetõség nincs. Ebben az esetben a befogadótér térfogata legalább ötszöröse legyen a lefúvatott tér térfogatának és

legyen a szabad tér felé az 549. §-ban vagy az 551. §-ban elõírt hasadó, vagy hasadó-nyíló felülete.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám 27975



(3) Megengedhetõ az ún. angol akna felhasználása lefúvatásra, ha a falainak geometriai viszonyai a lefúvatás irányában az

555. § (4) bekezdés, az 555. § (6) bekezdés a) vagy b) pontjának, valamint az 555. § (7) bekezdés követelményeit

kielégítik.

(4) Ha a hasadó és a hasadó-nyíló felületek kombinált beépítésére kerül sor, és a hasadó-nyíló felületek nagysága nem éri

el a hasadó felületek nagyságát, vagy megnyílási nyomása 1 kN/m2 felett van, akkor az együttes felületnagyságot

az 550. § szerint kell meghatározni.

(5) Ha a hasadó és a hasadó-nyíló felületek kombinált beépítésére kerül sor, és a hasadó-nyíló felületek nagysága eléri,

vagy meghaladja a hasadó felületek nagyságát és a hasadó felületek az 549. § a)–f) pont szerintiek, akkor az együttes

felületek nagyságát az 552. § szerint kell meghatározni.

(6) Ha a hasadó-nyíló felületek megnyílási nyomása 1–3 kN/m2 között van, akkor a felületnagyságot az 550. § szerint kell

meghatározni.

214. Másodlagos robbanás elleni védelem

554. § Azokat a berendezéseket, amelyek önmagukban is robbanásveszélyesek, és tönkremenetelük a közvetlen környezetre

másodlagos robbanásveszélyt jelent, le kell fúvatni.

215. A lefúvatás környezetének védelme

555. § (1) A közlekedési útvonalak és terek védelme érdekében a lefúvató felületet a helyiségek födémén kell kialakítani.

(2) Ha mûszakilag nem megoldható a lefúvató felületek födémen történõ kialakítása, akkor az oldalfalakban is

kialakítható, a (3)–(7) bekezdésben szereplõ követelményeknek megfelelõen.

(3) A lefúvatás irányában a védõtávolságot a 27. melléklet 3. ábrája szerint kell meghatározni.

(4) Védõtávolságon belül az üzemi közlekedési útvonalon kívül egyéb közlekedési útvonal vagy személy tartózkodására

alkalmas tér csak védõfal, terelõfal vagy veszélytelen irányba terelõ hatású hasadó-nyíló felület alkalmazásával lehet.

(5) A védõ- és a terelõfalnak meg kell gátolnia, hogy a lefúvató felületen át kiáramló közeg az üzemi közlekedési útvonalon

kívül egyéb közlekedési útvonalat vagy személy tartózkodására alkalmas teret veszélyeztessen (27. melléklet 4. ábra).

(6) A védõ- és a terelõfalat úgy kell kialakítani, hogy a lefúvatást az elhelyezkedésével ne zavarja, legyen elegendõ

lefúvatási szabad tér

a) max 60° a 27. melléklet 5. ábra alapján,

b) max 30° a 27. melléklet 6. ábra alapján,

c) max 30°, de kiegészítõ szöge minimum 60° a 27. melléklet 7. ábra alapján.

(7) Ha a védendõ közlekedõtér olyan robbanásveszélyes épület mellé kerül, ahol a tetõn keresztül is végeznek lefúvatást,

akkor

a) a megadott védõtávolságok hasadó felületek esetén a (3) és a (5) bekezdés szerintiek,

b) veszélyes irányú terelõhatású hasadó-nyíló felületek alkalmazása esetén a védõtávolság a 27. melléklet 8. ábrája

szerintiek,

c) veszélytelen irányú terelõhatású hasadó-nyíló felület esetén (ha az oldalfal-lefúvatások egyébként lehetõvé

teszik) a védõtávolság 8,00 m (a 27. melléklet 9. ábrája szerint) legyen.

556. § (1) A környezõ épületek és berendezések védelme érdekében az e szakasz szerinti követelményeket kell alkalmazni.

(2) A lefúvatás irányában 10 m-en belül ajtó, ablak nem lehet, valamint más épület vagy épületrész 6 m-nél közelebb nem

lehet. Az elõzõ távolságokon túl elhelyezkedõ épületszerkezeteket az 555. § (7) bekezdés szerint kell méretezni.

(3) Hasadó, vagy hasadó-nyíló felületek elõtt 3 m-nél közelebb lévõ berendezések esetén a berendezések hasadó,

hasadó-nyíló felületre vonatkozó 60°-os vetületének felületét a lefúvató felületek nagyságának meghatározásakor

a 27. melléklet 10. ábrája szerint figyelmen kívül kell hagyni.

(4) Ha egy berendezés a lefúvató felületekhez a lefúvatás irányában 6 m-nél közelebb van, akkor a berendezést

a terelõfalakra vonatkozó lefúvató nyomás felvételére alkalmasan kell méretezni.

216. Az épületszerkezetekre ható terhelések

557. § (1) Ha az 549. §-ban leírt hasadó felületek kerülnek alkalmazásra, akkor a belsõ térben minden irányban az elsõdleges

tartószerkezetekre ható 3 kN/m2 statikus terhelést kell rendkívüli teherként figyelembe venni.
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(2) Ha az 551. §-ban leírt hasadó-nyíló felület kerül alkalmazásra, akkor a belsõ térben minden irányban az elsõdleges
tartószerkezetekre ható 2 kN/m2 statikus terhelést kell rendkívüli teherként figyelembe venni.

(3) Ha a (2) bekezdésben leírt, vagy kis nyomású berendezésen kialakított hasadó-nyíló felületek kerülnek alkalmazásra,
akkor redukált túlnyomást kell figyelembe venni 0,02 sec hatásidõtartammal, vagy leírható nyomás-idõ állapotgörbe
felhasználásával.

(4) A hasadó és a hasadó-nyíló felületeket a határoló felületeken egyenletesen kell elosztani, vagy oda kell koncentrálni,
ahol a robbanás nagy valószínûséggel elõre várható. A hasadó felületek egymástól mért távolsága 12 m-nél több nem
lehet egy nyomásmentesítõ téren belül.

(5) A hasadó és a hasadó-nyíló felületekkel védendõ tér tartószerkezeteit úgy kell kialakítani, hogy egyes elemeinek
tönkremenetele ne lehessen progresszív összeomlás okozója.

(6) Törekedni kell arra, hogy az építmény másodlagos épületszerkezetei az elsõdleges épületszerkezetekre csak
korlátozott mértékben tudjanak erõhatást átadni, ezáltal csökkentve azok túlterhelését.

(7) A védõfalakra és a terelõfalakra ható terhelések, ha a védõfalak és a terelõfalak a lefúvató felületektõl
a) 5 m-en belül vannak: 6 kN/m2,
b) 5–10 m között vannak: 5 kN/m2,
c) 10–20 m között vannak: 3 kN/m2,
d) 20 m felett vannak: 1 kN/m2,
a lefúvatás irányába ható statikus teherre kell a falakat méretezni. A szívóhatás miatt a terhek 20%-át a lefúvatással
ellentétes irányban is számításba kell venni.

XXXII. FEJEZET
HASZNÁLATI SZABÁLYOK

558. § E fejezet a létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök és – a robbanó és robbantó anyagok
kivételével – az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tûzvédelmi rendelkezéseket állapítja
meg.

217. Általános rendelkezések

559. § (1) A tûzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a technológiát, a tevékenységet,
továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabadtereket, a tûzszakaszokat, az épületeket, a mûtárgyakat,
az építményeket és a létesítményeket tûzveszélyességi osztályba kell sorolni.

(2) A tûzveszélyességi osztályba sorolásnál e fejezet alapulvételével a tevékenység során elõállított, feldolgozott,
használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait, a technológiák tûzveszélyességének jellemzõit,
a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint a kapcsolódó jogszabályba foglalt elõírásokat kell figyelembe venni.

218. Tûzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás

560. § (1) „Fokozottan tûz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „A”) tûzveszélyességi osztályba tartozik
a) az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási

rendelete szerint fokozottan tûzveszélyes vagy tûzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt,
b) az az anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, indító (iniciáló) gyújtásra vagy más

fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet,
c) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy üzemi hõmérséklete eléri vagy

meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját, azaz Tü ³ Tlpnyt és Tü > 35 °C,
d) az a gáz, gõz, köd, amelynek alsó éghetõségi határértéke a levegõ térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%,
e) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)–d) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot

elõállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben az anyagok
robbanásveszélyes állapotban fordulhatnak elõ,

f) a 100 m3/h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményû, lemezházas gázmérõ(k) helyisége,
g) az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy töltenek, és nincs hatékony

szellõztetése,
h) A PB-gáz cseretelep.
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(2) „Tûz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „B”) tûzveszélyességi osztályba tartozik
a) az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási

rendelete szerint kevésbé tûzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt,
b) az a por, amely a levegõvel robbanásveszélyes keveréket képez,
c) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 °C, nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C,

vagy üzemi hõmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal 
csökkentett értéke, azaz Tü < Tlpnyt, Tü > Tlpnyt –20 °C és Tü > 35 °C,

d) az a gáz, gõz, köd, amelynek alsó éghetõségi határértéke a levegõ térfogatához viszonyítva 10%-nál nagyobb,
e) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)–d) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot

elõállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben ezek az anyagok
robbanásveszélyes állapotban fordulhatnak elõ,

f) a port vagy kisméretû anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne az elszívott anyag
a levegõvel robbanásveszélyes keveréket képez.

(3) „Tûzveszélyes” (jelzése: „C”) tûzveszélyességi osztályba tartozik
a) az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hõmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) legfeljebb 300 °C,
b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelõolajok és a világításra használatos petróleum,
c) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, de legfeljebb 150 °C, vagy üzemi

hõmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal, de legfeljebb 50 °C-kal kisebb, azaz Tü £ Tlpnyt

–20 °C, Tü ³ Tlpnyt –50 °C és Tü > 35 °C,
d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegõ kivételével,
e) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)–d) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot

elõállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák,
f) az üzemanyagtöltõ állomások.

(4) „Mérsékelten tûzveszélyes” (jelzése: „D”) tûzveszélyességi osztályba tartozik
a) az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hõmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 °C-nál nagyobb,
b) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 °C-nál magasabb, vagy üzemi hõmérséklete

a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 °C-kal van, azaz Tü < Tlpnyt –50 °C és Tü > 35 °C,
c) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetõ

anyagtartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,
d) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)–c) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot

elõállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, továbbá, ahol nyílt lánggal üzemelõ
tüzelõberendezést használnak,

e) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghetõ anyagot 300 °C felett dolgoznak fel,
f) a közösségi és lakóépület, tûzszakasz,
g) gépjármûtároló (építmény, tûzszakasz, szabadtér),
h) állattartó helyiség.

(5) „Nem tûzveszélyes” (jelzése: „E”) tûzveszélyességi osztályba tartozik
a) a nem éghetõ anyag,
b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol nem éghetõ anyagot 300 °C alatti hõmérsékleten elõállítanak,

feldolgoznak, használnak, tárolnak vagy forgalomba hoznak.

561. § (1) Azon különleges anyagok esetében – kivéve azokat a veszélyes anyagokat és készítményeket, amelyek a kémiai
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete hatálya alá tartoznak –, amelyek az 560. §-ban
meghatározottak szerint nem sorolhatók be, a tûzveszélyességi osztályba sorolást az OKF határozza meg.

(2) Jogszabályban meghatározott esetben az övezet, helyiség vagy berendezés tûzveszélyességi osztályba sorolása
az 560. §-ban foglaltaktól eltérõen is történhet.

(3) A veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér – ha ott az anyagot, zárt rendszerben dolgozzák fel, tárolják, forgalmazzák
vagy szállítják – az illetékes I. fokú tûzvédelmi hatóság engedélye esetén veszélytelenebb tûzveszélyességi osztályba
sorolható.

562. § (1) A tûzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az „A” osztályból az „E” osztály felé haladva kell összesíteni,
és azt a tûzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40%-ot.
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(2) A helyiség vagy a szabadtér abba a tûzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó veszélyességi

övezetek (1) bekezdés szerint összesített alapterületei a helyiség vagy a szabadtér alapterületének 40%-át

meghaladják.

(3) A tûzszakasz, szabadtér abba a tûzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó helyiségek, szabadterek

tûzveszélyességi osztályonkénti, az (1) bekezdés szerint összesített alapterületei a tûzszakasz alapterületének 40%-át

meghaladják.

(4) A több tûzszakaszból álló építmény, szabadtér abba a tûzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó

tûzszakaszok osztályonkénti, az (1) bekezdés szerint összesített alapterületei az építmény, szabadtér alapterületének

a 40%-át meghaladják.

(5) A létesítmény abba a tûzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó építmények, szabadterek

osztályonkénti, az (1) bekezdés szerint összesített alapterületei a létesítmény alapterületének 40%-át meghaladják.

(6) A tûzgátló elõteret és a létesítmény szabadtérnek vagy építménynek nem minõsülõ tereit (csak közlekedésre használt

út, járda, park) a tûzveszélyességi osztály meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni.

219. A használatra vonatkozó általános tûzvédelmi szabályok

563. § (1) A létesítményre vonatkozó tûzvédelmi dokumentációt az üzemeltetõnek az adott létesítmény területén kell tartania.

Több telephely esetén a dokumentációt az egyes telephelyeken el kell helyezni.

(2) Az építményt, építményrészt (helyiséget, tûzszakaszt), a vegyes rendeltetésû épületet csak a használatbavételi,

üzemeltetési, mûködési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tûzvédelmi

követelményeknek megfelelõen szabad használni.

(3) A termelést (elõállítást, feldolgozást), a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb

tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tûzvédelmi követelményeknek megfelelõ szabadtéren,

veszélyességi övezetben, helyiségben, tûzszakaszban, építményben szabad folytatni.

(4) A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos

tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék

mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett, valamint a vonatkozó mûszaki követelményben

megengedett tûzterhelési értéket.

(5) A veszélyességi övezetbõl, helyiségbõl, szabadtérbõl, a géprõl, a berendezésrõl, az eszközrõl, készülékrõl

a tevékenység során keletkezett éghetõ anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább mûszakonként, valamint

a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

(6) Éghetõ folyadékkal, zsírral szennyezett éghetõ hulladékot jól záró fedõvel ellátott, nem éghetõ anyagú edényben kell

gyûjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

564. § (1) éghetõ folyadékot, éghetõ és égést tápláló gázt szállító csõrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél,

berendezésnél és készüléknél az éghetõ folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni.

A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellõztetni, és a felitatott anyagot erre

a célra kijelölt helyen kell tárolni.

(2) Az üzemszerûen csepegõ éghetõ folyadékot nem éghetõ anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség

szerint, de legalább a mûszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

(3) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszerûen csak szabadban vagy hatékonyan

szellõztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejûleg gyújtóforrás nincs.

565. § (1) „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó építményben, helyiségben, veszélyességi övezetben olyan ruha, lábbeli

és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.

(2) Az „A”–„B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben öltözõszekrényt nem szabad elhelyezni.

(3) Olajos, zsíros munkaruha, védõruha (ruhatár-rendszerû öltözõ kivételével) csak fémszekrényben helyezhetõ el.

(4) A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenõrizni kell a tûzvédelmi használati szabályok

megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

(5) A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tûz- vagy

robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó elõírásokra figyelmeztetõ és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági

jelet kell elhelyezni.

(6) A közmû nyitó- és zárószerkezetet jól láthatóan meg kell jelölni.
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566. § (1) Ahol jogszabály önmûködõ csukószerkezet alkalmazását írja elõ, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési

okokból nem lehetséges, az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek esetében a nyitva tartás ideje alatt

állandó helyszíni felügyeletrõl kell gondoskodni, egyébként biztosítani kell, hogy az ajtó tûzjelzõ jelére csukódjon.

(2) A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre

számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély

esetére – az ajtók külsõ nyithatóságát a tûzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belsõ

nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.

220. Tûzveszélyes tevékenység

567. § (1) Tûzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

(2) Állandó jellegû tûzveszélyes tevékenységet csak a tûzvédelmi követelményeknek megfelelõ, erre a célra alkalmas

helyen szabad végezni.

(3) Alkalomszerû tûzveszélyes tevékenységet – (4) bekezdés kivételével – elõzetesen írásban meghatározott feltételek

alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelõ feladata.

(4) Ha az alkalomszerû tûzveszélyes tevékenységet végzõ magánszemély azt saját tulajdonában lévõ létesítményben,

épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

(5) A külsõ szervezet vagy személy által végzett tûzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti

létesítmény vezetõjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelõ –

tûzvédelmi elõírásokkal köteles kiegészíteni.

(6) Az alkalomszerû tûzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység idõpontját,

helyét, leírását, a munkavégzõ nevét és – tûzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány

számát, valamint a vonatkozó tûzvédelmi szabályokat és elõírásokat.

568. § (1) Jogszabályban meghatározott tûzveszélyes tevékenységet csak érvényes tûzvédelmi szakvizsgával rendelkezõ, egyéb

tûzveszélyes tevékenységet a tûzvédelmi szabályokra, elõírásokra kioktatott személy végezhet.

(2) A tûzveszélyes környezetben végzett tûzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétõl annak befejezéséig a munkát

elrendelõ – szükség esetén mûszeres – felügyeletet köteles biztosítani.

(3) A tûzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelõ az ott keletkezhetõ tûz oltására alkalmas tûzoltó felszerelést,

készüléket köteles biztosítani.

(4) A tûzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégzõ a helyszínt és annak környezetét tûzvédelmi szempontból

köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

569. § (1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelõberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tûz- vagy

robbanásveszélyt ne jelenthessen.

(2) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelõberendezést õrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy ha arra

szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(3) Szabadban a tüzelés, a tüzelõberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell

készenlétben tartani, amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható, illetõleg a tûz eloltható.

221. Dohányzás

570. § (1) Égõ dohánynemût, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy

robbanást okozhat.

(2) Dohányozni nem szabad az „A”–„C” tûzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, szabadtéren,

helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat a vonatkozó mûszaki

követelmények által meghatározott biztonsági jellel kell jelölni.

(3) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, szabadtérbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást

bevinni csak az alkalomszerû tûzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.
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222. Szállítás és vontatás

571. § (1) Veszélyes áruk szállítása esetén e fejezet elõírásait csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a veszélyes áruk

szállításáról szóló nemzetközi egyezmények tûzvédelmi elõírásai másként nem rendelkeznek.

(2) Az „A”–„C” tûzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben csak olyan

jármûvek használhatók, amelyeknél a vonatkozó mûszaki követelmények és biztonsági elõírások megtartása és

rendeltetésszerû használata esetén tûz- vagy robbanásveszély nem következhet be.

(3) A vasúti mozdonyok az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó szabadtéri tárolót és technológiai berendezést

a vonatkozó mûszaki követelményekben meghatározottak szerint, az ezekben nem szabályozott esetekben legfeljebb

50 méterre közelíthetik meg. A megközelítés határát feltûnõ módon meg kell jelölni.

(4) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó anyagot szállító jármûvön, valamint a „C” tûzveszélyességi osztályba

tartozó anyagot szállító jármû rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad.

(5) A jármûvek tûz- vagy robbanásveszélyes rakományát a veszélyes mértékû felmelegedéstõl, valamint az egyéb, tüzet

vagy robbanást elõidézhetõ veszélyektõl védeni kell.

572. § (1) Éghetõ folyadékot, éghetõ és égést tápláló gázt közúton, közúti jármûvön csak a nemzetközi vagy egyéb tûzvédelmi

elõírásnak megfelelõ, hibátlan állapotban levõ, tömören zárható, illetõleg zárt edényben (palackban, kannában,

hordóban), valamint konténerben, tartályban, tartányban és erre a célra engedélyezett típusú tartálykocsikon szabad

szállítani.

(2) Az éghetõ folyadékot tartalmazó zárt edényt a jármûvön kiöntõnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és

rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne sérüljön meg.

(3) Az éghetõ folyadékot szállító tartálykocsi, tehergépjármû mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan

„TÛZVESZÉLYES”, az éghetõ és égést tápláló gázt szállító jármûvön „TÛZ- és ROBBANÁSVESZÉLYES” feliratot vagy

biztonsági jelet kell elhelyezni. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi megállapodás, mûszaki

követelmények hatálya alá tartozó anyagokat szállító jármûvek, vontatmányok esetében e felirat vagy biztonsági jel

mellõzhetõ.

(4) A 25 liternél nem nagyobb névleges ûrtartalmú, éghetõ folyadékot tartalmazó zárt edényeket – megfelelõ

sorelválasztással, egymás felett több sorban – jármûvön legfeljebb a rakfelület oldalfalának magasságáig elhelyezve

vagy zárt konténerben szabad szállítani. A 25 liternél nagyobb névleges ûrtartalmú, éghetõ folyadékot tartalmazó zárt

edények csak egy sorban helyezhetõk el.

(5) A tartálykocsin éghetõ folyadék vagy éghetõ gáz szállítása közben, továbbá az „A”–„B” tûzveszélyességi osztályba

tartozó anyagot szállító jármûvön a jármûvezetõn és a jármûkísérõn kívül más személy nem tartózkodhat.

223. Raktározás és tárolás

573. § (1) „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, veszélyességi övezetben az „A” és „B” tûzveszélyességi

osztályba tartozó különbözõ halmazállapotú anyagok együtt nem tárolhatók. Egy helyiségben 300 kg feletti

mennyiségû „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó anyag a „C” és „D” tûzveszélyességi osztályba tartozó

anyagokkal együtt – ha a vonatkozó mûszaki követelmények ettõl eltérõen nem rendelkeznek – nem tárolható.

(2) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó éghetõ folyadékot

kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában olyan helyen szabad, ahol nincs

gyújtóforrás és hatékony szellõzést biztosítottak.

(3) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint a „C” és „D” tûzveszélyességi osztályba tartozó

éghetõ folyadékot csak jogszabályban, vonatkozó mûszaki követelményben meghatározott zárt csomagolásban,

edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.

(4) Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghetõ anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása

hõt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag

hõmérsékletét naponta, vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan ellenõrizni kell, és

a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.

(5) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó anyag, valamint a „C” tûzveszélyességû éghetõ folyadék egyedi és

gyûjtõcsomagolásán – ha jogszabály ettõl eltérõen nem rendelkezik – az anyag tûzveszélyességi osztályát szövegesen

vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, kiszerelõ vagy a forgalomba hozó, valamint

– a felhasználáshoz külföldrõl közvetlenül érkezõ anyag, éghetõ folyadék esetében – a felhasználó köteles elvégezni.
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(6) A kereskedelmi létesítményekben, rendeltetési egységekben az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó anyagok

elhelyezésének módját és mennyiségét az üzemeltetõnek írásban kell meghatároznia.

(7) Veszélyes áruk szállításával összefüggõ átmeneti (ideiglenes) tárolás esetén a vonatkozó mûszaki követelményekben

elõírtakat kell alkalmazni.

574. § (1) Tetõtérben és talajszint alatti helyiségben „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó anyag nem tárolható.

(2) Az épület padlásterében éghetõ anyag csak úgy és olyan mennyiségben helyezhetõ el, hogy azok a tetõszerkezet,

valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetõszerkezet éghetõ

anyagú elemeitõl és a kéménytõl legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.

(3) A 200 m2 feletti üzemi és tárolóhelyiség födém-, tetõszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter

távolságot kell biztosítani.

(4) A raktározás, tárolás területét éghetõ hulladéktól, száraz növényzettõl mentesen kell tartani.

(5) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghetõ folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghetõ

anyagból készült állványon, polcon szabad.

(6) Tûzgátló elõtérben, füstmentes lépcsõházban és elõterében mindennemû tárolás tilos.

(7) Helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a kötényfal alsó síkjának vonalát. A tárolt anyag és

a kötényfal között 1 méter távolságot kell tartani.

224. Tûzoltási út, terület és egyéb utak

575. § (1) Az üzemi helyiségben és a raktározásnál – ömlesztett tárolást kivéve – legalább a következõ szélességû utat kell

biztosítani:

a) a 40 méternél szélesebb helyiségben, középen vagy két oldalon, a 80 méternél szélesebb helyiségben pedig

40 méterenként, hosszirányban egyenes vonalban végighaladó 3 méter széles, mindkét esetben 30 méterenként,

1,8 méter széles keresztirányú utat,

b) a 40 méternél nem szélesebb helyiségben, hosszirányban 2,40 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter

széles keresztirányú utat,

c) a 10–15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles hosszirányú

utat,

d) éghetõ anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási

magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat,

e) a hûtõházak hûtött tereiben, valamint az állványos vagy rakodólapos raktározás esetén a technológia szerinti

utat.

(2) A létesítmény közlekedési, tûzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezetõ útjait

állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tûzoltó gépjármûvek közlekedésére és

mûködtetésére.

(3) Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmû nyitó- és zárószerkezetét,

a tûzjelzõ kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó szivattyút, valamint hõ- és füstelvezetõ kezelõszerkezetét, nyílásait,

továbbá a tûzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

(4) A menekülési útvonal leszûkítése – a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség méretéig –, továbbá ott éghetõ anyag

tárolása, burkolat elhelyezése a tûzvédelmi hatóság engedélyével történhet.

(5) Az üzemi és tárolóhelyiségekben – a 400 m2-nél kisebb alapterületû helyiség és az állványos raktározás kivételével –

a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat,

amelyeket falsík, beépített gépsorok és berendezések határolnak.

(6) A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50 fõ tartózkodására

szolgáló helyiségeket és az arra minõsített nyílászárókat –, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.

225. Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés

576. § (1) Az égéstermék-elvezetõ berendezést és tartozékait, valamint a technológiai berendezés egyéb

égéstermék-elvezetõjét A1 tûzvédelmi osztályú anyagból kell kialakítani, kivéve az olyan égéstermék-elvezetõ

berendezést, amely 90 perc tûzállóságot biztosító A1 tûzvédelmi osztályú anyagból épített, megfelelõ mechanikai

védelmet is biztosító köpenyben vezetett, illetve szerelt, ha
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a) a tüzelõberendezés gyártója a tüzelõberendezéssel együtt tanúsított (CE, EME) égéstermék-elvezetõ berendezés

mûszaki dokumentációjában errõl nyilatkozik (pl. kondenzációs berendezés),

b) az égéstermék-elvezetõ berendezés gyártója a tanúsítványban (CE, EME), illetve más tüzelõberendezésekkel

történõ alkalmazásra vonatkozó mûszaki dokumentációjában errõl nyilatkozik, és

c) az gyújtási veszélyt ne jelentsen.

(2) Olyan égéstermék-elvezetõ berendezés (kémény) nem használható, amelynek falába B–F tûzvédelmi osztályba

tartozó épületszerkezet van beépítve, amelynek mûszaki állapota, nem megfelelõ, amelynél a jogszabály szerinti

vizsgálatot és tisztítást nem végezték el.

(3) Tüzelõberendezés csak olyan égéstermék-elvezetõ berendezéshez (kéményhez) és összekötõ elemhez (füstcsõhöz)

csatlakoztatható, amely arra megfelelõ minõsítéssel rendelkezik.

(4) Az égéstermék-elvezetõ berendezés (kémény) használaton kívüli bekötõ és tisztító nyílásait A1 tûzvédelmi osztályú

anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.

(5) A koromzsákot és a tisztító ajtókat, idomokat állandóan zárt állapotban kell tartani.

577. § (1) Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghetõ anyagú, az égéstermék legmagasabb hõmérsékletén is megfelelõ

szilárdságú, megfelelõ minõsítéssel rendelkezõ összekötõ elem (füstcsõ) használható.

(2) Az összekötõ elemet (füstcsövet) 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilinccsel az épületszerkezethez kell

rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. Az összekötõ elem (füstcsõ) és

a rögzítõbilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.

(3) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségen összekötõ elem (füstcsõ) nem vezethetõ át.

(4) Az égéstermék elvezetésérõl úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson.

226. Tüzelõ-, fûtõberendezések

578. § (1) Az égéstermék-elvezetõvel rendelkezõ tüzelõ- és fûtõberendezés csak a teljesítményének megfelelõ, illetõleg arra

méretezett kéményhez csatlakoztatható.

(2) Az építményben, helyiségben csak olyan fûtési rendszer létesíthetõ, illetõleg használható, amely rendeltetésszerû

mûködése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

579. § (1) Csak engedélyezett típusú, kifogástalan mûszaki állapotú tüzelõ- és fûtõberendezés használható.

(2) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben

nyílt lánggal, illetõleg izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelõ berendezés (kazán) – a tevékenységet

kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhetõ el. Technológiai tüzelõberendezés létesítése esetén

a tûz vagy robbanás keletkezésének lehetõségét megfelelõ biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.

(3) Az éghetõ gázzal és az éghetõ folyadékkal üzemeltetett tüzelõ-, illetõleg fûtõberendezés, készülék mûködtetése alatt,

meghatározott kezelési osztálynak megfelelõ felügyeletrõl kell gondoskodni.

(4) A tüzelõ-, fûtõberendezés felügyelete csak a berendezés mûködését ismerõ és arra alkalmas személyre bízható

(5) A szilárd tüzelõanyag-üzemelésû tüzelõ- és fûtõberendezést csak szilárd tüzelõ- vagy engedélyezett begyújtó

anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni.

580. § (1) A tüzelõ- és a fûtõberendezés, az égéstermék-elvezetõ, valamint a környezetében levõ éghetõ anyag között olyan

távolságot kell megtartani, vagy olyan hõszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetõ anyag felületén mért hõmérséklet

a legnagyobb hõterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghetõ anyagra gyújtási veszélyt.

(2) A gyártó, vagy külföldi termékek esetében a forgalomba hozó a fogyasztók részére köteles meghatározni a tüzelõ-,

a fûtõ- és a hozzá csatlakozó hõhasznosító berendezés használatára és karbantartására vonatkozó tûzvédelmi

követelményeket, valamint – az (1) bekezdésre figyelemmel – a berendezéstõl megtartandó távolságokat. Az

üzemeltetõ vagy a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat

megtartani, a berendezést annak megfelelõen üzemeltetni.

581. § (1) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó anyag, valamint az éghetõ folyadék a központi fûtõberendezés

vezetékétõl és fûtõtestétõl 1 méter távolságon belül nem helyezhetõ el.

(2) Éghetõ padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilárd tüzelõanyaggal üzemeltetett tüzelõberendezés ajtaja elé

olyan A1 tûzvédelmi osztályba tartozó anyagú parázsfelfogót kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a kihulló vagy
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kipattanó parázs (szikra) ne juthasson az éghetõ padozatra, és az a tüzelõberendezés környezetében elhelyezett

éghetõ anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. Ha a „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben

a tüzelõberendezés 5 méteres körzetében a tevékenység során éghetõ hulladék keletkezik vagy ott elõfordulhat,

a szilárd tüzelõanyaggal üzemelõ tüzelõberendezés alá, annak függõleges vetületét legalább 0,3 méterrel meghaladó,

vízzel telt tálcát kell elhelyezni.

(3) Kokszkosaras szárítókályha és az éghetõ anyag között legalább 2 méter távolságot kell tartani.

(4) Éghetõ padozatú helyiségben a kokszkosaras szárítókályhát A1 tûzvédelmi osztályú, megfelelõ hõszigetelõ anyagra

kell helyezni úgy, hogy az a kályha függõleges vetületét legalább 0,5 méterrel meghaladja.

582. § (1) A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésû berendezésben a tüzelést meg

kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell oltani és a salakot el kell távolítani. Cserépkályhában a tüzelést

a munka befejezése elõtt 2 órával meg kell szüntetni és a kályhaajtót a helyiség elhagyásakor le kell zárni. A munkahely

elhagyása elõtt meg kell gyõzõdni a fûtõberendezés veszélytelenségérõl.

(2) Salakot és hamut csak teljesen lehûtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba, illetõleg

a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.

227. Szellõztetés

583. § (1) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben tevékenység csak hatékony

szellõztetés mellett végezhetõ.

(2) Az „A”–„C” tûzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetekben, helyiségekben, vagy ahol éghetõ anyag

lerakódásával számolni lehet, a szellõztetõ berendezéseket (csatornát, porkamrát és ülepítõt) rendszeresen tisztítani

kell.

(3) A szellõztetõ rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.

(4) Ha a szellõzõ rendszerben éghetõ anyag jelenlétével, lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni, akkor

a szellõztetésre a hõ- és füstelvezetés igénybe vehetõ.

228. Hõ- és füstelvezetés

584. § (1) A hõ- és füstelvezetõ rendszert, a füstmentesítés eszközeit a vonatkozó mûszaki követelmények és a gyártó utasítások

szerint kell ellenõrizni, felülvizsgálni, karbantartani.

(2) Vonatkozó mûszaki követelmény eltérõ rendelkezése hiányában a hõ és füstelvezetõ rendszert és a füstmentesítés

eszközeit félévente kell ellenõrizni és karbantartani.

(3) Az üzemeltetés, a kezelés és a karbantartás, valamint az ellenõrzés vonatkozásában a kivitelezõ vagy a gyártó kezelési

utasítását kell irányadónak tekinteni.

(4) A hõ- és füstelvezetõ rendszer megfelelõ mûködésének félévenkénti ellenõrzésérõl az üzemeltetõnek kell

gondoskodnia.

(5) A rendszer mûködésérõl és ellenõrzésérõl, valamint karbantartásáról naplót kell vezetni. A naplóban minden,

a rendszerre vonatkozó megjegyzést, eseményt az idõpont megjelölésével fel kell tüntetni.

(6) A túlnyomásos szellõztetésû füstmentes lépcsõházak mérését meg kell ismételni

a) ha a lépcsõházi füstmentesítés hatékonyságát befolyásoló változásra, átalakításra kerül sor,

b) 5 évente.

585. § (1) A füstgátló ajtók önmûködõ csukódását havonta ellenõrizni kell. Az ellenõrzés elvégzését írásban rögzíteni kell.

(2) Az ellenõrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani és

a javítás elvégzését írásban igazolni kell.

(3) A füstelvezetõ, légpótló nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat

eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztetõ tartós, jól észlelhetõ és olvasható méretû feliratot a nyílászárón el kell helyezni.

(4) A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önmûködõ csukódását biztosítani kell” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni,

tartós, jól észlelhetõ és olvasható méretû kivitelben.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti feliratokat, továbbá a hõ- és füstelvezetõ rendszer, füstmentesítés eszközei

mûködtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül – idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény,

építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.
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229. Csatornahálózat

586. § (1) Éghetõ gázt, gõzt vagy folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi

reakcióba lépõ és éghetõ gázt fejlesztõ anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad.

(2) Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz éghetõ folyadékot (gázt, gõzt) tartalmazhat,

a csatornahálózatot berobbanás ellen – az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával – vízzárral szakaszokra kell

bontani.

230. Gépi berendezés

587. § (1) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezetben csak robbanásbiztos erõ- és munkagép,

készülék, eszköz helyezhetõ el és használható.

(2) A „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó szabadtéren, helyiségben, illetõleg építményben csak olyan erõ- és

munkagép helyezhetõ el és használható, amely környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

(3) A talajszint alatti helyiségben, illetõleg térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sûrûségû tûz- vagy robbanásveszélyes

gáz vagy gõz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhetõ el, amely a környezetére

tûz-, illetõleg robbanásveszélyt nem jelent.

(4) Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hõfejlõdés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elõ,

a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép mûködését, és

a hõmérséklet vagy nyomás további emelkedését – technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték

elérésekor – megszünteti.

(5) Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.

(6) A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél tûzveszélyt jelentõ felmelegedést meg kell elõzni.

(7) A tûzveszélyes gépeket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó

technológiai, illetõleg kezelési utasítással köteles ellátni.

231. Villamos berendezés

588. § A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül

helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

232. Tûzjelzõ és oltóberendezés, tûzoltó készülék, felszerelés

589. § A tûzoltósági kulcsszéf állandó üzemképes állapotban tartása, valamint a felülvizsgálat és karbantartás elvégzése,

elvégeztetése az üzemeltetõ kötelessége.

590. § (1) A nyilvános távbeszélõ készülékek mellett, továbbá a távbeszélõ alközpontokban – ennek hiányában a létesítmények

fõvonalú távbeszélõ készülékei mellett – a tûzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni.

(2) A tûzjelzõ készüléket, beépített tûzjelzõ, valamint tûzoltó berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani,

annak meghibásodását a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tûzoltóságnak be kell jelenteni.

591. § (1) A létesítményben a (2) bekezdésben foglalt kivételektõl eltekintve legalább egy darab, az ott keletkezhetõ tûz oltására

alkalmas – a vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõ – tûzoltó készüléket kell elhelyezni. Az újonnan létesült

építményekben, építményrészekben, a megváltozott rendeltetésû helyiségekben, helyiségcsoportokban,

építményekben, valamint szabadtereken a vonatkozó mûszaki követelmények szerint gyártott tûzoltó készüléket kell

készenlétben tartani

a) az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben és veszélyességi övezetekben minden megkezdett

50 m2 alapterület után,

b) az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tûzszakaszok és szabadterek a) pont hatálya alá nem

esõ részein – attól függõen, hogy azok milyen tûzveszélyességi osztályúak – a c)–e) pontban foglaltak

figyelembevételével,
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c) a „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tûzszakaszok és szabadterek a) pont hatálya alá nem esõ

részein az – „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével

csökkentett – alapterület minden megkezdett 200 m2-e után, de legalább szintenként,

d) a „D” tûzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tûzszakaszok és szabadterek a) pont hatálya alá nem esõ

részein az – „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével

csökkentett – alapterület minden megkezdett 600 m2-e után, de legalább szintenként,

e) az „E” tûzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tûzszakaszok és szabadterek a) pont hatálya alá nem esõ

részein szükség szerint történjen.

(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tûzoltó készüléket elhelyezni a lakás céljára szolgáló

építményekben, tûzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított

egyéb rendeltetésû (kereskedelmi, iroda) helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó, vagy rendeltetési

egységenként – az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Jogszabály vagy a tûzvédelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további tûzoltó készülékek,

eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is elõírhatja.

(4) A tûzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést, berendezést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetõen,

a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

Közösségi építményben a – fali tûzcsappal kombinált tûzoltó készüléket tartó fali tûzcsap szekrény vagy tûzoltó

készülék tartó szekrény kivételével –tûzoltó készüléket (legfeljebb 1,35 m) akadálymentes elhelyezési magasságban

kell rögzíteni. Helyérõl eltávolítani, a rendeltetésétõl eltérõ célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak

szerint szabad.

(5) A tûzoltó-technikai eszközt, felszerelést, készüléket, és anyagot nemzeti szabvány, jogszabály elõírásai szerint, azok

hiányában félévenként kell ellenõrizni. Ha a tûzoltó-technikai eszköz, felszerelés, készülék elõírt idõszakos

ellenõrzését, javítását, karbantartását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthetõ üzemképesnek.

(6) Az építmény, épület üzemeltetõje köteles a biztonsági jeleket karbantartani, a világító jelek mûködését,

mûködõképességét a vonatkozó mûszaki követelményben, ezek hiányában a gyártó által elõírt rendszerességgel

ellenõrizni, azt ellenõrzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból

adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségszerûen cserélni, illetõleg a meglétükrõl meggyõzõdni.

233. Lakó- és szállásépületek

592. § (1) A kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást (üdülõegységet) magában foglaló lakóegységnél (üdülõegységnél) az

épület tulajdonosa, kezelõje, közös képviselõje, intézõbizottság elnöke, használója írásban köteles kidolgozni

az épületre vonatkozó tûzvédelmi használati szabályokat, elõírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésnek

a lehetséges módozatait, a felszerelt tûzvédelmi eszközök használatára vonatkozó elõírásokat, valamint köteles

gondoskodni ezek megismertetésérõl, megtartásáról és megtartatásáról.

(2) Lakó- és szállásépületben a fõrendeltetéshez alkalomszerûen kapcsolódó tevékenységeken túlmenõen „A” és „B”

tûzveszélyességi osztályba tartozó tevékenység nem folytatható.

(3) Az épületben, illetõleg helyiségeiben éghetõ anyagot olyan mennyiségben és módon nem tárolható, azzal olyan

tevékenység nem folytatható, továbbá olyan tûzveszélyes cselekmény nem végezhetõ, amely az épület és

helyiségeinek rendeltetésszerû használatától eltér, tüzet vagy robbanást okozhat.

(4) A lakásban, üdülõegységben az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó éghetõ folyadékból legfeljebb 20 liter,

a „C”–„D” tûzveszélyességi osztályba tartozó éghetõ folyadékból vonatkozó mûszaki követelményekben

meghatározott, annak hiányában legfeljebb 60 liter mennyiség tárolható.

(5) Propán-bután gázpalack nem alkalmazható, nem tárolható olyan helyiségben vagy – a kétszintes lakásokat tartalmazó

egyemeletes lakóépületek kivételével – földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás

a tartószerkezet összeomlását idézheti elõ.

234. Közösségi létesítmények, kiállítás, vásár

593. § (1) A mûvelõdési, a sport-, az oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek

megfelelõ rendezvényekre (vásár, bemutató, kiállítás), valamint az 500 fõnél nagyobb befogadóképességû nem

mûvelõdési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerû kulturális és sport rendezvényekre (színi,

zenekari, cirkuszi elõadás, táncos összejövetel, diszkó, koncert) a vonatkozó tûzvédelmi elõírásokat, biztonsági
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intézkedéseket a rendezvény szervezõje, rendezõje köteles írásban meghatározni és a rendezvény idõpontja elõtt

15 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes hivatásos önkormányzati tûzoltóságnak megküldeni.

(2) A rendezvény szervezõje által készített tûzvédelmi elõírások a következõket tartalmazzák:

a) a kiürítés számítást,

b) a tûzterhelés számítást,

c) a rendezvény helyszín léptékhelyes alaprajzait és helyszínrajzát, a kiürítési útvonalak, tûzoltási felvonulási utak

és terület feltüntetésével,

d) a kiürítés lebonyolítását felügyelõ biztonsági személyzet feladatait,

e) a tûz esetén szükséges teendõket, és

f) a tûz jelzésének és oltásának módját.

(3) A rendezvény lebonyolításának tûzvédelmi elõírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követõen

legalább egy évig meg kell õrizni.

594. § Az ipari, a kereskedelmi, vagy mezõgazdasági vásár területén biztosítani kell a tûzoltójármûvek közlekedéséhez

szükséges utat. A létesítmények kiürítési útvonalait és kijáratait – a várható legnagyobb látogatási létszám

figyelembevételével –, számítás alapján kell méretezni. A rendezõ szervnek a létesítményekre és szabadtérre

elrendezési tervet kell készíteni, és azt elõzetesen, tájékoztatás céljából az illetékes hivatásos önkormányzati

tûzoltó-parancsnokságnak meg kell küldeni.

235. Szabadtéri rendezvények

595. § (1) Szabadtéri rendezvény területérõl a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési lehetõséget kell

kialakítani, ezeket – napnyugta utáni idõszakban is látogatható rendezvény esetén világító vagy utánvilágító –

biztonsági jelekkel jelölni kell. A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézõközönség számára

kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.

(2) Szabadtéri rendezvényen a jelöléseket a területileg illetékes tûzoltósággal egyeztetett helyen kell elhelyezni.

A jelölések legkisebb mérete legalább 1200 × 600 mm legyen.

(3) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézõközönség számára kialakított terület

bármely pontján hallható legyen.

(4) Szabadtéri rendezvény területén a várható nézõközönség létszámát figyelembe véve 1000 résztvevõnként 2,5 méter

széles menekülési lehetõségeket (közlekedõt, járdát, lépcsõt, rámpát, lehajtót) kell biztosítani. A menekülési

lehetõségek egymás közötti távolsága legfeljebb 50 m lehet.

(5) A szabadtéren tartandó rendezvényekre a vonatkozó tûzvédelmi elõírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény

szervezõje, rendezõje köteles írásban meghatározni és a rendezvény idõpontja elõtt 30 nappal azt tájékoztatás

céljából az illetékes tûzoltóságnak megküldeni.

(6) A rendezvény szervezõje által készített tûzvédelmi elõírások a következõket tartalmazzák:

a) a tervezett rendezvény megnevezését, rendeltetését, kezdetének és befejezésének várható idõpontját,

b) a tervezett rendezvény helyszínének leírását, útvonalát,

c) a szervezõ megnevezését, címét,

d) a szervezõ képviseletére jogosult személy nevét és címét, elérhetõségét,

e) a rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezését valamint a szervezet képviselõjének nevét,

címét és elérhetõségét,

f) a rendezvény helyszínének léptékhelyes helyszín-, vagy alaprajzát, a helyszínen elhelyezett sátrak, mobil

árusítóhelyek (mozgóboltok), asztalok, székek feltüntetésével. Indokolt esetben a felállított sátrak alaprajzait.

A rajzon jelölni kell a résztvevõk elvezetésére szolgáló útvonalakat, kijáratokat, ezek méreteit, az oltóvíz szerzési

helyeket, a tûzoltó gépjármûvek közlekedésére szolgáló útvonalakat, a rendezvény helyszínén a résztvevõk

mozgásának koordinálása céljából kialakított pontokat.

g) a résztvevõk mozgásának irányításával megbízott felügyelõ személyzet feladatait,

h) a tûz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendõket,

i) a tûz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módját,

j) a rendezvényterület energiaellátásának módját, annak lekapcsolási lehetõségeit,

k) a résztvevõk elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módját (iránymutató táblák, irányfények), azok

sötétedést követõ megvilágításának lehetõségeit,
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l) a tartalék-energiaellátás módját,

m) a rendezvény környezetében lévõ és azt esetlegesen veszélyeztetõ létesítmények ismertetését, leírását,

n) a résztvevõk tájékoztatására szolgáló eszközök, kihangosítók ismertetését, használatának leírását.

(7) A szabadtéri rendezvény területén biztosítani kell a tûzoltójármûvek közlekedéséhez szükséges utat.

596. § (1) A közönség közlekedésére, eltávozására kijelölt útvonalat a várható legnagyobb látogatási létszám

figyelembevételével számítás alapján kell méretezni.

(2) A helyszín és a tervezett létszám ismeretében a területileg illetékes tûzoltóság a rendezvényen résztvevõk biztonsága

érdekében megfelelõ számú tûzoltó gépjármû felügyeletét írhatja elõ, melynek költségét a rendezvény szervezõje

köteles állni.

(3) A legalább 200 fõ résztvevõvel tervezett rendezvény megkezdése elõtt, illetve alatt a tervezett létszámot 50%-kal

meghaladó változásról az illetékes tûzoltóság ügyeletét tájékoztatni kell.

(4) A 10 000 fõ résztvevõt meghaladó szabadtéri rendezvények szervezõinek irányítási pontot kell létrehozni, ahol

legalább a rendezvény fõszervezõje, a rendezvény biztonsági vezetõje és a rendõrség, mentõk, katasztrófavédelmi

igazgatóság, tûzoltóság intézkedésre jogosult vezetõi végeznek irányítói feladatokat, a kommunikációs

lehetõségekrõl – tömegtájékoztatás – gondoskodnia kell.

(5) A szabadtéri rendezvények területén telepített kivetítõkön a rendezvény területének menekülési útvonalait,

biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni a rendezvény megkezdése elõtt, a rendezvények szünetében és

a rendezvények végén.

597. § (1) Az ülõhelyekkel tervezett 200 fõnél nagyobb befogadóképességû szabadtéri rendezvény csak rögzített ülõhelyekkel

alakítható ki. Az ülõhelyeket úgy kell elrendezni és a kiürítési útvonalakat úgy kell kialakítani hogy az útvonalak hossza

ne haladja meg az alábbiak egyikét sem:

a) a széksorok között haladva 15 m,

b) lépcsõn, lépcsõzetes lelátón fölfelé haladva 15 m,

c) lépcsõn, lépcsõzetes lelátón lefelé haladva 30 m,

d) sík emelkedõn és lejtõn, valamint vízszintesen haladva 45 m, illetve

e) bármely tartózkodási pozícióból a legközelebbi kijáratig légvonalban mérve 45 m.

(2) Az ülõhelyek esetében alkalmazott lépcsõk, közlekedõk legkisebb szabad szélessége 1,05 m, a szektorokat elválasztó

lépcsõk, közlekedõk esetében 2,1 m legyen.

(3) A szabadtéri rendezvényen minden 200 fõre kell 1 fõ biztonsági személyzetet biztosítani, akinek feladata a résztvevõk

tájékoztatása a menekülési lehetõségekrõl, illetve valamennyi biztonsági szabályról a rendezvény ideje alatt.

(4) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.

(5) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán éghetõ anyag a területileg illetékes tûzoltóság hozzájárulásával

építhetõ be, helyezhetõ el.

(6) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán elhelyezett rámpáknak alkalmasnak kell lenniük a mozgásukban vagy

cselekvõképességükben korlátozott személyek biztonságos menekülésére.

598. § (1) Szabadtéri rendezvényen

a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 13 A teljesítményû,

b) az öltözõk, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 13 A teljesítményû,

c) a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 89 B teljesítményû

tûzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

(2) A tûzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha

az írásban meghatározott vonatkozó tûzvédelmi elõírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelõen

a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.

236. Jármûvek

599. § A jármûvön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tûzoltó készülék állandóan hozzáférhetõ és vontatás esetén

a vontató és a szállítmány tûzvédelmére egyaránt felhasználható legyen.

600. § (1) Az éghetõ folyadékot vagy gázt szállító tartálykocsinál – minden töltés és lefejtés után közvetlenül – az üzemben tartó,

vagy megbízottja köteles ellenõrizni és biztosítani a tartályok csepegés- és szivárgásmentességét.

27988 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám



(2) A jármû elõmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra

nyílt lángot használni tilos.

(3) A járó motorú jármû üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.

(4) A jármû utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.

601. § (1) Az éghetõ folyadékot és gázt szállító gépjármû csak erre a célra létesített külön gépjármûtároló helyiségben vagy

tárolóhelyen, más gépjármûvektõl elkülönítve helyezhetõ el úgy, hogy azok bármelyike a többi gépjármû mozgatása

nélkül kiállhasson. A jármû villamos berendezését feszültségmentesíteni kell.

(2) Gépjármû épület kapualjában – a családi házak kivételével – nem tárolható.

(3) Gépjármû udvarban az ajtó, ablak, erkély, kiürítésre, menekítésre szolgáló lépcsõ függõleges vetületétõl minden

irányban legalább 2 méter távolságra helyezhetõ el.

(4) Gépjármûtároló helyiségben vagy tárolóhelyen éghetõ folyadék, éghetõ gáz – a gépjármûbe épített

üzemanyagtartály kivételével – nem tárolható. Üzemanyagot, éghetõ folyadékot, gázt lefejteni, a gépjármûvet

üzemanyaggal feltölteni, tûzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást

végezni tilos.

(5) A tisztán gázüzemû, a vegyes üzemû és a kettõs üzemû jármûvet tilos elhelyezni

a) cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén – kivéve a vonatkozó mûszaki követelményeknek megfelelõ

biztonsági szeleppel felszerelt jármûveket –

aa) talajszint alatti, jármû tárolására alkalmas tárolókban,

ab) tömegtartózkodású vagy nagy forgalmú épületek alatti terekben,

ac) olyan jármûtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárat van, vagy amelybõl

talajszint alatti, illetõleg olyan helyiség nyílik, amelynek teljes levegõcseréje nem biztosított,

ad) ahol az átszellõzés el nem zárható módon nem biztosított,

b) sûrített földgáz üzemanyag esetén:

ba) tömegtartózkodású vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó zárt, át nem szellõzött terekben,

bb) ahol az átszellõzés el nem zárható módon nem biztosított.

(6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott terek bejáratánál, jól látható módon, a „Biztonsági szelep nélküli LPG

üzemû jármû részére tilos a behajtás” feliratú táblát kell elhelyezni.

237. Aratás

602. § (1) A kalászos termény betakarítását lehetõleg a közút és a vasútvonal mentén kell elõször elvégezni.

(2) A learatott kalászos termény, szalma a vasútvonal szélsõ vágányától és a vasútállomástól legalább 100 méter,

a közúttól legalább 25 méter távolságra helyezhetõ el. Ha a távolságok nem tarthatók, akkor a kalászos terményt,

a szalmát az aratással egyidejûleg, a szálas takarmányt pedig kiszáradáskor azonnal el kell szállítani. A vasút és a közút

mentén az aratást követõen legalább 3 méter széles védõszántást kell alkalmazni.

(3) Gabonatáblán dohányozni még a jármûvek, erõ- és munkagépek vezetõ fülkéiben is tilos.

(4) Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre éghetõ anyagtól és növényzettõl mentes dohányzóhelyet

lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemû gyûjtéséhez és eloltásához megfelelõ mennyiségû vizet tartalmazó

edényt kell elhelyezni.

238. Szérû, rostnövénytároló, kazal

603. § (1) A mezõn (határban) összerakott kazal, valamint a szérû és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélsõ tárolási egység

és a környezõ

a) „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó építményektõl legalább 200 méter,

b) „C”–„E” tûzveszélyességi osztályba tartozó építményektõl legalább 100 méter,

c) vasúti vágányoktól és a vasútállomástól – a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve – legalább 100 méter,

d) közúttól, erdõtõl, lábon álló gabonától legalább 25 méter,

e) nagyfeszültségû, föld feletti villamos vezetéktõl a legfelsõ villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa,

de legalább 20 méter

tûztávolságot kell tartani.
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(2) Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendõ alomszalma- és szálastakarmány-szükségletet üzemi tárolásnak

kell tekinteni.

(3) A szérûben csak kalászos terményt, szálas takarmányt és szalmát, a rostnövénytároló telepen pedig csak rostnövényt

szabad elhelyezni.

(4) A szérûn és a rostnövénytárolón a kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levõ kazal az elõzõ sorban levõ

két kazal közé kerüljön.

(5) A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell

biztosítani.

(6) A mezõn (határban) összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény- kazlakat legalább 3 méter széles

védõszántással kell körülvenni.

604. § (1) A szérû és a rostnövénytároló területét az éghetõ hulladéktól, elszáradt gaztól állandóan tisztán kell tartani.

(2) Dohányozni a szérû és a rostnövénytároló szélsõ tárolási egységétõl, valamint a más helyen lévõ kazaltól legalább

30 méter távolságra, tüzet rakni legalább 100 méter távolságra, a kijelölt helyen szabad. A tilalmakat a szérû és

a rostnövénytároló bejáratainál biztonsági jellel jelölni kell.

605. § (1) A rostnövény osztályozása esetén egy idõben legfeljebb 4 kazal, tárolási egység bontható meg.

(2) A rostnövény csak a tárolón kívül és a szélsõ kazaltól 10 méteren túl sátorozható ki. A sátorozási területen minden

megkezdett 10 000 m2 alapterület után 10 méteres tûztávolságot kell biztosítani.

(3) A pozdorja kazal legnagyobb megengedett alapterülete 300 m2. A kazlak egymástól legalább 10 méter, rostkazaltól,

épülettõl legalább 20 méter távolságra helyezhetõk el.

239. A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai

606. § (1) Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység.

(2) A tervezett – az (1) bekezdés szerinti – égetés helyét, idõpontját és terjedelmét a megkezdés elõtt legalább 24 órával

az illetékes hivatásos önkormányzati tûzoltóságnak írásban be kell jelenteni.

(3) A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tûzterjedés irányában a hasznos vad

elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejûleg történõ felgyújtása tilos. Az égetéshez csak

a tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót

égetni tilos.

(4) Kukoricatarló-égetésnél a (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.

(5) A cséplési hulladékok, így pillangósvirágú magvak hulladékai és egyéb hulladék, a fatisztogatás hulladékai

(a továbbiakban: növényi hulladékok), a hernyófészkek és az arankafoltok – megfelelõ tûzvédelmi óvórendszabályok

betartásával – csak a helyszínen égethetõk.

(6) Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhetõ, hogy az a környezetére tûz- és robbanásveszélyt ne

jelentsen. Ennek érdekében

a) a tarlót vagy az érintett szakaszokat az égetés megkezdése elõtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani,

és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani,

a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelõ, de legalább 6 méteres védõsávot kell

szántással biztosítani,

b) a tarlóégetést 30 ha-nál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után

szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

c) a tarlóégetés idõtartamára tûzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelõ létszámú, kioktatott személy

jelenlétérõl kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani,

d) a tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet õrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén vagy ha

a tûzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.

(7) A tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást

– vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

27990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám



240. A mezõgazdasági erõ- és munkagépek

607. § (1) A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak az a tûzvédelmi

követelményeknek megfelelõ, legalább egy, a vonatkozó mûszaki követelményeknek megfelelõ, legalább 21A és

113B vizsgálati egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készülékkel is ellátott erõ- és munkagép, valamint egyéb jármû

vehet részt, amelynek tûzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelõzõen az üzemeltetõ elvégezte. A jármû

megfelelõségérõl szemle keretében kell meggyõzõdni, amelynek tervezett idõpontját 8 nappal elõbb írásban az

illetékes hivatásos önkormányzati tûzoltóságra be kell jelenteni. A szemlérõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amelynek

1 példányát a jármûvön el kell helyezni és a szemlét követõ 8 napon belül a tûzoltóságnak meg kell küldeni.

(2) Az üzemelõ erõ- és munkagép kezelõje szükség szerint, de legalább naponta egyszer köteles a kipufogó-vezeték és

szikratörõ mûszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghetõ anyagtól szükség esetén megtisztítani.

(3) A tartalék üzem- és kenõanyagot az erõ- és munkagéptõl, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra

kell elhelyezni éghetõ hulladéktól, növényzettõl mentes területen.

(4) Erõ- és munkagépen, gépjármûvön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár, vagy üzemanyag

elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérûn és a rostnövénytároló területén nem végezhetõ.

(5) Munkaszünet idejére az arató-, cséplõgépet, az erõgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytõl,

a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghetõ hulladéktól, növényzettõl mentes

területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védõszántáson kívül kell az arató-, cséplõ-,

erõ- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

(6) Az arató- és cséplõgépet hajlékony földelõvezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghetõ, villamosságot

nem vezetõ anyagú védõburkolattal kell ellátni.

(7) Az erõ- és munkagépet, arató- és cséplõgépet a kezelõ üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem

végezhet.

608. § (1) A szalmaösszehúzást és a kazalozást végzõ erõgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti

meg, hogy az erõgép égésterméke, illetõleg annak elvezetõ csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.

(2) A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevõ erõgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell

tisztítani.

(3) Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.

241. A terményszárítás szabályai

609. § (1) Szellõztetéssel történõ szárítás esetén

a) szálas takarmányt kazalozni csak akkor lehet, ha a takarmány nedvességtartalma 40–45% alá csökkent,

b) a kazlak méretének meghatározásánál a szellõzõventillátor teljesítõképességét és a 20. melléklet 2. táblázatának

elõírásait kell figyelembe venni,

c) a takarmányt felületi víztõl mentesen kell a megfelelõen elõkészített kazalszárító berendezésre behordani, és

– elõírt rétegvastagságig és magasságig – kazalozni,

d) a szénát egyenletes rétegbe, tömör gócok nélkül kell teregetni, a rétegenkénti kazalozás során új réteg csak az

elõzõ réteg teljes kiszáradása után rakható fel,

e) a kazlat beázástól védeni kell,

f) a kazal belsõ hõmérsékletét rendszeresen és szakszerûen mérni kel,

g) a szénakészítés technológiai leírását a szénakészítést végzõk részére ki kell adni.

(2) Terményszárító berendezéssel történõ szárítás esetén a tûzvédelmi elõírások megtartásáért és annak folyamatos

üzemelés közbeni ellenõrzéséért az üzemeltetõ és a kezelõ személyzet a felelõs. A szárítóberendezés üzemeltetése

során a gyártó kezelési utasítását figyelembe kell venni.
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XXXIII. FEJEZET

ÉGHETÕ FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK HASZNÁLATI SZABÁLYAI

242. Éghetõ folyadékok tárolása és szállítása 300 literig

610. § (1) E cím elõírásai a legfeljebb 300 liter mennyiségû éghetõ folyadék szállítására és helyiségben való tárolására

vonatkoznak, kivéve az etilalkohol-tartalmú élvezeti, pipere- és gyógyszercikkek (pl. tömény szeszes italok, kölnivíz,

tinktúrák), az éghetõ folyadékkal készült háztartási cikkek, a lakk- és festékanyagok, ezek oldószerei, valamint

a folyékony robbantóanyagok tárolását és szállítását, továbbá a laboratóriumok nem tárolási célú, éghetõ

folyadékainak a kezelését.

(2) A lakásban és üdülõegységben történõ éghetõ folyadék tárolás esetében az 592. § (4) bekezdésének elõírásai

irányadók.

(3) Éghetõ folyadékot csak a folyadék hatásának ellenálló, jól zárható edényben szabad tárolni.

(4) A sérülékeny edények gyûjtõcsomagolása vagy védõburkolása sérülés (törés, felszakadás) ellen nyújtson védelmet.

(5) Az edények csak kiöntõnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított

edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó elõírások irányadók.

(6) Egy helyiségben I. és II. tûzveszélyességi fokozatú folyadék III. és IV. tûzveszélyességi fokozatú folyadékkal együtt csak

akkor tárolható, ha az edények egymástól jól láthatóan, elkülönítve vannak csoportosítva.

611. § I. és II. tûzveszélyességi fokozatú folyadékok maximum 20 l ûrtartalmú egységekben tárolhatók. 20 l-nél nagyobb

ûrtartalmú edényekben III. és IV. tûzveszélyességi fokozatú folyadékok tárolhatók.

612. § (1) Egy helyiségben I. és II. tûzveszélyességi fokozatba tartozó éghetõ folyadékból, összesen legfeljebb 60 l, III. és

IV. tûzveszélyességi fokozatba tartozó éghetõ folyadékból összesen legfeljebb 300 l tárolható.

(2) Együttes tárolás esetén

a) 50 m3 helyiségtérfogatig legfeljebb 60 liter,

b) 100 m3 helyiségtérfogatig legfeljebb 150 liter,

c) 100 m3 helyiségtérfogat felett legfeljebb 300 liter

tárolható a helyiségben.

613. § (1) Az edények biztonságos tárolására a technológia figyelembevételével – a meghatározott védelmi módnak

megfelelõen –

a) a kizárólag erre a célra használatos fémlemez, vagy legalább 5 mm vastagságú üveggel üvegezett fémvázas

szekrény,

b) az éghetõ folyadékok tárolására alkalmas tûzálló tárolószekrény, vagy

c) robbanásgátló szekrény

használható.

(2) Szekrényben éghetõ folyadékok – a folyadékok tûzveszélyességi fokozatától függetlenül – együttesen is tárolhatók

úgy, hogy

a) a fémlemez vagy üvegezett szekrény esetében a folyadékok mennyisége legfeljebb 20 liter,

b) a robbanásgátló szekrény esetében a folyadékok mennyisége legfeljebb 50 liter, és

c) a tûzálló tárolószekrény esetében a folyadékok mennyisége legfeljebb 300 liter

legyen.

614. § (1) Személyszállító felvonó éghetõ folyadék szállítására legfeljebb 20 liter mennyiségig és legfeljebb 1 személy

kíséretében használható.

(2) Tömegközlekedésre használatos jármûvön, valamint teherszállító jármûvön személyszállítással egy idõben éghetõ

folyadékot tartalmazó edények nem szállíthatók.

(3) Személygépjármûben éghetõ folyadékot tartalmazó edények csak abban az esetben szállíthatók, ha a vezetõn kívül

a gépjármûben legfeljebb 1 fõ tartózkodik.

(4) Szállítás közben az éghetõ folyadékot tartalmazó edényeket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne borulhassanak fel, vagy

sérülhessenek meg.
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(5) Éghetõ folyadékot tartalmazó üvegedények és az ezeket tartalmazó göngyölegek egymásra helyezve nem

szállíthatók.

(6) Kézi erõvel legfeljebb 20 liter éghetõ folyadék szállítható.

243. Éghetõ folyadékok és olvadékok tárolása fekvõ, hengeres acéltartályokban

615. § Többkamrás tartályok használatakor a tartály különbözõ rekeszeiben nem tárolhatók olyan folyadékok, amelyek

egymással veszélyes reakcióba léphetnek.

616. § (1) A tartályok közelében hordozható tûzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A tûzoltó készülékek mennyiségének

meghatározása a mértékadó tûzfelület alapján történjen. A tûzoltó készülék föld alatti tartályok esetén legalább

34A és 144B vizsgálati egységtûz oltására, föld feletti tartályok pedig legalább 55A és 233B vizsgálati egységtûz

oltására legyen alkalmas.

(2) Az esetleg szabadba kikerült és szétfolyt folyadékot haladéktalanul fel kell itatni. Erre a célra a tárolótéren

tartálycsoportonként 0,1 m3 száraz homok, vagy 0,05 m3 száraz, nem éghetõ abszorbens felitató anyagot kell tartani.

244. Éghetõ folyadékok tárolása kamrában

617. § (1) A kamrában az elcsepegett folyadék felitatására alkalmas eszközt, felitató anyagot vagy 0,5 m3 száraz homokot és 1 db

szórólapátot kell készenlétben tartani.

(2) Ha a kamrában I. és II. tûzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékok kimérését végzik, akkor a kamrában 1 db,

legalább 2 m2 nagyságú, lángmentesített takarót vagy ponyvát is el kell helyezni.

(3) A kamra bejárata közelében – a kamrán kívül – 2 db, egymás mellé épített kamrák esetén a további kamrákhoz 1–1 db,

legalább 55A és 233B jelû vizsgálati egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készüléket kell elhelyezni.

(4) A kamra ajtajának külsõ felületén 1 db, a tûz – vagy robbanásveszélyre figyelmeztetõ táblát kell maradó módon

elhelyezni.

245. Üzemanyagtöltõ állomás elõírásai

618. § (1) Kenõanyag és egyéb éghetõ folyadék kezelõépületen kívül csak A1–A2 tûzvédelmi osztályú, legfeljebb 500 liter

ûrtartalmú szekrényben, kirakatszekrényben vagy konténerben tárolható zárt edényben, kombinált csomagolásban.

Ezekben különbözõ tûzveszélyességi fokozatú anyagok együtt is tárolhatók. A szekrények és a konténerek zárhatók

legyenek.

(2) A tároló szekrénybõl, konténerbõl kútoszloponként legfeljebb 2 db helyezhetõ el, de az üzemanyagtöltõ állomás

területén az árusított anyagok mennyisége legfeljebb 5 m3 lehet. A konténerekben fûtõberendezés nem lehet.

246. Üzemanyagtöltõ állomáson, kezelõépületen belüli éghetõ folyadék tárolása, szállítása

619. § (1) A tároló edények kiöntõnyílásukkal felfelé, légmentesen lezárt állapotban tárolhatók.

(2) Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására a megtöltöttekre vonatkozó elõírások irányadók.

(3) Egy helyiségben különbözõ tûzveszélyességi fokozatú anyagok együtt is tárolhatók.

(4) A sérülékeny tároló edények gyûjtõcsomagolása vagy védõburkolása sérülés, így törés, felszakadás ellen nyújtson

védelmet.

620. § (1) A kezelõépületben a folyadék hatásának ellenálló, jól zárható palackban vagy flakonban I. tûzveszélyességi fokozatba

tartozó folyadékból legfeljebb 200 l, a II. tûzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékból legfeljebb 300 l, a III. és

IV. tûzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékból legfeljebb 500 l tárolható.

(2) A palack és a flakon ûrtartalma nem haladhatja meg a 2 l-t .

(3) Jól zárható üzemanyagkannában, egyéb dobozban vagy kannában az I. és II. tûzveszélyességi fokozatú folyadékokból

legfeljebb 100 l, a III. és IV. tûzveszélyességi fokozatú folyadékokból pedig legfeljebb 3000 l tárolható.

(4) A doboz vagy kanna ûrtartalma nem haladhatja meg a 20 l-t.

(5) Fémhordóban I–IV., mûanyag hordóban csak III. és IV. tûzveszélyességi fokozatú folyadékok tárolhatók.
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621. § A kezelõépületben együttesen legfeljebb 3000 liter éghetõ folyadék tárolható.

622. § (1) Üzemanyagtöltõ állomáson belül az éghetõ folyadékot tartalmazó edények csak a megfelelõ szállítóeszközzel vagy

kézi erõvel szállíthatók.

(2) Személyszállító felvonó éghetõ folyadék szállítására legfeljebb 20 liter mennyiségig és legfeljebb 1 személy

kíséretében használható.

(3) Szállítás közben az éghetõ folyadékot tartalmazó edényeket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne borulhassanak fel, vagy

sérülhessenek meg.

(4) Éghetõ folyadékot tartalmazó üvegedények és az ezeket tartalmazó göngyölegek egymásra rakva nem szállíthatók.

247. Üzemanyagtöltõ állomáson elhelyezett tûzoltó készülékek

623. § (1) A töltõállomásokon 3 kútoszlopig 2 db, minden további megkezdett 3 kútoszlop után legalább 1–1 db és legalább

34A és 144B jelû vizsgálati egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készüléket kell elhelyezni a kútoszlopok, valamint

legalább 1 db-ot a töltõakna 30 méteren belüli környezetében.

(2) Önkiszolgáló töltõállomásokon minden kútoszlophoz 1 db, legalább 34A és 144B jelû vizsgálati egységtûz oltására

alkalmas tûzoltó készüléket kell a kútoszlopok közelében elhelyezni.

(3) 1 db, legalább 34A, 144B és C oltásteljesítményû tûzoltó készüléket kell elhelyezni a töltõállomáson levõ

pébégáz-cseretelep közelében, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetõen. A készüléket együtt lehet tárolni

a kútoszlopoknál vagy a kezelõépületben tárolt készülékekkel, de a készülék és a cseretelep közötti távolság nem lehet

több, mint 30 méter.

(4) 1–1 db, legalább 55A és 233B jelû vizsgálati egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készülék kell minden

I–II. tûzveszélyességi fokozatú éghetõ folyadékot tároló föld feletti tartályhoz, valamint minden megkezdett 2 db,

III. tûzveszélyességi fokozatú éghetõ folyadékot tároló föld feletti tartályhoz.

(5) A legfeljebb 10 000 literes konténerkúthoz legalább 2 db, a 10 000 liternél nagyobb konténerkúthoz 3 db, legalább

55A és 233B jelû vizsgálati egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

(6) A üzemanyagtöltõ állomásokon minden megkezdett 3 kútoszlop után és a töltõaknánál a legalább 100 liter folyékony

szénhidrogén felitatására alkalmas anyagot, vagy 0,05 m3 nem éghetõ száraz felitató anyagot (kovaföld-zeolit tartalmú

õrleményt, vagy egyéb szorbens anyagot) kell készenlétben tartani 1–1 db hosszú nyelû szórólapáttal.

(7) A kezelõépületben jól hozzáférhetõen 1 db, legalább 2 m2 nagyságú, természetes alapanyagú (mûszálmentes),

égéskésleltetett takarót vagy tûzoltó takarót kell elhelyezni a személyek mentésére.

248. Éghetõ folyadékok töltése üzemanyagtöltõ állomáson

624. § (1) Az éghetõ folyadék kizárólag álló motorú és rögzített helyzetû jármû tartályába vagy megfelelõ edénybe (antisztatikus

vagy fém kannába, hordóba) tölthetõ.

(2) Töltõállomásokon éghetõ folyadékok kiszolgálásakor, töltésekor nem kell antisztatikus ruházatot viselni.

(3) Üzemanyag acélból készült, tömören zárható edényekbe az edények ûrtartalmának 97%-ig, korlátozás nélkül tölthetõ.

(4) 5 liter feletti térfogatú mûanyag edénybe I. tûzveszélyességi fokozatú folyadék (benzin) csak akkor szolgálható ki, ha

az nem elektrosztatikai szigetelõ és az edény elektrosztatikai szempontból, az arra kijelölt laboratórium által minõsítve

és jelölve van (ExElStat, antisztatikus).

249. Gáz és olajipari követelmények

625. § (1) „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó üzemrészben dolgozókat a tevékenységi körükkel kapcsolatos

tûzvédelmi ismeretekre, a tûzoltó készülékek kezelésére, továbbá a tûz esetén végzendõ feladataikra foglalkoztatásuk

megkezdése elõtt, azt követõen pedig évenként legalább egy alkalommal ki kell oktatni, az erre vonatkozó

ismereteikrõl meg kell gyõzõdni, és ezt dokumentálni kell.

(2) „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó anyagok tartályaiba történõ beszállás csak akkor történhet, ha a tartályból

az anyag maradéktalanul eltávolításra került, a tartály ki lett szellõztetve, és a tartály csatlakozó csõvezetékekkel való

kapcsolata meg lett szüntetve. Beszállni csak mûszeres ellenõrzés után szabad.
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250. PB gáz cseretelep üzemeltetési elõírásai

626. § (1) A cseretelep dolgozóit a munkáltató köteles munkába állás elõtt, továbbá évenként tûzvédelmi oktatásban

részesíteni, és azt dokumentálni.

(2) A cseretelep kezelését, palackok visszavételét, kiadását, vizsgával nem rendelkezõ személyre átruházni nem lehet.

(3) Az „1”–„2” kategóriájú cseretelepek kivételével a palackok kiadását és bevételezését csak testhezálló, az üzemeltetõ

által beszerzett védõruhában, fedett fõvel és szikrát nem okozó bõr lábbeliben szabad végezni. Mûszálból készült alsó-

és felsõ ruházat nem viselhetõ.

(4) A cseretelephez tartozó irodahelyiségben szilárd tüzelõanyaggal fûteni tilos.

627. § (1) Az „1” kategóriájú cseretelepek 5 m-es körzetén belül – konyhakerti és dísznövény, valamint szõlõ, gyep és élõfa

kivételével – növényzet nem lehet. Egyéb kategóriájú cseretelepeken növényzet, élõfa, gyep kivételével nem lehet.

(2) A „2”–„4” kategóriájú cseretelepeket szükségvilágítás céljára el kell látni legalább 1 db, a „kategórián felülit” legalább

2 db robbanásbiztos védettségû hordozható kézilámpával.

(3) Azokon a cseretelepeken, ahol acél palackok tárolása és forgalmazása is történik, csak szikrát nem okozó

szerszámokkal lehet dolgozni, acél szerszámok használata tilos.

(4) A cseretelepen villamos szerelési tevékenységet csak szakképzett személy végezhet. A veszélyességi övezeten belül

csak feszültségmentesítés után lehet munkát végezni. A munkavégzést naplóban kell rögzíteni. A villanyszerelési

munkát a szerelõ csak akkor kezdheti el, ha elõzetesen írásban igazolta a robbanásveszély tudomásulvételét. A munka

elvégzése után a robbanásbiztos szerelés hibátlanságáról meg kell gyõzõdni és azt dokumentálni.

(5) Palackból a PB-gáz átfejtése turista használatú palackba az illetékes hatóság engedélyének birtokában végezhetõ.

(6) PB-gáz cseretelepen csak a külön jogszabályoknak megfelelõen PB-gáz palacktöltõ üzemben töltött és ellenõrzött

– kivéve a turista használatú palackot –, az engedélyes gázforgalmazótól értékesítésre átvett PB-gáz palack tárolható

és értékesíthetõ.

628. § (1) A gázpalack mechanikai igénybevételnek (ütésnek, dobásnak) nem tehetõ ki. A padozathoz lefagyott gázpalack

legfeljebb 40 °C-os (kézmeleg) vízzel lazítható fel, majd gondoskodni kell a padozat víztelenítésérõl.

(2) Az „1” kategórián felüli cseretelepen a PB-gázpalackokon és a forgalmazáshoz elõírt felszerelésen kívül egyéb anyag

nem helyezhetõ el.

(3) A cseretelepeket a 28. melléklet 1. táblázata szerinti tûzoltó készülékkel kell ellátni.

(4) A tûzoltó készülékeket a cseretelepek közelében – a tárolón, konténer ketrecen kívül – jól látható, könnyen

hozzáférhetõ helyen kell elhelyezni. I. kategóriájú cseretelep esetén a tûzoltó készülék a cseretelep kezelõinek állandó

tartózkodására szolgáló területen, helyiségben is tárolható.

(5) A tûzoltóság telefonszámát jól látható helyen és idõt álló kivitelben el kell helyezni.

(6) A cseretelepeken keletkezõ tûz eloltására, a tûz közelében levõ palackok védelmére vonatkozóan az üzemeltetõ

írásban – ha kötelezett tûzvédelmi szabályzat készítésére, akkor annak mellékleteként – intézkedik, és szükség esetén

az ebben foglaltak szerint jár el.

251. Üzemanyagtöltõ állomás területén elhelyezett PB-gáz cseretelep elõírásai

629. § (1) Az üzemanyagtöltõ állomás területén létesített pébégáz cseretelep üzemeltetése a 626–629. §-ban foglaltak

figyelembevételével történjen.

(2) A töltött és a kiürült pébégázpalackok egy pébégázpalack-tárolón belül együtt is tárolhatók úgy, hogy a kiürült

pébégázpalackokat meg kell jelölni.
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HATODIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

630. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 140. § (3) bekezdése 2013. január elsején lép hatályba.

631. § Hatályát veszti az Országos Tûzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet.

632. § E rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel

módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti elõzetes bejelentése megtörtént.

633. § Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról szóló

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. számú melléklet III. szakaszának 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. A tûzvédelmi mûleírás, dokumentáció, kiûrítési terv tartalmazza

a) az építmény, létesítmény megközelíthetõségére,

b) a létesítmény oltóvíz ellátására,

c) a létesítmény, építmény tûzveszélyességi osztályba sorolására, az építmények tûzállósági fokozatára,

d) az alkalmazott épületszerkezetek tûzvédelmi paramétereire,

e) a tûzszakaszok elhelyezkedésére,

f) a kiürítésre,

g) az épületgépészeti kialakításra, villamos és villámvédelmi rendszerre,

h) a tûzjelzésre és -oltásra,

i) a hõ- és füstelvezetésre és kialakítására, és

j) a tûzterhelés meghatározására vonatkozó megoldásokat.”

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. táblázat 
A t zoltó készülékek élettartama és a karbantartási id közök 

 
1 A kötelez  karbantartási ciklusid k t rési ideje 2 hónap.  
2 Az eredetileg zárt (tör szeges) porral oltó t zoltó készülékeket – újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz 
3 Lásd még: 17. § 
 
 
2. táblázat 

Az alapkarbantartás m veletei 
 A B C D E F G 
1 A karbantartás tárgya 1 2 3 4 5 Az elvégzend  feladatok és tevékenységek 

2 
A biztonsági és 
jelz szerelvények 
ellen rzése: 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

A t zoltó készülék m köd képességének megálla-
pítása érdekében ellen rizni kell a biztonsági és a 
jelz szerelvényeket. 

3 

A nyomásmér k 
ellen rzése és 
átvizsgálása, a 
t zoltó készülék 
üzemi nyomásának 
ellen rzése: 

 
X 

 
X 

      A nyomásmér k ellen rzése során, ha nem 
m ködnek akadálymentesen, vagy ha a mért 
nyomásérték az el írttól eltér, akkor a gyártó által 
megadottak szerint kell eljárni. A hajtóanyag 
mennyiségét nyomásméréssel kell ellen rizni. 

4 

A t zoltó készülék 
küls  
szemrevételezése 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

Meg kell vizsgálni, hogy a t zoltó készülékek 
kifogástalan és biztonságos m ködését gátló 
korróziós hiba, horpadásos vagy domború defor-
máció vagy egyéb károsodás látható-e. Ha ilyenek 
találhatók, akkor a gyártó által megadottak szerint 
kell eljárni. 

5 
A szén-dioxiddal oltó 
t zoltó készülék 
tömegellen rzése: 

         
X

A t zoltó készülék tömegét le kell mérni, és 
ellen rizni kell a palackba beütött értékkel. 
A szén-dioxid veszteség legfeljebb 10% lehet. 

6 
Az ürít  töml  és 
löv ke ellen rzése: 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

Ellen rizni kell a töml  és a löv ke állapotát, meg 
kell gy z dni arról, hogy használatra alkalmas, 
kifogástalan állapotban vannak. 

 A B C D E 

1 A t zoltó készülék típusa 
Alapkarban-

tartás 
Közép-kar-
bantartás1 

Teljes kör  
karban-
tartás1 

A t zoltó készülék élettartama3

2 Porral oltó, vizes oltóanyag-
bázisú habbal és vízzel oltó 1 év 5 és 15 év 10 év 20 év 

3 Tör szeges porral oltó 2 1 év 15 év 10 év 20 év 
4 Gázzal oltó 1 év - 10 év 20 év 
5 Valamennyi szén-dioxiddal oltó 1 év - 10 év A vonatkozó m szaki 

követelmény szerint 
6 Az MSZ 1040 szabványsorozat 

alapján gyártott t zoltó készülék 
(szén-dioxiddal oltó kivételével) 

hat hónap - 5 év 20 év, de legkés bb 
2014.12.31-ig 
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7 A matrica 
ellen rzése: 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

Ellen rizni kell a matrica épségét, olvashatóságát 
és megfelel  tartalmát. 

8 

A vízzel és habbal 
oltó t zoltó 
készülékek 
tartályainak kiürítése: 

     
X 

    Az oltóanyagtöltetet egy tiszta edénybe kell 
kiönteni és a gyártó által megadottak szerint kell 
ellen rizni, további használatra való alkalmasságát 
megvizsgálni. 

9 

A porral oltó t zoltó 
készülék oltópor-
ellen rzése: 

       
X

  Vizsgálni kell az idegen anyagok jelenlétét, a 
csomósodást és a rögképz dést. A t zoltó készülék 
forgatásával az oltóport fel kell lazítani, ügyelve 
arra, hogy az ne folyhasson ki. Ha a fenti felsorolt 
hibák valamelyike is látható, valamint nem válik 
folyóssá az oltópor vagy bármilyen elváltozás 
tapasztalható, azt ki kell selejtezni, majd a 27. §-
ban foglaltak szerint újra kell tölteni. 

10 

A t zoltó készülék 
szerelvényeinek 
ellen rzése: 

     
X 

 
X

  Szükség esetén leveg  átfúvatással meg kell 
tisztítani a t zoltó készülék szerelvényeit. Meg kell 
gy z dni arról, hogy a töml , a löv ke, a sz r  (ha 
van ilyen felszerelve), a felszállítócs  és a tölt -
szelep hibátlan. Hiba esetén ki kell javítani, vagy 
cserélni kell azokat. Ellen rizni kell a m ködtet  
és ürít  szerelvényeket (ha van ilyen felszerelve). 
Meg kell tisztítani, fel kell újítani, vagy új 
szerelvénnyel kell pótolni, ha szükséges. 

11 

A m ködtet - és az 
elsüt fej-szerelvény 
ellen rzése: 

 
X 

 
X 

     
X

Ahol a m ködtet - és az elsüt fej-szerelvény 
kiszerelhet  a töltet kibocsátása nélkül, meg kell 
tisztítani, és ellen rizni kell a hibátlan m köd -
képességet, valamint az alkatrészek épségét. A 
sérült elemeket cserélni kell. A mozgó alkat-
részeket és a csavarmeneteket a gyártó ajánlása 
szerinti ken anyag alkalmazásával védeni kell. 

12 A hajtóanyag-palack 
leszerelése: 

     
X 

 
X

  A rögzít  szerelvények meglazításával a hajtó-
anyagpalackot le kell szerelni. 

13 

A hajtóanyag-palack 
vizsgálata: 

     
X 

 
X

  A hajtóanyagpalackok kívülr l szemrevételezni 
kell. A sérült hajtóanyagpalackok pótlásakor a 
gyártó el írásai szerint kell eljárni. A hajtóanyag-
palack tömegét le kell mérni, és az értéket a 
hajtóanyagpalackon lév  beütéssel kell össze-
hasonlítani. Ha a hajtóanyagpalackban az el írt 
értékhez képest 10%-kal nagyobb veszteség van, 
akkor a gyártó el írása szerint a hajtóanyag-
palackot ki kell cserélni. A nyomástartó edények 
nemzeti szabályozásai alkalmazhatók. 

14 

Az O-gy r k, 
alátétek cseréje: 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

A tömít elemek ellen rzésekor vagy cseréjekor a 
gyártó el írásai szerint kell eljárni. Ha a töml  
zárófóliás tömít gy r vel van szerelve, azt minden 
esetben cserélni kell. 

15 

A vízzel, habbal oltó 
t zoltó készülékek 
tartályainak bels  
vizsgálata: 

     
X 

    A m veletet világító segédeszközzel kell elvé-
gezni. Ellen rizni kell a tartályok küls  és bels  
bevonatának épségét és korróziómentességét. 
A sérült bevonatot fel kell újítani. 
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16 

A porral oltó t zoltó 
készülékek 
tartályainak 
vizsgálata: 

       
X

  A m veletet világító segédeszközzel kell elvé-
gezni. Ellen rizni kell a tartály korróziómentes-
ségét. 

17 
A vízzel, habbal 
oltók újratöltése: 

     
X 

    A gyártó el írásait figyelembe véve az eredeti 
töltetet vissza kell tölteni, vagy újjal kell helyette-
síteni. 

18 

A t zoltó készülékek 
összeszerelése: 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

Az összeszerelést a gyártó el írásait figyelembe 
véve kell elvégezni. A véletlen m ködtetés meg-
el zése érdekében biztosító-szerelvényt kell 
alkalmazni. A t zoltó készüléket egyedi azonosí-
tására alkalmas plombafogóval fémzárolni, vagy 
azzal egyenérték  eljárást kell használni. 

19 
A karbantartást 
igazoló címke 
kitöltése: 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

Minden karbantartási ciklust jelölni kell a 21. §-
ban foglalt el írások szerint. 

 
1. állandó nyomású vízzel, habbal, porral és gázzal oltók, 
2. tör szeges, állandó nyomású porral oltók, 
3. hajtóanyag palackos vízzel és habbal oltók, 
4. hajtóanyag palackos porral oltók, 
5. szén-dioxiddal oltók. 



2. melléklet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez
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Nyilvántartási napló t zoltó készülékekhez 
 
„A készenlétben tartó neve: 
…............................................................................................................................................... 
Az ellen rz  vizsgálatokat végz  neve(i): 
…............................................................................................................................................... 
A karbantartó személy(ek) neve(i):…....................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

 

A t zoltó készülék 
A vizsgálat dátuma 

(hónap, nap) Javítás szükséges Megjegyzés 
Sor- 
szám készenléti 

helye típusa 
gyári 
száma 

I. 
negyed

év 

II. 
negyed

év 

III. 
negyed

év 

IV. 
negyed

év 
  

                    
Vizsgálatot végz  aláírása:     

„ 
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1. táblázat 

A töml kapocs legkisebb bels  átmér je 
 A B C 

1 Méretjel A töml  névleges átmér je
[mm] 

A töml kapocs legkisebb bels  átmér je 
[mm] 

2 125-A 125 110 
3 110-A 110 100 
4 75-B 75 65 
5 52-C 52 45 
6 25-D 25 18 
7 38-E 38 30 
8 38-H 38 30 

 
2. táblázat 

A csonkkapcsok legkisebb bels  átmér je 
 A B 

1 A csonkkapocs méretjele Legkisebb bels  átmér
[mm] 

2 125-A 110 
3 110-A 100 
4 75-B 65 
5 52-C 45 
6 25-D 18 
7 38-E 30 
8 38-H 30 

 
3. táblázat 

Az áttétkapcsok legkisebb bels  átmér je 
 A B 

1 Az áttétkapocs méretjele Legkisebb bels  átmér
[mm] 

2 125/110 =A/A 100 
3 110/75 = A/B 65 
4 75/52 = B/C 45 
5 52/38 = C/E 30 
6 52/25 = C/D 18 
7 38/25 = E/D 18 
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4. táblázat 
A töml kapcsok megengedett legnagyobb tömege 

 A B 
1 A töml kapocs méretjele A töml kapocs tömege legfeljebb

[kg] 
2 125-A 3,10 
3 110-A 2,80 
4 75-B 1,90 
5 52-C 1,50 
6 25-D 0,70 
7 38-E 0,85 
8 38-H 1,50 

 
5. táblázat 

A csonkkapcsok megengedett legnagyobb tömege 
 A B 

1 A csonkkapocs méretjele A csonkkapocs tömege legfeljebb
[kg] 

2 125-A 1,85 
3 110-A 1,80 
4 75-B 0,60 
5 52-C 0,40 
6 25-D 0,18 
7 38-E 0,25 
8 38-H 0,85 

 
6. táblázat 

A kupakkapcsok megengedett legnagyobb tömege 
 A B 

1 A kupakkapocs méretjele A kupakkapocs tömege legfeljebb
[kg] 

2 125-A 1,85 
3 110-A 1,50 
4 75-B 0,75 
5 52-C 0,55 
6 25-D 0,15 
7 38-E 0,25 
8 38-H 0,80 
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7. táblázat 
Az áttétkapcsok megengedett legnagyobb tömege 

 A B 
1 Az áttétkapocs méretjele Az áttétkapocs tömege legfeljebb

[kg] 
2 A/B-110/75 1,75 
3 B/C-75/52 0,85 
4 C/D-52/25 0,45 
5 C/E-52/38 0,55 

 
8. táblázat 

A t zoltó kapcsok kapcsolási nyomaték tartománya 
 A B C 

1 Kapcsolási nyomaték 
[Nm] 

2 
A t zoltó kapocs méretjele 

megengedett legkisebb megengedett legnagyobb 
3 125-A 10 30 
4 110-A 10 30 
5 75-B 5 8 
6 52-C 3 5 
7 25-D 1 3 
8 38-E 3 5 
9 38-H 3 5 

 
9. táblázat 

A m anyag kupakkapocs megengedett legnagyobb tömege 
 A B 

1 A m anyag kapocs méretjele Tömeg legfeljebb [kg]
2 75-B 0,75 
3 52-C 0,55 
4 25-D 0,15 
5 38-E 0,25 

 
10. táblázat 

A m anyag kupakkapocs kapcsolási nyomaték tartománya 
 A B C 

1 Kapcsolási nyomaték 
[Nm] 

2 

A m anyag 
kupakkapocs méretjele megengedett legkisebb megengedett legnagyobb 

3 75-B 5 8 
4 52-C 3 5 
5 25-D 1 3 
6 38-E 3 5 

 



4. melléklet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez
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1. ábra 
Töml kapocs kialakítása 

 
Megnevezés: 
1. kapocstest, 

2. beköt hüvely, 
3. rögzít gy r , 
4. tömít gumi. 
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2. ábra 
A csonkkapocs kialakítása 

 
 

Megnevezés: 
1. kapocstest, 
2. tömít gumi, 

3. tömítés. 
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3. ábra 
A kupakkapocs kialakítása 

 
 

 
 

Megnevezés: 
1. kapocstest, 

2. kupak, 
3. tömít gumi, 

4. rögzít gy r . 
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4. ábra 
Az áttétkapocs kialakítása 

 
Megnevezés: 

 
1. kapocstest (nagyobb méret), 
2. kapocstest (kisebb méret), 

3. közbetét, 
4, 5. tömít gy r , 
6. rögzít gy r , 

7. biztosítócsavar. 
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5. ábra 
A m anyag kupakkapcsok kialakítása - metszet 

 

 
A-A 

Megnevezés: 
1. kapocstest, 
2. tömít gumi. 

 

1 

2 
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6. ábra 
A m anyag kupakkapcsok kialakítása - elölnézet 
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7. ábra 
Felszín alatti t zcsap csatlakozó fejszerelvényének kialakítása 
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8. ábra 
Orsómenet mérete 
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9. ábra 
Szeleporsó csatlakozó méretei 
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1. ábra 

Pontszer  dörzsállóságot vizsgáló berendezés 
 

 
a) oldalnézet b) felülnézet 
 
Jelölések: 
1. ellensúly, 7. vizsgálati minta, 
2. forgócsap, 8. véglezáró, 
3. löket számláló, 9. vízcsatlakozás, 
4. magasságállító, 10. töml tartó, 
5. koptató szalag tartó, 11. légmunkahenger. 
6. csúszórudak, 
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2. ábra 
Befogó pofák 

 

 
Jelölések: 

1. rögzített pofa, 
2. mozgó pofa, 

Méretek mm-ben 
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3. ábra 
A vizsgálati darab elhelyezése a szorítópofák között 

 

 
Jelölések: 

 
1. mozgó pofa, 

2. rögzített pofa, 
3. résszélesség, 

4. töml  bélés belseje, 
5. töml  minta. 
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4. ábra 
Alacsony h mérsékleti vizsgáló berendezés 

 

 
Jelölések: 

 
1. mozgó pofa, 

2. vizsgálati darab, 
3. rögzített pofa, 
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5. ábra 
F t szál rúd kialakítása 
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6. ábra 
A f t rúd töml vel érintkez  pontja 

 

 
Jelölések: 

 
1. h mérséklet szabályozó, 

2. adatrögzít  vagy számítógép, 
3. f t rúd, 

4. J vagy K típusú termoelem, 
5. töml , 

6. mérési pont, 
7. vizsgálati terület, 
8. fém mandzsetta. 
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7. ábra 
Fém mandzsetta felépítése 

 

 
 

Jelölések: 
 
1. lapos felület, 6.  csavar M5, 
2. furat Ø 1,6x10, 7.  rugó, 
3. csap M5x6, 8.  alátét M5, 
4. furat Ø 5,5, 9.  távtartó, 
5. gy r test, 10. csavarmenet M5. 
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8. ábra 
Töréssel szembeni ellenállás vizsgáló berendezés 

 

 
Jelölések: 
 
1. a töml  kiindulási helyzete, 
2. vizsgálati helyzet, 
3. elmozdítható töml ág, 
4. a két határoló közötti távolság, 
5. csatlakozások. 
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9. ábra 
Nyomásmér  adapter 

 

 
Jelölések: 

 
1. gy r  alakú kamra a kerület mentén lév  4 lyukkal, egymástól 90° szögben, 

2. a töml  átmér jének legalább háromszorosa, 
3. töml  átmér jének legalább háromszorosa, 

4. töml  bels  átmér je -0 + 10%. 
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10. ábra 
Töml  vizsgálati darabok sorban 

 

 
Jelölések: 

 
1. gy r  alakú kamra a kerület mentén lév  4 lyukkal, egymástól 90° szögben, 
2. 1 m vizsgálati darab, 
3. 20±0,2 m vizsgálati darab, 
4. vízáram, 
5. nyomásmér , 
6. nyomáskülönbség mér k, 

 7. szabályozó szelep. 
 



6. melléklet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez
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1. táblázat 
A töml  bels  átmér je, annak t rése, hosszegységre vonatkoztatott maximális tömege 

 A B C D E 
1 Bels  átmér  

[mm] 
Bels  átmér  t rése

[mm] 
Hosszegységre vonatkoztatott tömeg 

[kg/m] 
2   1. osztály 

legfeljebb
2. és 3. osztály 
legfeljebb 

4. osztály 
legfeljebb 

3 25 –0,5 – +1,0 0,18 0,20 0,23 
4 38 0,24 0,29 0,35 
5 52 0,35 0,42 0,50 
6 75 

–0,5 – +1,5 
0,55 0,66 0,79 

7 110 –0,5 – +2,0 0,91 1,08 1,32 
8 125 –0,5 – +2,5 1,14 1,30 1,70 
9 152 –0,5 – +2,5 1,28 1,70 1,80 

 
2. táblázat 

Méret és küls  átmér  változás 
 A B C 
1 T rés az 
2 Változás hosszban 1. és 2. osztályú 

töml kre 
[%] 

3. és 4. osztályú 
töml kre 

[%] 
3 Legfeljebb 110 mm bels  átmér j  

töml k 0,0 – +5,0 0,0 – +5,0 

4 125 mm és 152 mm bels  átmér j  
töml k 0,0 – +3,0 0,0 – +2,0 

5 küls  átmér ben   
6 Minden töml re 0,0 – +5,0 0,0 – +10,0 
 
3. táblázat 
 Csavarodási vonal 

 A B 
1 Bels  átmér  

[mm] 
Maximális csavarodás

[°/m] 
2 25 120 
3 38 100 
4 52 80 
5 75 60 
6 75 felett 40 

 



28024 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám

4. táblázat 
Üzemi nyomás, próbanyomás és minimális repesztési nyomás 

 A B C D 
1 Bels  átmér  

[mm] 
2 

Nyomás 
[MPa] 25–75 110 125–152

3 Legnagyobb üzemi – nyomása 1,5 1,2 1,0 
4 Próbanyomás 2,25 1,8 1,5 
5 Minimális repeszt  nyomás 4,5 3,6 3,0 

a   A szivattyú zárási nyomásának figyelembe vételére, a maximális üzemi nyomás rövid id re 
0,2 MPa-al meghaladhatja a maximumot. 
 
5. táblázat 

Felületi dörzsállósági vizsgálat bevonat nélküli töml re (1. és 2. osztályba tartozó töml k) 
 A B C D 
1  Fordulatok száma 
2 Kategória A B C 
3 1. töml osztály 50 100 =100+nyomáspróba üzemi nyomáson 
4 2. töml osztály 75 150 =150+nyomáspróba üzemi nyomáson 

 
6. táblázat 

Pontszer  dörzsállósági vizsgálat bevonatos töml re (3. és 4. osztályba tartozó töml k) 
 A B C D E F G 

1 A repedés el tt befejezett kett s löketek minimális száma 
2 3. osztályú töml  4. osztályú töml  
3 

Bels  átmér  
[mm] A B C A B C 

4 25, 38, 52 20 40 60 20 40 60 
5 75 20 40 60 30 60 90 
6 110 20 50 70 35 70 100 
7 125 és 152 20 50 80 40 80 110 

 
7. táblázat 

Legnagyobb nyomásveszteség követelmények 
 A B C 
1 Bels  átmér  Térfogatáram Legnagyobb nyomásveszteség
2 [mm] [l/min] [kPa/m] 
3 25 180 13,3 
4 38 400 8,8 
5 52 750 6,4 
6 75 1600 4,4 
7 110 3400 3,0 
8 125 4400 2,7 
9 152 6500 2,2 
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8. táblázat 
Az id szakos felülvizsgálat nyomáspróba értékei 

 A B 
1 Névleges bels  átmér  

[mm] 
Nyomás 
[MPa] 

2 25-75 1,5 
3 110 1,2 
4 125 – 152 1,0 
5 magasabb nyomású lapos 

töml k 
gyártó által meghatározott legnagyobb megengedett 
üzemi nyomás 

 
9. táblázat 

A töml  és töml szerelvény gyártási vizsgálata 
 A B C 

1 El írt vizsgálat Tétel 
vizsgálat 

Gyártás 
vizsgálat 

2 Bels  átmér  (75. §)   
3 Töml borítás rétegvastagság (csak 3. és 4. osztályú 

töml re) (80. §)    

4 Hossz t rés (75. § (2) bekezdés)   
5 Legnagyobb tömeg (75. § (1) bekezdés)   
6 Hosszméret változás üzemi nyomáson (76. §)   
7 Küls  átmér  változása próbanyomáson (77. §)   
8 Csavarodás üzemi nyomáson (76. §)   
9 Nyomáspróba (77. §)  (1) 
10 Minimális repeszt  nyomás (78. §)   
11 Törési nyomás (79. §)   
12 Tapadás (82. §)   
13 Gyorsított öregítés (83. §)   
14 Alacsony h mérséklet  hajlékonyság (90-91. §)   
15 Ellenállás, forró felülettel szemben (92. §)   
16 Koptatás állóság (84-89. §)   
17 Töréssel szembeni jellemz k (93. §)   
18 Nyomásveszteség (94. §)   
19 Olajszennyez dés (95. §)   
20 Töml szerelvény(1) (ahol értelmezhet ) (101. §)   
(1):   töml szerelvény esetén a nyomáspróbát a töml szerelvényen kell elvégezni a gyártónak vagy a töml  
beköt jének a 101. § szerint. 
 



7. melléklet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez
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1. táblázat  
 

T zjelz  és/vagy t zoltó berendezések létesítése 

 A B C 

1 
A rendeltetés jellege 

Beépített 
t zjelz  

berendezés 

Beépített 
t zoltó 

berendezés 

2 1. Szállásrendeltetés 
3 1.1. Középmagas és magas épületekben, ha a rendeltetés 13,65 méter felett 

kerül kialakításra igen igen 

4 1.2. Többszintes épületekben, ha egy id ben legalább 20 ember 
elhelyezése biztosított igen  

5 2. Iroda, igazgatási és oktatás, óvoda, bölcs de rendeltetés 

6 2.1. Magas épületekben, ha a rendeltetés 30,00 méter felett kerül 
kialakításra igen igen 

7 2.2. Többszintes és középmagas épületekben, ha a rendeltetés az 500 m2 
alapterület meghaladja igen  

8 3. Egészségügyi rendeltetés 

9 3.1. A háromszintesnél magasabb rendel intézetben igen  

10 3.2. Fekv beteg-ellátás igen  

11 3.3. Fekv beteg-ellátás középmagas és magas épületben, ha a fekv beteg-
elhelyezés 13,65 méter felett is történik igen igen 

12 3.4. Fekv beteg-ellátás, ha az egy t zszakaszban lév  ágyszám 
meghaladja a 300-at igen igen 

13 4. Speciális egészségügyi és szociális rendeltetés 

15 4.1. Mozgásukban, cselekv képességükben, továbbá mozgásukban és 
cselekv képességükben korlátozott személyek elhelyezésére és 
tartózkodására - az éjszakai ellátás (szállás) kivételével - szolgáló 
t zszakaszokban, ha azokban a személyek száma meghaladja az 50 f t,   

igen  

17 4.2. Mozgásukban, cselekv képességükben, továbbá mozgásukban és 
cselekv képességükben korlátozott személyek elhelyezésére és 
tartózkodására - az éjszakai ellátást (szállás) is beleértve - szolgáló 
kétszintesnél magasabb épületekben, ha a rendeltetés a harmadik szinten 
vagy a felett kerül kialakításra, vagy a rendeltetés szintenként összesített 
alapterülete meghaladja a 3000 m2-t 

igen igen 

18 5. Kényszertartózkodásra szolgáló épület 

19 5.1. Ha az egy t zszakaszban lév  személyek száma meghaladja a 100 f t 
vagy háromszintesnél magasabb épületben, ahol a rendeltetés a harmadik 
szinten vagy a felett kerül kialakításra 

igen  
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20 6. M vel dési rendeltetés 

21 6.1. Ha a befogadóképesség meghaladja a 300 f t igen  

22 6.2. Múzeum, könyvtár, levéltár esetében, amennyiben azok összesített 
alapterülete meghaladja az 1000 m2-t igen  

23 6.3. Színházakban a színpad védelmére, ha annak belmagassága 
meghaladja a 8 métert igen igen 

24 6.4. A m vel dési rendeltetés  épület talajszint alatti helyiségeiben, 
amennyiben azok alapterülete meghaladja az épület földszinti 
alapterületének 80%-át, és a számított t zterhelés meghaladja az 1500 
MJ/m2-t 

igen igen 

25 6.5. 13,65 m építményszint felett lév  filmszínházakban, továbbá ott, ahol 
a néz terek összesített befogadóképessége meghaladja az 1000 f t igen igen 

26 7. Sportcélú épület  
27 7.1. Zárt sportcélú épület esetén, ha bármelyik t zszakasz területe 

meghaladja a 2000 m2-t (ha az épületet eredeti rendeltetését l eltér  
rendezvényekre is használják, akkor az eltér  rendeltetésre tekintettel az 
épület adottságait figyelembe véve kell a jelz - és az oltóberendezés 
szükségességét meghatározni) 

igen  

28 8. Kereskedelmi rendeltetés 

29 8.1. Vásárcsarnokok, fedett piacok, ha bármelyik t zszakasz területe 
meghaladja a megengedett t zszakasz méret 50%-át igen  

30 8.2. Áruházak, bevásárlóközpontok, melyeknek szintenként összesített 
alapterülete meghaladja a 2000 m2-t igen  

31 8.3. Áruházak, bevásárlóközpontok, melyeknek szintenként összesített 
alapterülete meghaladja a 8000 m2-t igen igen 

32 8.4. Kereskedelmi rendeltetés három szint és szintenként összesített 1000 
m2 alapterület felett igen  

33 8.5. Kereskedelmi rendeltetés 13,65 méter felett igen igen 

34 9. Raktározási, tárolási rendeltetés 

35 9.1. Az 500 m2 feletti alapterület  raktárhelyiségek, vagy 2000 m2 feletti 
t zszakasz terület - kivéve az ömlesztett mez gazdasági tárlóhelyiséget -, 
melyekben éghet  anyagok, termékek tárolását végzik.  

igen  

36 9.2. A 3000 m2 ,  6,00 méternél nagyobb tárolási magasságú, 1500 MJ/m2-
nél nagyobb t zterhelés  t zszakaszokban amelyekben éghet  anyagok, 
termékek tárolását végzik. 

igen igen 

37 9.3. Épület többszintes zárt gépjárm tároló része, ahol szintenként 20-nál 
több gépjárm  tárolható és az egyes szintek elhagyása kizárólag a más 
szinteken keresztül történhet. 

igen igen 

38 9.4. 13,65 méter felett kialakításra kerül  zárt gépjárm tároló helyiség.  igen igen 

40 10. Mez gazdasági és ipari termel  épület 

41 10.1. Középmagas és magas épületek  igen  
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42 11. Egyéb 

43 11.1. A 3 kV-os és ennél nagyobb névleges feszültség  er m vi 
kapcsolóberendezés helyiségében, továbbá a 120 kV-os és nagyobb 
névleges feszültség  transzformátorok elhelyezésére szolgáló 
helyiségében. 

igen  

44 11.2. Az épületek alatt kialakított üzemanyagtölt  állomás területén, a 
kútoszlopok hatáskörzetében, valamint a tölt akna és dómakna 
veszélyességi övezetében. 

igen igen 

45 11.3. A I-II. t zveszélyességi fokozatú folyadékot kiszolgáló konténerkút  igen 

46 11.4. Önkiszolgáló üzemanyagtölt  állomásokon, a kútoszlopok 
hatáskörzetében, valamint a tölt akna és dómakna veszélyességi 
övezetében 

igen  

47 11.5. Olajat, zsiradékot felhasználó, feldolgozó nagykonyhai 
készülékeknél, ahol az egy csoportba (egymás mellé, mögé) telepített, 
vagy a közös elszívóval rendelkez  készülékek összteljesítménye 
meghaladja az 50 kW-ot. (A készülékek számított teljesítményét növelni 
kell a felhasznált olajmennyiségt l, zsiradéktól függ en literenként 1 kW 
teljesítménnyel.) 

 igen 

48 11.6. Kritikus infrastruktúra m ködéséhez szükséges informatikai, 
irányítási rendszerek számítógép központjának elhelyezésére szolgáló 
helyiségek 

igen igen 
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1. formanyomtatvány 
 
„Alulírott nyilatkozom, hogy a továbbiakban pontosított helyszínen történt t zjelz  létesítését, 
a telepít  készre jelentését követ en, megvizsgáltam. Az üzembe helyezés során a mellékletben 
foglalt ellen rzéseket végrehajtottam. Az ellen rzések tapasztalata alapján megállapítottam, 
hogy a beépített t zjelz  berendezés a vonatkozó jogszabályban, nemzeti szabványban, 
hatósági el írásban, a ………..…. számú ……………………………. által készített tervben 
foglaltaknak: 

megfelel/ nem felel meg, 
üzemképes / nem üzemképes 

 
A létesítmény neve (a védett terület): .....................................................................................  
A beépített t zjelz  berendezés adatai: ..................................................................................  
A létesítmény címe (telefonszáma): ........................................................................................  
Az üzembe helyez  mérnökneve: ............................................................................................  
T zvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:........................................................................... 
Az üzembe helyez  mérnök címe (telefonszáma): ..................................................................  

 
E nyilatkozathoz tartozó üzembe helyezési ellen rzés tapasztalatait a .......... számozott oldalas 
melléklet tartalmazza. 

.............................................  
aláírás” 
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2. formanyomtatvány 
 
„Alulírott nyilatkozom, hogy a továbbiakban pontosított helyszínen történ  beépített 
t zjelz  berendezés létesítés (b vítés/módosítás) tervezése során a vonatkozó 
jogszabályban, nemzeti szabványban, hatósági el írásban, a foglaltakat betartottam, 
ezekt l eltérés nem vált szükségessé. 
 
A létesítmény neve (a védett terület): ...............................................................................  
A beépített t zjelz  berendezés adatai: ............................................................................  
A tervez  neve: .................................................................................................................  
A tervez i képesítésr l szóló irat száma:.......................................................................... 
A t zvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma: .................... 
A tervez  címe (telefonszáma): ........................................................................................  
 
E nyilatkozathoz tartozó munkához a ............................................................. rajzszámú 
dokumentáció tartozik. 

.............................................  
aláírás” 

 
 
 
 
3. formanyomtatvány 
 

„KIVITELEZ I NYILATKOZAT 
 

Alulírott nyilatkozom, hogy a továbbiakban pontosított helyszínen történt kivitelezési, 
szerelési, beüzemelési munkák során a vonatkozó jogszabályban, nemzeti szabványban, 
hatósági el írásban, a ................. számú .............................................................. által készített 
tervben foglaltakat betartottam, ezekt l eltérés nem vált szükségessé.1 

 
A létesítmény neve (a védett terület): .....................................................................................  
A beépített t zjelz  berendezés adatai: ..................................................................................  
A létesítmény címe (telefonszáma): ........................................................................................  
A telepít  neve:.......................................................................................................................  
T zvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:........................................................................... 
A telepít  címe (telefonszáma): ..............................................................................................  

 
E nyilatkozathoz tartozó munkához a ................................................. rajzszámú dokumentáció, 
és .............................................. számú engedély tartozik. 
 

.............................................  
aláírás” 
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4. formanyomtatvány 
 

a) Általános adatok 
 
BEFOGADÓ LÉTESÍTMÉNY (neve, címe): 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

A LÉTESÍTÉS OKA:  
  ÖNKÉNTES VÁLLALÁS 

  KÖTELEZÉS  …………………………………….. 
                                         (IRAT SZÁMA, KIADÓ SZERVE NEVE) 

 
TERVEZ : 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
 

TELEPÍT : 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 
T ZJELZ  KÖZPONT : 
…………………………………………………………
…………………………………………………………

TÁVKEZEL /TÁVKIJELZ  EGYSÉG: 

………………………………………………………… 

………………………………………………………….

 
MÁSODKIJELZ K TÍPUS/ DARAB 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
KÉZI JELZÉSADÓK TÍPUS/ DARAB 

………………………………………………………… 

………………………………………………………….

AUTOMATIKUS ÉRZÉKEL K TÍPUS/DARAB 
FÜST: …………………………………………………
……………………………………………………….. 
H  ……………………………………………………
……………………………………………………….. 
LÁNG ………………………………………………… 
……………………………………………………….. 
EGYÉB…………………………………………………
……………………………………………………….. 

HANGJELZ K FÉNYJELZ K TÍPUS/ DARAB 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………… 

 
VEZÉRLÉS (Vezérelt eszköz/vezérlési összefüggés/ vezérlés id zítése) 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
 

AUTOMATIKUS ÁTJELZÉS 
 FELÜGYELET KIVÁLTÁSÁRA 
 FELÜGYELETET KIEGÉSZÍTVE 

AZ ÁTJELZÉS LÉTESÍTÉSÉNEK OKA 

  ÖNKÉNTES VÁLLALÁS 

  KÖTELEZÉS 
 …………………………………….. 

                                         (irat száma, kiadó szerve neve) 
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b) Üzemeltetési, kezelési adatok 
ELLEN RZÉSSEL MEGBÍZOTT  (név, anyja neve, születési id ): 
……………………………..………………………….. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………….

………………………………………………………….
 
FELÜGYELETET ELLÁTÓ SZEMÉLYEK(név, anyja neve, születési id ): 
……………………………..………………………….. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………… 

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
 
ILLETÉKES T ZOLTÓSÁG (név, cím, elérhet ség) 

………………………………………………………….…………………………………………………………. 
ELS DLEGES M KÖDÉSI TERÜLET SZERINTI T ZOLTÓSÁG (név, cím, elérhet ség) 

………………………………………………………………….………………………………………………………………. 
 
AZ AUTOMATIKUS T ZÁTJELZÉST FOGADÓ 
SZERVEZET (név, cím elérhet ség) 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

AZ AUTOMATIKUS HIBAÁTJELZÉST FOGADÓ SZERVEZET 
(név, cím elérhet ség) 

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

A JELZÉS LEMONDÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
FELÜLVIZSGÁLÓ SZERVEZET (név, cím elérhet ség) 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

HIBA ESETÉN ÉRTESÍTEND  SZERVEZET (név, cím elérhet ség) 

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….
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c) Napi ellen rzések adatai 
 
Dátum  Id  A napi 

ellen rzést 
végrehajtottam 

Hiányosságot 
nem 

tapasztaltam 

 Dátum  Id  A napi 
ellen rzést 
végrehajtottam 

Hiányosságot 
nem 

tapasztaltam 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
d) Havonkénti ellen rzések 

 

 Az ellen rzés ideje:  Az ellen rzést végz : 

A berendezés nyugalmi 
helyzetben van     
  

A berendezés hibát 
jelez  
            

A hiba kijavítására az 
intézkedés megtörtént     

A berendezés nem 
m ködik            

Az üzemeltetési naplót 
folyamatosan vezetik 
  Igen                     Nem 

A felügyeletet ellátók 
rendelkeznek megfelel  
oktatással. 
  Igen                  Nem 

A nyomtatók tartalék papírja, 
festéke, festékszalagja 
biztosított 
  Igen                    Nem 

Egyéb észrevétel: 
…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….… 
                                                                                                                                         
………………………. 
                                                                                                                                                         
aláírás 

 
e) Negyedéves ellen rzések 

 

 Az ellen rzés ideje:  Az ellen rzést végz : 

A berendezés nyugalmi 
helyzetben van     
  

A berendezés hibát 
jelez  
            

A hiba kijavítására az 
intézkedés megtörtént     

A berendezés nem 
m ködik            

Az üzemeltetési naplót 
folyamatosan vezetik 
  Igen                     Nem 

A felügyeletet ellátók 
rendelkeznek megfelel  
oktatással. 
  Igen                  Nem 

A nyomtatók tartalék papírja, 
festéke, festékszalagja 
biztosított 
  Igen                    Nem 
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Az épület használatában, technológiájában, kialakításában történt változás: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak a grafikus 
megjelenít  eszköz (tabló, PC) üzemképes: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Egyéb észrevétel: 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                         
………………………. 
                                                                                                                                                         
aláírás 

 
 
f) A rendszeres felülvizsgálat és karbantartás adatai 

 
A felülvizsgálat és karbantartás ideje 
(megkezdése és befejezése): ………………………………………………………..
Az ellen rzést végz : 
 ………………………………………………………..
 
A berendezés m ködik             Igen   Nem 
A berendezés nyugalmi helyzetben van             Igen   Nem 
A berendezés hibát jelez                                      Igen   Nem 
A hiba kijavítására az intézkedés megtörtént    

 

  Igen   Nem 
 
A berendezés állandó felügyelete megoldott    Igen   Nem 
A felügyeletet, kezelést ki lettek oktatva    Igen   Nem 
Az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik     Igen   Nem 
 
Az üzemeltet  megbízottja által szolgáltatott 
adatok alapján a t zjelz  berendezés m ködését 
érint  környezeti vagy m szaki változás történt 

   Igen   Nem 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám 28035

A használatban vagy technológiában, valamint a berendezésben történt annak m ködését 
befolyásoló változások: 
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………. 

A t zjelz  berendezés megfelel  m ködésének biztosítása érdekében javasolt intézkedések: 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………..

 

M ködtetett érzékel k, jelzésadók (zóna, eszköz fajta, azonosító): 
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

A riasztást megjelenít  eszközök m ködésének tapasztalatai: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Vezérlések m ködtetésének tapasztalatai: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A t zjelz  központ hibajelzéseinek m ködése során tapasztaltak: 
……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………

 

A t z- és hibaátjelz  berendezés ellen rzése során tapasztaltak: 
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Az els dleges  és másodlagos tápforrás ellen rzése során tapasztaltak: 
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Egyéb ellen rzés során tapasztaltak: 
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
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Rendszeres karbantartási tevékenység leírása: 
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cserélt, javított elemek leírása 
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
g) Az események adati 
 

 
h) Rendkívüli felülvizsgálat karbantartás adatai 
A felülvizsgálat és karbantartás ideje 
(megkezdése és befejezése): ………………………………………………………..
Az ellen rzést végz : 
 ………………………………………………………..
 
A rendkívüli karbantartás oka: 
t zeset után téves riasztás 
a rendszer meghibásodása A t zjelz  berendezés, környezet 

megváltozása 
hosszú üzemszünet után új karbantartóval kötött szerz dés után 
 
 

A felülvizsgálat során tapasztaltak 
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A karbantartás adatai 
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

 

DÁTUM  ID  RIASZTÁS-
SZÁMLÁLÓ 

ESEMÉNY LEÍRÁSA SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS 
ALÁÍRÁS 

MEGTETT INTÉZKEDÉS 
ALÁÍRÁS 
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i) Téves riasztások vizsgálata 
 
A keletkezett téves riasztásokat megvizsgáltam ……………………….……………. tól …………….……..ig  
 
Téves riasztások száma: ………………. Darab 
 
A jelzések adatai 
ideje helye  eszköz oka Szükséges 

intézkedés 
Megjegyzés 

      
      
 
Dátum 
      ………………………………………... 
        aláírás 
 
5. formanyomtatvány 
 

Telepítési jegyzék 
Zóna/ Elem 

(hagyományos 
rendszer) 

Hurok/Cím 
(analóg 

rendszer) 

Védett helyiség 
megnevezése/ 

Védett 
helyiség 

alapterülete

Automatikus 
érzékel k 

Kézi 

jelzésadók 

 

Egyéb 
eszközök 
(hangjelz k, 
fényjelz k, 

másodkijelz k, 
modulok,) 

Megjegyzés 

       

 



9. melléklet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez

28038 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám

1. ábra 
A t zoltósági kezel  felület ajánlott kapcsolása. 
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2. ábra 
A pontszer  füstérzékel k vízszintes távolsága 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„A”: maximális ellen rzési terület érzékel nként 
„Dh”: a tet  egy tetsz leges pontjának vízszintes távolsága a legközelebb lév  érzékel höz. 
„ ”: az a szög, amelyet a tet -/mennyezethajlás a vízszintessel képez. Ha egy tet nek, 
mennyezetnek különböz  hajlásai vannak, a legkisebb el forduló elhajlást kell figyelembe 
venni. 
 

2,9

4,1

5,0

5,8

6,5
7,1

7,7
8,2

8,7
9,2

9,6
10,0

10,5
10,8

11,2

2,3

3,3

4,1
4,7

5,2
5,7

6,2
6,6

7,0
7,4

7,7
8,1

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

                                                        A m2

D
h >20o

<20o
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3. ábra 
A pontszer  h érzékel k vízszintes távolsága. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„A”: maximális ellen rzési terület érzékel nként. 
„Dh”: a födém (mennyezet) egy tetsz leges pontjának vízszintes távolsága a legközelebb lév  
érzékel höz. 
„ ”: az a szög, amelyet a tet -/mennyezethajlása a vízszinteshez képest. Ha egy tet nek, 
mennyezetnek különböz  hajlásai vannak, a legkisebb el forduló hajlást kell figyelembe 
venni. 
 

3,3
3,6

3,9
4,1

4,4
4,6

4,8
5,1

5,3
5,5

5,7
5,9 6,0

6,2
6,4 6,5

2,5
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3,0
3,2

3,4 3,5
3,7

3,9 4,0
4,2

4,4

0,0

1,0

2,0
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7,0
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>20o
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Dh
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4. ábra 
 

A magasság megosztó emelvény, vagy pihen  méretei 
 

 
 
 
5. ábra 
 

Pontszer  érzékel  elhelyezése fal mellett 
 

 
 
 
6. ábra 
 

Pontszer  érzékel  elhelyezése gerendák (kötényfalak) mellett 
 

 
 

h 

b 

l

0,5 méter 

0,5 méter 
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7. ábra 
 

Pontszer  érzékel  elhelyezése polcos tárolás esetében 

 
 

 
8. ábra 
 

Pontszer  érzékel  elhelyezése épületgépészeti elem mellett 
 
 

 
 

0,5 méter 0,3 méter 

0,5 méter 
0,15 

méter 
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9. ábra 
 

Légcsatorna érzékel  elhelyezése légcsatorna görbületnél 
 

 
 

Jelmagyarázat: 
W: légcsatorna szélessége, 

Z: az érzékel  vagy a mintavev  cs  távolsága a legközelebbi hajlattól, saroktól vagy beszívó nyílástól. 
 

Légáramlás 

W

Z 

mintavev  cs  

Z  3 x W 
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10. ábra 
 

Légcsatorna érzékel  elhelyezése elágazásnál és a csatorna keresztmetszetben 

 
 

D 

minimum 3D 



10. melléklet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez
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1. táblázat 
 
 

Érzékel k alkalmazásának magassági korlátai 
 A B C D E F G H I 

A helyiség magassága (m) 
1 Érzékel  fajtája  4,5 4,5-6,0 6,0-7,5 7,5-9,0 9,0-12,0 12,0-

20,0 20,0-25,0 >25 

2 
H érzékel  

A1 
(vonatkozó szabvány) 

MF MF MF FMF1 NMF NMF NMF NMF

3 
H érzékel  

A2 
(vonatkozó szabvány1) 

MF MF FMF1 NMF NMF NMF NMF NMF

4 
H érzékel  

B, C, D, E, F, G 
(vonatkozó szabvány1) 

MF FMF1 NMF NMF NMF NMF NMF NMF

5 Pontszer  füstérzékel  
(vonatkozó szabvány) MF MF MF MF FMF2 FMF3 FMF3 FMF3 

6 Vonali füstérzékel  
(vonatkozó szabvány) MF MF MF MF FMF4 FMF5 FMF5 FMF5 

7 Jelmagyarázat: 
MF — megfelel  

FMF — feltételekkel megfelel  
NMF — nem megfelel  

Megjegyzés: 
1 Csak értékvédelem esetén, az érdekelt felek közötti egyeztetés során szület  megállapodás 
esetén. 
2 Az érzékel k által védett terület nagysága nem haladhatja meg a 80 m2-t. 
3 Más m ködési elv  füstérzékel kkel (vonali füstérzékel , aspirációs érzékel ) közösen. Az 
érzékel k által védett terület nagysága nem haladhatja meg a 60 m2-t. 
4 Az érdekelt felek közötti egyeztetés során szület  megállapodás esetén. 
5 Kiegészít  sor alkalmazásával és/vagy más m ködési elv  füstérzékel kkel (pontszer  
füstérzékel , aspirációs érzékel ) közösen. 
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2. táblázat 
 

Pontszer  h -, és füstérzékel  által ellen rzött terület nagysága 
 A B C D E 

1  A helyiség Az érzékel  fajtája A födém d lésszöge 
2 Kisebb 20o-nál Nagyobb 20o-nál 
3 alapterülete magassága  A1 (m2 ) A1 (m2) 
4 kisebb mint 80 m2 12 m-ig Füstérzékel  80 80 
5 6 m-ig 60 90 
6 

nagyobb mint 80 
m2 6 m-12 m között Füstérzékel  80 110 

7 7,5 m-ig H érzékel 2 
8 6,0 m-ig H érzékel 2 
9 

kisebb mint 30 m2 
4,5 m-ig H érzékel 2 

30 30 

10 7,5 m-ig H érzékel 2 
11 6,0 m-ig H érzékel 2 
12 

nagyobb mint 30 
m2 4,5 m-ig H érzékel 2 

20 40 

Megjegyzés:1 A: egy érzékel  által ellen rzött terület maximális ellen rzési terület 
                2 az érzékel  megválasztásánál a 10. melléklet 1. táblázatát kell figyelembe venni 

 
3. táblázat 

 Vonali füstérzékel k által védett területet 
 A B C 
1 A helyiség 

belmagassága 
A felügyelt 
szélesség 

A védett tér bármely pontjának legnagyobb vízszintes 
távolsága a legközelebbi véd  sugártól 

2 6 méter alatt 12 méter 6 méter 
3 6-16 méter között1 13 méter 6,5 méter 
4 16 méter felett1 14 méter 7 méter 
Megjegyzés:1 12 méter felett kiegészít  sor alkalmazásával (gyártói el írás szerint) és vagy más m ködési 
elv  füstérzékel kkel (pontszer  füstérzékel , aspirációs érzékel ) közösen. 
 
4. táblázat 
 

A pontszer  füst- és h  érzékel k szükségessége emelvények, rácsos rostélyok és egyéb 
hasonló berendezések alatt. 

 A B C D E 
1 Az érzékel  típusa Magasság 

(h) 
Hosszúság

(l) 
Szélesség

(b) 
Terület 

(A) 
2 H érzékel  < 7,5m > 2 m > 2 m > 9 m2 
3 < 6 m > 2 m > 2 m > 16m2 
4 Füstérzékel  6 - 12m között > 3,5 m > 3,5 m > 31,5 m2 
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5. táblázat 
 

Jelölés legkisebb mérete 
 A B 
1 Jelölés elhelyezési magasság Jelölés minimális magassági mérete 

(mm) 
2 4 méter alatt 10 
3 4-6 méter között 15 
4 6-8 méter között 20 
5 8-10 méter között 25 
6 10-12 méter között 30 
7 12-14 méter között 40 
8 14-16 méter között 50 
9 16-18 méter között 60 
10 18-20 méter között 70 
11 20 méter felett 80 

 
6. táblázat 
 

Pontszer  füstérzékel k felfüggesztése 
 A B C D E F G 

1 A tet  d lésszöge 
2 kisebb 15o-nál 15o és 30o között nagyobb 30o-nál 
3 

Belmagasság 
Minimális 

belógás 
Maximális 

belógás 
Minimális 

belógás 
Maximális 

belógás 
Minimális 

belógás 
Maximális 

belógás 
4 6 méterig 3 cm 20 cm 20 cm 30 cm 30 cm 50 cm 
5 6-8 méter közt 7 cm 25 cm 25 cm 40 cm 40 cm 60 cm 
6 8-10 méter 

között 
10 cm 30 cm 30 cm 50 cm 50 cm 70 cm 

7 10-12 méter 
között 

15 cm 35 cm 35 cm 60 cm 60 cm 80 cm 

Megjegyzés: a h érzékel ket a mennyezeten kell elhelyezni, a födémt l való belógatást kerülni kell. 
Amennyiben a helyiség adottságai mégsem teszik lehet vé, hogy az érzékel k a födémen, tet n kerüljenek 
elhelyezésre, a belógás mértéke nem haladhatja meg a 0,3 métert. 
 
7. táblázat 
 

Vonali füstérzékel k felfüggesztése 
 A B C D E 
1 A tet  d lésszöge 
2 kisebb 15o-nál Nagyobb vagy egyenl , mint 15o 
3 

Belmagasság 
Minimális belógás Maximális belógás Minimális belógás Maximális belógás

4 6 méterig 30 cm 50 cm 30 cm 70 cm 
5 6-12 méter közt 30 cm 60 cm 40 cm 90 cm 
6 12-16 méter között 40 cm 70 cm 60 cm 110 cm 
7 16 méter felet 50 cm 80 cm 70 cm 130 cm 
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8. táblázat  
 

Korrekciós tényez  megadása 
 

 A B 
1 Óránkénti légcsere mértéke Korrekciós tényez

(k) 
2 Kisebb, mint 10-szeres 1,0 
3 10- és 20-szoros között 0,9 
4 20- és 30-szoros között 0,8 
5 30- és 40-szeres között 0,7 
6 40- és 50-szeres között 0,6 
7 50- és 75-szörös között 0,5 
8 75- és 100-szoros között 0,4 
9 Nagyobb, mint 100-szoros 0,3 
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M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám 28049

1. táblázat 
 
 A B C 

Védelmi szint 1 A létesítmény jellege 
Villámhárító 

osztálya 
(LPS) 

Koordinált 
túlfeszültség-

védelem 
osztálya (LPMS)

2 Oktatási rendeltetés  épületek  III III–IV 
3 Mozgásukban és/vagy cselekv képességükben 

korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló épületek, 
egészségügyi rendeltetés  épületek, 
kényszertartózkodásra szolgáló épületek 

III III–IV 

4 Nagyforgalmú vagy tömegtartózkodásra szolgáló 
épületek, létesítmények IV III–IV 

5 Szállodák, kollégiumi épületek 
(50 f  befogadóképesség felett) III III–IV 

6 „A”-„B” t zveszélyességi osztályú épületek, 
létesítmények II II 
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1. táblázat 
 

Véd távolságok 
 A B C D E F 

Kútoszlop –
gázolaj 

esetén és 
benzinnél 

pisztolyg z 
elvezetéssel

Dómakna, 
tölt hely, 

konténerkút 
– gázolaj 
esetén és 
benzinnél 
gázingával 

Föld feletti 
tartály dómja 
gázolaj esetén 
és benzinnél 
gázingával 

Kezel -, 
mosóépület, 

kültéri 
szervízberen-
dezések, üzlet 

Pébégáz-
cseretelep

1 

Megnevezés 

méter 

2 

„A” és „B” 
t zveszélyességi 
osztályba tartozó 
építmények  

10 10 15 6 10 

3 

„C-E” 
t zveszélyességi 
osztályba tartozó 
építmények  

5 5 10 6 10 

4 

Tömegtartózkodásra 
szolgáló építmények 

(pl. színház, kórház, 
iskola, vasútállomás 
felvételi épülete) 
nagy forgalmú ki- 
vagy bejárata 

10 10 25 10 10 

5 
Vonat közlekedésére 
használt vasúti 
vágány 

20 20 20 15 20 

6 

Vontató, ipari- és 
közforgalmú 
rakodóvágány, 
villamos vágány 

61) 5 10 6 10 

7 
Föld alatti, nem a 
tölt állomáshoz 
tartozó közm vezeték 

Vonatkozó el írások szerint 

8 Gáz, k olaj vagy 
terméktávvezeték Vonatkozó el írások szerint 

1) Vasúti gázolajfeladó kútoszlop esetén 3 m. 
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2. táblázat 
 

Elhelyezési távolságok 
 A B C D E F G H I 

K
út

os
zl

op
 

D
óm

ak
na

 

K
en

an
ya

g-
tá

ro
ló

- é
s 

ki
ra

ka
ts

ze
k-

ré
ny

 

Fö
ld

 fe
le

tti
 

ta
rtá

ly
 

Ég
he

t
 

an
ya

go
t 

tá
ro

ló
 

ko
nt

én
er

 

K
on

té
ne

rk
út

 
Fá

ra
dt

ol
aj

-
gy

üj
t

 
ed

én
yz

et
 

Pé
bé

-p
al

ac
k 

tá
ro

ló
 

1 

Megnevezés 

méter 

2 

Kezel épület, üzlet, 
gépkocsimosó épület 
nyílászáró szerkezete 
(nyitható ajtó, ablak) 

2 2 - 8 - 8 21) 5 

3 Kültéri 
szervízberendezések 2 2 - 8 3 8 - 5 

4 Kútoszlop - Hatáskör-
zeten kívül - 2 5 - 5 10 

5 Föld feletti tartály 2 0,5 1 
6 Konténerkút - 

- 5 
1 

5 
1 

5 10 

7 Fáradtolaj- gyüjt  
edényzet 5 - 3 5 3 5 - 5 

8 Pébé-palack tároló 10 10 5 10 5 10 5 - 

9 
LPG (autógáz) vagy 
CNG (s rített 
földgáz) gáztartály 

10 10 5 10 5 10 5 10 

10 
LPG vagy CNG gáz 
üzemanyagtölt   
kimér  

6 6 - 10 5 6 5 10 

1) Szervízépületben  a fáradtolajgyüjt  edényzet az épületen belül elhelyezhet . 
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1. táblázat 
 

Égést tápláló gázok tárolóinak telepítési távolsága 
 A B C D E 

  A tároló térfogata 
 A védend  építmények  10 m3-ig  10-100 

m3-ig 
 100-1000 

m3-ig 
 1000 m3 

felett 1 

   a t ztávolság értéke (méter) 

2  Az „A”-„C” t zveszélyességi osztályba sorolt 
építmény, szabadtér 6 8 12 25 

3  A „D”-„E” t zveszélyességi osztályba sorolt 
építmény, szabadtér 4 6 12 25 

4 

 Nagy forgalmú és tömegtartózkodás céljára 
szolgáló építmény, közintézmény, vendéglátó 
létesítmény, iskola, óvoda, 
kompresszorberendezés, szell z berendezés, 
éghet  gázok tárolására szolgáló stabilan telepített 
tárolók 

6 8 12 25 

5 

 Éghet  gázt vagy éghet  folyadékot szállító 
vezeték és ennek szerelvénye, nem éghet  gáz 
tárolására szolgáló stabilan telepített tárolók, 
gépjárm  tárolóhely, dohányzásra vagy nyílt láng 
használatára megengedett terület 

4 6 12 25 

   A tároló térfogata 
 A védend  építmények  10 m3-ig  10-100 

m3-ig 
 100-1000 

m3-ig 
 1000 m3 

felett 6 

   a t ztávolság értéke (méter) 

7 

 Közép- és nagyfeszültség  villamos berendezés, 
éghet  anyagú épületszerkezet, nem a tárolóhoz 
tartozó technológiai berendezés, akna, felszíni 
csatorna, árok, föld alatti létesítmények nyílászáró 
szerkezete 

 4  6  12  25 
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1. táblázat 

1 az üzemanyagtölt  állomás területén létesített cseretelep kivételével. 
 
2. táblázat 
 

 A B C D E F 

1 

 
Védett létesítmény 

 

Megengedett legkisebb távolság a cseretelept l méterben,
a cseretelep kategóriája szerint 

  

2  „1” „2” „3” „4” „kategórián 
felüli” 

3 
„A” és „B” t zveszélyességi 
osztályú létesítmény vagy 
építmény1 

 
5 

 
10 

 
20 

 
30 

 
50 

4 
„C” és „D” t zveszélyességi 
osztályú létesítmény, építmény, 
egyéb éghet  anyag1) 

 
5 

 
5 

 
10 

 
10 

 
10 

5 

Tömegtartózkodásra szolgáló 
„C” vagy „D” 
t zveszélyesség  
létesítményben, épületben a 
legközelebbi ki- vagy bejárók 
ajtajai 1 

 
5  
 

 
10  

 

 
20  

 

 
30  

 

 
50  

 

6 Lakó- és gazdasági épület IV-
V. t zállósági fokozat 3 5 10 15 20 

7 Vasúti forgalmi vágány 20 30 50 50 50 

8 Közlekedési út, járdára, 
kerékpárút 5 10 15 20 30 

9 
Talajszintnél mélyebb 
létesítmény, (pl. pince, kút, 
csatorna) 

3 10 10 10 10 

10 Er sáramú villamos 
szabadvezeték külön jogszabály szerint 

11 Nyitott vízfolyás és árok 5 10 10 10 10 
1) szomszédos létesítmény esetén a megengedett legkisebb távolságot a telekhatártól, saját létesítmény esetén az 
épületnek, építménynek a cseretelephez legközelebb es  falától kell mérni. 

 A B 
1 „1” kategória legfeljebb 1150 kg PB-gáz1 

2 „2” kategória 1151-3000 kg PB-gáz 
3 „3” kategória 3001-8000 kg PB-gáz 
4 „4” kategória 8001-50 000 kg PB-gáz 
5 „kategórián felüli” 50 000 kg fölött PB-gáz 
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1. táblázat 
 

Építési termékek t zvédelmi osztályának meghatározása (a padlóburkolatok kivételével) 
Osztály Vizsgálati módszer(ek) További osztályozás 

MSZEN ISO 1182  – 
A1 

MSZEN ISO 1716  – 

MSZEN ISO 1182 vagy – 

MSZEN ISO 1716  
és – A2 

MSZEN 13823  Füstképz dés és ég  cseppek/részecskék  

MSZEN 13823 
és Füstképz dés és ég  cseppek/részecskék  

B 
MSZEN ISO 11925-2   
kitéti id  = 30 másodperc  

MSZEN 13823  
és Füstképz dés és ég  cseppek/részecskék  

C 
MSZEN ISO 11925-2  
kitéti id  = 30 másodperc   

MSZEN 13823  
és Füstképz dés és ég  cseppek/részecskék  

D 
MSZEN ISO 11925-2  
kitéti id  = 30 másodperc  

E MSZEN ISO 11925-2  
kitéti id  = 15 másodperc ég  cseppek/részecskék  

F Nincs teljesítmény-kritérium megadva. 

 
2. táblázat 

Osztály Vizsgálati módszerek További osztályozás 

MSZEN ISO 1182  
és – 

A1fl 
MSZEN ISO 1716  – 

MSZEN ISO 1182  
vagy – 

MSZEN ISO 1716  
és – A2fl 

MSZEN ISO 9239-1  Füstképz dés 

MSZEN ISO 9239-1  
és Füstképz dés 

Bfl MSZEN ISO 11925-2  
kitéti id  = 15 másodperc – 
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3. táblázat 
 

Osztály Vizsgálati módszerek További osztályozás 

AC MSZ EN ISO 1716  – 

BC- CC- DC MSZ EN 50266-2  
és MSZ EN 60332  

Füstképz dés és ég  cseppek/részecskék 
savasság/korrózió 

EC MSZ EN 50265-2-1  Ég  cseppek/részecskék 
savasság/korrózió 

FC Nincs teljesítmény-kritérium megadva 

 
4. táblázat 
 

Osztály Vizsgálati módszerek További osztályozás 

Broof(t1) MSZEN 1187  
1. vizsgálat – 

Froof(t1) MSZEN 1187  
1. vizsgálat – 

 
5. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
R 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360 

 
6. táblázat 
 
 
 
 
 
 
7. táblázat 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
RE  20 30  60 90 120 180 240 
REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 

 
 

MSZEN ISO 9239-1  
és Füstképz dés 

Cfl MSZEN ISO 11925-2  
kitéti id  = 15 másodperc – 

MSZEN ISO 9239-1  
és Füstképz dés 

Dfl MSZEN ISO 11925-2  
kitéti id  = 15 másodperc – 

Efl 
MSZEN ISO 11925-2  
kitéti id  = 15 másodperc – 

Ffl Nincs teljesítmény-kritérium megadva 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
RE  20 30  60 90 120 180 240 
REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
REI-M   30  60 90 120 180 240 
REW  20 30  60 90 120 180 240 
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8. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
E  20 30  60 90 120   
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
EI-M   30  60 90 120   
EW  20 30  60 90 120   

 
9. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
EI 15  30 45 60 90 120 180 240 

 
10. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
E 15  30  60 90 120   
EI 15  30  60 90 120   
EW  20 30  60     

 
11. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
R 15  30 45 60 90    
RE   30 45 60 90    
REI   30 45 60 90    

 
12. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
E 15  30 45 60 90 120 180 240 
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 

 
13. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
E 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
EI (EI1; EI2) 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
EW  20 30  60     

 
14. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
E 15  30 45 60 90 120 180 240 
EI (EI1; EI2) 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
EW  20 30  60     

 
15. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
E 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
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16. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
K   10 30 60 

 
17. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
E 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
EI   30  60     

 
18. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
E   30  60 90 120   

 
19. táblázat 

 
Függönyök, sötétít  függönyök osztályának meghatározása 

Osztály Vizsgálati módszer(ek) További osztályozás 

1 EN 1101  EN 13772  

2 EN 1101  EN 13772  

3 EN 1101  EN 13772  

4 EN 1101  EN 1102 

5 EN 1101  EN 1102 
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1. táblázat 
Az I. t zállósági fokozat követelményei 

 A B C D E F G 

1 
 

Követelmények I. t zállósági fokozatú t zszakasz esetén 
 

2 Az épület szintszáma 1 2-3 4-5 6-11 >11 

3 

Szer-
kezet 

csoport Szerkezet megnevezése T zvédelmi osztály 
T zállósági határérték (perc) 

4 Teherhordó pillérek és merevít  
elemeik  

A2 
R 60 

A2 
R 90 

A1 
R 120 

A1 
R 180 

A1 
R 180 

5 Küls  teherhordó falak  A2 
RE 60 

A2 
RE 90 

A1 
RE 120 

A1 
RE 180 

A1 
RE 180 

6 Te
he

rh
or

dó
 

sz
er

ke
ze

te
k 

Bels  teherhordó falak A2 
REI 60 

A2 
REI 90 

A1 
REI 120 

A1 
REI 180 

A1 
REI 180 

7 Teherhordó t zgátló falak  A1 
REI-M 60 

A1 
REI-M 90 

A1 
REI-M 120 

A1 
REI-M 180

A1 
REI-M 180

8 Nem teherhordó t zgátló falak 5 A1 
EI 60 

A1 
EI 90 

A1 
EI 120 

A1 
EI 180 

A1 
EI 180 

9 Teherhordó t zfalak  A1 
REI-M 240 

10 Nem teherhordó t zfalak A1 
EI 240 

11 T zgátló födémek A1 
REI 60 

A1 
REI 90 

A1 
REI 90 

A1 
REI 90 

A1 
REI 120 

12 T zgátló nyílászárók t zgátló falban A2 
EI 45 

A2 
EI 60 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

13 T zgátló nyílászárók t zfalban A2 
E 120 I 90 

A2 
E 120 I 90 

A2 
E 120 I 90 

A2 
E 120 I 90 

A2 
E 120 I 

90 

14 T zgátló csappantyúk t zszakasz-
határon E 45 E 60 E 90 E 90 E 90 

15 

T
zg

át
ló

 sz
er

ke
ze

te
k 

T zgátló tömítések, kiegészít k 
t zszakasz-határon EI 45 EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 

16 Nem teherhordó lépcs ház falak A2 
EI 60 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

A2 
EI 120 

17 Középfolyosók, zárt oldalfolyosók 
határoló falszerkezetei 

A2 
EI 60 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

A2 
EI 120 

18 
Lépcs k és lépcs pihen k 
tartószerkezetei és járófelületének 
alátámasztó szerkezete 

A1 
REI 30 

A1 
REI 60 

A1 
REI 60 

A1 
REI 90 

A1 
REI 90 

19 Falburkolatok B-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 

20 Álmennyezetek és 
mennyezetburkolatok B-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 

21 Padlóburkolatok Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 A1fl
2 A1fl

2 

22 Álpadlók  A2 
REI 30 

A1 
REI 45 

A1 
REI 60 

A1 
REI 60 

A1 
REI 90 

23 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés, burkolat nélkül3 A2-s1, d0 A1 A1 A1 A1 

24 

M
en

ek
ül

és
i ú

tv
on

al
ak

 
ne

m
 t

zg
át

ló
 sz

er
ke

ze
te

i 

Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés, burkolattal3 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 
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25 Pinceszintek közötti és pince fölötti 
födémek 

A1 
REI 60 

A1 
REI 90 

A1 
REI 90 

A1 
REI 90 

A1 
REI 120 

26 
Emeletközi födémek és tet födémek 
tartószerkezetei  
(60 kg/m2 felülettömeg fölött) 

A1 
REI 30 

A1 
REI 60 

A1 
REI 60 

A1 
REI 60 

A1 
REI 90 

27 

Teherhordó gerendák, 
nyílásáthidalók,  
tet födémek rúdszer  tartószerkezetei 
(f tartók, fióktartók) és merevít  
szerkezetei 

A2 
R 60 

A2 
R 60 

A2 
R 60 

A1 
R 60 

A1 
R 90 

28 
Tet födémek térelhatároló 
szerkezetei (60 kg/m2 
felülettömegig)1 

A2 
REI 15 

A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

29 Padlásfödémek A2 
REI 15 

A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

30 

V
íz

sz
in

te
s t

eh
er

ho
rd

ó 
sz

er
ke

ze
te

k 

Fedélszerkezetek  C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

31 Vázkitölt  falak (küls  homlokzati 
falak)1 

A2 
E(i o) 30 
EI(o i) 30  

A1 
E(i o) 30 
EI(o i) 30  

A1 
E(i o)  60 
EI(o i) 60 

A1 
E(i o)  60 
EI(o i) 60 

A1 
E(i o) 90 
EI(o i) 90 

32 

Függönyfalak tömör mez i, illetve 
üvegezett parapetmez i részleges 
konfiguráció6 esetén, valamint tömör 
mez i teljes konfiguráció7 esetén 

A2 
E(i o) 30 
EI(o i)30  

A1 
E(i o) 30 
EI(o i)30 

A1 
E(i o)  60 
EI(o i)60 

A1 
E(i o)  60 
EI(o i)60 

A1 
E(i o)  90 
EI(o i)90 

33 Függönyfalak üvegezett felületei 
teljes konfiguráció7 esetén 

A2 
E(i o) 30 

EW(o i) 30 

A1 
E(i o) 30 

EW(o i) 30 

A1 
E(i o) 60 

EW(o i) 60 

A1 
E(i o) 60 

EW(o i) 60 

A1 
E(i o) 90 

EW(o i) 60 

34 Válaszfalak A2 
EI 30 

A2 
EI 30 

A2 
EI 60 

A2 
EI 60 

A2 
EI 60 

35 Gépészeti aknák falszerkezete A2 
EI 60 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

A1 
EI 90 

36 Falburkolatok  C-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 

37 Álmennyezetek, 
mennyezetburkolatok  B-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 

38 Padlóburkolatok  Dfl-s1 Dfl-s1 Dfl-s1 Dfl-s1 Dfl-s1 

39 Álpadlók (padlóburkolat nélkül)  B 
REI 15 

B 
REI 15 

A2 
REI 15 

A2 
REI 30 

A1 
REI 30 

40 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés burkolat nélkül4 B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 A2-s1, d0 

41 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés, burkolattal4 B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 A2-s1, d0 

42 Felülvilágítók D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 

43 

Eg
yé

b 
sz

er
ke

ze
te

k 

Gépészeti aknák nyílászárói A2 
E 30 

A2 
E 60 

A2 
E 60 

A2 
E 90 

A1 
E 90 

1 „F tetlen épületeknél” az „I” kritérium nem követelmény. 
2 önm köd  t zjelz  és oltóberendezés létesítése esetén Bfl-s1 t zvédelmi osztályú termék is alkalmazható 
3 a menekülési út fel li oldalon 
4 a bels  használati tér fel li oldalon 
5 alkalmazhatóak olyan, mindkét oldalukon többréteg , A2 t zvédelmi osztályú szendvics panelek, valamint kálcium-szulfát alapú 
burkolólemez fegyverzet  szerkezetek is, melyek A1 t zvédelmi osztályú száler sítéssel rendelkeznek, és a szerkezet bels  keretváza, 
továbbá a keretvázban alkalmazott h - és hangszigetel  anyaga A1 t zvédelmi osztályú. 
6 7.§ 12. pont   
7 7.§ 13. pont 
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2. táblázat 
A II. t zállósági fokozat követelményei 

 A B C D E F 

1 
 

Követelmények II. t zállósági fokozatú t zszakasz esetén 
 

2 Az épület szintszáma 1 2-3 4-5 6-11 

3 
Szerkezet 
csoport Szerkezet megnevezése T zvédelmi osztály 

T zállósági határérték (perc) 

4 Teherhordó pillérek és merevít  
elemeik 

A2 
R 30 

A2 
R 60 

A1 
R 90 

A1 
R 120 

5 Küls  teherhordó falak 

A2 
RE 30 
vagy 

B 
RE 60 

A2 
RE 60 
vagy 

B 
RE 90 

A1 
RE 90 
vagy 

B 
RE 120 

A1 
RE 120 

vagy 
A2 

RE 180 

6 Te
he

rh
or

dó
 sz

er
ke

ze
te

k 

Bels  teherhordó falak 

A2 
REI 30 vagy 

B 
REI 60 

A2 
REI 60 vagy 

B 
REI 90 

A1 
REI 90 
vagy 

B 
REI 120 

A1 
REI 120 

vagy 
A2 

REI 180 

7 Teherhordó t zgátló falak  A1 
REI-M 30 

A1 
REI-M 60 

A1 
REI-M 90 

A1 
REI-M 120 

8 Nem teherhordó t zgátló falak4 A1 
EI 30 

A1 
EI 60 

A1 
EI 90 

A1 
EI 120 

9 Teherhordó t zfalak  A1 
REI-M 240 

10 Nem teherhordó t zfalak A1 
EI 240 

11 T zgátló födémek  A1 
REI 30 

A1 
REI 60 

A1 
REI 90 

A1 
REI 90 

12 T zgátló nyílászárók t zgátló falban 

A2 
EI 30 
vagy 

D EI 60 

A2 
EI 45 
vagy 

D EI 60 

A2 
EI 60 

A2 
EI 90 

13 T zgátló nyílászárók t zfalban A2 
E 120 I 90 

A2 
E 120 I 90 

A2 
E 120 I 90 

A2 
E 120 I 90 

14 T zgátló csappantyúk, t zszakasz-
határon E 30 E 45 E 60 E 90 

15 

T
zg

át
ló

 sz
er

ke
ze

te
k 

T zgátló tömítések, kiegészít k 
t zszakasz-határon EI 30 EI 45 EI 60 EI 90 

16 Nem teherhordó lépcs házi falak A2 
EI 30 

A2 
EI 60 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

17 Középfolyosók, zárt oldalfolyosók 
határoló falszerkezetei 

A2 
EI 30 

A2 
EI 30 

A2 
EI 60 

A2 
EI 60 

18 
Lépcs k és lépcs pihen k 
tartószerkezetei és járófelületének 
alátámasztó szerkezete 

A1 
REI 30 

A1 
REI 60 

A1 
REI 60 

A1 
REI 90 

19 Falburkolatok A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 

20 Álmennyezetek és 
mennyezetburkolatok B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 A2-s1, d0 

21 Padlóburkolatok Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfls1 

22 Álpadlók (padlóburkolat nélkül) A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

A2 
REI 45 

A1 
REI 60 

23 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés, burkolat nélkül2 B-s1, d0 B-s1, d0 A2-s1, d0 A1 

24 

M
en

ek
ül

és
i ú

tv
on

al
ak

 
ne

m
 t

zg
át

ló
 sz

er
ke

ze
te

i 

Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés, burkolattal2 B-s1, d0 B-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 
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25 Pinceszintek közötti és pince fölötti 
födémek 

A1 
REI 30 

A1 
REI 60 

A1 
REI 60 

A1 
REI 90 

26 
Emeletközi födémek és tet födémek 
tartószerkezetei (60 kg/m2 

felülettömeg fölött) 

B 
REI 30 

B 
REI 30 

A2 
REI 45 

A1 
REI 60 

27 

Teherhordó gerendák, nyílásáthidalók, 
tet födémek rúdszer  tartószerkezetei 
(f tartók, fióktartók) és merevít  
szerkezetei 

B 
R 30 

B 
R 30 

A2 
R 45 

A1 
R 60 

28 Tet födémek térelhatároló szerkezetei 
(60 kg /m2 felülettömegig)1 

B 
REI 15 

B 
REI 30 

A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

29 Padlásfödémek B 
REI 15 

B 
REI 30 

A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

30 

V
íz

sz
in

te
s t

eh
er

ho
rd

ó 
sz

er
ke

ze
te

k 

Fedélszerkezetek D 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

31 Vázkitölt  falak 
(küls  homlokzati falak)1 

B 
E(i o) 15 
EI(o i) 15 

B 
E(i o) 30 
EI(o i) 30 

A2 
E(i o) 60 
EI(o i) 60 

 vagy 
B 

E(i o) 90 
EI(o i) 90 

A1 
E(i o) 60 
EI(o i) 60 

32 

Függönyfalak tömör mez i, illetve 
üvegezett parapetmez i részleges 
konfiguráció5 esetén, valamint tömör 
mez i teljes konfiguráció6 esetén 

B 
E(i o) 15 
EI(o i) 15 

B 
E(i o) 30 
EI(o i) 30 

A1 
E(i o) 60 
EI(o i) 60 

A1 
E(i o) 60 
EI(o i) 60 

33 Függönyfalak üvegezett felületei 
teljes konfiguráció6 esetén 

B 
E(i o) 15 

EW(o i) 20 

B 
E(i o) 30 

EW(o i) 30 

A1 
E(i o) 60 

EW(o i) 60 

A1 
E(i o) 60 

EW(o i) 60 

34 Válaszfalak B 
EI 15 

B 
EI 15 

B 
EI 30 

A2 
EI 60 

35 Gépészeti aknák falszerkezete A2 
EI 30 

A2 
EI 30 

A2 
EI 60 

A2 
EI 60 

36 Falburkolatok  D-s2, d0 C-s2, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 
37 Álmennyezetek, mennyezetburkolatok C-s2, d0 C-s2, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 
38 Padlóburkolatok  Dfl-s1 Dfl-s1 Dfl-s1 Dfl-s1 

39 Álpadlók (padlóburkolat nélkül) B 
REI 15 

B 
REI 15 

A2 
REI 15 

A2 
REI 30 

40 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés burkolat nélkül3 D-s2, d0 C-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 

41 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés burkolattal3 D-s2, d0 C-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 

42 Felülvilágítók D d0 D d0 D d0 D d0 

43 

Eg
yé

b 
sz

er
ke

ze
te

k 

Gépészeti aknák nyílászárói A2 
E 15 

A2 
E 30 

A2 
E 60 

A2 
E 60 

1 „F tetlen épületeknél” az „I” kritérium nem követelmény. 
2 a menekülési út fel li oldalon. 
3 a bels  használati tér fel li oldalon 
4 alkalmazhatóak olyan, mindkét oldalukon többréteg , A2 t zvédelmi osztályú szendvics panelek, valamint kálcium-szulfát alapú 
burkolólemez fegyverzet  szerkezetek is, melyek A1 t zvédelmi osztályú száler sítéssel rendelkeznek, és a szerkezet bels  keretváza, 
továbbá a keretvázban alkalmazott h - és hangszigetel  anyaga A1 t zvédelmi osztályú. 
5 7.§ 12. pont   
6 7.§ 13. pont 
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3. táblázat 
A III. t zállósági fokozat követelményei 

 A B C D F 

1 Követelmények III. t zállósági fokozatú t zszakasz esetén 

2 Az épület szintszáma 1 2-3 4-5 

3 
Szerkezet 
csoport Szerkezet megnevezése T zvédelmi osztály 

T zállósági határérték (perc) 

4 Teherhordó pillérek és merevít  
elemeik 

D 
R 30 

D 
R 45 

A2 
R 90 

5 Küls  teherhordó falak C 
RE 30 

B 
RE 45 

A2 
RE 90 
 vagy 

B 
RE 120 

6 Te
he

rh
or

dó
 sz

er
ke

ze
te

k 

Bels  teherhordó falak C 
REI 30 

B 
REI 45 

A2 
REI 90 
 vagy 

B 
REI 120 

7 Teherhordó t zgátló falak 
T zszakaszok 
elválasztására 

t zfal készítend  

A1 
REI-M 45 

A1 
REI-M 90 

8 Nem teherhordó t zgátló falak4 
T zszakaszok 
elválasztására 

t zfal készítend  

A1 
EI 45 

A1 
EI 90 

9 Teherhordó t zfalak A1 
REI-M 120 

10 Nem teherhordó t zfalak A1 
EI 120 

11 T zgátló födémek A1 
REI 30 

A1 
REI 45 

A1 
REI 60 

12 
T zgátló nyílászárók t zgátló 
falban, valamint t zszakaszhatáron 
a t zfalban 

D 
EI 60 

A2 
EI 30 
vagy 

D EI 60 

A2 
EI 60 

13 T zgátló nyílászárók épülethatáron 
lév  t zfalban 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

14 T zgátló csappantyúk, t zszakasz-
határon E 30 E 30 E 60 

15 

T
zg

át
ló

 sz
er

ke
ze

te
k 

T zgátló tömítések, kiegészít k 
t zszakasz-határon EI 30 EI 30 EI 60 

16 Nem teherhordó lépcs házi falak A2 
EI 30 

A2 
EI 45 

A2 
EI 60 

17 Középfolyosók, zárt oldalfolyosók 
határoló falszerkezetei 

B 
EI 30 

B 
EI 30 

B 
EI 45 

18 
Lépcs k és lépcs pihen k 
tartószerkezetei és járófelületének 
alátámasztó szerkezete 

D 
REI 30 

C 
REI 30 

A2 
REI 60 

19 Falburkolatok C-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 

20 Álmennyezetek és 
mennyezetburkolatok C-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 

21 Padlóburkolatok Cfl-s2 Cfl-s1 Cfl-s1 

22 Álpadlók (padlóburkolat nélkül) C 
REI 15 

B 
REI 30 

A2 
REI 30 

23 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés, burkolat nélkül2 C-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 

24 

M
en

ek
ül

és
i ú

tv
on

al
ak

 
ne

m
 t

zg
át

ló
 sz

er
ke

ze
te

i 

Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés, burkolattal2 C-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 
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25 Pinceszintek közötti és pince fölötti 
födémek 

B 
REI 30 

B 
REI 45 

A2 
REI 60 

26 
Emeletközi födémek és 
tet födémek tartószerkezetei (60 
kg/m2 felülettömeg fölött) 

C 
REI 30 

C 
REI 30 

B 
REI 45 

27 

Teherhordó gerendák, 
nyílásáthidalók, tet födémek 
rúdszer  tartószerkezetei (f tartók, 
fióktartók) és merevít  szerkezetei 

D 
R 30 

C 
R 30 

B 
R 45 

28 
Tet födémek térelhatároló 
szerkezetei (60 kg /m2 

felülettömegig)1 

D 
REI 15 

C 
REI 30 

B 
REI 30 

29 Padlásfödémek D 
REI 15 

C 
REI 30 

B 
REI 30 

30 

V
íz

sz
in

te
s t

eh
er

ho
rd

ó 
sz

er
ke

ze
te

k 

Fedélszerkezetek D 
- 

D 
- 

D 
- 

31 Vázkitölt  falak 
(küls  homlokzati falak)1 

C 
E(i o) 15 
EI(o i) 15 

C 
E(i o) 30 
EI(o i) 30 

B 
E(i o) 60 
EI(o i) 60 

32 

Függönyfalak tömör mez i, illetve 
üvegezett parapetmez i részleges 
konfiguráció5 esetén, valamint 
tömör mez i teljes konfiguráció6 
esetén 

C 
E(i o) 15 
EI(o i) 15 

C 
E(i o) 30 
EI(o i) 30 

B 
E(i o) 60 
EI(o i) 60 

33 Függönyfalak üvegezett felületei 
teljes konfiguráció6 esetén 

C 
E(i o) 15 

EW(o i) 20 

C 
E(i o) 30 

EW(o i) 30 

B 
E(i o) 60 

EW(o i) 60 

34 Válaszfalak C 
EI 15 

C 
EI 15 

B 
EI 15 

35 Gépészeti aknák falszerkezete C 
EI 30 

B 
EI 30 

A2 
EI 45 

36 Falburkolatok  D-s2, d1 D-s2, d1 D-s1, d0 

37 Álmennyezetek és 
mennyezetburkolatok D-s2, d0 D-s2, d0 D-s1, d0 

38 Padlóburkolatok  Dfl-s2 Dfl-s2 Dfl-s2 

39 Álpadlók (padlóburkolat nélkül) D 
REI 15 

D 
REI 15 

C 
REI 15 

40 Határoló szerkezeteken lév , h - és 
hangszigetelés burkolat nélkül3 D-s2, d0 D-s1, d0 C-s1, d0 

41 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés, burkolattal3 D-s2, d0 D-s1, d0 C-s1, d0 

42 Felülvilágítók  D-d0 D-d0 D-d0 
 

43 

Eg
yé

b 
sz

er
ke

ze
te

k 

Gépészeti aknák nyílászárói B 
E 15 

B 
E 15 

A2 
E 30 

1 „F tetlen épületeknél” az „I” kritérium nem követelmény. 
2 a menekülési út fel li oldalon. 
3 a bels  használati tér fel li oldalon 
4 alkalmazhatóak olyan, mindkét oldalukon többréteg , A2 t zvédelmi osztályú szendvics panelek, valamint kálcium-szulfát alapú 
burkolólemez fegyverzet  szerkezetek is, melyek A1 t zvédelmi osztályú száler sítéssel rendelkeznek, és a szerkezet bels  keretváza, 
továbbá a keretvázban alkalmazott h - és hangszigetel  anyaga A1 t zvédelmi osztályú. 
5 7.§ 12. pont   
6 7.§ 13. pont 
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4. táblázat 
A IV. t zállósági fokozat követelményei 

 A B C D 

1 
 

Követelmények IV. t zállósági fokozatú t zszakasz esetén 
 

2 Az épület szintszáma 1 2 

3 
Szerkezet 
csoport Szerkezet megnevezése T zvédelmi osztály 

T zállósági határérték (perc) 

4 Teherhordó pillérek és merevít  elemeik D 
R 15 

D 
R 30 

5 Küls  teherhordó falak D 
RE 15 

C 
RE 30 

6 Te
he

rh
or

dó
 

sz
er

ke
ze

te
k 

Bels  teherhordó falak D 
REI 15 

C 
REI 30 

7 Teherhordó t zgátló falak  T zszakaszok elválasztására 
t zfal készítend  

8 Nem teherhordó t zgátló falak  T zszakaszok elválasztására 
t zfal készítend  

9 Teherhordó t zfalak  A1 
REI-M 120 

10 Nem teherhordó t zfalak A1 
EI 120 

11 T zgátló födémek  Nem 
létesíthet  

Nem 
létesíthet  

12 T zgátló nyílászárók t zszakaszhatáron 
lév  t zfalban 

D 
EI 60 

D 
EI 60 

13 T zgátló nyílászárók épülethatáron lév  
t zfalban 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

14 T zgátló csappantyúk, t zszakasz-
határon E 60 E 60 

15 

T
zg

át
ló

 sz
er

ke
ze

te
k 

T zgátló tömítések, kiegészít k 
t zszakasz-határon EI 60 EI 60 

16 Nem teherhordó lépcs házi falak - C 
EI 30 

17 Középfolyosók, zárt oldalfolyosók 
határoló falszerkezetei 

C 
EI 15 

C 
EI 30 

18 
Lépcs k és lépcs pihen k 
tartószerkezetei és járófelületének 
alátámasztó szerkezete 

- D 
REI 30 

19 Falburkolatok C-s1, d0 C-s1, d0 
20 Álmennyezetek és mennyezetburkolatok C-s1, d0 C-s1, d0 
21 Padlóburkolatok Cfl-s2 Cfl-s1 

22 Álpadlók (padlóburkolat nélkül) C 
REI 30 

C 
REI 30 

23 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelések burkolat nélkül 2 C-s2, d0 C-s1, d0 

24 

M
en

ek
ül

és
i ú

tv
on

al
at

 h
at

ár
ol

ó 
ne

m
 t

zg
át

ló
 sz

er
ke

ze
te

k 

Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelések burkolattal 2 C-s2, d0 C-s1, d0 

25 Pinceszintek közötti és pince fölötti 
födémek 

B 
REI 30 

B 
REI 30 

26 
Emeletközi födémek és tet födémek 
tartószerkezetei (60 kg/m2 felülettömeg 
fölött) 

D 
REI 15 

D 
REI 30 

27 

V
íz

sz
in

te
s t

eh
er

ho
rd

ó 
sz

er
ke

ze
te

k 

Teherhordó gerendák, nyílásáthidalók, 
tet födémek rúdszer  tartószerkezetei 
(f tartók, fióktartók) és merevít  
szerkezetei 

D 
R 15 

D 
R 30 
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28 Tet födémek térelhatároló szerkezetei 
(60 kg /m2 felülettömegig)1 

D 
REI 15 

D 
REI 30 

29 Padlásfödémek D 
REI 15 

D 
REI 30 

30 Fedélszerkezetek D 
- 

D 
- 

31 Vázkitölt  falak 
(küls  homlokzati falak)1 

D 
- 

D 
E(i o) 15 
EI(o i) 15 

32 

Függönyfalak tömör mez i, illetve 
üvegezett parapetmez i részleges 
konfiguráció4 esetén, valamint tömör 
mez i teljes konfiguráció5 esetén 

C 
- 

C 
E(i o) 15 
EI(o i)15 

33 Függönyfalak üvegezett felületei teljes 
konfiguráció5 esetén 

C 
- 

C 
E(i o) 15 

EW(o i) 20 

34 Válaszfalak D 
EI 15 

D 
EI 15 

35 Gépészeti aknák falszerkezete C 
EI 15 

B 
EI 30 

36 Falburkolatok D-s2, d1 D-s2, d1 
37 Álmennyezetek és mennyezetburkolatok D-s2, d0 D-s2, d0 
38 Padlóburkolatok Efl Dfl-s2 

39 Álpadlók (padlóburkolat nélkül) D 
REI 15 

D 
REI 15 

40 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelések  burkolat nélkül3 

E 
- D-s2, d0 

41 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelések  burkolattal3 

E 
- D-s2, d0 

42 Felülvilágítók D-d0 D-d0 

43 

Eg
yé

b 
sz

er
ke

ze
te

k 

Gépészeti aknák nyílászárói C 
E 15 

C 
E 15 

1„F tetlen épületeknél” az „I” kritérium nem követelmény. 
2 a menekülési út fel li oldalon. 
3 a bels  használati tér fel li oldalon 
4 7.§ 12. pont   
5 7.§ 13. pont 
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5. táblázat 
Az V. t zállósági fokozat követelményei 

 A B C 

1  
Követelmények V. t zállósági fokozatú t zszakasz esetén 

2 Az épület szintszáma 1 

3 
Szerkezet 
csoport Szerkezet megnevezése 

T zvédelmi osztály 
T zállósági határérték 

(perc) 

4 Teherhordó pillérek és merevít  elemeik D 
R 15 

5 Küls  teherhordó falak D 
RE 15 

6 Te
he

rh
or

dó
 

sz
er

ke
ze

te
k 

Bels  teherhordó falak D 
REI 15 

7 Teherhordó t zgátló falak 
T zszakaszok 

elválasztására t zfal 
készítend  

8 Nem teherhordó t zgátló falak 
T zszakaszok 

elválasztására t zfal 
készítend  

9 Teherhordó t zfalak A1 
REI-M 120 

10 Nem teherhordó t zfalak A1 
EI 120 

11 T zgátló födémek Nem létesíthet  

12 T zgátló nyílászárók t zszakaszhatáron 
lév  t zfalban 

D 
EI 60 

13 T zgátló nyílászárók épülethatáron lév  
t zfalban 

A2 
EI 90 

14 T zgátló csappantyúk, t zszakasz-
határon E 60 

15 

T
zg

át
ló

 sz
er

ke
ze

te
k 

T zgátló tömítések, kiegészít k 
t zszakasz-határon EI 60 

16 Nem teherhordó lépcs házi falak Nem létesíthet  

17 Középfolyosók, zárt oldalfolyosók 
határoló falszerkezetei 

D 
- 

18 
Lépcs k és lépcs pihen k 
tartószerkezetei és járófelületének 
alátámasztó szerkezete 

Nem létesíthet  

19 Falburkolatok D-s2, d1 
20 Álmennyezetek és mennyezetburkolatok D-s2, d0 
21 Padlóburkolatok Dfl-s1 

22 Álpadlók (padlóburkolat nélkül) D 
REI 15 

23 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelések burkolat nélkül2  

E 
- 

24 

M
en

ek
ül

és
i ú

tv
on

al
at

 h
at

ár
ol

ó 
ne

m
 t

zg
át

ló
 sz

er
ke

ze
te

k 

Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelések burkolattal2 

E 
- 

25 Pinceszintek közötti és pince fölötti 
födémek Nem létesíthet  

26 Emeletközi födémek Nem létesíthet  

27 V
íz

sz
in

te
s 

te
he

rh
or

dó
 

sz
er

ke
ze

te
k 

Teherhordó gerendák, nyílásáthidalók, 
tet födémek rúdszer  tartószerkezetei 
(f tartók, fióktartók) és merevít  
elemeik 

D 
R 15 
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28 Tet födémek térelhatároló szerkezetei 
(60 kg/m2 felülettömegig 1) 

D 
REI 15 

29 Padlásfödém D 
REI 15 

30 Tet födémek tartószerkezetei (60 kg/m2 

felülettömeg fölött) 
D 

R 15 

31 Fedélszerkezetek D 
- 

32 Vázkitölt  falak 
(küls  homlokzati falak) 

E 
- 

33 Válaszfalak E 
- 

34 Gépészeti aknák falszerkezete - 

35 Falburkolatok  E 
- 

36 Álmennyezetek és mennyezetburkolatok D-s2, d0 
37 Padlóburkolatok  Efl 

38 Álpadlók (padlóburkolat nélkül) D 
REI 15 

39 
Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelések burkolattal vagy 
burkolat nélkül 

E 
- 

40 
 Felülvilágítók D-d0 

41 

Eg
yé

b 
sz

er
ke

ze
te

k 

Gépészeti aknák nyílászárói - 
1 „F tetlen épületeknél” az „I” kritérium nem követelmény. 
2 a menekülési út fel li oldalon 
 
6. táblázat 
Beépített tet terekre vonatkozó követelmények 

 A B C D E 
1 Beépített tet terekre vonatkozó követelmények 
2 Beépítend  tet ter  épület szintszáma 
3 

Szerkezet 
csoport Szerkezet megnevezése 

1 2 3 

4 

Tet téri teherhordó és 
merevít  szerkezetek 
elemei (keretállások, 
székoszlopok, szelemenek, 
dúcok, könyökök, 
szélrácsok, köt gerendák), 
ha az használati téren 
kívül, vagy belül található 

D 
R 15 

D 
R 30  

C 
R 45  

5 Ha küls  térelhatároló 
funkcióval rendelkezik 

D 
RE 15  

D 
R 30 E 15 

C 
R 45 E 30 

6 

Tartó-
szerkezetek 

Ha bels  térelhatároló 
funkcióval rendelkezik 

D 
REI 15 

D 
R30 EI 15 

C 
R45 EI 30  

7 Térelhatároló 
szerkezetek 

Tet téri térelhatároló 
szerkezetek (ferdetet , 
vízszintes zárófödém) 

D 
E 15 

D 
E 15 

C 
E 30  

8 Egyéb 
szerkezetek 

Magastet k h szigetelése, 
ha az légréssel vagy egyéb, 
légréssel érintkez  éghet  
anyaggal érintkezik 

D1 
 

C1 
 

A2 
 

1 egy rendeltetési egységet tartalmazó lakóépület esetén E is megengedett 
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7. táblázat 
Csarnoképületek szerkezeteire vonatkozó követelmények 

 A B C D E F G 

1 Csarnoképületek szerkezeteire vonatkozó követelmények 

2 I-V. t zállósági fokozatú t zszakasz esetén 
I.  

t zállósági 
fokozat 

II. 
 t zállósági 

fokozat 

III. 
t zállósági 

fokozat 

IV. 
t zállósági 

fokozat 

V.  
t zállósági 

fokozat 

3 
Szerke-

zet 
csoport 

Szerkezet megnevezése T zvédelmi osztály 
T zállósági határérték 

4 

Teherhordó pillérek, oszlopok, 
keretszerkezetek, tet födémek 
tartószerkezetei és azok merevít  
elemei 

A2 
R 60  

C 
R 45  

D 
R 30 

D 
R 15 

5 
Tet födémek térelhatároló 
szerkezetei (60 kg/m2 
felülettömegig)1,3 

A1 
REI 15 

A2 
REI 15 

C 
REI 15 

D 
 - 

E 
- 

6 Küls  teherhordó falak A1 
REI 60  

A2 
REI 45  

C 
REI 30 

D 
REI 15 

7 

Te
he

rh
or

dó
 sz

er
ke

ze
te

k 

Bels  teherhordó falak A1 
RE 60 

A2 
RE 45 

C 
RE 30 

D 
RE 15 

8 Teherhordó t zgátló falak  A1 
REI-M 60 

A1 
REI-M 45 

A1 
REI-M 30 

T zszakaszok 
elválasztására t zfal 

készítend   

9 Nem teherhordó t zgátló falak2 A1 
EI 60 

A1 
EI 45 

A1 
EI 30 

T zszakaszok 
elválasztására t zfal 

készítend   

10 T zfalak  A1 
REI-M 180 

A1 
REI-M 120 

11 T zgátló nyílászárók 
t zgátló falban 

A2 
EI 60 

A2 
EI 45  

A2 
EI 30 - 

12 T zgátló nyílászárók 
t zfalban 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90  

A2 
EI 90 

A2 
EI 60 

13 T zgátló csappantyúk 
t zszakasz-határon E 60 E 45 E 30 E 60 

14 T zgátló tömítések EI 60 EI 45 EI 30 EI 60 

15 
Középfolyosók, zárt 
oldalfolyosók határoló 
falszerkezetei 

A2 
EI 30 

A2 
EI 30  

A2 
EI 15 

B 
EI 15 

B 
- 

16 

T
zg

át
ló

 sz
er

ke
ze

te
k 

Osztószint  
A1 

REI 30 
R 30  

B 
REI 15 
R 15 

Osztószint 
nem 

építhet  be 

Osztószint 
nem 

építhet  be 

17 Küls  térelhatároló falak 3 
A2 

E (i o) 15 
EI (o i) 15 

A2 
E (i o) 15 
EI (o i) 15 

B 
E (i o) 15 
EI (o i) 15 

C 
- 

C 
- 

18 

Eg
yé

b 
sz

er
ke

ze
t 

Válaszfalak A2 
EI 15 

B 
EI 15 

C 
- 

C 
- 
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19 

Kiürítési útvonalnak számító 
lépcs k és lépcs pihen k 
tartószerkezetei és járófelületének 
alátámasztó szerkezete 

A1 
REI 30 

A1 
REI 15 - - 

20 Falburkolatok A2-s1, d0 B-s1, d0 C-s1, d0 

21 Álmennyezetek és 
mennyezetburkolatok A2-s1, d0 B-s1, d0 C-s1, d0 

22 
Határoló szerkezeteken lév  h - 
és hangszigetelések burkolattal 
vagy burkolat nélkül 

A2-s1, d0 B-s1, d0 C-s1, d0 

23 

M
en

ek
ül

és
i ú

tv
on

al
ak

 
ne

m
 t

zg
át

ló
 sz

er
ke

ze
te

i 

Padlóburkolatok Bfl-s1 Bfl-s2 Cfl-s2 
1 Ha a tet héjalás h szigetelés nélküli (hidegtet ) és az olyan anyagból készül, amelyeknek a t zzel szemben nincs számottev  ellenállása 
(A1, A2 TH < E 15) és az épületben álmennyezet vagy a teret felülr l lezáró egyéb szerkezet nem kerül beépítésre, az bármely t zállósági 
fokozatnak megfelel  csarnoképületben alkalmazható 
2 alkalmazhatóak olyan, mindkét oldalukon többréteg , A2 t zvédelmi osztályú szendvics panelek, valamint kálcium-szulfát alapú 
burkolólemez fegyverzet  szerkezetek is, melyek A1 t zvédelmi osztályú száler sítéssel rendelkeznek, és a szerkezet bels  keretváza, 
továbbá a keretvázban alkalmazott h - és hangszigetel  anyaga A1 t zvédelmi osztályú. 
3 „F tetlen épületeknél” az „I” kritérium nem követelmény. 
 



28070 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám

8. táblázat 
Többszintes lakó és közösségi t zszakaszok legnagyobb megengedett területei 

 A B C D E F G 

1  Többszintes lakó és közösségi t zszakaszok legnagyobb megengedett területei 

2  A t zszakasz t zállósági fokozata I. II. III. IV. V. 

3  A t zszakaszok rendeltetése A t zszakaszok legnagyobb területei, m2 
4 Lakó- és üdül funkció 8000 7500 4500 300 1004 

5 Szálloda, kollégium és üdül szálló 7500 6000 2000 300 - 
6 

La
kó

 

Bármely egyéb lakó funkció  4500 3000 1500 - - 
7 Könyvtár, levéltár, térképtár, tervtár 5000 3500 1000 300 100 
8 Múzeum, kiállítás 7500 5000 1500 300 100 
9 Skanzen, tájház 4500 3000 1500 300 150 

10 Színház, filmszínház, m vel dési ház 5500 4000 2000 - - 
11 

K
ul

tu
rá

lis
  

Egyéb kulturális funkciók 5000 3000 1500 400 100 
12 Bölcs de, csecsem otthon t zszakaszai 2000 1500 - - - 
13 Óvoda t zszakaszai 2500 2000 - - - 
14 Oktatási intézmények t zszakaszai 6000 5000 3000 10001 5002 
15 

N
ev

el
és

i 

Kisegít  iskola t zszakaszai 2500 1500 - - - 

16 Igazgatási és irodaépület t zszakaszai jellemz  
ügyfélforgalom nélkül 7500 6000 4000 1000 200 

17 Ig
az

ga
tá

si
 

Igazgatási és irodaépület t zszakaszai 
ügyfélszolgálat jelleggel (jellemz  
ügyfélforgalommal) 

6000 5000 3000 500 - 

18 Gyógyszálló, szanatórium, gyógyüdül , szociális 
otthon t zszakaszai 6000 4500 20003 - - 

19 Járóbeteg ellátásra szolgáló t zszakasz 6000 5000 25003 - - 
20 Fekv beteg ellátásra szolgáló, szociális t zszakasz 5000 4000 15003 - - 
21 

G
yó

gy
ás

za
ti 

Bármely egyéb gyógyászati funkció 4500 3500 12503 - - 

22 Áruház, bevásárló központ, piac és egyéb 
kereskedelmi épület t zszakaszai 10000 8000 3000 600 100 

23 Sportlétesítmények t zszakaszai 
(kizárólag sport rendeltetéssel) 15000 12000 6000 3000 - 

24 Konferenciaközpont, el adóterem 8000 6000 4000 - - 

25 

Eg
yé

b 
kö

zö
ss

ég
i 

Bármely egyéb t zszakasz, amelyben jellemz en 
helyismerettel nem rendelkez  használók 
tartózkodnak 

8000 6000 4000 - - 

26 Nyitott gépkocsitárolók 9000 7000 5500 1000 500 

27 G
ép

ko
cs

i 
tá

ro
ló

k 

Zárt gépkocsitárolók 6000 5000 4000 500 100 

1 Csak középfokú oktatási intézmény m helyénél van megengedve. 
2 Csak középfokú oktatási intézmény „E” t zveszélyességi osztályba tartozó m helyénél van megengedve. 

    3 Legfeljebb kétszintes épületnél van megengedve. 
   4 Lakó funkció kivételével 
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9. táblázat 
Középmagas lakó- és közösségi rendeltetés  t zszakaszok legnagyobb megengedett területei 

 A B C D E F G 

1 Középmagas lakó- és közösségi rendeltetés  t zszakaszok legnagyobb megengedett területei 

2 A t zszakasz t zállósági fokozata I. II.1 III. IV. V. 

3 A t zszakaszok rendeltetése A t zszakaszok legnagyobb területei, 
m2 

4 Lakó- és üdül funkció 7500 6000 - - - 
5 Szálloda, kollégium és üdül szálló 5700 4400 - - - 
6 

La
kó

 

Bármely egyéb lakó funkció 5700 4400 - - - 
7 Könyvtár, levéltár, térképtár 4000 2500 - - - 
8 Múzeum, kiállítás 5400 4000 - - - 
9 Színház, filmszínház, m vel dési ház 4500 3200 - - - 

10 K
ul

tu
rá

lis
  

Bármely egyéb kulturális funkció 4000 2500 - - - 
11 Bölcs de, csecsem otthon t zszakaszai - - - - - 
12 Óvoda t zszakaszai - - - - - 
13 Oktatási intézmények t zszakaszai 4800 4000 - - - 
14 

N
ev

el
és

i 

Kisegít  iskola t zszakaszai - - - - - 

15 Igazgatási és irodaépület t zszakaszai jellemz  ügyfélforgalom 
nélkül 6600 5300 - - - 

16 Ig
az

ga
tá

si
 

Igazgatási és irodaépület t zszakaszai jellemz  ügyfélforgalommal 6200 4900 - - - 

17 Gyógyszálló, szanatórium, gyógyüdül , szociális otthon 
t zszakaszai 5700 4400 - - - 

18 Járóbeteg ellátásra szolgáló t zszakasza 4800 3800 - - - 
19 Fekv beteg ellátásra szolgáló t zszakasza 4800 3800 - - - 

20 G
yó

gy
ás

za
ti 

Bármely egyéb gyógyászati vagy gyógyászati funkció 4800 3800 - - - 

21 Áruház, bevásárló központ, piac és egyéb kereskedelmi épület 
t zszakaszai 8000 6400 - - - 

22 Sportlétesítmények t zszakaszai 
(kizárólag sport rendeltetéssel) 12000 9800 - - - 

23 Konferenciaközpont, el adóterem 6400 4800 - - - 

24 Eg
yé

b 
kö

zö
ss

ég
i 

Bármely egyéb t zszakasz, amelyben jellemz en helyismerettel 
nem rendelkez  használók tartózkodnak 6400 4800 - - - 

25 Nyitott gépkocsitárolók 7200 5400 - - - 

26 G
ép

ko
cs

i 
tá

ro
ló

k 

Zárt gépkocsitárolók 4800 3000 - - - 
1 A 329. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó épületek kivételével. 
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10. táblázat 
Magas lakó- és közösségi rendeltetés  t zszakaszok legnagyobb megengedett területei 

 A B C D E F G 
1 Magas lakó- és közösségi rendeltetés  t zszakaszok legnagyobb megengedett területei 
2 A t zszakasz t zállósági fokozata I. II. III. IV. V. 

3 A t zszakaszok rendeltetése1 A t zszakaszok legnagyobb területei, m2 
4 Lakó- és üdül funkció 5200 - - - - 
5 Szálloda, kollégium és üdül szálló 5000 - - - - 
6 

La
kó

 

Bármely egyéb lakó funkció 5000 - - - - 
7 Könyvtár, levéltár, térképtár 3200 - - - - 
8 Múzeum, kiállítás 4500 - - - - 
9 Színház, filmszínház, m vel dési ház 3800 - - - - 

10 K
ul

tu
rá

lis
 

Bármely egyéb kulturális funkció 3200 - - - - 

11 

N
ev

el
és

i 

Fels fokú oktatási intézmények t zszakaszai 4000 - - - - 

12 Igazgatási és irodaépület t zszakaszai jellemz  
ügyfélforgalom nélkül  5400 - - - - 

13 Ig
az

ga
tá

si
 

Igazgatási és irodaépület jellemz  
ügyfélforgalommal 5200 - - - - 

14 Áruház, bevásárló központ, piac és egyéb 
kereskedelmi épület t zszakaszai 6000 - - - - 

15 Sportlétesítmények t zszakaszai (kizárólag sport 
rendeltetéssel) 10000 - - - - 

16 Konferenciaközpont, el adóterem 4400 - - - - 

17 Eg
yé

b 
kö

zö
ss

ég
i 

Bármely egyéb t zszakasz, amelyben 
jellemz en helyismerettel nem rendelkez  
használók tartózkodnak 

4400 - - - - 

18 Nyitott gépkocsitárolók 6000 - - - - 

19 G
ép

ko
cs

i 
tá

ro
ló

 

Zárt gépkocsitárolók 3000 - - - - 
1 Gyógyászati rendeltetés magas építményszint felett nem alakítható ki. Magas épületben gyógyászati rendeltetés t zszakasz mérete 
megegyezik a középmagas táblázatban foglalt méretekkel. 
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11. táblázat 
Az ipari és mez gazdasági üzemi t zszakaszok legnagyobb megengedett területei 

 A B C D E F G 
1 Az ipari és mez gazdasági üzemi t zszakaszok legnagyobb megengedett területei 
2 A t zszakasz t zállósági fokozata I. II. III. IV. V 
3 A t zszakasz 

4 T zveszélyességi 
osztálya T zterhelése 

A maximálisan megengedett t zszakasz-terület 

5 250 MJ/m2 alatt 10000 8000 - - - 
6 250-500 MJ/m2 között 8000 6000 - - - 
7 501-1500 MJ/m2 között 5000 4000 - - - 
8 

 
„A”-„B” 

1500 MJ/m2 fölött 2000 1000 - - - 
9 250 MJ/m2 alatt korlátlan korlátlan 10000 - - 

10 250-500 MJ/m2 között korlátlan 10000 8000 - - 
11 501-1500 MJ/m2 között 8000 6000 4000 - - 
12 

 
„C” 

1500 MJ/m2 fölött 4000 3000 2000 - - 
13 250 MJ/m2 alatt korlátlan korlátlan 15000 2000 - 
14 250-500 MJ/m2 között korlátlan korlátlan 12000 1500 - 
15 501-1500 MJ/m2 között 10000 8000 5000 500 - 
16 

„D” 

1500 MJ/m2 fölött 6000 4000 3000 100 - 
17 250 MJ/m2 alatt korlátlan korlátlan 20000 10000 5000 
18 „E” 250-500 MJ/m2 között korlátlan korlátlan 15000 7500 3000 
 
 
12. táblázat 
Tárolási t zszakaszok legnagyobb megengedett területei 

1 500 MJ/m2 feletti t zterhelés esetén a t zszakasz méreteket a „D” t zveszélyességi osztálynak megfelel en kell meghatározni 

 A B C D E F G 

1 Tárolási t zszakaszok legnagyobb megengedett területei 

2 A t zszakasz t zállósági fokozata I. II. III. IV. V 
3 A t zszakasz 

4 T zveszélyességi 
osztálya T zterhelése 

A maximálisan megengedett t zszakasz-terület 

5 500 MJ/m2 alatt 5000 3000 - - - 
6 501-1500 MJ/m2 között 3000 2000 - - - 
7 1501-3000 MJ/m2 között 1500 1000 - - - 
8 

 
„A”-„B” 

3000 MJ/m2 fölött 750 500 - - - 
9 500 MJ/m2 alatt 6000 5000 4000 - - 

10 501-3000 MJ/m2 között 5000 4000 3000 - - 
11 3001-6000 MJ/m2 között 2500 2000 1500 - - 
12 

 
„C” 

6000 MJ/m2 fölött 1500 1250 1000 - - 
13 500 MJ/m2 alatt 8000 6000 5000 1000 - 
14 501-3000 MJ/m2 között 6000 5000 4000 600 - 
15 3001-6000 MJ/m2 között 3000 2500 2000 300 - 
16 

„D” 

6000 MJ/m2 fölött 2000 1500 1250 150 - 
17 250 MJ/m2 alatt korlátlan 10000 8000 2000 1000 
18 „E” 250-500 MJ/m2 között1 7000 6000 5000 1000 500 
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13. táblázat 
Csarnoképületek t zszakaszainak megengedett legnagyobb területei 

 A B C D E F G 
1 Csarnoképületek t zszakaszainak megengedett legnagyobb területei 
2 A t zszakasz t zállósági fokozata I. II. III. IV. V. 
3 A t zszakasz 

4 T zveszélyességi 
osztálya Id leges t zterhelése 

A maximálisan megengedett t zszakasz-terület 

5 1500 MJ/m2 alatt 5000 4000 - - - 
6 1500-6000 MJ/m2 között 2500 2000 - - - 
7 

„A”-„B” 
6000 MJ/m2 fölött 1500 1200 - - - 

8 1500 MJ/m2 alatt 10000 8000 6000 - - 
9 1501-6000 MJ/m2 között 8000 6000 4000 - - 

10 
„C” 

6000 MJ/m2 fölött 4000 3000 2000 - - 
11 1500 MJ/m2 alatt 12000 10000 8000 2000 - 
12 1501-6000 MJ/m2 között 10000 8000 6000 1500 - 
13 

„D” 
6000 MJ/m2 fölött 5000 4000 3000 1200 - 

14 1500 MJ/m2 alatt korlátlan korlátlan 10000 4000 2000 
15 1501-6000 MJ/m2 között - - - - - 
16 

„E” 
6000 MJ/m2 fölött - - - - - 
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1. ábra 
 

A t zhatás elleni védelem kialakításának lehetséges módja 
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2. ábra 
Függ leges homlokzati t zterjedés elleni gát metszete 
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3. ábra 
Vízszintes homlokzati t zterjedés elleni gát metszete 
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4. ábra 
Magastet  tet síkból kiemelked  t zterjedés elleni gátjának metszete 

 

 
5. ábra 

Tet szinti t zterjedés elleni gát lapostet  esetén 
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6. ábra 
Magastet  tet síkban tartott t zterjedés elleni gátjának metszete 

 

 
 

G T3  > 0,90 m 
 

  ahol   
G T2 A1 t zvédelmi osztályú anyagú t zterjedési gát magassága, m, 
G T1 az A2, B, C, D, E t zvédelmi osztályú anyagból készül  
épületszerkezeteket megszakító A1 t zvédelmi osztályú anyagból 
készül  osztósáv szélessége, m. 
G T1 > 0,60 m esetén a B, C, D, E t zvédelmi osztályú csapadékvíz 
elleni szigetelés megszakításától el lehet tekinteni, ha a G T1 
szélességében a csapadékvíz elleni szigetelést felülr l A1 vagy A2 
t zvédelmi osztályba tartozó anyagú réteggel fedik. 
G T3 > 0,90 m A1 t zvédelmi osztályú anyagú t zterjedési gát 
szélessége, ahol a t zterjedés elleni gát fölött csak A1 t zvédelmi 
osztályú tet héjalás, h szigetelés és tet héjalást tartó szerkezetek 
alkalmazhatók. 
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7. ábra 
magastet  tet síkból kiemelked  t zterjedés elleni gátjának kialakítására 
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8. ábra 
Magastet  t zterjedés elleni gátjának ereszmenti meghosszabbítása 
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9. ábra 
Magastet  t zterjedés elleni gátjának ereszmenti megszakítása 
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10. ábra 
Tartószerkezetekt l dilatáltan kialakított t zfal  
lapostet n túlvezetett t zterjedés elleni gátja 

 
jelmagyarázat: 
 

1.      Acél tartószerkezet lejtésben 
2.      Acél trapézlemez térelhatároló szerkezet 
3.      Acéllemez vendégfal 
4.      Párazáró réteg 
5.      H szigetelés és ellenlejtés 
6.      Csapadékvíz elleni szigetelés, véd -elválasztó réteggel 
7.      Takarólemez 
8.      Az acéllemez vendégfal és a t zfal közötti lég- és 

párazárást biztosító tartósan rugalmas tömítés 
9.      Egyvízorros fémlemez lefedés 
10.   Kétvízorros attika lefedés nézetben 
11.   Vasbeton koszorú (esetleg vasbeton pillérekkel merevítve) 

a tégla t zfal megfelel  szilárdságára, lezárására 
12.   Szilikonkitt hézagtömítés 
13.   Kétvízorros fallefedés 
14.   Tet összefolyó helye 
15.   Az acéllemez vendégfal és a t zfal közötti ásványgyapot 

h szigetelés 
16.   Dilatációs hézag a tartószerkezet és a t zfal között 
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11. ábra 
Kett s t zfal lapostet n túlvezetett t zterjedés elleni gátja 

 
 

jelmagyarázat: 
 

1.      Acél tartószerkezet lejtésben 
2.      Acél trapézlemez térelhatároló szerkezet 
3.      Acéllemez vendégfal 
4.      Párazáró réteg 
5.      H szigetelés és ellenlejtés 
6.      Csapadékvíz elleni szigetelés, véd -elválasztó réteggel 
7.      Takarólemez 
8.      Az acéllemez vendégfal és a t zfal közötti lég- és párazárást 

biztosító tartósan rugalmas tömítés 
9.      Egyvízorros fémlemez lefedés 
10.   Kétvízorros attika lefedés nézetben 
12.   Szilikonkitt hézagtömítés 
14.   Tet összefolyó helye 
15.   Az acéllemez vendégfal és a t zfal közötti ásványgyapot 

h szigetelés 
17.   Kétvízorros fallefedés a mozgásokat felvenni képes dilatációs 

lírával 
18.   Szerkezeti dilatáció a tartószerkezetek és a t zfalak között  
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12. ábra 
Függ leges homlokzati t zterjedés elleni gát kialakítása 
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13. ábra 
Függ leges homlokzati t zterjedés elleni gát és tet síkú mentési ablak kialakítása 
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1. táblázat 
Teherhordó téglapillérek, -oszlopok 
v = a pillér kisebbik vakolatlan oldalának mérete, cm. Oszlopoknál v = átmér . 

 A B C D 
1  v [cm]  25  38  51 
2  A kialakítás módja  T zállósági határérték [perc] 
3  Vakolatlan R 120 R 180 R 240 
4  1,5 cm vastag vakolattal  R 150 R 210 R 300 

 
2. táblázat 
Teherhordó beton- és vasbetonpillérek, -oszlopok 

1)
 Fvny a nyomott vasbetét keresztmetszete, 

2)
 Fb a pillér (oszlop) keresztmetszete. 

 
3. táblázat 
Acélpillérek 

1 Az értékek az acélszerkezet saját t zállóságát is (R 15) tartalmazzák. 
2Az acéloszlopok burkolási vastagságát a burkolt elemek legkiállóbb részét l kell számítani. 
 

 A B C D E F G 
1 v (d) [cm]  20  25  30  35  40  50 
2  A szerkezet megnevezése  T zállósági határérték [perc] 
3  Betonpillér R 120  R 150 R 180  R 240  -  - 

4 
 Vasbetonpillér, 
ha Fvny  0,02 Fb

1) R 120 R 150 R 180 R 210 R 240 R 300 

5  ha Fvny  0,02 Fb
2) R 90 R 120 R 150 R 180 R 210 R 240 

6 A t zállósági határérték 1,5 cm vakolat alkalmazása esetén 30 perccel növelhet . 

 A B C D E F G 
1 T zállósági határérték [perc]1 R 30 R 60  R 90  R 120 R 150  R 180 
2  Védelem megnevezése  A védelem vastagsága [mm]2 

3 
 Körülfalazás: normál klinker 
vagy egyéb tömör égetett agyag 
téglával 

- - - 65 100 120 

4  Körülbetonozás vagy 
cementrabic védelem 25 30 40 50 60 70 
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4. táblázat 
Téglafalak 

1A vonatkozó m szaki követelmény szerint. 
 
5. táblázat 
Betonfalak 

 A B 
1 Fal vastagsága [cm]  T zállósági határérték [perc] 
2  10 REI 120 
3  15  REI 150 
4  20  REI 180 
5  25  REI 240 
6  30  REI 300 

 
6. táblázat 
Vasbetonfalak 

 A B C 
1  T zállósági határérték [perc] 

2 
Falszerkezet vastagsága [cm] Melegen hengerelt acéllal 

készítve 

 BHS 55.50 (sima) ill. 
BHB 55.50 (bordázott) jel  

acéllal készítve 
3  10  REI 120  REI 90 
4  12  REI 150  REI 120 
5  14  REI 165  REI 150 
6  16  REI 180  REI 165 
7  20  REI 240  REI 180 

 

 A B C D 
1 Vastagság [cm]  25  30  38 
2  A falazóelem anyaga  T zállósági határérték [perc] 
3  Tömör km tégla1 REI 210  -  REI 300 
4  Kevéslukú tégla1 REI 210  -  REI 300 
5  Soklukú tégla1  REI 210  -  REI 300 
6  B-30 kézi falazóblokk1  -  REI 180  - 
7  B-29 kézi falazóblokk1  -  REI 120  - 
8  Rába kézi falazóblokk1  REI 150  -  REI 240 
9  UNIFORM kézi falazóblokk1  -  REI 120  - 

10  THERMOTON kézi falazóblokk1  -  REI 120  - 
11  POROTON PF 30/1 kézi falazóblokk1  -  REI 120  - 
12  POROTON PF 45 kézi falazóblokk1  -  REI 120  - 
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7. táblázat 
Vasbeton födémszerkezetek 

1 Az értékek statikailag határozott lemezekre vonatkoznak. 
 
8. táblázat 
Vasbeton gerendák 

1 Az értékek statikailag határozott szerkezetekre vonatkoznak. 
 
9. táblázat 
T zvéd  bevonatok 

 A B C D E 

T zvéd  képesség [perc] 
ha a bevonat vastagsága [cm] Sor- 

szám 
T zvéd  bevonat megnevezése Tests r ség 

[kg/m3] 
 10 mm  15 mm  20 mm 

 1.  Mészhabarcs  1600  12  21  30 
 2.  Javított mészhabarcs  1800  15  24  33 
 3.  Cementhabarcs  1000  15  24  33 
 4.  Gipszhabarcs  850  21  30  36 
 5.  Samotthabarcs  1200  18  27  36 
 6.  Cementrabic  2000  15  24  36 
 7.  Gipszrabic  900  21  30  51 

 

 A B C D 

1  T zállósági határérték1 [perc] 

ha a lemez vastagsága [cm] 
2 

Húzott acélbetétek 
betontakarása + fél 

acélátmér  [cm] 
 3-5 cm  5,5-12 cm  12 cm-nél vastagabb 

3  1,5 REI 21  REI 30  REI 36 
4  2,0  REI 24  REI 36  REI 45 
5  2,5  REI 27  REI 45  REI 60 
6  3,0  -  REI 54  REI 66 
7  3,5  -  REI 66  REI 75 
8  4,0  -  REI 75 REI 90 

 A B C D E F G H I 

1  T zállósági határérték1 [perc] 

ha a gerenda szélessége [cm] 
2 

Húzott acélbetétek 
betontakarása + fél 

acélátmér  [cm] 
 10  15  20  25  30  35  40  50 

3  2,0  R 15  R 24 R 30  R 45 R 48  R 54 R 60  R 66 
4  2,5  R 21  R 30  R 39  R 51  R 57  R 60  R 69  R 75 
5  3,0  R 27  R 36  R 51  R 60  R 66  R 75  R 78  R 90 
6  3,5  R 30  R 42 R 60  R 66  R 75  R 84  R 90  R 105 
7  4,0  R 33  R 48 R 66  R 75  R 90  R 96  R 108  R 120 
8  4,5  R 36  R 54  R 75  R 84  R 99  R 108  R 120  R 135 
9  5,0  R 42 R 60  R 84 R 96  R 108 R 120  R 135 R 150 
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1. táblázat 
A csatlakozó épületrész szélessége 
 A B C 
1 A csatlakozó épületrész szélessége (m1) 

2 Ha a megközelít  t zoltási felvonulási út tengelyének távolsága a 
homlokzattól 

3 

 
Párkánymagasság 

8,00 m 14,00 m 

4 

6 m-ig 
6 m felett 9 m-ig 

9 m felett 12 m-ig 
12 m felett 15 m-ig 

5,0 
3,5 
3,0 
2,5 

8,0 
5,5 
4,5 
3,5 

1A csatlakozó épületrész szélességi méretét a t zoltási felvonulási út tényleges tengelytávolságának 
függvényében a táblázati értékek lineáris interpolálásával kell meghatározni. 
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2. táblázat 
Szükséges oltóvíz-intenzitás 

 A B C 

1 

 Mértékadó 
t zszakasz terület 

(m2) 

Szükséges 
oltóvíz- 

intenzitás 
(liter/min) 

2 -0-tól 50-ig -  
nagyobb, mint 50, 3 de legfeljebb 150 600 

nagyobb, múlt 150, 4 de legfeljebb 300 900 

nagyobb, mint 300, 5 de legfeljebb 500 1200 

nagyobb, mint 500, 6 de legfeljebb 800 1500 

nagyobb, mint 800, 7 de legfeljebb 1200 1 800 

nagyobb, mint 1200, 8 de legfeljebb 1 600 2 100 

nagyobb, mint 1 600, 9 de legfeljebb 2 000 2 400 

nagyobb, mint 2 000, 10 de legfeljebb 2 500 2 700 

nagyobb, mint 2 500, 11 de legfeljebb 3 200 3 000 

nagyobb, mint 3 200, 12 de legfeljebb 3 900 3 300 

nagyobb, mint 3 900, 13 de legfeljebb 4 600 3 600 

nagyobb, mint 4 600, 14 de legfeljebb 5 400 3 900 

nagyobb, mint 5 400, 15 de legfeljebb 6 200 4 200 

nagyobb, mint 6 200, 16 de legfeljebb 7 200 4 500 

nagyobb, mint 7 200, 17 de legfeljebb 8 200 4 800 

nagyobb, mint 8 200, 18 de legfeljebb 9 200 5 100 

- nagyobb, mint 9 200, 19 de legfeljebb 10 400 5 400 

- nagyobb, mint 10 400, 20 de legfeljebb 12 000 5 700 

21 - nagyobb, mint 12 000 6 000 
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3. táblázat 
Egy t zszakaszában szükséges szintenkénti fali t zcsapok száma 

 A B C D E F G 
1 Többszintes épületek Középmagas épület Magas épület 
2 egy-egy t zszakaszában szükséges szintenkénti fali t zcsapok 

3 

 
Az építmény megnevezése 

 

eg
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j
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ge
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V
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m
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t

zc
sa

p]
 

4 Lakóépület – 
 – 2 150 2 200 

5 
Igazgatási, iroda- és oktatási 
épület 
 

1 80 2 150 4 200 

6 
Egészségügyi, szociális 
intézmények, szállás jelleg  
épületek 

2 100 3 150 4 200 

7 Egyéb közösségi épületek 2 150 3 200 4 200 

8 Ipari, mez gazdasági, 
termel , tárolási épületek 2 150 3 150 4 200 
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1. táblázat 
A tárolási egységekb l kialakított t zszakaszok területei és a közöttük tartandó t ztávolságok 
meghatározása 

 
2. táblázat 
Szilárd éghet  anyagok tárolása szabadban 

 A B C D E 

1 Az építmény t zállósági 
fokozata 

2 I-II. III. IV-V. 

3 

A tárolt anyag megnevezése 
A tárolási egység méretei 

(m) (szélesség x hosszúság 
x magasság) 

Az építményt l való távolság 
méterben1 

4 Éghet  "C"-"D" alapanyag félkész 
és készáru2 10x10x5 20 30 40 

5 
Papír, rongy, éghet  hulladék2 
háztartási hulladékgy jt  
kivételével 

6x20x8 12 14 16 

6 Faforgács, f részpor2 4x20x2 12 14 16 
7 Gömbfa és t zifa2 6x20x4 8 10 12 

8 F részáru, fa-, m anyag láda 
(göngyöleg) 6x20x8 10 12 16 

9 Szalma és szálas takarmány3 10x30x8 20 30 40 

10 Öngyulladásra hajlamos szén 
(barna t zeg)4 40x10x2 4 6 8 

11 Kazánházi salak - 15 20 25 

12 
Feketeszén, koksz és zsákos 
m trágya az ammónium- nitrát 
kivételével 

- 2 4 6 

1 Egyes távolsági értékek legfeljebb 10 méterig térfogatarányosan csökkenthet k akkor, ha a tárolási egységek össztérfogata 
kisebb a táblázati méretb l  
adódó térfogatnál.  
2 A távolság mértéke a tárolt éghet  anyag magassági méretéig csökkenthet , ha az építmény tárolási egység fel li 
homlokzatát nyílásnélküli t zfalként, tet födémek tartó- és térelhatároló szerkezetét, továbbá fedélhéjalását nem éghet  
anyagból alakították ki.  
3 A távolság éghet  anyagú, illet leg éghet  tet héjazatú épülett l 15 méterre, a szomszédos telek egyéb építményét l 8 méterre, 
saját tulajdonú egyéb építményt l 4 méterre csökkenthet , ha csak 3 méternél nem magasabb és 45 m3-nél nem nagyobb 
össztérfogatban helyeznek el szalmát, vagy szálas takarmányt. Szér n és rostnövénytárolón, valamint mez n (határban) a kazlak 
mérete 10x50x8 méter lehet.  
4 Er m i felhasználás esetén a tárolási egység méreteit - a t zvédelmi hatóság - a technológia függvényében ett l eltér en is 
megállapíthatja.  

 A B C D E 

1 A t zszakasz A t zszakaszok egymás közötti t ztávolságai (m), ha a szomszédos 
t zszakasz t zveszélyességi osztálya 

2 t zveszélyességi osztálya alapterülete, m2 „C” „D” „E” 
3 „C” 1 500 16 14 12 
4 „D” 2 000 14 12 10 
5 „E” 10 000 12 10 6 
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3. táblázat 
Kétszintesnél magasabb lakóépületek, valamint közösségi épületek t ztávolsága 

 A B C 

1 Kétszintesnél magasabb lakóépületek, valamint közösségi épületek 
t ztávolsága 

2 Épület rendeltetése 
Minimális 
t ztávolság 

(m) 

Maximális  
t ztávolság 

(m) 

3 Kétszintesnél magasabb többszintes 
lakóépület 3 12 

4 Középmagas lakóépület 5 20 

5 Magas lakóépület 10 30 

6 M vel dési, kulturális, oktatási, nevelési, 
vallási épület 4 16 

7 Középmagas m vel dési, kulturális, oktatási, 
nevelési, vallási épület 6 24 

8 Magas m vel dési, kulturális, oktatási, 
nevelési, vallási épület 12 36 

9 Egészségügyi és szociális épület 4 16 

10 Középmagas egészségügyi és szociális épület 6 24 

11 Magas szociális épület 12 30 

12 Kereskedelmi, ellátó-, szolgáltató épületek 5 18 

13 Középmagas kereskedelmi, ellátó-, 
szolgáltató épületek 10 24 

14 Magas kereskedelmi, ellátó-, szolgáltató 
épületek 15 30 

15 Iroda-, igazgatási-, szállásépületek 4 16 

16 Középmagas iroda-, igazgatási-, 
szállásépületek 6 24 

17 Magas iroda-, igazgatási-, szállásépületek 12 30 
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4. táblázat 
Az „A” és „B” t zveszélyességi osztályú helyiséget tartalmazó, valamint az „A”-„C” 
t zveszélyességi osztályú és az 500 m2-nél nagyobb „D”-„E” t zveszélyességi osztályú ipari, 
tárolási, mez gazdasági rendeltetés  épületek t ztávolsága 

 A B C D 

1 

Az „A” és „B” t zveszélyességi osztályú helyiséget tartalmazó, valamint az 
„A”-„C” t zveszélyességi osztályú és az 500 m2-nél nagyobb „D”-„E” 

t zveszélyességi osztályú ipari, tárolási, mez gazdasági rendeltetés  épületek 
t ztávolsága 

2 Épület rendeltetése 
Minimális 
t ztávolság 

(m) 

Maximális  
t ztávolság 

(m) 

3 „A” és „B” t zveszélyességi osztályú épület 41 302 

4 Legfeljebb 500 MJ/m2 
t zterhelés  épület 4 16 

5 500 MJ/m2 és 3000 MJ/m2 
közötti t zterhelés  épület 8 25 

6 

„C” és „D” 
t zveszélyesség

i osztályba 
tartozó épület 3000 MJ/m2-nél nagyobb 

t zterhelés  épület 12 30 

7 „E” t zveszélyességi osztályba tartozó épület 33 12 
1 a t ztávolság a nyílás nélküli fal felület esetében értelmezend  és a robbanási túlnyomás  
levezetése az ellenkez  oldalra tervezett 
2 figyelembe véve az egymással szembenálló hasadó- nyíló felületeket  
3 a távolság a t zoltóság beavatkozása miatt indokolt 
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1. ábra 
A biztonsági jelek elhelyezése 

 
 
 
 
2. ábra 
A biztonsági jelek elhelyezésének változatai 

Ábra Leírás 

 

Sík jel fallal 
párhuzamos 
felszerelése. 

 

Falra mer legesen 
szerelt kétoldalas jel. 

 

Mennyezetre 
függesztett, kétoldalas 

jel. 
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Panoráma jel, ez 
biztosítja a legjobb 

láthatóságot. 

 
 
3. ábra 
A biztonsági jel rögzítési magassága 

 
 



22. melléklet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez
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1. táblázat 
A kiürítés megengedett id tartama 

 A B C D E 

1 

A kiürítés megengedett id tartama 
(t meg ) I –V. t zállósági fokozatba sorolt 

t zszakaszból, épületb l, vagy 
építményb l perc 

2 

Kiürítési 
szakasz 

Kiürítend  helyiség, t zszakasz, építmény 
Megnevezése 

I.-II. III. IV.-V. 

3 Els  szakasz 
t 1 

Nagyforgalmú, vagy tömegtartózkodásra 
szolgáló, valamint „A – B” t zveszélyességi 
osztályba sorolt helyiségek. 

1,5 1,0 0,75 

4  Huzamos tartózkodásra szolgáló, vagy „C–E” 
t zveszélyességi osztályba sorolt helyiségek. 2,0 1,5 1,0 

5 

 Egyszintes 
csarnok 1/. 2/, 
ha a bels  
térfogata 

Legfeljebb 5000 m3 2,0 1,5 1,0 

6   5 001 – 10 000 m3 között 2,5 2,0 1,5 
7   10 001 – 20 000 m3 között 3,0 2,5 2,0 
8   20 001 – 40 000 m3 között 3,5 3,0 2,5 
9   40 001 – 80 000 m3 között 4,0 3,5 – 

10   80 001 – 160 000 m3 között 4,5 4,0 – 
11   160 000 m3 felett 5,0 4,5 – 

12 
Második  
szakasz  

t 2 

Nagyforgalmú, vagy tömegtartózkodásra 
szolgáló, valamint „A – B” t zveszélyességi 
osztályba sorolt t zszakaszok, épületek. 

6,0 5,0 1,5 

13 
 Huzamos tartózkodásra szolgáló, vagy „C–E” 

t zveszélyességi osztályba sorolt t zszakaszok,  
épületek. 

8,0 6,0 2,5 

14  Szabadtéri rendezvények veszélyeztetett területei 4,0 
1/ Csak akkor, ha legalább két közvetlenül a szabadba nyíló kijárati ajtókkal és hatásos h - és füstelvezet vel 

rendelkezik. 
2/ Az „A” és „B” t zveszélyességi osztály esetén a megengedett kiürítési id tartamot 25%-kal csökkenteni kell. 
 
2. táblázat 
Kiürítési sebességek 

 A B C D 
1 Haladás lépcs n, m/min 

2 

A helyiségben, vagy a 
veszélyeztetett területen egy 

f re jutó alapterület (m2)  

Vízszintes haladási 
sebesség m/min lefelé fölfelé 

3 
1-ig 

1 felett 25-ig 
25 felett 

16 
30 
40 

10 
20 
20 

8 
15 
15 

 
3. táblázat 
Kiürítéshez számításba vett személyek 

 A B C 
 Rendeltetés F /m2, egyéb Megjegyzés 

1. Gépkocsi parkoló terület 1 f /gépkocsi 

 Ha a tárolt gépjárm vek használói 
jellemz en a hozzá tartozó épület 
használóiból állnak, az épületben 
tartózkodók létszámához a parkoló 
létszámát nem kell hozzáadni 
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2. Lakás 4 f /lakás 

A létszám figyelembe veszi azon esetet, 
amikor a normál használattól eltér  
tevékenység folyik a lakásban, 
(házibuli, rendezvény) mely a tényleges 
lakószám növekedésével jár 

3. Iroda 1 f / minden megkezdett 
6 m2 

Nagyteres irodáknál is érvényes fajlagos 
létszám 

4. Tárgyalók 1 f /3 m2 

 Ha a tárgyalók használói jellemz en a 
hozzá tartozó épület használóiból állnak, 
az épületben tartózkodók létszámához 
csak a tárgyalóknál figyelembe vett 
létszám felét kell hozzáadni 

5. Bevásárló központok, 
raktáráruházak, üzletek 1 f / 5 m2 

Valamennyi, a vásárlók által használt 
térrész alapterületét számításba kell 
venni, különösen az eladótereket és a 
közleked ket. A vizes helyiségeket és a 
kizárólag raktározásra szolgáló 
területeket figyelmen kívül lehet hagyni.

6. El csarnokok általában 2 f /1 m2 

különösen stadionok, színházak, 
középületek esetén 
A t zszakasz vagy épület 
befogadóképességéhez legalább a fenti 
létszám felét szükséges figyelembe 
venni 

7. 
Fekv beteg ellátó egészségügyi 

létesítmények helyiségei, emeletei, 
t zszakaszai, épületei 

A betegágyszám 
kétszerese 

A fajlagos mutatóba a betegek mellett a 
látogatók és az intézmény dolgozói is 
beletartoznak 

8. Kiállítóterek. (múzeum, kiállítás, 
galéria) kiállító helyiségei 1 f /2 m2 

 

9. Éttermek és többcélú termek 1f /1,5 m2 
A megadott adat a legkedvez tlenebb, 
ül hely nélküli elrendezésre vonatkozik 

 
10. 

Diszkók, popkoncertek, szabadtéri 
tömegrendezvények ül helyek 

nélkül 
4 f /m2 

A látogatók rendelkezésére álló, a 
rögzítetten beépített bútorokkal 
csökkentett nettó hasznos alapterület  

11. Lelátó tribünök állóhellyel 4 f /m2 A közleked átjárók nélkül 

12. Templomok, vallási létesítmények 
rendezvényterei Ül helyek + 1 f /1 m2 Az ül helyek közötti közleked kön és a 

karzaton is tartózkodást feltételezve 

13. Uszodák, élményfürd k, 
gyógyfürd k medenceterei 1 f /3 m2 

Valamennyi, a közönség által szabadon 
használt terület és vízfelület figyelembe 
vételével 

 



23. melléklet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez
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1. táblázat 
Alkalmazott jelölések és meghatározások 

 A B C D 

1 Bet -
jel Megnevezés 

 
Mértékegység Meghatározás 

2 p T zterhelés MJ/m2 Az LII. fejezete szerint 

3 pv Számított t zterhelés MJ/m2 A mértékadó t zid tartam számításához származtatott 
t zterhelés 

4 pn Id leges t zterhelés MJ/m2 

Ugyanaz, mint a p, de csupán az éghet  berendezés 
(bútor, textília, technológiai berendezések tölt anyaga, 
szigetelése, megmunkált termékek, azok meg nem 
munkált el készített anyaga, raktározott anyagok, 
csomagoló anyag) tömege alapján számítva 

5 ps 
 Állandó t zterhelés MJ/m2 Ugyanaz, mint a p, de csak a nem mozgatható és 

éghet  épületszerkezetek alapján számítva 

6 
M 
 
 

Az éghet  anyag tömege kg A pn, és a ps számításához figyelembe vett valamennyi 
anyag tömege 

7 H F t érték MJ/kg Az éghet  anyagok 1 kg-jának elégetéséb l kinyert 
h mennyiség 

8 am 
 Anyagjellemz  tényez  - Az anyagok leégési sebességét kifejez  jellemz  

9 fc 
Átszámítási tényez , 

0,066 
m2perc 

M J 
A 16,75 MJ/m2 t zterhelést képvisel  anyagmennyiség 
teljes elégése által el idézett 1 perc t zid tartam 

10 tMO Els dleges t zid tartam perc A számított t zterhelésb l származtatott id tartam 

11 fl Légellátási tényez  - 
A helyiség, vagy a t zszakasz küls  nyí1ászárói, 
nyílásai, felülete és a padlófelület arányától függ  
tényez  

12 S Padlófelület m2 A helyiség, vagy a t zszakasz területe 

13 So 
Nyílászárók, 

nyí1ások felülete m2 A helyiség, vagy a t zszakasz küls  ajtóinak, ablaka- 
inak nyílásainak felülete 

14 fm Belmagassági tényez  - A helyiség, vagy a t zszakasz belmagasságával 
összefügg  tényez  

15 mb Belmagasság M A belmagasságok átlagolt értéke a helyiségben, 
vagy a t zszakaszban 

16 ft 
T zoltási hatékonysági 

tényez  - A t zoltási adottságokat kifejez  tényez  a mértékadó 
t zid tartam számításához 
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17 lv Vonulási távolság km 
A t z helye és a t zoltóság készenléti helyét l 
(szertártól) való távolsága a t zoltó járm  által 
használható útvonalon mérve 

18 tm A t z várható 
id tartama perc A tMo módosított értéke az f1, fm és az ft tényez kkel 

19 fr Rendeltetési tényez  - 
Az egyes épületszerkezeteknek az épület 
állékonyságának fenntartásában fennálló szerepét 
kifejez  tényez  

20 fb Biztonsági tényez  - Az épület funkciójától és szintszámától függ  tényez  

21 TM Mértékadó t zállósági 
határérték perc 

A vizsgált épület adott szerkezetével szemben 
támasztott, a számított t zterhelés alapján meghatározott
követelmény 
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2. táblázat 
Éghet  anyagok f t értéke (Hi) és tests r sége1 

A B C D 
 

 Anyagok megnevezése 
F t érték 

(Hi) 
MJ/kg 

Tests r ség 
kg/m3 

 Fa (Idetartoznak az összes faanyagok és fából 
készült termékek, hulladékok) 16,75 600 - 900 

 Cellulóz 15,07 1500 
Fa, papír, Papír 15,90 700-1200 
Kéreg Parafa 16,75 240 
 Farostlemez 18,84 800-1500 
 Dekoritlemez 20,09 4800 
 Koksz 29,31 800-1850 
 Antracit 33,49 1300-1700 
 K szén 31,40 1200-1500 
 Barnaszén 20,93 1200-1500 
 Lignit 18,84 600-1000 
 Szén (brikett) 20,09 1200-1400 
 T zeg 15,49 900-1200 
Tüzel  Faszén 30,14 250 
Anyagok F t olaj 41,87 950 
 Benzin 46,05 800 
 Petróleum 42,91 800 
 K szénkátrány 34,75 1100 
 Dízelolaj 41,87 800 
 Gázolaj 41,03 800 
 Metán 55,68 400 
 Propán 50,24 500 

 Gyapot 16,75 700 
 Selyem 18,84 1000 
Szövetek, Gyapjú 23,02 60-130 
B rök M selyem 16,75 15 
 Szövet (ide tartoznak az összes ruházati termékek) 20,93 300 
 B rök 20,93 860-1200 

 Természetes gumi 41,87 1300-1450 
 Gumiabroncs 25,12 500 
 Polietilén 46,47 920 
 Polipropilén 46,47 900 
 Polisztirol 40,61 32-35 
 Poliakrilnitril 31,40 1120 
 Poli(metil-metakrilát) 26,80 1190 
 Kemény PVC 19,26 1550 
 PVC-padló 15,49 1400 
 Textilalátétes PVC m b r 18,84 1400 
 Poliuretánhab2 29,30 1200 
 Poli(vinil-acetát) 23,02 1200 
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Gumik Vinilazbeszt (csempe) 5,44 1350 
és m anyagok Poliizobutilén (Neoacid) 16,75 1400 
 Üvegszálas poliészterlemez 20,93 1500 
 Poliamid 30,98 1138 
 Epoxigyanta 31,40 1150-3200 
 Fenol-formaldehid gyanta 30,14 1240 
 Fenol-formaldehid gyanta szervetlen 

tölt anyaggal 16,33 1300-3000 

 Fenol-formaldehid gyanta faliszt tölt anyaggal 
(bakelit) 25,96 - 

 Polikarbonát 30,98 1200-1510 
 Karbamid-formaldehid gyanta 25,12 1550 
 Celluloid 17,58 1180-1300 
 Poliformaldehid 17,16 1425 
 Vulcanfiber 15,91 1300 
 Poli(tetrafluor-etilén) 4,18 2100-2400 

  Gabonafélék (ide tartoznak a rozs, kukorica, liszt) 16,75 700 
 Széna 16,75 250 
Takarmányok, Szalma 14,65 150 
Élelmiszerek Keményít  16,75 800 
 Cukor 16,75  750-1100 
 Zsír 41,87 920-940 

 Aceton 31,15 792 
 Anilin 36,63 1250 

 Benzol 41,87 900 
 Fenol 32,65 1300 
 Etil-alkohol 29,30 800 

Vegyi anyagok Formaldehid 18,67 1240-3000 
 Glicerin 18,17 1250 
 Metil-alkohol 22,82 800 
 Toluol 41,87 866 
 Tiszta szén (karbon) 33,49 1400-1900 
 Kén 10,46 2100 
 Foszfor 25,12 1820-2200 
 Kaucsuk - 1170 

Vegyi anyagok Parafa - 9700 
 Bitumen - 1050 

1 Nem folytonos térkitöltés  anyagok, vagy termékek esetén halmazs r ség 
2 Alapanyag fázisban habosítás el tt 
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3. táblázat 
Egyes éghet  anyagfajták leégési sebességének jellemz  értékei (ami) 

 A B 

Sor-
szám 

 
Az anyagok jellemz i 

 
ami  értéke 

1. Éghet  m anyagok a PVC lap kivételével, (polisztirolhab, poliuretánhab) 1,5 

2. 
Anyagok 1 cm vastagságig, kb. az anyag vastagságának megfelel  légrétegekkel egy- 
másra helyezve, (éghet  porok (szénpor) széna, szalma, fagyapot, faforgács, papír és 
textilhulladékok, m anyag- hulladékok és a nyesedékek linóleum, PVC-hab) 

1,3 

3. 
1-2,5 cm vastag anyagok nagy légrétegekkel elhelyezve, fatáblák, falécek és lemezek, 
faforgács lapok, közszükségleti cikkek (textil, lábbeli, játékok, divatáru) polcokon 
kirakva van tárolva 

1,1 

4. 
Anyagok 1 cm vastagságig szorosan lerakva vagy sajtolva, sajtolt széna, szalma, 
textilszálak (a gyapjú kivételével) makulatúra 1,1 

5. 
25 MJ/kg és nagyobb h termel  képesség  anyagok 1 cm vastagságig, tekercsben, cso-
 magban tárolva, lemez, fólia, gumi vagy m anyag (a kemény PVC és a teflon 
kivételével) 

1,1 

6. 200 °C alatt lágyuló vagy folyó anyagok, (szalonna, vazelin, aszfalt) 1,1 

7. Faanyagú bútor (pántolással együtt), f részáru 2,5-4 cm vastagságig hézagosan 
elhelyezve 0,9 

8. Anyagok 4 cm-nél nagyobb vastagságban hézagosan lefektetve, fagerendák, vastag 
táblák, egyéb faelemek 0,9 

9. 
25 MJ/kg h termel  képesség alatti anyagok 1 cm vastagságig, tekercsben, csomagban  
tárolva, 40 cm vastagságig (b rprém, nyersb r, méteráru, sajtolt nyersb r, papír 
tekercsek 40 cm átmér ig) 

0,9 

10. Szabadon fekv  (tárolt) jól terül  élelmiszeripari termékek, (magok, liszt, cukor) 0,9 
11. Tufa (száraz), faszén 0,9 

12. 
Közszükségleti cikkek (textil, lábbeli, divatáru, játékok, kemény PVC-termékek) 
szilárd, tömör egységekben tárolva, emel lapon, konténerben 0,7 

13. Könyvek, folyóiratok, archív dokumentáció 0,7 

14. 40 cm-nél nagyobb vastagságú vagy átmér j  tömören tekercsben vagy csomagban 
tárolt anyagok, papír, fatáblák 0,6 

15. Barnaszén, k szén, koksz 0,5 

16. Éghet , s rített gázok, (propán, bután, egyéb éghet  gázok, világítógáz, 
hidrogén, acetilén) 1,5 

17. 
100 °C alatti lobbanáspontú folyadékok, amelyek a gyártási folyamatban forráspontig 
melegednek 1,5 

18. 
21 °C alatti lobbanáspontú folyadékok, melyek a gyártási folyamatban a lobbanáspontig 
melegednek, de a h mérsékletük nem éri el a forráspontot 1,2 

19. 
21-100 °C lobbanáspontú folyadékok, amelyek a technológiai folyamatban a g zök 
lobbanáspontjáig melegednek, de h mérsékletük nem éri el a forráspontot 1,2 

20. 
21-55 °C lobbanáspontú folyadékok, melyek a gyártási folyamatban a g zök lobbanás- 
pontja alatti h mérsékletre melegednek 1,1 

21. 
55 °C-nál magasabb lobbanáspontú folyadékok, amelyek a gyártási folyamatban a 
g zök lobbanáspontjánál alacsonyabb h mérsékletig melegednek 0,9 

22. 
100 °C-nál magasabb lobbanáspontú folyadékok, amelyek a technológiai folyamatban a 
g zök lobbanáspontjánál 50 °C-nál alacsonyabb h mérsékletig melegednek 0,8 

23. 100 °C feletti lobbanáspontú folyadékok, amelyek a gyártási folyamatban a g zök lob- 
banáspontjánál 50 °C-kal alacsonyabb h mérsékletig melegednek 0,7 

 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám 28105

4. táblázat 
A helyszíni tényez  (ft) értékei 

 A B C D E F G 

1 

 
A helyszín oltóanyag- és eszköz-
(t zoltó-berendezés) ellátottsága 

 

 
Az f t értékei, ha a helyszín t zvédelmi jellemz i 

2  - a b c a) és c) b) és c) 

3 Oltóvíz nem közm hálózatról 1.00 0.90 0.60 0.75 0.65 0.55 

4 Oltóvíz közm hálózatról 0.95 0.85 0.55 0.70 0.60 0.50 

a) Automatikus t zjelz -berendezéssel van ellátva  
b) Önm köd  t zoltó és t zjelz -berendezéssel van ellátva 
c) Létesítményi t zoltósággal rendelkezik 
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5. táblázat 
Rendeltetési tényez  (fr) értékei 

 A B C D E F 

 
Az fr értéke, ha az épület t zállósági fokozata 

 
 
 

 
Az épületszerkezet megnevezése 

 
I. II. III. IV. V. 2 

1. Teherhordó fal, pillér, oszlop, lépcs házi 
fal 1,5 1,5 1,2 1,0 0,751 

2. T zfal 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

3. 
T zgátló fal, rendeltetési egységek 
elválasztó falai 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

4. T zgátló födém, pince- és alagsori födém 1,5 1,2 1,0 0,75 0,5 

5. 
Nem teherhordó, küls  térelhatároló falak  
(önhordó, vázkitölt , függönyfal) 0,75 0,5 0,5 0,53 0,2 

6. A tet födém térelhatároló szerkezetei 0,75 0,5 0,5 0,1 0,0 
7. Rendeltetési egységen belüli válaszfal 0,75 0,5 0,2 0,23 0,0 

8. 
Felvonóakna és gépház falai, szell z akna 
fala épületen belül 1,0 1,0 

 
1,0 1,0 1,0 

9. 
A felvonóakna és gépház falai, 
szell z akna 

fala épületen kívül 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

10. 
Emeletközi födém, lépcs k, lépcs pihen k 
tartószerkezetei épületen belül 1,0 1,0 0,75 0,5 0,2 

11. 
Lépcs k, lépcs pihen k tartószerkezetei, 
épületen kívül 0,75 0,75 0,75 0,3 0,0 

12. Tet födém tartószerkezetei, tet tér alatti 
födém 1,0 1,0 0,5 0,2 0,1 

1  Lépcs házi falra V. t zállósági fokozatú épületben érték nincs. 
2  Csak kétszintes épület esetén. Egyszintes épületek esetén t zállósági határérték nincs. 
3  Egyszintes épületek esetében fr = 0,0 
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6. táblázat 
Biztonsági tényez  értékei (fb) 

 A B C D E 

1 Megnevezés Az fb biztonsági tényez  értéke 

2 

 
Épület 1) 
 
 

Szerkezet 

Közép-
magas
épület 

3-5 szintes 
épület 

1-2 
szintes 
épület 

3 
 

Els rend  
szerkezetek 2) 

 
1,3 1,2 1 

4 

 
Lakóépületek 
Szálló jelleg  
épületek  
Iskolák  
Igazgatási és Irodaépületek Másodrend  

Szerkezetek3) 
1,2 

 

 
1,1 

 
1 

5 Els rend  
Szerkezetek 

 

1,4 1,2 1,1 

6 

Kiskorú gyermekek 
intézményei  

  Nem fekv beteg 
Elhelyezéséül szolgáló 
Egészségügyi épületek  
Kereskedelmi és 
szolgáltató 
Épületek  

 
Másodrend  
szerkezetek 3)

 
1,3 

 
1,2 

 
1,1 

7 

 
Els rend  
szerkezetek 

 

 
1,8 

 

 
1,8 

 

 
1,4 

 

8 

M vészeti el adásra 
szolgáló épületek  
Mozgásukban korlátozott 
Személyek elhelyezésére 
szolgáló épületek 
Kényszertartózkodási 
épületek 

Másodrend  
szerkezetek 1,5 1,5 1,3 

9 Els rend  
szerkezetek 

 
1,8 

 

 
1,8 

 

 
1,4 

 

10 

Egyéb rendeltetés  épület 
Másodrend  
szerkezetek 1,5 1,5 

 1,3 
1) Az egyes építményeket a 755. §–860. § fejezet vonatkozó táblázata alapján kell meghatározni. 
2) Tartóelemek, amelyek tönkremenetele az épület állékonyságát, valamint az élet- és vagyonmentést  

dönt en befolyásolja 
3) Tartóelemek, amelyek tönkremenetele az épület állékonyságát, valamint az élet- és vagyonmentést 

 dönt en nem befolyásolja 
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7. táblázat 
Lakó- és közösségi épületek, épületrészek normatív t zterhelési értékei 

 A B 

Sorszám Az épület rendeltetése Normatív1 t zterhelés (P) 
MJ/m2 

1 ABC-áruház 400 
2 Autóalkatrész bolt 300 
3 Autószalon 200 
4 Bank 300 
5 Bevásárlóközpont 400 
6 Borozó, borpince 80 
7 B ráru, b rdíszm  700 
8 Bútorbolt, bútoráruház 600 
9 Bútorkiállítás 500 

10 Cip bolt 500 
11 Dohánybolt 500 
12 Erny bolt, erny javító 300 
13 Eszpresszó 300 
14 Édességbolt 800 
15 Ékszerbolt 300 
16 Étterem 300 
17 Festékbolt 1000 
18 Filmszínház 300 
19 Fodrászat 400 
20 Gépipari kiállítás 80 
21 Gumiáru szaküzlet 600 

22 Gyermekotthon 
-raktárak 

400 
600 

23 Gyógyszertár 
- raktárak 

800 
1000 

24 Háztartási bolt 800 
25 Háztartásikészülék-szaküzlet 300 
26 Hús- és hentesáru 40 
27 Illatszerbolt 1000 
28 Iroda (államigazgatás) 600 
29 Iroda (üzemi) 1000 
30 Iroda (kereskedelmi) 800 

31 
Iskola (tanterem, iroda) 
- könyvtár 
- szertár 

300 
800 
400 

32 Italárubolt 600 
33 Játékbolt 500 
34 Kenyér- és péksütemény bolt 300 

35 
Kórház (betegszobák, irodák) 
- laboratóriumok 
- kötszer-, fehérnem raktár 

300 
400 
800 

36 Könyvesbolt 1000 
37 Könyvtár 2000 
38 Lakások 400 
39 Mozi (lásd filmszínház)  
40 Múzeum 400 
41 Óra- és ékszerbolt 300 
42 Orvosi rendel  200 

43 Óvoda, bölcs de 
- raktárak 

300 
500 

44 Öltöz , faszekrényes 400 
45 Öltöz , fémszekrényes 200 
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46 Öltöz , fogasos 500 
47 Panzió 300 
48 Papír- és írószerbolt 700 
49 Postahivatal 400 
50 Rádió-televízió szaküzlet 400 
51 Régiségbolt, antikvárium 700 
52 Rövidáru szaküzlet 700 
53 Ruházati bolt 600 
54 Ruhatár 800 
55 Söröz  100 
56 Sport- és játékszerbolt 800 
57 Számítóközpont 400 

58 

Szálloda, kollégium, 
munkásszállás 
-szobák 
- szolgáltató rész 
- ruharaktárak 

 
500 
400 
700 

59 

Színház, m vel dési ház 
- néz tér 
- ruhatár 
- színpad 
- díszlettároló 

 
500 
800 
500 
1000 

60 Szociális otthon 350 
61 Sz nyegbolt 800 
62 Takarékpénztár 300 
63 Templom 200 
64 Textilbolt 600 
65 Üveg-porcelán üzlet 200 
66 Üzemi étkezde 300 
67 Vas- és edénybolt 300 
68 Vet magbolt 600 
69 Vendégl , étterem 300 
70 Virágüzlet 80 
71 Zenem bolt 300 
72 Zöldség- és gyümölcsbolt 200 

1 Az épületszerkezetek éghet  anyagai nélkül 
 
8. táblázat  
Ipari és szolgáltatótevékenység normatív t zterhelési értékei 

 A B 

Sorszám A technológia megnevezése Normatív1 t zterhelés (P) 
MJ/m2 

1 Acélárugyártás 200 
2 Acélolvasztó 40 
3 Autójavító (szerelés) 300 
4 Autókarosszéria 200 
5 Autólakkozó 500 
6 Ácsüzem 700 
7 Betonelemgyártás 50 
8 B rgyártás 500 

9 Bútorgyártás (fabútorok) 
- bútorlakkozó 

500 
500 

10 Bútorgyártás (fém) 300 
11 Cip gyártás 500 
12 Cukorgyártás 800 
13 Csokoládégyártás 400 
14 Csokoládécsomagolás 800 



28110 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám

15 Dohánygyártás 
-dohánycsomagoló 

200 
600 

16 Ecetgyártás 
-ecetsav 

80 
200 

17 Ecset- kefe- sepr gyártás 700 
18 Enyvüzem 800 
19 Élelmiszer-csomagolás 800 
20 Éleszt gyártás 800 
21 Épületasztalos üzem 800 
22 Étkezési zsír (olvasztó) 1000 
23 Étolaj 1000 
24 Faforgácslap 300 
25 Faforgács-felületképzés 800 

26 

Faipari –f részüzem 
-faszárító 
-faforgácsoló 
-faimpregnálás 
-faipari gyártmányok 
-furnérgyártás 
-faárulakkozó 

400 
800 
500 
3000 
500 
800 
500 

27 Fedéllemezgyártás 2000 
28 Fénycs - és izzógyártás 300 
29 Fénymásolás 400 
30 Festék- és lakkgyártás 5000 
31 Festékkever  üzem 2000 
32 Filmáru gyártás 800 

33 Filmkópia (vágás, hangosítás, 
szinkronizálás) 600 

34 Filmlaboratórium (hívás, 
nagyítás) 300 

35 

Fonoda 
-fonodai gépterem 
-farkasolás (tépés) 
-orsózó 
-gyapjúfonó 
-cérnázó 

 
300 
300 
600 
600 
300 

36 Galvanizáló 200 

37 Gépkocsitároló (személy-gépkocsi) 5 
db-ig 300 

38 Gépkocsitároló 5 db felett 200 
39 Gipszgyártás 80 
40 Gumiárugyártás- és javítás 600 
41 Gumivulkanizálás 1000 
42 Gyertyagyártás 1000 

43 
Hajógyártás 
- fa, m anyag 
-fém 

 
600 
200 

44 Hangszergyártás fából 600 
45 Hanglemezgyártás 600 
46 Háztartási vegyi áru 2000 
47 Hordógyártás 600 
48 Hullámpapírgyártás 800 

49 
Huzalgyártás 
- szigetelt 
- nem szigetelt 

 
300 
80 

50 
H t ház 
- gyümölcs, zöldség 
- hús, tejtermék 

 
400 
1000 
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- olaj, zsír 2000 
51 Írószergyártás 500 
52 Játékgyártás (fa, m anyag) 500 
53 Játékterem 100 
54 Jutagyártás 500 
55 Kakaóporgyártás 800 
56 Kábelgyártás (acél) - 

57 Kárpitozott bútor (habanyag 
nélkül) 500 

58 Kávépörköl  400 
59 Kátránytermékek 800 
60 Kefe- és sepr gyártás 700 
61 Keményít gyártás 2000 
62 Keszty gyártás 500 
63 Kittgyártás 1000 

64 Kosárfonás és egyéb háncs- 
fonás 400 

65 Kötszergyártás 400 

66 

Laboratóriumok 
- orvosi 
- vegyi 
- villamos 
- foto 
- fémipari 
- fizikai 
- fogtechnikai 

 
200 
500 
200 
100 
100 
200 
300 

67 Lik rgyártás 400 
68 Linóleumgyártás 500 
69 Magnetofon-, képmagnó- átjátszás 400 
70 Malom 2000 

M anyagfeldolgozás ésgyártás 
- alapanyaggyártás 

 
3000 

- m gyantagyártás 3000 
- m anyag keménylemez 800 
- m b rgyártás 100 
- m b r termék 400 
- m anyaghegesztés 700 
- fröccsöntés 500 
- m anyagszabás 400 
- m anyaghab termék gyártás 600 
- m szálgyártás 600 

71 

- m selyemgyártás 300 
72 M trágyagyártás 200 
73 Mustárgyártás 400 
74 M terem (fest ) 500 
75 Nádfonat-, nádpallógyártás 400 

76 Nyomdai gépterem 
- csomagoló 

2000 
300 

77 Órajavítás 300 
78 Ostyakészít  300 
79 Öntvényasztalos 600 
80 Papírkartongyártás 800 
81 Parafagyártás 500 
82 Parkettagyártás 2000 
83 Ragasztóanyagok (oldószer) 1000 
84 Rétegelt lemez gyártása 800 
85 Sütöde 1000 
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86 Szabóság 500 
87 Szappangyártás 400 
88 Szemétéget  200 
89 Sz csüzem 500 
90 Tejfeldolgozó 100 
91 Tejkondenzálás 200 
92 Tejporgyártás 300 
93 Televízió-gyártás 300 
94 Televízió-stúdió 300 
95 Természetes gyanta feldolgozása 3000 
96 Tervez iroda 1000 

Textilüzem 
- gépterem (általános) 

 
300 

- kikészít  300 
- fehérítés 500 
- vasalás 500 
- nyomás, festés 500 
- varrás 300 
- csomagolás 600 
- gyapjútakaró 700 
- ágynem  500 
- juta 400 
- ruhaanyag 500 
- selyem 300 
- csipke 300 

97 

- horgolt, kötött áru 300 
98 Üveggyártás 80 
99 Üvegfúvás 200 

100 Vatta (gyapot) készítés 300 
101 Vegytisztítós 2000 
102 Viaszáruk gyártása 1000 
103 Viaszos vászon 700 
104 Villamosgép-gyártás 400 
105 Villamosmotor-gyártás 300 
106 Villamoskészülék-gyártás 400 
107 Villamosgép-javító 500 
108 Zöldség-gyümölcs szárító 700 

1 Az épületszerkezetek éghet  anyagai nélkül. 
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1/a. táblázat 
H - és füstelvezetés 

 A B C 
1 Nyíláskialakítás Nyitásszög (fok) 1 Átfolyási tényez  
2 Szabad nyílás - 0,65 
3 Nyílószárny  90 0,65 
4 Zsalu 90 0,5 
5  60 0,45 

befelé nyílónál 0,35 
6  45 0,35 

befelé nyílónál 0,3 
7 

Nyílószárny 
 

 30 0,3 
befelé nyílónál 0,15 

1 A nyitásszög a függ legeshez viszonyított érték,  5 0 eltérés elfogadható. 
 
1/b. táblázat 
Légutánpótlás 

 A B C 
1 Nyíláskialakítás Nyitásszög (fok) 1 Átfolyási tényez  
2 Szabad nyílás - 0,7 
3 Nyílószárny  90 0,7 
4 Zsalu  90 0,65 
5  60 0,5 
6  45 0,4 
7 

Nyílószárny  

 30 0,3 
1 A nyitásszög a függ legeshez viszonyított érték,  5 0 eltérés elfogadható. 
 
2. táblázat 
Rendeltetés besorolása 

Az épület, helyiség rendeltetése Méretezési 
csoport 

Acetilénlefejt  1 
Ácsüzem 3 
Asztalosüzem 3 
Akkumulátorgyár 3 
Alumíniumgyártás 1 
Alumíniumtermék-gyártás 2 
Ammóniákgyártás 1 
Ásványolajtermék-gyártás 4 
Bádogos üzem 1 
Betonelemgyár 1 
Bitumenfeldolgozás 4 
B rárugyár 3 
Bútorgyár, fa 3 
Bútorgyár, fém 2 
Celluloidgyártás 4 
Cementgyár 1 
Cérnázó 2 
Cip gyár 3 
Csónaképít  üzem (fa, vagy m anyag) 3 
Dohánygyár 3 
Dróthúzó üzem 1 
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Az épület, helyiség rendeltetése Méretezési 
csoport 

Ecetgyártás 1 
Ecetsavgyártás 3 
Édesipari üzem 2 
 Édesipari termék csomagolása és szállítása 3 
Villamos berendezés gyártása 2 
Élelmiszer-ipari üzem (12 MJ/kg) 3 
Éleszt gyártás 2 
Enyvgyártás 3 
Épületasztalos üzem 3 
Er m  (h - vagy vízi er m ) gépháza 3 
Étkezési zsír gyártás 3 
Étolajgyártás 3 
Fafeldolgozó üzem 3 
Fagyapotgyártás 2 
Faforgácslap-gyártás 3 
Faforgácslap felületkezelés 3 
Fémlemez-feldolgozás 1 
Festék- és lakkipari üzem 4 
Filmstúdió 4 
Fotokémiai üzem 3 
Fonoda 3 
Fröccsönt  üzem (fém) 1 
Fröccsönt  üzem (m anyag) 3 
F szerfeldolgozás 2 
F részüzem 3 
Galvanizáló üzem 1 
Garázs 1 
Gépgyár 1 
Gépjárm abroncs-gyártás 4 
Gépjárm fényezés 4 
Gépjárm gyártás 2 
Gépjárm javítás, -szerelés 3 
Gumigyár (kivéve habgumi) 3 
Gyantafeldolgozás 4 
Gyertyagyártás, paraffin feldolgozás 3 
Gyógyszergyár 3 
Gyufagyártás 4 
Habanyaggyártás 4 
Hanglemezgyártás 3 
Hangszergyártás (fa) 3 
Háztartási készülékek gyártása 1 
H t gépgyár 3 
H t ház 1 
Irodagépgyártás 2 
Írószergyár 3 
Izzólámpagyártás 2 
Kábelgyár 3 
Kakaó-feldolgozás 3 
Kárpitozó üzem (habanyag felhasználásával) 4 
Kárpitozó üzem (habanyag felhasználása 
nélkül) 

3 

Kartondobozgyár 3 
Kátrányfeldolgozás 4 
Kávéfeldolgozás 3 
Kefe- és fest ecsetgyártás 3 
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Az épület, helyiség rendeltetése Méretezési 
csoport 

Keményít gyártás 4 
Kerékpárgyár 2 
Kosárfonó üzem 2 
Könyvköt  üzem 3 
Konzervgyár 1 
K olajipari termékek feldolgozása 4 
Kötszergyár 3 
Kozmetikai és háztartás-vegyipari termékek 
gyártása 4 

Ládagyártó üzem (fa) 3 
Lakkgyártás (éghet  oldószer) 4 
Lik rgyár 4 
Logisztikai épület 3 
Mosoda 2 
Mosógépgyár 2 
Mosószergyár 1 
Motorkerékpárgyár 2 
M anyagfeldolgozó üzem (habanyag 
kivételével) 3 

M anyaggyár 4 
M b rfeldolgozás 3 
M b rgyár 3 
M gyantagyártás 4 
M szálgyártás 3 
M trágyagyár 3 
Nádfeldolgozás 3 
Nemesfém-feldolgozás 3 
Nemezgyártás 3 
Nitrocellulóz-gyártás 4 
Növényolajgyártás 3 
Nyomda 4 
Nyomda, bet szedés 1 
Nyomdafesték-gyártás 4 
Optikai gyár 1 
Padlóburkolat gyártás (éghet ) 4 
Padlótisztítószer gyártás 4 
Papírgyár 3 
Papírgyár (fa és cellulóz el készítés) 1 
Papírkészítés 3 
Papírfeldolgozás 3 
Parkettagyártás 3 
Porcelángyár 1 
Rádióstúdió 3 
Ragasztógyártás 4 
Rétegeltlemez-gyártás 3 
Rövidárugyár 1 
Sajtgyártás 1 
Süt ipari üzem 3 
Süt ipari üzem, kemencetér 1 
Szappangyár 3 
Szárazelemgyár 2 
Szemétéget  m  3 
Szeszf zde 4 
Szíjgyártás (b r: 21 MJ/kg, gumi: 25 MJ/kg) 3 
Sz nyeggyártás (habanyag vagy gumi nélkül) 3 
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Az épület, helyiség rendeltetése Méretezési 
csoport 

Szövöde 3 
Takarmány-el készítés 4 
Tapétagyártás 3 
Távbeszél  készülék gyártása 3 
Távf t  üzem 1 
Távbeszél  központ gyártása 2 
Téglagyár 1 
Téglagyár, szárító 2 
Tejüzem 1 
Tejporgyártás 3 
Televíziógyártás 2 
Televízióstúdió 4 
Tet fed lemez 4 
Tésztagyártás 4 
Textilgyár 3 
Transzformátorgyár 2 
Transzformátorgyár, tekercsel  üzem 3 
Üdít ital-gyártás 1 
Üvegcsomagolás, szállítás 3 
Üvegfúvó üzem 2 
Üveggyár 1 
Vágóhíd 1 
Vagongyár 2 
Gyapotvattagyártás 4 
Vegytisztító üzem 4 
Viaszgyártás 3 
Vulkanizáló üzem 4 
Zselatingyártás 3 
Zsinórgyártás 2 

 
3. táblázat 
Rendeltetés besorolása 

Az épület, helyiség rendeltetése  Méretezési 
csoport 

Koncert termek, konferencia termek, 
gy léstermek, egyesületi termek, kultúrtermek, 
vetít termek, színháztermek elszigetelhet  
színpaddal   

2 

Oktatási intézmények 2 
Vallási intézmények 2 
Egészségügyi intézmények 2 
Hivatalok, bankok, irodák 2 
Fedett sportlétesítmények 2 
Színháztermek teremben lév  színpaddal, 
díszletekkel   3 

Bál vagy tánctermek 2 
Üzletek, bevásárlóközpontok és 
hipermarketjeik  3 

Könyvtárak, dokumentációs központok és 
levéltárak  2 
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4. táblázat 
A tárolt anyagok és termékek besorolása 

A tárolt anyag vagy termék Méretezési 
csoport 

Akkumulátor 3 
Autóalkatrész 2 
Ágytoll 2 
B r 2 
Bútor (fa) 3 
Celluloid 2 
Cip  2 
Cip ápoló szerek 2 
Cukor 2 
Csokoládé 2 
Dohány (nyers) 2 
Dohányáru 2 
Édesipari termék 2 
Villamos készülékek 3 
Élelmiszer (12 MJ/kg) 2 
Étolaj 2 
Faáru (leveg átereszt  tárolás) 2 
Faáru (tömör tárolás) 3 
Fagyapot 3 
Festék 3 
Gabona 2 
Gépjárm abroncs 3 
Gumiáru 3 
Gyapot 2 
Gyógyszer 4 
Gyufa 3 
Habanyag (tömb) 4 
Habanyag (tekercs, darabáru, hulladék) 4 
Háztartási készülékek 3 
Illatszer 3 
Irodaszer 2 
Játékáru 2 
Jutaáru 2 
Kábel 3 
Kárpitos anyagok 3 
Kárpitozott áru  3 
Karton (ívekben egymásra halmozva) 2 
Kartondoboz 2 
Kátrány 4 
Kefeáru 2 
Kötszer 3 
Könyv 2 
Láda (fa-, 500 kg/m ) 3 
Lakk 2 
Liszt (zsákokban) 2 
Mosószer 2 
Mosószer alapanyag 2 
M anyag és m anyag termék 4 
M b r és m b rtermék 3 
Nádtermék 2 
Nemez 3 
Nitrocellulóz 3 



28118 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám

A tárolt anyag vagy termék Méretezési 
csoport 

Olajok (ásványi) (42 MJ/kg) 3 
Oldószer (33 MJ/kg) 2 
Optikai készülékek 3 
Padlóburkolat (éghet  20 MJ/kg) 2 
Papír (ívekben egymásra halmozva) 1 
Papír (tekercsben) 2 
Parafaáru 2 
Ragasztó 3 
Rétegelt lemez 2 
Rongy 2 
Rövidáru 2 
Szeszipari termékek 2 
Színházi díszletek 2 
Sz nyeg 3 
Sajt 2 
Szárazelem 2 
Sz rme 2 
Takarmány 3 
Távbeszél  készülék 2 
Tésztaáru 2 
Tet fed  lemez (éghet ) 3 
Textiláru 2 
Vasáru éghet  csomagolással 1 
Vászon 2 
Vatta 3 
Zsír (étkezési, ásványi) 2 
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5. táblázat 
Méretezési táblázat 

Méretezési csoport 1 2. 3. 4. 
Számítási 
belmag. 

H, m 

Füstm. 
leveg réteg 

h, m 

 
Hatásos nyílásfelület 

füstszakaszonként 
4,00 3,00 5,1 7,3 10,2 14,5
4,50 3,00 4,2 5,9 8,4 11,8

 3,25 5,2 7,3 10,4 14,6
 3,50 6,4 9,1 12,9 18,3

5,00 3,00 3,6 5,1 7,3 10,3
 3,25 4,4 6,2 8,7 12,4
 3,50 5,3 7,5 10,6 15,0
 3,75 6,4 9,1 12,8 18,1
 4,00 7,9 11,2 15,8 22,3

5,50 3,00 3,2 4,6 6,5 9,2
 3,25 3,9 5,4 7,7 10,9
 3,50 4,6 6,5 9,1 12,9
 3,75 5,4 7,7 10,8 15,3
 4,00 6,4 9,1 12,9 18,2
 4,25 7,7 10,9 15,5 21,9
 4,50 9,4 13,3 18,8 26,7

6,00 3,00 3,0 4,2 5,9 8,4
 3,25 3,5 4,9 6,9 9,9
 3,50 4,1 5,8 8,2 11,6
 3,75 4,8 6,7 9,6 13,5
 4,00 5,6 7,9 11,2 15,8
 4,25 6,5 9,2 13,0 18,5
 4,50 7,7 10,9 15,4 21,8
 4,75 9,1 12,9 18,3 25,8
 5,00 11,0 15,6 22,1 31,2

6,50 3,25 3,2 4,5 6,4 9,1
 3,50 3,7 5,3 7,5 10,6
 4,00 5,0 7,0 10,0 14,1
 4,50 6,6 9,4 13,3 18,8
 5,00 9,0 12,7 18,0 25,5
 5,50 12,7 18,0 25,4 36,0

7,00 3,50 3,4 4,9 6,9 9,8
 4,00 4,5 6,4 9,1 12,9
 4,50 5,9 8,4 11,9 16,9
 5,00 7,8 11,4 15,6 22,1
 5,50 10,3 14,7 20,8 29,4
 6,00 14,4 20,5 29,0 41,0

7,50 3,75 3,7 5,2 7,4 10,5
 4,00 4,2 6,0 8,4 12,0
 4,50 5,4 7,7 10,9 15,4
 5,00 6,9 9,9 13,9 19,7
 5,50 9,0 12,7 18,0 25,5
 6,00 11,8 16,8 23,7 33,5
 6,50 16,3 23,1 32,7 46,3

8,00 4,00 3,9 5,6 7,9 11,2
 4,50 5,0 7,1 10,1 14,2
 5,00 6,3 9,0 12,7 18,0
 5,50 8,00 11,4 16,1 22,8
 6,00 10,2 14,5 20,5 29,0
 6,50 13,3 18,9 26,7 37,8
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 7,00 18,2 25,9 36,5 51,7
8,50 4,25 4,2 5,9 8,4 11,8

 4,50 4,7 6,7 9,4 13,3
 5,00 5,9 8,3 11,8 16,7
 5,50 7,3 10,4 14,7 20,8
 6,00 9,1 13,0 18,3 25,9
 6,50 11,5 16,4 23,1 32,7
 7,00 14,9 21,1 29,8 42,2
 7,50 20,2 28,7 40,5 57,4

9,00 4,50 4,4 6,3 8,9 12,6
 5,00 5,5 7,8 11,0 15,6
 5,50 6,7 9,6 13,6 19,3
 6,00 8,3 11,8 16,7 23,7
 6,50 10,3 14,6 20,7 29,3
 7,00 12,9 18,3 25,8 36,6
 7,50 16,5 23,4 33,1 46,8
 8,00 22,2 31,6 44,7 63,2

9,50 4,75 4,7 6,6 9,4 13,3
 5,00 5,2 7,4 10,4 14,7
 5,50 6,3 9,0 12,7 18,0
 6,00 7,7 11,0 15,5 22,0
 6,50 9,4 13,4 18,9 26,7
 7,00 11,5 16,3 23,1 32,7
 7,50 14,3 20,3 28,7 40,5
 8,00 18,2 25,8 36,5 51,6
 8,50 24,4 34,6 48,9 69,2

10,00 5,00 4,9 7,0 9,9 13,9
 5,50 6,0 8,5 12,0 17,0
 6,00 7,2 10,2 14,5 20,5
 6,50 8,7 12,4 17,5 24,7
 7,00 10,5 14,9 21,1 29,8
 7,50 12,8 18,1 25,6 36,3
 8,00 15,7 22,3 31,5 44,6
 8,50 19,9 28,3 39,9 56,5
 9,00 26,5 37,7 53,3 75,4

10,50 5,25 5,2 7,3 10,4 14,7
 5,50 5,7 8,0 11,4 16,1
 6,00 6,8 9,7 13,6 19,3
 6,50 8,2 11,6 16,3 23,1
 7,00 9,7 13,8 19,5 27,6
 7,50 11,7 16,5 23,4 33,1
 8,00 14,1 20,0 28,2 40,0
 8,50 17,3 24,5 34,6 48,9
 9,00 21,7 30,8 43,5 61,6
 9,50 28,8 40,9 57,8 81,8

11,00 5,50 5,4 7,7 10,8 15,3
 6,00 6,5 9,2 13,0 18,4
 6,50 7,7 10,9 15,4 21,8
 7,00 9,1 12,9 18,3 25,8
 7,50 10,8 15,3 21,6 30,6
 8,00 12,9 18,3 25,8 36,5
 8,50 15,5 21,9 30,9 43,8
 9,00 23,5 26,7 37,6 53,3
 9,50 28,8 33,4 47,8 66,8
 10,00 31,1 44,1 62,4 88,3

11,50 5,75 5,7 8,0 11,3 16,1
 6,00 6,2 8,7 12,3 17,5
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 6,50 7,3 10,3 14,6 20,7
 7,00 8,6 12,2 17,2 24,4
 7,50 10,1 14,3 20,2 28,7
 8,00 11,9 16,9 23,9 33,8
 8,50 14,1 19,9 28,2 39,9
 9,00 16,8 23,8 33,5 47,6
 9,50 20,4 28,9 40,8 57,8
 10,00 25,4 36,0 51,0 72,1
 10,50 33,4 47,5 67,1 95,0

12,00 6,00 5,9 8,4 11,8 16,7
 6,50 6,9 9,8 13,9 19,7
 7,00 8,1 11,6 16,3 23,1
 7,50 9,5 13,5 19,1 27,0
 8,00 11,1 15,8 22,3 31,6
 8,50 13,0 18,5 26,1 37,0
 9,00 15,3 21,8 30,7 43,5
 9,50 22,0 25,8 36,5 51,7
 10,00 27,3 31,2 44,1 62,4
 10,50 28,2 38,8 54,8 77,6
 11,00 35,9 50,9 72,0 102,0

12,50 6,25 6,1 8,7 12,3 17,4
 6,50 6,6 9,4 13,3 18,9
 7,00 7,8 11,0 15,6 22,0
 7,50 9,0 12,8 18,1 25,6
 8,00 10,5 14,9 21,0 29,8
 8,50 12,2 17,3 24,4 34,6
 9,00 14,2 20,2 28,5 40,3
 9,50 16,6 23,6 33,3 47,2
 10,00 19,6 27,9 39,3 55,9
 10,50 23,6 33,6 47,5 67,2
 11,00 29,3 41,6 58,8 83,2
 11,50 38,3 54,4 77,0 109,0

13,00 6,50 6,4 9,1 12,8 18,2
 7,00 7,4 10,6 14,9 21,1
 7,50 8,6 12,2 17,3 24,5
 8,00 9,9 14,1 20,0 28,2
 8,50 11,8 16,3 23,5 32,5
 9,00 13,3 18,4 26,6 37,7
 9,50 15,4 21,9 30,9 43,7
 10,00 17,9 25,5 36,0 51,0
 10,50 21,2 30,0 42,4 60,1
 11,00 25,4 36,0 50,9 72,0
 11,50 31,3 44,5 62,8 89,0
 12,00 40,9 58,0 82,0 116,0

13,50 6,75 6,6 9,4 13,3 18,8
 7,00 7,1 10,1 14,3 20,3
 7,50 8,2 11,7 16,5 23,4
 8,00 9,5 13,5 19,0 27,0
 8,50 10,9 15,5 21,8 31,0
 9,00 12,5 17,8 25,0 35,5
 9,50 14,4 20,5 28,8 41,0
 10,00 16,6 23,6 33,2 47,2
 10,50 19,4 27,5 37,1 55,1
 11,00 22,7 32,2 45,4 64,4
 11,50 27,1 38,5 54,4 77,0
 12,00 33,4 47,4 67,0 94,8
 12,50 43,4 61,7 87,2 123,0
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14,00 7,00 6,9 9,8 13,8 19,5
 7,50 7,9 11,2 15,9 22,5
 8,00 9,1 12,9 18,3 25,8
 8,50 10,4 14,8 20,8 29,5
 9,00 11,9 16,8 23,8 33,7
 9,50 13,6 19,3 27,2 38,5
 10,00 15,5 22,1 31,2 44,1
 10,50 17,9 25,4 35,9 50,8
 11,00 20,7 29,4 41,5 58,8
 11,50 24,2 34,4 48,5 68,9
 12,00 28,9 41,0 58,0 82,0
 12,50 35,5 50,4 71,2 101,0
 13,00 46,0 65,4 92,5 131,0

14,50 7,25 7,1 10,1 14,2 20,2
 7,50 7,6 10,8 15,2 21,6
 8,00 8,7 12,4 17,4 24,8
 8,50 9,9 14,1 19,9 28,2
 9,00 11,3 16,0 22,6 32,0
 9,50 12,9 18,3 25,8 33,6
 10,00 14,7 20,8 29,3 41,6
 10,50 16,7 23,8 33,4 47,6
 11,00 19,1 27,2 38,3 54,4
 11,50 22,1 31,4 44,2 62,8
 12,00 25,8 36,7 51,6 73,4
 12,50 30,7 43,6 61,4 87,2
 13,00 37,6 53,4 75,5 107,0
 13,50 48,8 69,2 97,9 138,0

15,00 7,50 7,4 10,5 14,8 21,0
 8,00 8,4 11,9 16,9 23,9
 8,50 9,6 13,6 19,2 27,1
 9,00 10,8 15,4 21,8 30,8
 9,50 12,3 17,4 24,6 34,9
 10,00 13,9 19,8 27,9 39,5
 10,50 15,8 22,4 31,7 44,8
 11,00 17,9 25,5 36,0 50,9
 11,50 20,5 29,1 41,1 58,2
 12,00 23,6 33,5 47,4 67,0
 12,50 27,5 39,0 55,1 78,0
 13,00 32,6 46,3 65,3 92,6
 13,50 39,8 56,5 80,0 113,0
 14,00 51,5 73,1 103,0 146,0

 



25. melléklet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez
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1. ábra 
 
 

A Reynolds szám és a relatív érdesség ismeretében a cs súrlódási tényez  értéke az alábbi 
Nikuradze diagramból vehet . 

 
 
 
2. ábra 

 

 
 

 



28124 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám

3. ábra 
 
 

 
 

4. ábra 
 
 

 
 

 
 

5. ábra 
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6. ábra 
 

 
 

7. ábra 
 
 

 
 
 



26. melléklet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez
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1. ábra 
Füstelvezet k elhelyezése 
 

 
 



27. melléklet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez
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1. ábra 
 
 

Ah= fh. V 
ahol:  

Ah a hasadó felület nagysága, m2; 
fh fajlagos hasadó felületi tényez , m2/m3; 
V a helyiség beépítetlen térfogata, m3. 
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2. ábra 
 
Ahn = fhn . V 

ahol: 
Ahn   a hasadó-nyíló felület nagysága, m2; 
fhn    fajlagos hasadó-nyíló felületi tényez  m2/m3;  
V a helyiség beépítetlen térfogata, m3 
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3. ábra 
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4. ábra 
 

 
 
 
 
5. ábra 
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6. ábra 
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7. ábra 
 

 
 
8. ábra 
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9. ábra 
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10. ábra 
 

 
 
11. ábra 
 
 

 
 



28. melléklet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez
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1. táblázat 

 
1 A 250 kg-os porral oltó helyett megengedett 5 db A III B C t zoltási teljesítmény  szállítható porral oltó 
t zoltó készülék. 
 
 
 
 

 A B 

1 „1” kategória esetén 
  1 db 43  A, 233 B és C t zoltási teljesítmény  

2 „2” kategória esetén 
  2 db 43  A, 233 B és C t zoltási teljesítmény  

3 „3” kategória esetén 
  4 db 55 A, 233 B és C t zoltási teljesítmény  

4 „4” kategória esetén 
 

 4 db 55 A, 233 B és C t zoltási teljesítmény  és 
 1 db A III B C t zoltási teljesítmény  szállítható oltó 

5 

„kategórián felüli” esetén 
 
 
 

 4 db 55 A, 233 B és C t zoltási teljesítmény , valamint 
 1 db A III B C t zoltási teljesítmény  szállítható porral oltó, 
továbbá  
 1 db 250 kg-os porral oltó1  



A külügyminiszter 4/2011. (IX. 6.) KüM rendelete
egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-ának (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás

mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §-a 6. pontjának k) alpontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a következõket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) a 2011. évi magyar EU elnökséggel kapcsolatos fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásának szabályairól szóló

1/2011. (II. 22.) KüM rendeletben szabályozott elõirányzat kivételével a Magyar Köztársaság 2011. évi

költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVIII. Külügyminisztérium

(a továbbiakban: minisztérium) fejezet 5. címe alatti fejezeti kezelésû elõirányzatokra,

b) az elõzõ évekrõl áthúzódó, a külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá rendelt fejezeti kezelésû

elõirányzatok maradványára,

c) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) alapján év

közben megállapított új fejezeti kezelésû elõirányzatokra

[az a)–c) pont szerinti elõirányzatok a továbbiakban együtt: elõirányzatok]

terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) civil szervezet: az a társadalmi szervezet (kivéve a pártokat, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti

szerveket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat), alapítvány, közalapítvány, valamint mindezek jogi

személyiséggel rendelkezõ szervezeti egysége, amelyet a bíróság – e rendelet eltérõ rendelkezése hiányában –

a pályázat kiírása elõtt vagy a támogatási igény benyújtását megelõzõen legalább két évvel nyilvántartásba vett,

és az alapszabályának, alapító okiratának megfelelõ tevékenységet ténylegesen folytatja,

b) támogatási igény: pályázat vagy támogatási kérelem,

c) igénylõ: a pályázó vagy a támogatási kérelem benyújtója,

d) külföldi szervezet: nem magyarországi székhelyû jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet,

e) határon túli személy: Magyarországgal szomszédos országokban lakóhellyel, székhellyel rendelkezõ természetes

és jogi személy, illetõleg jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet.

3. Az elõirányzat felhasználása

3. § (1) Az elõirányzat felhasználása – céljával összhangban – támogatás nyújtásával, egyéb kifizetések teljesítésével

(közvetlen felhasználás), beszerzések, közbeszerzések (a továbbiakban: beszerzés) megvalósításával történik.

(2) Az elõirányzat – céljával összhangban – az Ámr. 110. § (3) bekezdés b) pontja alapján is felhasználható (közvetett

felhasználás).

4. § (1) Támogatás a minisztérium fejezet 5. cím 14. és 22., továbbá 43–46. alcím alatt meghatározott elõirányzatokból

nyújtható

a) államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet

(a továbbiakban: szervezet),

b) külföldi szervezet, vagy

c) határon túli személy

részére.
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(2) Támogatás nyújtása elsõsorban pályázati eljárás lefolytatásával történik. Pályázati eljárás lefolytatása nélkül

– támogatási kérelem alapján – támogatás nyújtására akkor kerülhet sor, ha:

a) törvény vagy kormányrendelet, vagy

b) Kormány nyilvános határozata

lehetõvé teszi.

(3) Az elõirányzatból fedezhetõk az egyes alcímekhez rendelt elõirányzat éves összegének legfeljebb 5%-áig a Magyar

Államkincstár egyes szolgáltatásaiért a minisztérium által fizetendõ kezelési költség, valamint a külképviseleteken

keresztül megvalósított projektek esetén az elszámolásból adódó árfolyam-különbözet.

5. § (1) Támogatás saját forrás biztosítása mellett nyújtható. A saját forrás legkisebb mértéke – ha e rendelet másképp nem

rendelkezik – a támogatott tevékenység összköltségvetésének 10%-a, amely pénzben biztosítandó.

(2) Saját forrás biztosítása nélkül nyújtható támogatás

a) ha a támogatás az 500 000 Ft-ot nem haladja meg, vagy

b) határon túli személy részére, vagy

c) a miniszter egyedi döntése alapján – a 11. § (4) bekezdés a)–f) pontjában felsorolt szempontok

figyelembevételével, vagy

d) ahol e rendelet külön lehetõvé teszi.

6. § Támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megvalósult tevékenységre, projektre vagy programra nem adható.

Támogatás a szerzõdés aláírása elõtt már megkezdett tevékenységre, projektre vagy programra is adható a 16. §

(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

4. A pályázati felhívás

7. § (1) Pályázati eljárás lefolytatása esetén – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a támogató pályázati felhívást tesz

közzé a Magyar Közlöny mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõben, valamint a kormányportálon (www.kormany.hu),

továbbá a pályázati felhívásról olyan közleményt tesz közzé legalább egy országos napilapban, amely tartalmazza,

hogy a pályázati felhívás teljes szövege a Magyar Közlöny mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõben és a kormányzati

portálon megtekinthetõ.

(2) A pályázatokat a pályázati felhívásban meghatározott idõn belül kell benyújtani, amely a kormányportálon történõ

közzétételtõl számított 30 napnál rövidebb nem lehet.

(3) Humanitárius segélyezés esetében a pályázati eljárás lefolytatása – e rendeletben foglaltak szerint – akként is

történhet, hogy a támogató közvetlenül küldi meg a pályázati felhívást (meghívásos pályázat).

(4) A pályázati felhívás közzététele és a (3) bekezdés szerinti pályázati felhívás közvetlen megküldése ajánlattételi

felhívásnak minõsül.

5. A támogatási igény tartalmi elemei

8. § A támogatási igénynek az Ámr. 133. § (1) bekezdés a)–i) pontjában meghatározottakon kívül tartalmaznia kell:

a) az igénylõ telefon- és telefaxszámát, valamint elektronikus elérhetõségét,

b) több elérhetõség esetén annak megjelölését, hogy az értesítéseket melyik elérhetõségre kéri,

c) részletezett költségvetési tervet, abban külön szerepeltetve a saját forrás felhasználási módját, és

d) a pályázati felhívásban vagy a jogszabályokban meghatározott további adatokat.

9. § A támogatási igényhez csatolni kell:

a) hiteles másolatban harminc napnál nem régebbi igazolást az igénylõ – bírósági, egyéb hatósági, vagy egyéni

vállalkozóként történõ – nyilvántartásba vételérõl,

b) az igénylõ képviselõjének közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett

aláírásmintáját; ötszázezer forintot meg nem haladó támogatás esetén a költségvetési szerv, intézmény pályázó

képviselõjének pénzintézetnél szereplõ eredeti vagy a pénzintézet által hitelesített aláírás-bejelentõ kartonját,

c) eredetiben az igénylõ valamennyi bankszámláját vezetõ hitelintézet harminc napnál nem régebbi igazolását

– a pontos számlaszám megjelölésével – az igénylõ bankszámlájának vezetésérõl, fizetõképességérõl,

d) az igénylõ létesítõ okiratáról készített egyszerû másolatot,
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e) az igénylõ nyilatkozatát a saját forrás meglétérõl; a pénzbeli saját forrást bankszámlakivonattal, szerzõdéssel vagy

hitelígérvénnyel, helyi önkormányzat pályázónál a testületi határozattal is igazolni kell,

f) az igénylõ képviselõje által cégszerûen aláírt nyilatkozatot arról, hogy:

fa) az igénylõnek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az illetékes

adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett,

fb) az igénylõ felhatalmazza a támogatót a 13. § (4) bekezdésében foglalt adatok nyilvántartására,

g) az igénylõ nyilatkozatát arról, hogy a pályázó a 14. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti tartalommal

felhatalmazza a támogatót beszedési megbízás benyújtására, és

h) a pályázati felhívásban vagy a jogszabályokban meghatározott dokumentumokat.

6. A támogatási igény elbírálása

10. § (1) A támogató munkabizottsága (a továbbiakban: munkabizottság) – a támogatási igény alapján – javaslatot tesz

támogatás odaítélésére, valamint egyéb kifizetések teljesítésére.

(2) A munkabizottság javaslatot tesz a 3. § (2) bekezdés szerinti közvetett támogatásra is.

(3) A munkabizottság szükség szerint ülésezik. A munkabizottság a pályázat benyújtásától számított harminc, vagy

a hiánypótlás határidejének lejártától számított 15 napon belül teszi meg az (1) bekezdés szerinti javaslatát.

11. § (1) A munkabizottság határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagoknak több mint ötven százaléka az ülésen jelen van,

vagy elõzetesen írásban leadta a szavazatát.

(2) A munkabizottság tagjait egyenlõ szavazati jog illeti meg. A döntésekre vonatkozó javaslatokat a munkabizottság nyílt

szavazással és a távollévõk írásbeli szavazatai alapján, egyszerû szótöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetén

a soros elnök szavazata dönt. A döntés-elõkészítõ javaslatnak tartalmaznia kell a támogatási igények értékelését,

a véleményezésre jogosultak javaslatait, észrevételeit.

(3) A munkabizottság üléseirõl jegyzõkönyv készül. A jegyzõkönyvben röviden rögzíteni kell a támogatási igény

elbírálásában részt vevõ személyek fõbb hozzászólásait, a támogatási igény támogathatóságára vonatkozó javaslatait.

(4) A pályázat elbírálása során a munkabizottság bírálati szempontként együttesen figyelembe veszi, hogy tervezett

tevékenység milyen mértékben

a) illeszkedik a külkapcsolati stratégiához,

b) alkalmas az elõirányzat céljának megvalósítására,

c) felel meg a pályázati felhívásban megfogalmazott konkrét követelményeknek (pályázat felhívás közzététele

esetén),

d) erõsíti a külpolitikai kormányzat és a hazai, valamint a nemzetközi civil szféra közötti kapcsolatot,

e) alkalmas Magyarország külföldi megítélésének, a hiteles Magyarország-kép kialakításának elõsegítésére,

f) költséghatékony, és

g) biztosít saját forrást.

(5) A támogatási igény hiányos benyújtása esetén a támogató egy alkalommal a pályázót hiánypótlásra hívja fel az általa

megadott elektronikus elérhetõségen vagy telefaxon. A hiánypótlás határideje a hiánypótlásra történõ felhívás

kézbesítésétõl számított nyolcadik nap. Kézbesítettnek kell tekinteni a hiánypótlásra történõ felhívást telefaxon vagy

elektronikusan történõ továbbítás esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus levelezõrendszer által megjelölt

sikeres elküldés idõpontjában. A hiánypótlásra biztosított határidõ elmulasztása az igénylõnek a támogatási igény

érdemi vizsgálat nélkül történõ elutasítását eredményezi, errõl az igénylõt a hiánypótlásra történõ felhívásban

tájékoztatni kell. A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-ában

meghatározott nyilatkozat csatolásának elmulasztása esetén hiánypótlásnak nincsen helye.

12. § (1) A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegû költségvetési támogatás

igénybevételére. A pályázatot szerzõdéskötési ajánlatnak kell tekinteni.

(2) Támogatás az igénylõ által igényelt összegnél kisebb összegben is nyújtható.

(3) A minisztérium a támogatás nyertesének megnevezését, az elnyert támogatás összegét, a támogatás tárgyát

a minisztérium internetes honlapján teszi közzé.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott, a minisztérium internetes honlapján történõ közzététel nem érinti a közzétételre

vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítését.
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(5) Nem ítélhetõ meg támogatás olyan igénylõ részére, továbbá nem köthetõ támogatási szerzõdés azzal:

a) aki saját forrással nem rendelkezik, kivéve, ha az igényelt támogatás összege az ötszázezer forintot nem haladja

meg, vagy ha e rendelet eltérõen rendelkezik,

b) akit a miniszter írásbeli döntésével az államháztartásról szóló 1992. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)

122/A. § (1) bekezdése alapján a költségvetési támogatásra való jogosultságból vagy az Áht. 122/A. §

(2) bekezdése alapján az érintett elõirányzat támogatási rendszerébõl kizárt, a kizárás hatálya alatt,

c) aki e rendelet hatálybalépését megelõzõen kötött támogatási szerzõdésében foglaltakat megszegte és emiatt a

támogató elállt a támogatási szerzõdéstõl, vagy pénzügyi elszámolását, tartalmi jelentését a minisztérium nem

fogadta el, az elállástól, az elszámolás, tartalmi jelentés elbírálásától számított 5 évig, vagy

d) akivel szemben a támogatás nyújtásának jogszabályban meghatározott, vagy e rendelet hatálybalépését

megelõzõen kötött szerzõdésbõl eredõ akadálya van.

7. A támogatási szerzõdés

13. § (1) A támogató a támogatásban részesülõvel (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatás feltételeirõl támogatási

szerzõdésben (a továbbiakban: szerzõdés) állapodik meg.

(2) Külföldi kedvezményezettel kötött szerzõdés esetén – amennyiben jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a jogviták

elbírálására a magyar jog az irányadó és a szerzõdésben a magyar bíróság joghatóságát kell kikötni. Amennyiben a

szerzõdés magyar nyelven kívül más nyelven (nyelveken) is megkötésre kerül, a szerzõdés értelmezése során – eltérés

esetén – a magyar nyelvû szöveg az irányadó.

(3) A támogatással érintett tevékenység teljesítésének határideje kizárólag annak lejártát legkésõbb harminc – különösen

méltányolható esetben három – nappal megelõzõen beérkezett, indokolással ellátott kérelem, vagy a támogató

kezdeményezése alapján módosítható.

(4) A támogató nyilvántartja a kedvezményezettel kötött szerzõdés lényeges tartalmi elemeit, valamint a szerzõdés

teljesítésével és a támogatás felhasználásával kapcsolatos adatokat.

(5) A külföldön megvalósított tevékenységek esetén, az ennek jellegébõl adódóan esetlegesen beálló árfolyamveszteség

a kedvezményezettet terheli.

8. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszatérítése

14. § (1) A támogatás visszafizetésére vonatkozó értesítésben a kedvezményezettet tájékoztatni kell arról, ha a jogosulatlanul

igénybe vett támogatás nem vagy csak részben kerül visszafizetésre, vagy ha az értesítés kézbesítését követõ tizenöt

napon belül a visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az (5) bekezdésben meghatározott beszedési

megbízás alkalmazásának van helye, ennek hiánya, eredménytelensége esetén, vagy egyéb esetekben a támogató

követelését fizetési meghagyásos, valamint polgári peres eljárásban érvényesíti.

(2) Az értesítésben meg kell határozni azt a számlaszámot, amelyre a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett

támogatást visszafizetni köteles.

(3) A miniszter a visszafizetésre kötelezettnek a visszafizetési határidõ lejárta elõtt írásban benyújtott részletes indokolást

tartalmazó kérelmére – méltányosságból – részletfizetési kedvezményt vagy halasztást engedélyezhet. A részletekben

történõ visszafizetés vagy a halasztás idõtartama a tizenkét hónapot nem haladhatja meg. A visszafizetéstõl

eltekinteni nem lehet.

(4) Visszafizetési kötelezettség, elállás, felmondás esetén a már kifizetett támogatási összeg, továbbá a kamat és a

késedelmi kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítése – e rendelet eltérõ rendelkezése hiányában –

beszedési megbízás alkalmazásával történik. A beszedési megbízás alkalmazásától eltekinteni Kormány nyilvános

határozata alapján nyújtott támogatás, továbbá elõleg nélküli, egyösszegû utófinanszírozással biztosított támogatás

nyújtása esetén, valamint – amennyiben ezt a helyi sajátosságok indokolttá teszik – külföldi szervezet és határon túli

személy részére nyújtandó támogatás esetén lehet.

(5) A kedvezményezett legkésõbb a szerzõdés aláírásakor átadja a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján

beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás

benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelet és a pénzforgalmi szolgáltató visszaigazolását arról, hogy a

kedvezményezettõl befogadták a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendeletben

foglaltaknak megfelelõ – a támogatót a kedvezményezett bankszámlái ellen beszedési megbízás benyújtására

felhatalmazottként megjelölõ és csak a támogató hozzájárulásával visszavonható – felhatalmazó levelet.
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A felhatalmazó levélnek tartalmaznia kell a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthetõ fizetési megbízás esetére

a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést is. A támogató az elszámolás

elfogadásának tényérõl értesítést küld a kedvezményezettnek, egyúttal megadja a hozzájárulást a felhatalmazó levél

visszavonásához.

(6) Külföldi szervezet és határon túli személy támogatási igénye esetén, amennyiben a pályázó az (5) bekezdésben

meghatározott beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelet nem tudja a támogató részére

megadni, a beszedési megbízás helyett más biztosíték is elfogadható.

9. A támogatás folyósítása

15. § (1) A támogatási összeg vagy annak részletei folyósítására érvényes és hatályos szerzõdés alapján – ha e rendelet eltérõen

nem rendelkezik – a támogatott tevékenység teljes vagy részleges megvalósulását követõen (utófinanszírozás) kerül

sor, a beszámoló elfogadása után, írásbeli lehívás alapján. A beszámoló pénzügyi elszámolásból és tartalmi

jelentésbõl áll.

(2) A támogatás teljes összege elõfinanszírozással egy összegben is folyósítható:

a) ötszázezer forintot meg nem haladó összegû támogatás,

b) a Kormány nyilvános határozata alapján nyújtott támogatás,

c) határon túli személy részére nyújtott támogatás esetén, vagy

d) ahol e rendelet külön lehetõvé teszi.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túl, a kedvezményezett kérelmére, indokolt esetben a támogatás a

kedvezményezett utólagos elszámolásával elõfinanszírozás formájában is folyósítható, legfeljebb a támogatás 25%-át

meg nem haladó részletekben. Ez esetben az egyes részletek csak akkor folyósíthatók, ha a kedvezményezett a

pénzben biztosított saját forrás ütemezése szerinti összegét számlával igazoltan felhasználta és elszámolt a már

folyósított összeggel, továbbá elszámolását a támogató elfogadta.

(4) A támogatás részletekben történõ kifizetése esetén az egyes részletek átutalására a finanszírozási idõszakot lezáró

beszámoló elfogadását követõen kerülhet sor.

10. A támogatás felhasználása

16. § (1) A kedvezményezett – a 15. § (1) bekezdésben meghatározott beszámoló részeként – pénzügyi elszámolást készít

a támogatás összegének felhasználásáról, amelynek a szerzõdésben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell:

a) összesítõ kimutatást a szerzõdés mellékletét képezõ költségvetésben szereplõ költségekre vetítve, amelyet

elektronikus úton is be kell nyújtani, és amelyben az üzleti titkot olvashatatlanná kell tenni,

b) költségtételek szerinti bontásban a számla kibocsátójának nevét, a számla sorszámát, a számla tartalmát (kifizetés

jogcímét), a számla keltét és a teljesítés idõpontját, az áfa-alapot, az áfa-tartalmat és a bruttó összeget, valamint

átutalás esetében átutalással teljesített számlamásolat mellett a bankszámla terhelésérõl szóló banki igazolást

vagy kivonatot (megjelölve a vonatkozó tételt), készpénzes kifizetés esetében a készpénzfelvétel tényét

tartalmazó külön kimutatást,

c) a támogatás és a saját forrás felhasználását igazoló számla másolatát (az áfatartalmú számlák esetében fel kell

tüntetni a számla nettó értékét),

d) a saját forrás és társfinanszírozás dokumentumainak másolatát (megállapodás, határozat),

e) a saját forrás és társfinanszírozás felhasználásáról szóló kimutatást, és

f) személyi juttatást érintõ kifizetések esetében a számfejtési, valamint az adó- és járulékbefizetési bizonylatokat.

(2) Az elszámolás során kizárólag a támogatási szerzõdés megkötését követõen kiállított számviteli bizonylat fogadható

el, kivéve:

a) a Kormány nyilvános határozata, vagy rendelete alapján nyújtott és a támogatási szerzõdés aláírása elõtt már

megkezdett tevékenység, projekt, programok támogatását,

b) a határon túli személyek részére nyújtott támogatásokat,

c) mûködési költségre nyújtott támogatásokat, vagy

d) a saját forrás elszámolását.

(3) A kedvezményezett – a 15. § (1) bekezdésben meghatárotott beszámoló részeként – tartalmi jelentést készít a

szerzõdésben megjelölt tevékenységek, feladatok teljesítésérõl, eredményérõl. A tartalmi jelentést elektronikus úton

is be kell nyújtani, amelyben az üzleti titkot olvashatatlanná kell tenni.
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17. § A kedvezményezett a támogatás összegét köztartozás törlesztésére nem használhatja fel.

18. § A szerzõdésszerû teljesítés mellett fel nem használt támogatás maradványát a kedvezményezett a támogatott

tevékenység megvalósítására elõírt határidõt követõ 15 napon belül köteles visszautalni.

19. § (1) Az elõirányzat terhére teljesített kifizetések felhasználását, annak indokoltságát, valamint az e rendeletben, és

a jogszabályokban foglaltak betartását a támogató ellenõrzi. Az ellenõrzésre dokumentum alapú és helyszíni

ellenõrzés formájában is sor kerülhet.

(2) A helyszíni ellenõrzésrõl jegyzõkönyv készül.

11. A kifogás

20. § (1) Az Ámr. 131. § (1) bekezdésében meghatározott kifogást a támogatás igénylõje, a támogatás kedvezményezettje

(a továbbiakban: kifogást tevõ) írásban nyújthatja be a miniszternek.

(2) A kifogásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a kifogást tevõ adatait (név, székhely vagy lakcím, képviselõ);

b) a kifogással érintett pályázati eljárás, támogatási igény, támogatás azonosítását (így különösen pályázat címe,

támogatás célja, támogatási szerzõdés száma);

c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását;

d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket, a jogszabálysértés megjelölését;

e) a kifogás célját; és

f) a kifogást tevõ, vagy a nem természetes személy kifogást tevõ képviselõjének saját kezû aláírását.

(3) A kifogást a kifogásolt intézkedésrõl vagy mulasztásról való tudomásszerzéstõl számított 8 napon belül, de legkésõbb

a kifogásolt intézkedés megtörténtétõl vagy a mulasztástól számított 30 napon belül lehet benyújtani.

21. § (1) Az elkésett, a nem a jogosult által, vagy a korábbival azonos tartalommal ismételten benyújtott kifogást a miniszter

annak kézhezvételétõl számított 8 napon belül elutasítja, és errõl a kifogást tevõt írásban értesíti, megjelölve az

elutasítás indokát.

(2) Amennyiben a kifogás hiányos, nem tartalmazza a 20. § (2) bekezdésében meghatározottakat, a miniszter a kifogás

kézhezvételétõl számított 8 napon belül, 10 napos határidõ tûzésével írásban felhívja a kifogást tevõt a hiány

pótlására. Amennyiben a kifogást tevõ a hiányt határidõben nem vagy nem megfelelõen pótolja, a miniszter a kifogást

elutasítja, és errõl a kifogást tevõt írásban értesíti, megjelölve az elutasítás indokát.

(3) A miniszter a kifogást annak kézhezvételétõl számított 20 napon belül érdemben elbírálja. E határidõbe nem számít be

a (2) bekezdésben meghatározott hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedõ idõ. A miniszter az e

bekezdésben meghatározott határidõt indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja, és

errõl a kifogást tevõt a kifogás kézhezvételétõl számított 10 napon belül írásban értesíti.

(4) Amennyiben a kifogás nem alapos, a miniszter azt elutasítja, és errõl a kifogást tevõt a kifogás elbírálásától számított

15 napon belül írásban értesíti, megjelölve az elutasítás indokát.

(5) Amennyiben a kifogás alapos, a miniszter a (3) bekezdésben meghatározott határidõben elrendeli a kifogásban

sérelmezett helyzet megszüntetése érdekében szükséges intézkedést, és errõl a kifogást tevõt a (4) bekezdésben

megjelölt határidõn belül írásban értesíti. Amennyiben a kifogást tevõ a kifogásolt jogszabálysértés folytán nem nyert

támogatást, a támogató köteles a kifogást tevõ támogatási igényét ismételten elbírálni, feltéve, ha az elõirányzaton

a támogatásra fordítható összeg rendelkezésre áll.

(6) A kifogás kivizsgálásában és elbírálásában nem vehet részt, aki a kifogással érintett eljárásban döntéshozóként részt

vett, kivéve, ha a döntéshozó a miniszter.
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II. FEJEZET

EGYES ELÕIRÁNYZATOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

12. Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

22. § Az elõirányzat célja a Magyar Köztársaság nemzetközi szervezetekben viselt tagságáról szóló hatályos nemzetközi

szerzõdésekbõl eredõ fizetési kötelezettségeinek teljesítése. A tagdíjfizetési kötelezettségeken kívül az elõirányzat

forrást nyújt a nemzetközi szervezetek által kezdeményezett kötelezõ jellegû, így különösen ICRC, OHCHR, UNHCR,

UNDOC önkéntes felajánlásokra is.

13. Állami Protokoll

23. § (1) Az elõirányzat az Államfõi Protokoll kiadásaira szolgál. Az Állami Protokoll kiadási elõirányzatának felhasználása

a vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján történik, más személyi, vagyoni

védelemmel, és egyéb feladatokkal kapcsolatos szabályozások feltételeinek, elõírásainak megfelelõen.

(2) Az elõirányzat szolgál a magas szintû külföldi delegációk magyarországi látogatásainak, valamint az államfõ hivatalos

külföldi utazásainak elõkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos járulékos költségek (különösen a kormányváró, a

vendéglátás, a telefonhasználat, a jármûbérlés, a reptéri fogyasztás, illetve a látogatásokkal kapcsolatos rendkívüli

protokolláris feladatok ellátására kötött eseti megbízási szerzõdések) fedezésére is.

14. Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása

24. § Az elõirányzat célja vissza nem térítendõ támogatás nyújtása:

a) a Demokrácia Központ Közalapítvány, ideértve a jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységet is,

b) az Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelõzéséért,

c) az atlanti gondolat megismertetését és elterjesztését célul tûzõ, továbbá a NATO megismertetését elõsegítõ civil

szervezetek,

d) külügyi kommunikációt elõsegítõ civil szervezetek,

e) lakossági EU tájékoztatási feladatokat elõsegítõ szervezetek

részére.

25. § (1) A Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása esetében a támogató támogatást nyújt az alapítvány, illetve jogi

személyiséggel rendelkezõ szervezeti egysége(i) mûködési költségeihez az alapító okiratában meghatározott

feladatok megvalósítása érdekében.

(2) A támogatás folyósítása a szerzõdésben meghatározottak szerint, idõarányosan, utólagos elszámolási

kötelezettséggel, saját forrás biztosítása nélkül történik.

(3) A Demokrácia Központ Közalapítvány az éves tevékenységérõl készült számlákkal igazolt beszámolót legkésõbb

a tárgyévet követõ év június 30-ig köteles a minisztériumnak megküldeni.

26. § (1) Az Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelõzéséért (a továbbiakban: szervezet) támogatása

esetében a támogató támogatást nyújt a szervezet mûködési költségeihez az alapító okiratában meghatározott

feladatok megvalósítása érdekében.

(2) A támogatás folyósítása a szerzõdésben meghatározottak szerint, idõarányosan, utólagos elszámolási

kötelezettséggel, saját forrás biztosítása nélkül történik.

(3) A szervezet az éves tevékenységérõl készült számlákkal igazolt beszámolót legkésõbb a tárgyévet követõ év június

30-ig köteles a támogatónak megküldeni.

27. § (1) Az atlanti gondolat megismertetését és elterjesztését célul tûzõ, továbbá a NATO megismertetését elõsegítõ civil

szervezetek részére támogatás mûködési költségre és program, projekt, tevékenység megvalósítására is nyújtható,

vagy valósítható meg beszerzés különösen a következõ jogcímek bármelyikén:

a) a NATO-nak az európai és a globális biztonságpolitika alakításában játszott szerepével kapcsolatos ismeretek

széles körû terjesztése, Magyarország NATO-tagsága társadalmi támogatottságának növelése;

b) a NATO tevékenységérõl szóló rendezvények szervezése, kiadványok, cikkek megjelentetése, vagy
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c) a nemzetközi biztonságpolitikai helyzet alakulásának a NATO tevékenységére és hazánk kül- és

biztonságpolitikájára gyakorolt hatását elemzõ rendezvények szervezése, kiadványok megjelentetése a pályázati

felhívásban meghatározott témák alapján.

(2) Amennyiben a támogatás mûködési költséghez történõ hozzájárulásként valósul meg, a támogatás legfeljebb 50%-a

a pályázó kérelmére elõlegként folyósítható azzal, hogy a további részletek kifizetésére csak az elõleggel, számlák

alapján történõ elszámolást követõen kerülhet sor.

(3) A kedvezményezett éves mûködési költségének teljes összegére támogatás nem nyújtható, az éves mûködési költség

pályázati felhívásban meghatározott hányadát saját forrásból kell biztosítani.

(4) Mûködési költséghez történõ hozzájárulás esetén a kedvezményezettek az éves tevékenységükrõl készült beszámolót

legkésõbb a tárgyévet követõ év június 30. napjáig kötelesek a támogatónak megküldeni.

28. § (1) A külügyi kommunikációt elõsegítõ civil szervezetek támogatásának célja

a) Magyarország külföldi megítélésének javítása, különös tekintettel a magyar kultúra, tudomány és történelem

értékeinek, jeles személyiségeinek és eseményeinek bemutatására, valamint Magyarország külpolitikai

tevékenységének, szerepvállalásának megismertetése;

b) a társadalom külpolitika és diplomácia iránti érdeklõdésének erõsítése, az azzal kapcsolatos ismereteinek

bõvítése, a civil szervezetek külpolitikai érdekeink érvényesítésébe történõ aktívabb bevonását célzó

tevékenységek elõsegítése, valamint a kormányzati civil stratégia megvalósulásának elõsegítése a külkapcsolatok

terén;

c) a kormányzati civil stratégia megvalósításának elõsegítése a külkapcsolatok terén, a külpolitikai kormányzat és

a hazai, valamint a határon túli civil szféra közötti kapcsolatok erõsítését és bõvítését célzó tevékenységek,

továbbá ennek keretében tudományos kutatások, konferenciák támogatása; vagy

d) ifjúsági csereprogramok lebonyolításának és kommunikációjának támogatása.

(2) A külügyi kommunikációt elõsegítõ civil szervezetek támogatása esetén az alábbi jogcímek bármelyikén folyósítható

támogatás, vagy valósítható meg beszerzés:

a) idegen és magyar nyelvû lapok, könyvek, albumok, folyóiratok, reklám-, PR és ismeretterjesztõ kiadványok

megjelentetése, beszerzése,

b) fotók, filmek és videó-anyagok, elektronikus információhordozók (szoftver, CD, DVD, CD-ROM) készítése,

c) képzés, tanulmányi verseny szervezése, lebonyolítása,

d) egyéb rendezvény-, konferencia-, kiállítás-, eseményszervezés,

e) nyomdai elõkészítés, nyomtatás,

f) a hazai és a határon túli civil társadalom külpolitika iránti érdeklõdésének fokozását elõsegítõ anyagok,

programok készítése, készíttetése, valamint elõállításának és terjesztésének támogatása,

g) egyéb, a lakosság vagy a külföldi partnerek tájékoztatását célzó kommunikációs tevékenységek megvalósítása,

h) elektronikus kommunikációs tevékenység és fejlesztés,

i) ifjúsági csereprogramok lebonyolítása.

29. § (1) A lakossági EU tájékoztatási feladatokat elõsegítõ szervezetek támogatásának célja

a) az Igazgatási Partnerségi Megállapodás (MPA) és Közremûködõ Szervezete mûködtetésével kapcsolatos

feladatok ellátása,

b) az EUvonal Tájékoztató Szolgálat mûködtetése,

c) kommunikációs programok és projektek megvalósítása kiemelt célcsoportok számára és kiemelt eseményekhez

kapcsolódóan,

d) a közkönyvtári hálózat részére pályázat EU-kommunikációs tevékenység folytatására,

e) EU-kommunikációs hálózatok képzése, vagy

f) európai uniós kiadványok megjelentetése.

(2) Saját forrás nélkül nyújtható támogatás az (1) bekezdés a), d), e), vagy f) pontjában meghatározott esetekben.

15. EU utazási költségtérítések

30. § Az elõirányzat forrást nyújt az Európai Unió tanácsi ülésein való részvétellel kapcsolatban felmerülõ utazási költségek

egy részének megtérítésére a Magyarország számára évente elõre rögzített összeg erejéig. Ez az összeg egyrészt
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az európai biztonsági- és védelmi politikával kapcsolatos ESDP ülésekre, másrészt a további Non-ESDP ülésekre

történõ kiutazás költségeinek fedezésére fordítható.

16. Nemzetközi fejlesztési együttmûködés és humanitárius segélyezés

31. § (1) Az elõirányzat célja vissza nem térítendõ támogatás nyújtása, vagy egyéb kifizetés teljesítése, beszerzés megvalósítása

a NEFE-partnerországokban vagy a NEFE-politika által megcélzott szektorokban a (2) bekezdésben meghatározott

célokkal összhangban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott humanitárius segítségnyújtás teljesítése

érdekében. Az elõirányzat célja továbbá a Kvtv. 9.§ (2) bekezdésében foglaltak teljesítése – a fejlõdõ országok

klímafinanszírozása – érdekében támogatás nyújtása, vagy egyéb kifizetés teljesítése, beszerzés megvalósítása.

(2) A nemzetközi fejlesztési együttmûködés (NEFE) célja a fejlõdõ országok fenntartható fejlõdésének, kiegyensúlyozott

gazdasági növekedésének, a szegénység csökkentésének, az életkörülmények javításának, az alapvetõ emberi jogok

tiszteletére épülõ demokratikus berendezkedés (jó kormányzás) megteremtésének és megszilárdításának elõsegítése,

támogatása. A NEFE tevékenység körének meghatározása szempontjából irányadó az OECD DAC által hivatalos

fejlesztési támogatásnak (ODA) minõsített tevékenységek köre.

(3) Az elõirányzatból határon túli személy részére pályázati eljárás lefolytatása nélkül, támogatási kérelem alapján

nyújtható támogatás a 32. § (4) bekezdés q) pontjában meghatározottak esetén.

(4) Az elõirányzat alkalmazásában humanitárius segítségnyújtás: természeti katasztrófák, emberi mulasztásból fakadó

krízishelyzetek, katonai konfliktusok áldozatainak, károsultjainak megsegítése, életmentés, sürgõsségi és

rehabilitációs segítségnyújtás a nemzetközi humanitárius jog alapján.

(5) Az elõirányzat alkalmazásában egyéb kifizetés: az elõirányzat felhasználási céljával összhangban álló és a 32. §

(4) bekezdés l), m), o) vagy p) pontja szerinti hozzájárulások, befizetések teljesítése.

32. § (1) A „Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés” jogcímcsoportból a következõ jogcímek bármelyikén nyújtható

támogatás, teljesíthetõ egyéb kifizetés, valósítható meg közbeszerzés, beszerzés.

a) Nemzetközi fejlesztési együttmûködési célú tevékenység,

b) NEFE társadalmi támogatottságát elõsegítõ tájékoztatási tevékenység,

c) NEFE projekt tervezése, elõkészítése, nyomon követése, monitoringja, ellenõrzése,

d) Európai uniós és más nemzetközi donorok által meghirdetett pályázatokon való eredményes részvétel

elõsegítése érdekében önrész (saját forrás) biztosításához nyújtott támogatás.

(2) A „Humanitárius Segélyezés” jogcímcsoportból a következõ jogcímek bármelyikén nyújtható támogatás, teljesíthetõ

egyéb kifizetés, valósítható meg beszerzés:

a) humanitárius segítségnyújtási tevékenység,

b) humanitárius segítségnyújtási projekt tervezése, elõkészítése, nyomon követése, monitoringja, ellenõrzése.

(3) A Kvtv. 9. § (2) bekezdése szerint létrehozandó Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével, valamint az

éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos támogatások jogcímcsoportból következõ jogcímek bármelyikén nyújtható

támogatás, teljesíthetõ egyéb kifizetés, valósítható meg beszerzés:

a) az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást (adaptáció) segítõ intézkedések támogatása;

b) az éghajlatváltozás mértékének mérséklése (mitigáció) érdekében hozott intézkedések támogatása;

c) az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó technológia-transzfer támogatása.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott jogcímeken az elõirányzat a következõk bármelyikére felhasználható:

a) termék vagy szolgáltatás közvetlenül a kedvezményezett részére történõ beszerzése,

b) a minisztérium által megvalósítandó projektek szakmai hátterének biztosításához külsõ szakértõk felkérése,

számukra utazási költség, napidíj, szükség esetén tiszteletdíj biztosítása,

c) nemzetközi fejlesztési együttmûködési tevékenységek szakmai tervezése, elõkészítése; folyamatban lévõ és

megvalósult projektek, programok nyomon követése, monitoringja, ellenõrzése,

d) a Magyar Köztársaság külképviseletei által végrehajtott fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási projektek

támogatása,

e) nemzetközi fejlesztési együttmûködési fórumokon, rendezvényeken történõ részvétel,

f) magyar NEFE tevékenység kiadványokon, egyéb prezentációs eszközökön keresztül történõ bemutatása,

g) magyar civil szervezetek nemzetközi fejlesztési projektjeinek támogatása,

h) magyar civil szervezetek számára az európai uniós és más nemzetközi donorok által meghirdetett pályázatokon

való eredményes részvétel elõsegítése érdekében nyújtandó támogatás,
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i) külföldi (a célországban honos) szervezetek nemzetközi fejlesztési projektjeinek támogatása,

j) külföldi kormányzati szerv vagy általa fenntartott intézmény támogatása,

k) szaktárcák által megvalósítandó nemzetközi fejlesztési projektek támogatása,

l) hozzájárulás nemzetközi szervezetek vagy általuk létrehozott alapok nemzetközi fejlesztési projektjeihez,

m) két- vagy többoldalú nemzetközi donor-együttmûködés keretében megvalósítandó nemzetközi fejlesztési

projektek támogatása, vagy azokhoz történõ hozzájárulás,

n) humanitárius segítség nyújtása termék vagy szolgáltatás közvetlen biztosításával a minisztérium vagy más

államigazgatási szerv által, vagy civil szervezeten, gazdasági társaságon keresztül,

o) humanitárius segítség nyújtása pénzügyi források biztosításával közvetlenül az érintett ország legitim kormánya

részére vagy valamely nemzetközi szervezet által létrehozott célalapon vagy a Magyar Vöröskereszten keresztül,

p) humanitárius segítségnyújtással foglalkozó nemzetközi szervezetek vagy általuk létrehozott alapok

tevékenységének támogatása pénzügyi hozzájárulás keretében,

q) határon túli személyek egészségügyi, oktatási, vagy kulturális körülményeinek javítása,

r) az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével, valamint az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos fejlesztési

projektek tervezése, elõkészítése, megvalósítása, nyomon követése, monitoringja, ellenõrzése.

33. § (1) A „Humanitárius Segélyezés” jogcímcsoportból az e §-ban foglalt eltérésekkel nyújtható támogatás.

(2) Meghívásos pályázat alkalmazása esetén a nyertes pályázóval keretszerzõdés is köthetõ.

(3) A pályázatra e rendelet 11. § (5) bekezdése nem alkalmazandó, a mellékletek benyújtásának végsõ határideje

– a pályázati felhívásban foglaltak szerint – legfeljebb a szerzõdés megkötésének idõpontjáig terjedhet.

(4) A kedvezményezett számára az elnyert támogatást a támogató a teljesítést megelõzõen, utólagos elszámolási

kötelezettséggel a velük kötött támogatási szerzõdés mindkét fél által történt aláírását követõ tizenöt napon belül

átutalja. A támogatott tevékenység megvalósulását követõ harminc napon belül a pályázó köteles benyújtani

a pénzügyi és tartalmi beszámolót. A saját forrás legkisebb mértéke 5%.

(5) A jogcímcsoportból lehet finanszírozni a segélyekkel közvetlenül összefüggõ költségeket, különösen beszerzés,

csomagolás, szállítás, szakértõi költségek (a továbbiakban együtt: járulékos költségek).

(6) A járulékos költségek mértékének meghatározása a támogatási összeghez mérten minden esetben a katasztrófa

színhelyének ismeretében kerül meghatározásra a szerzõdésben, amely nem haladhatja meg az elnyert támogatás

8%-át. A segélyszállítmányok összeállítása során a közbeszerzésekre vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések

figyelembevételével kell eljárni.

17. Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

34. § Az elõirányzat célja a peres eljárásokkal kapcsolatos kártérítések, költségek fedezetének biztosítása.

18. Külföldi magyar emlékek megõrzése

35. § (1) Az elõirányzat célja a határainkon túl található magyar emlékhelyek létesítésével, helyreállításával, megóvásával

kapcsolatos tevékenységek támogatása, költségek fedezése, továbbá a határainkon túl található magyar vonatkozású

emlékhelyek létesítését, kialakítását és ápolását elõsegítõ, a magyarságtudat erõsítését szolgáló emlékhelyek

megõrzésével kapcsolatos programok támogatása.

(2) Az elõirányzatból határon túli személy részére pályázati eljárás lefolytatása nélkül, támogatási kérelem alapján

nyújtható támogatás a határon túli támogatások eltérõ szabályozásának rendjérõl szóló 84/2005. (V. 2.) Korm.

rendeletben foglaltak alapján.

(3) Az elõirányzatból támogatás nyújtása saját forrás biztosítása nélkül és egyösszegû elõfinanszírozással is történhet.

(4) Az elõirányzat céljával összhangban álló kifizetések a külképviseletek közremûködésével is teljesíthetõk.

19. Finn–Magyar ifjúsági csereprogramok

36. § (1) Az elõirányzat célja a finn–magyar ifjúsági kapcsolatok fejlesztése, különösen a hátrányos helyzetû, vagy fogyatékkal

élõ fiatalokra.

(2) Az elõirányzatból a következõ jogcímek bármelyikén nyújtható támogatás, vagy valósítható meg beszerzés:

a) finn–magyar ifjúsági csereprogramok megvalósítása,
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b) tanulmányutak lebonyolítása,

c) finn fiatalok magyarországi fogadása, tartózkodása,

d) finn–magyar kulturális rendezvények lebonyolítása,

e) finn–magyar kapcsolatok ápolását elõsegítõ rendezvények megvalósítása.

(3) Az elõirányzatból támogatás nyújtása saját forrás biztosítása nélkül, továbbá teljes összegû elõfinanszírozással,

egy összegben is folyósítható.

20. Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása

37. § (1) Az elõirányzat célja támogatás nyújtása magyar civil szervezetek, külföldi szervezetek és határon túli személyek

részére nemzetpolitikai célok magyarországi és külföldi ismertetésére; nemzetpolitikai célú tanulmányok

elkészítésére; kutatások, rendezvények, jótékonysági események és egyéb kulturális események támogatására.

(2) Az elõirányzatból határon túli személy részére pályázati eljárás lefolytatása nélkül, támogatási kérelem alapján

nyújtható támogatás a határon túli támogatások eltérõ szabályozásának rendjérõl szóló 84/2005. (V. 2.) Korm.

rendeletben foglaltak alapján.

(3) Az elõirányzatból támogatás nyújtása saját forrás biztosítása nélkül és egyösszegû elõfinanszírozással is történhet.

(4) Az elõirányzat céljával összhangban álló kifizetések a külképviseletek közremûködésével is teljesíthetõk.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. § (1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának és

ellenõrzésének szabályairól szóló 2/2010. (V. 4.) KüM rendelet.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1307/2011. (IX. 6.) Korm. határozata
a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégiáról

A Kormány az ökoszisztémák terhelése csökkentésének, a természeti erõforrások takarékos használatának, valamint a gazdaság

fenntartható fejlesztésének figyelembevételével az alábbi határozatot hozta:

1. A Kormány egyetért az e kormányhatározat mellékletét képezõ Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia

(NKIS) fõ célkitûzéseivel, és támogatja a környezettechnológiával kapcsolatos kormányzati célok eléréséhez szükséges

intézkedések összehangolt és hatékony végrehajtását, valamint a környezettechnológiai innovációk bevezetését és

elterjesztését.

2. A Kormány a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégiában megfogalmazott célok megvalósulása,

végrehajtásuk pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében:

a) felhívja az érintett minisztereket, hogy az általuk kezelt, illetve a szakmai kompetenciájukat érintõ pályázati

rendszerekben a beruházások és fejlesztések tervezése során vegyék figyelembe a Nemzeti

Környezettechnológiai Innovációs Stratégiában foglaltak megvalósulását támogató megoldásokat;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: folyamatos

b) felhívja a fejlesztéspolitikáért felelõs minisztert, hogy a környezetvédelemért felelõs és a gazdaságpolitikáért

felelõs miniszterek bevonásával segítse elõ, hogy az EU 2020 Magyarország Nemzeti Reform Programjának

18. intézkedésével összhangban a Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus hozzájáruljon a 2009–2014-es

támogatási idõszakban a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia céljainak megvalósításához;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: a Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus (2009–2014) végrehajtásával összhangban

c) felhívja a fejlesztéspolitikáért felelõs minisztert a környezetvédelemért felelõs és a gazdaságpolitikáért felelõs

miniszterek bevonásával, hogy a 2014. utáni idõszak tervezésében vegye figyelembe a tervezés során azokat

a fejlesztéspolitikai eszközöket, amelyekbõl lehetõség van a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia

céljainak megvalósítására;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: a fejlesztéspolitikai eszközök tervezésével összhangban

d) felhívja a környezetvédelemért felelõs minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával alakítson ki és

mûködtessen az Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia végrehajtására és nyomon követésére

alkalmas irányítási és monitoring rendszert.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: az NKIS végrehajtásával összhangban

3. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia

megvalósításáról kétévente készüljön átfogó jelentés.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: elsõ alkalommal: 2013. december 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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ÖSSZEFOGLALÓ 

A gazdasági válság, valamint az egyre súlyosbodó globális környezetvédelmi problémák kezelésének 
megoldási alternatívájaként különböz  szakpolitikai és gazdasági fórumokon mind gyakrabban kerül 
el  a környezettechnológia kifejezés és az ehhez kapcsolódó innováció. A zöldgazdaság, mint a 
válságból való kiútkeresés egyik gazdaságélénkít , munkahelyteremt  eszköze szintén egyre 
gyakrabban hangzik el. 

Mindezekre válaszul készült el a Környezettechnológiai Innováció középtávra szóló Nemzeti 
Stratégiája, abból az elhatározásból kiindulva, hogy el mozdítsa a környezettechnológiával 
kapcsolatos kormányzati célok eléréséhez szükséges intézkedések összehangolt és hatékony 
végrehajtását.  

Magyarország hosszú távú fenntartható fejl dését, valamint versenyképesebbé válását csak úgy 
érhetjük el, ha a környezetvédelmet, a környezeti szempontokat központi közpolitikai kérdésnek 
tekintjük és a környezetvédelmi szempontok beépülnek minden közpolitika-alkotási folyamatba, 
aminek az egyik lépése ez a dokumentum. 

Jelen stratégia a 2011-2020 közötti id szakra szól, de ennél messzebb mutató céljai is vannak. Az 
ország er forrásaival hatékonyan és takarékosan gazdálkodó, összességében fenntartható fejl dési 
pályára való átállását kívánja sajátos eszközeivel el segíteni. 

A KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA 

E dokumentum értelmezésében környezettechnológiának azok a megoldások számítanak, amelyek 
kisebb környezeti terheléssel járnak, mint a hagyományos/létez  eljárások. Ezek magukba foglalják a 
szennyezést kezel  technológiákat, eljárásokat, a kevésbé szennyez , kevésbé er forrás-igényes 
termékeket, szolgáltatásokat, továbbá azokat a módszereket és szervezeti innovációkat, amelyek az 
er forrás-felhasználást hatékonyabbá teszik. A környezettechnológia az innovációk rendkívül széles 
skáláját öleli fel. 

A környezettechnológia el bbi fogalmából következik, hogy jelen Stratégia formailag egy  olyan 
horizontális stratégiához hasonlítható, amely a már meglév  kormányzati irányelvek, szakpolitikai 
célkit zések, stratégiák szintéziseként kívánja szolgálni a környezettechnológia széleskör  
alkalmazását, el remutató innovációját. 

Az új értelemben vett környezettechnológiák, nem pusztán a „cs végi” szennyezéskezelésre terjednek 
ki, hanem horizontális jelleget öltve, gyakorlatilag mindegyik iparágban, ill. ágazatban szerepet 
kapnak és kaphatnak. Az elmúlt években új koncepcióként alkalmazott környezettechnológia már 
lefed minden olyan terméket, folyamatot, eljárást, módszert, aminek alkalmazásával fokozható az 
anyag- és energiahatékonyság, illetve megel zhet  és/vagy csökkenthet  a szennyezés, illetve a 
környezetkárosítás. 

A környezettechnológiai innováció horizontális jellege miatt széleskör  társadalmi, kormányzati 
együttm ködést kíván. A felel s hatóságok (minisztériumok, önkormányzatok) munkájának 
megfelel  összehangolása biztosíthatja a stratégia céljainak megvalósítását. Alapelv, hogy az irányítás 
különböz  szintjein a szakpolitikák kialakítása, a különböz  stratégiák kidolgozása mindig legyen 
figyelemmel a környezettechnológiai innováció szerepére. 

Melléklet az 1307/2011. (IX. 6.) Korm. határozathoz

NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011–2020
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A KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA HELYZETE 

A környezettechnológia és az ehhez kapcsolódó innováció számos nemzetközi, európai uniós és hazai 
dokumentumban megjelenik. Az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó iránymutatásaiban 
megfogalmazódik, hogy az innovációt minden szakpolitikába integrálni kell. A stratégia 
szempontjából kiemelend , hogy ugyanezekben az ajánlásokban az ökoinnováció szerepére 
jellemz en mindig hangsúlyosan kitérnek. Számos dokumentumban (Innovációs Unió kiemelt 
kezdeményezés, Iparpolitikai kiemelt kezdeményezés, Kisvállalkozási törvény) el kerül az a 
gondolat, hogy az környezetvédelmi ipar versenyképessége meghatározó a jöv  szempontjából, 
hiszen az biztosíthat hatékony környezetvédelmi megoldásokat a gazdaság többi ágazata számára, 
ezzel hozzájárulva a fenntartható, versenyképes gazdasághoz, a jobb foglalkoztatáshoz. 

Hazai részr l a 2011 januárjában közzétett Új Széchenyi Terv (ÚSzT), a Kormány gazdasági 
programjának legf bb céljait fogalmazza meg, a talpra állás és felemelkedés fejlesztéspolitikai 
programjaként. Az ÚSzT több programja is feltételezi – közvetve vagy közvetlenül – a 
környezettechnológiai innováció alkalmazását, széles kör  elterjesztését.  

Az ÚSzT kiemelt területként foglalkozik a zöldgazdaság fejlesztéssel, valamint egyértelm  
összefüggést lát a környezetipar (zöldgazdaság fejlesztés), a foglalkoztatás és a kis- és középméret  
vállalkozások fejl dése között. Az ÚSzT kiemeli, hogy a zöldgazdaság a természeti környezettel, mint 
er forrással a korábbi id szakokhoz képest sokkal hatékonyabban és takarékosabban gazdálkodik.  

JÖV KÉP ÉS CÉLOK 

A globális környezeti változások, úgy mint nyersanyagok- és energiahordozók sz kössége, 
éghajlatváltozás, valamint a fenntartható fejl dés követelményeinek teljesítése nagy kihívásokat 
jelentenek, amelyekre fenntarthatóbb termelési és üzleti modellek szolgálhatnak válaszul. A Nemzeti 
Környezettechnológiai Innovációs Stratégia ezekre a kihívásokra keresi a válaszokat és fogalmaz meg 
jöv képet és célokat. 

Jöv képünk szerint a környezettechnológiai innovációk elterjedése a környezetvédelmi ipar olyan 
fejl dését hozhatja, amely hozzájárul mind a foglalkoztatás, mind az ország versenyképességének 
növeléséhez, ezzel a társadalom jóllétének biztosításához és a környezet védelméhez. 

A cél olyan környezettechnológiai innovációk bevezetésének támogatása, amelyek el segítik az 
ökológiai lábnyom 1és az ökoszisztémák terhelésének csökkentését, a természeti er források takarékos 
használatát, valamint támogatják a gazdaság fenntartható fejlesztését.  

A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI 

Mint minden környezetvédelmi célú fejlesztésnél, így a környezettechnológiai újításoknál is általában 
a környezetterhelés és a gazdasági eredmény szétválása, szétválasztása a cél, vagyis az egyes 
ágazatoknál a környezeti és gazdasági teljesítmények viszonyának alakulását kell végs  soron 
nyomon követni. 

A környezettechnológiai fejlesztések közvetlen hatása legtöbbször nem mérhet , ezért az 
áttételes/közvetett hatásokat is figyelemmel kell kísérni (pl. az anyagigényesség nemcsak a 
(környezet)technológiai fejlesztések nyomán változhat, hanem a szabályozási környezet és más 

                                               
1 Az ökológiai lábnyom az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által használt meghatározás szerint a 
fogyasztás teljes biológiai eredet  forrásának megtermeléséhez és hulladékának feldolgozásához – az általánosan 
elterjedt technológiai és gazdálkodás mellett – szükséges biológiailag aktív földterület és vízfelület nagyságát 
jelenti. 
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behatások nyomán is). Mindezt szem el tt tartva, az egyes környezettechnológiák társadalmi, 
gazdasági és környezeti hatásainak elemzése és értékelése során az átlagosnál is körültekint bben kell 
eljárni. 

A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI, ÉS SZAKTERÜLETI BEAVATKOZÁSOK 

A jól megtervezett jogszabályok az innováció és a környezetvédelmi technológiák mozgatórugói. A 
jogszabályi környezet két irányból ösztönözheti a környezettechnológiai innovációt. Egyrészt a 
szigorodó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés kényszere szükségszer en vezet az 
innovatív megoldások alkalmazáshoz. Másrészt az innovációbarát jogszabályi környezet 
megteremtésével, az adminisztratív eljárások egyszer sítésével gyorsítható és megkönnyíthet  az 
innovációk piacra lépése és alkalmazása. A m szaki feltételrendszerek, szabványok kidolgozása 
szintén segíti a szakpolitikai célkit zések elérését.  

A gazdasági eszközök közé tartozik az adórendszer zöldítése, a zöld közbeszerzés és a támogatási 
rendszerek ésszer sítése. 

 A jelenlegi adórendszerben nem érvényesülnek kell  mértékben az egyes tevékenységek 
környezetszennyezésnek költségei, így a valóságos költségeket nem tükröz  árak alakulnak 
ki. A zöld adók alkalmazása ezen kívül bevételeket biztosít az állami és önkormányzati 
költségvetés számára, amelyekkel ösztönözhet ek a nehezen megtérül  környezetvédelmi 
innovációk.  

 A közbeszerzés szabályozása már ma is lehet séget ad a közbeszerzési eljárásokban zöld 
szempontok érvényesítésére. Ennek érdekében olyan, a környezettudatos közbeszerzést 
el segít  szakmai dokumentumok kidolgozására van szükség, amelyek el segíthetik a 
környezetvédelmi szempontok fokozottabb érvényre juttatását a közbeszerzési eljárás során. 

 A támogatásoknál egyszer síteni kell a pályázati eljárást, gyorsítani az elbírálásokat és 
folyamatosan biztosítani kell az érdekeltek számára a megfelel  információkat a pályázati 
támogatási lehet ségekr l.  

Az egyes szakterületi beavatkozások a következ  témakörökben történnek: 

a) Szennyezés-megel zésre irányuló technológiai innovációk  
b) Termékek környezetszempontú innovációja 
c) Szolgáltatások innovációja 
d) Szennyezéskezelési technológiai innováció 
e) Monitoring célú fejlesztések 
f) A környezettechnológia eredményeinek társadalmi beágyazása társadalmi 

szemléletformálással, oktatással 

A szakterületi beavatkozásokat a hazai gazdasági, környezeti és társadalmi viszonyok és lehet ségek 
figyelembevételével kell elérni.  

FELÜLVIZSGÁLAT: 

Az NKIS hosszú távú tervezése mellett biztosítani kell a Stratégia rugalmasságát, amihez 
nélkülözhetetlen a Stratégia id szakos felülvizsgálata. 

Tekintettel arra, hogy az EU költségvetése, és az általa megjelölt fejlesztési, támogatási területek 
alapvet  befolyást gyakorolnak az NKIS végrehajtásának pénzügyi lehet ségeire, a felülvizsgálatot az 
EU többéves pénzügyi keretének tükrében célszer  végrehajtani. Mivel jelenleg a 2007–2013 közötti 
id szakra szóló 7 éves pénzügyi keret van érvényben, a következ  hosszú távú költségvetési id szak 
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pedig 2014-t l indul és várhatóan hét évet foglal majd magában (2014–2020), az NKIS-t 2013-ban 
valószín leg felül kell vizsgálni. 

 

1 BEVEZETÉS 

Magyarországon – hasonlóan az összeurópai viszonyokhoz – a felhasznált anyag és energia 
mennyisége jóval meghaladja az országban kitermelt mennyiséget, ezért hazánk jelent s behozatalra 
kényszerül, kiszolgáltatottá válva a világpiaci folyamatoknak. Magyarország ellátás-biztonsági 
szempontból is kritikus anyag- és energiafelhasználása, valamint jelenlegi ökológiai lábnyoma 
szükségessé teszik a fenntarthatóbb gyakorlat kialakítását, az er forrás-hatékonyság növelése 
irányába való elmozdulást – mindez azonban jelent s intézkedéseket követel.  

A jelenlegi gazdasági válság, valamint a súlyosbodó globális környezetvédelmi problémák 
kezelésének megoldási alternatívájaként különböz  fórumokon egyre gyakrabban kerül el  a 
környezettechnológia kifejezés és az ehhez kapcsolódó innováció. A zöldgazdaság kifejezés mint a 
válságból való kiút gazdaságélénkít , munkahelyteremt  eszköze szintén egyre gyakrabban hangzik 
el. 

Ebbe a folyamatba illeszked en, a gazdasági világválság kezdetét követ en, 2009-ben az OECD 
országtanulmányt készített Magyarország Innovációpolitikájáról1, mely arra a megállapításra jutott, 
hogy „az elégtelen innovációs képesség egyike azoknak a tényez knek, amelyek gátolják 
Magyarország hatékonyabb alkalmazkodását az els sorban a feltörekv  gazdaságok részér l 
jelentkez  versenyhez, valamint azt, hogy a magyar gazdaság a technológiai változás és a globalizáció 
lehet ségeit kiaknázhassa.” 

A tanulmány nem csak azt hangsúlyozza ki, hogy Magyarországnak törekednie kell az Európai 
Uniónak a K+F-re és innovációs beruházásokra nyújtott, b vül  forrásainak jó felhasználására, hanem 
azt is kiemeli, hogy „az er források hatékony felhasználásához világos stratégiai elképzelések, a 
tudomány-, technológia- és innovációpolitikában jól m köd  kormányzási (governance) 
mechanizmusok alkalmazása, eltökéltség, valamint a végrehajtás területén bevált „jó gyakorlatok” 
átvétele szükséges.” 

Tekintettel ezen igényre, valamint a gazdasági világválság okozta „Zöldgazdaság” koncepciójának 
fokozottabb elterjedésével jellemezhet  folyamatokra, továbbá felismerve a környezettechnológia 
szerepét a környezetvédelmi, versenyképességi és foglalkoztatási célok elérésében, a Vidékfejlesztési 
Minisztérium – miniszterelnöki utasítás alapján – 2010 szén kezdte el kidolgozni a 
Környezettechnológiai Innováció középtávú Nemzeti Stratégiáját.  

Magyarország hosszútávon fenntartható fejl dését, versenyképesebbé válását csak úgy érhetjük el, ha 
a környezetvédelmet, a környezeti szempontokat központi közpolitikai kérdésnek tekintjük és a 
környezetvédelmi szempontok beépülnek minden közpolitika-alkotási folyamatba, aminek az egyik 
lépése ez a dokumentum. 

A környezettechnológiák alkalmazásának el segítése egyike azon sürg s intézkedéseknek, amely a 
kormányzat egyéb stratégiai dokumentumaival összhangban környezeti, gazdasági és társadalmi 
szempontból pozitív változásokat jelenthet. Ezek a technológiák egyrészt a megel z  jelleg , kevésbé 
szennyez , kevésbé er forrás-igényes eljárásokat, termékeket, szolgáltatásokat és mindazon 

                                               
1 OECD Innovációpolitikai Országtanulmányok Magyarország 2009 (OECD-NKTH kiadásában) 
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módszereket, amelyek az er forrás-felhasználást hatékonyabbá teszik, másrészt a szennyezést kezel  
technológiákat és eljárásokat foglalják magukba.  

A környezettechnológia térnyeréséhez szükséges keretek megteremtése mellett, figyelembe véve a 
„Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” elvet, a Stratégia legfontosabb irányultsága, hogy 
el segítse a kapcsolódó innovációk megvalósulásának és célravezet  alkalmazásának esélyét, s ezáltal 
lehet vé válik a jelenkori problémák egy jelent s részének kezelése.   

Figyelemmel arra, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium jogel djénél már 2010. év eleje óta folytak 
hasonló el készít  munkálatok, jelen Stratégia a társtárcával együttm ködve készült bevonva a 
Kormány által létrehozott Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanácsot1, és az érintett 
szakmai szervezeteket, egyesületeket. 

A Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia (NKIS) célja, hogy úgy rendszerezze és 
egészítse ki a már meglév  stratégiai irányultságokat, eszközöket és intézkedéseket, hogy az 
ökoinnováció és azon belül a környezettechnológiai fejlesztés egyértelm  súlyponti területté 
válhasson. Alapelv, hogy az irányítás különböz  szintjein a szakpolitikák kialakítása, a különböz  
stratégiák kidolgozása mindig legyen figyelemmel a környezettechnológiai innováció szerepére.  

Jelen stratégia a 2011-2020 közötti id szakra szól, de ennél messzebb mutató céljai is vannak. Az 
ország er forrásaival hatékonyan és takarékosan bánó, összességében fenntartható fejl dési pályára 
való átállását kívánja sajátos eszközeivel el segíteni. A célunk az volt, hogy olyan anyag készüljön, 
amely tartalmazza a legfontosabb területekre vonatkozó törekvéseket.  

A stratégia a témában szükséges helyzetértékeléssel, a célok és cselekvési területek kijelölésével, a 
környezeti szempontok és összefüggések megjelenítésével, a szükséges intézkedések 
meghatározásával rendszerbe foglalja a környezettechnológiára és annak innovációjára irányuló 
célokat és feladatokat.  

2 A KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA FOGALMA 

Ahhoz, hogy az NKIS lényegét és küldetését fel tudjuk tárni, el ször is szükség van a 
környezettechnológia fogalmának tisztázására.  

Környezettechnológiának azok a megoldások számítanak, amelyek kisebb környezeti terheléssel 
járnak, mint a hagyományos/létez  eljárások. Ezek magukban foglalják a szennyezést kezel  
technológiákat, eljárásokat, a kevésbé szennyez , kevésbé er forrás-igényes termékeket, 
szolgáltatásokat, valamint azokat a módszereket és szervezeti innovációkat, amelyek az er forrás-
felhasználást hatékonyabbá teszik. A környezettechnológiai innovációk lehetséges típusait az 1. ábra 
mutatja be. Az ábrából is látható tehát, hogy ezen meghatározás alapján a környezettechnológia az 
innovációk rendkívül széles skáláját öleli fel. 

                                               
1 Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács létrehozásáról szóló 1279/2010. (XII. 15.)  Korm. határozat, 
valamint annak módosításáról szóló 1061/2011. (III. 23.) Korm. határozat 
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1. ábra A környezettechnológiai innováció lehetséges típusai 

 

A környezettechnológia el bbi fogalmából következik, hogy jelen Stratégia formailag olyan 
horizontális stratégiához hasonlítható, amely a már meglév  kormányzati irányelvek, szakpolitikai 
célkit zések, stratégiák szintéziseként kívánja szolgálni a környezettechnológia széleskör  
alkalmazását, el remutató innovációját.  

Az NKIS kialakításakor többek között olyan tényez ket is figyelembe kellett vennünk, amelyek 
bizonyos irányvonalakat jelölnek ki. Ezek közül megemlítend k az alábbiak: 

 Az NKIS végrehajtása leginkább az éves költségvetés, az EU és nemzetközi támogatások és az 
ország teljesít képessége függvényében alakul. 

 2010-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium megkezdte a környezetipari stratégia el készítési 
munkálatait s ennek folyamán egyeztetéseket tartott a szakmai szervezetekkel és 
egyesületekkel. 

 Tekintettel a gyorsan változó gazdasági és m szaki feltételekre, az els  ütem végén készül  
el rehaladási jelentés és m szaki fejl dés értékelése alapján – szükség szerint – módosítható 
lesz a stratégia szakmai irányvonala. 

3 A STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁNAK KERETEI 

3.1 GAZDASÁGI VÁLSÁG - A KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI IPAR 
LEHET SÉGE 

A jelenlegi világgazdasági válság módosította a fejl désre vonatkozó rövid távú el rejelzéseket. A 
világ legtöbb országában a bruttó hazai termék változó mérték  visszaesését, az ebb l is ered  
fogyasztáscsökkenést eredményezett, amely id legesen az er források igénybevételével és a 
környezetterhelések mérsékl désével járt együtt. Az ipari termelés csökkenésével könnyebb volt 
megfelelni a környezetvédelmi el írásoknak, betartásukhoz pedig nem volt szükség annyi 
szennyezéskezel  beruházásra. A nyersanyagok és másod-nyersanyagok ára csökkent, az alumínium- 
és m anyaghulladék ára pl. a 2005. évi szintre esett vissza, a papírhulladék ára nem fedezi a 
begy jtés, válogatás költségeit.  

Hosszabb távon a kit zött környezetvédelmi célok (megújuló energia termelésének növelése, 
energiahatékonyság javítása, CO2, kibocsátás csökkentése, stb.), és világgazdasági feltételek 
(nyersanyagárak, olajár változása, stb.) azonban nagymértékben segíthetik a környezetvédelmi ipar 
fejl dését, ami iparág a válság után a gazdasági fellendülés egyik motorja lehet. Európának és benne 
hazánknak vezet  szerepet kell vállalnia az ökohatékonyság és az innovációs vállalati szektorok 
el mozdításában, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra (kkv-k) , mivel EU-szinten a 
vállalkozások 98%-a ebbe a körbe tartozik. 
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A válság utáni id szak kiváló lehet séget teremt arra, hogy a beinduló gazdasági növekedés valóban 
az er forrás-hatékonyság és a gazdaság „zöldítése” koncepcióján nyugodjék. 

3.2 A STRATÉGIA INDOKOLTSÁGA 

A hagyományos környezetpolitika az egyes környezeti elemek és problémák egymástól független 
kezelésével eddig részproblémákra fókuszált egészen az utóbbi évekig, de ezzel a tüneti kezeléssel 
csak mérsékelt eredményeket ért el. Csökkentette például a vízszennyezést, a veszélyes anyagok 
mennyiségét a piacon lev  termékekben, el segítette kisebb mértékben a hulladékhasznosítást, de 
nem állította meg összességében a környezetterhelés növekedését. A környezetpolitika utóbbi évekig 
uralkodó jellemz je volt, hogy a probléma megjelenése és felismerése után hoztak a döntéshozók 
intézkedéseket, azaz nem megel z  jelleggel és nem rendszerszinten. 

Ezzel a felismeréssel párhuzamosan alakult ki az a szemléletváltás, hogy a hagyományos – többnyire 
„cs végi” – környezettechnológiák alkalmazása ma már nem elegend  a környezet állapotromlásának 
megállítására. Folyamatos fejl dés látszik a megel zést biztosító környezetbarát rendszerek és 
technológiák, a tisztább, anyag- és energiatakarékos eljárások kifejlesztésére és elterjesztésére, továbbá 
kulcskérdéssé lépett el  az er forrás hatékonyság radikális növelése a gazdaság minden területén, 
beleértve természetesen az energia el állítást is. 

Ma mindkét környezetpolitikai irány alkalmazására szükség van: az utólagos megoldásokra, illetve a 
megel z ekre, azzal a célkit zéssel, hogy egyre inkább el kell mozdulni a megel z , er forrás-
takarékos megoldások felé.  

A stratégia indokoltságát alátámasztja az is, hogy Magyarország nyersanyagokban közepesen-
szegényen ellátott ország, például egyes nyersanyagok és a fosszilis energiahordozók esetében 
nagyarányú a küls  függ sége. Ebb l következik, hogy szükség van olyan célok kijelölésére és 
teljesítésére, amelyeknek köszönhet en hazánk képes lesz a rendelkezésre álló anyag- és 
energiaforrásokkal hatékonyabban gazdálkodni. 

3.3 FELHATALMAZÁS 

A 2010. évi kormányzati átalakítások következtében a környezetvédelem ügye a Vidékfejlesztési 
Minisztérium (VM) feladatkörébe került, így a kormányzati struktúrán belül 2010 júniusától a 
Vidékfejlesztési Minisztérium vált felel ssé a környezettechnológia támogatásáért, széles körben való 
terjesztéséért.  

A környezettechnológiának a környezetvédelmi, versenyképességi és foglalkoztatási célok elérésében 
játszott szerepét felismerve született döntés a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 
kidolgozásáról, amely meghatározza a következ  évtized f  irányvonalait és szükséges intézkedésit e 
területen. 

EU-tagságunkhoz kapcsolódóan különösen fontos kiemelni, hogy az Európai Unió 2010 nyarán 
indította útjára a válságból való kilábalást el mozdító Európa 2020 stratégiát, mely három 
kulcsterületet jelöl ki: 1) Innováció és tudásalapú növekedés; 2) Fenntartható növekedés; 3) Befogadó 
növekedés. Az Európai Unió EU 2020 stratégiáját végrehajtó nemzeti reformprogramot Magyarország 
április 15-én benyújtotta az Európai Bizottságnak, amely június 7-én teszi közzé saját javaslatait és 
országspecifikus ajánlásait. A nemzeti reformprogramokat az Európai Tanács június 24-én véglegesíti, 
és ezek beépülnek a következ  évek költségvetésébe. A kormány által benyújtott Nemzeti 
Reformprogram 18. intézkedése a kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia megújítása, és 
végrehajtása tartalmazza Környezettechnológiai Innovációs Stratégiát, ami kiemelt figyelmet fordít az 
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ökoinnovációra. Az NKIS forrásául az intézkedés a Norvég-EGT Finanszírozási Mechanizmust jelöli 
meg. 

A kutatás-fejlesztésre és innovációra irányuló kormányzati intézkedések kiterjednek a kutatás-
fejlesztési és innovációs szakpolitikák és támogatási programok átfogó felülvizsgálatára, új programok 
indítására, a kapcsolódó intézményi és irányítási rendszer átalakítására. Az NKIS illeszkedik a 
kormány K+F+I célkit zéseihez. 

3.4 NEMZETKÖZI KITEKINTÉS  

A hazai helyzet pontos kezeléséhez figyelembe kell venni a bennünket körülvev  világ folyamatait, 
így tekintettel kell lenni a nemzetközi világban, az Európai Unióban, illetve a térségben zajló 
tendenciákra is. A nemzeti stratégiát úgy kell kialakítani, hogy az a lehet  legmegfelel bben 
illeszkedjék a nemzetközi és európai uniós szakpolitikai és tervezési folyamatokba.  A következ kben 
nagyon röviden összefoglaljuk a Stratégiához szorosan kapcsolódó ENSZ- és OECD-
kezdeményezéseket, majd – kicsit részletesebben – az EU irányvonalait kijelöl  programokat és 
ajánlásokat.   

ENSZ: FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS ÉS TERMELÉS 

A fenntartható fogyasztás már az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) 1992. évi Rio de Janeiro-i 
Környezet és Fejl dés Világkonferenciáján (UNCED) elfogadott Agenda 21-ben szerepelt. A 2002. évi, 
a fenntartható fejl désr l tartott johannesburgi világ-csúcstalálkozón megállapodás született a 
Fenntartható Fogyasztás és Termelés (Sustainable Consumption and Production, SCP) céljait szolgáló 
programok keretének kidolgozásáról, majd 2003-ban, a világszint  marrakeshi folyamat keretén belül 
meg is kezd dött ez a munka. Az SCP célja az er forrás- és energiahatékonyság ösztönzése, a 
gazdaság zöldítése, valamint az innováció támogatása a fenntartható termelésért és termékekért. 

OECD: FENNTARTHATÓ ANYAGGAZDÁLKODÁS 

A Fenntartható Anyaggazdálkodás (Sustainable Materials Management, SMM) egy viszonylag új,, 
2004-ben kezdeményezett politikai irányvonal, amely a hulladékgazdálkodási szemléleten túllépve a 
rendszerszemlélet  anyaggazdálkodás felé fordul. Az OECD 2010-ben megtartott világfórumán 
fogalmazták meg, hogy a fenntartható anyaggazdálkodásnak célja a természeti t ke, er források 
meg rzése, a termékek és eljárások életciklus-alapú tervezése és kezelése a biztonság és a 
fenntarthatóság érdekében, és a politikai eszközök széleskör  alkalmazása a fenntartható gazdaság, 
környezet és társadalom elérésének ösztönzésére.  

3.5 A KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ HELYE AZ EU 
KÖRNYEZETPOLITIKÁJÁBAN 

Az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatásaiban megfogalmazódik, hogy az 
innovációt minden szakpolitikába integrálni kell, s a tagállamoknak feltétlenül javítaniuk kell a 
keretfeltételeket a K+F és innováció el segítése érdekében. Az NKIS szempontjából kiemelend , hogy 
ugyanezekben az ajánlásokban az ökoinnováció szerepére jellemz en mindig hangsúlyosan kitérnek. 
Számos dokumentumban (iparpolitikai kiemelt kezdeményezés, kisvállalkozási törvény (SBA)) 
el kerül a gondolat, hogy az környezetvédelmi ipar versenyképessége meghatározó a jöv  
szempontjából, hiszen az biztosíthat hatékony környezetvédelmi megoldásokat a gazdaság többi 
ágazata számára, ezzel hozzájárulva a fenntartható, versenyképes gazdasághoz, a jobb 
foglalkoztatáshoz. 
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Az ökoinnováció és a környezetvédelmi ipar térnyerése, a tisztább technológiákba való beruházással 
karöltve csökkenti a környezet terhelését, hozzájárul a globális környezeti változás elleni 
küzdelemhez, valamint új üzleti és foglalkoztatási lehet ségeket kínál. 

EURÓPA 2020  

Az Európai Bizottság 2010-ben bocsátotta ki az Európa 2020 stratégiát1 (a Lisszaboni Stratégia 
utódjaként), amelynek célja a válságból való kilábalás és az európai gazdaság felkészítése a következ  
évtizedre. Az Európa 2020 stratégia olyan környezetet teremt, ami 2020-ig meghatározza az egész 
Európai Unió – közte hazánk – fejl dési irányát, ezért mindenféleképpen figyelembe kell venni a hazai 
stratégiai tervezés során. 

Az Európa 2020 dokumentum három kulcsterületet jelöl ki a gazdasági növekedést el segítend : a 
tudást, az innovációt, valamint az oktatást és a digitális társadalmat középpontba helyez  „Innováció 
és tudásalapú növekedés”, a hatékonyabb er forrás-felhasználást el segít  és a versenyképességet 
növel  „Fenntartható növekedés”, valamint a munkaer -piaci részvételt fokozó, a szegénység elleni 
küzdelmet el segít  „Befogadó növekedés”.  

Az Európa 2020 tagállami szint  végrehajtására a tagállamok évente nemzeti reform programot 
készítenek. A magyar Nemzeti Reform Program (NRP) egyik legfontosabb vállalása a 
foglalkoztatottak számának növelése. Az NRP-nek ugyanakkor része a környezetfejlesztés és a 
környezettechnológia közvetett vagy közvetlen támogatása. 

Az NKIS elkészítésének id szer ségét az is igazolja, hogy 2011-ben az Európai Bizottság, az Innovatív 
Unió „zászlóshajóra” támaszkodva, ökoinnovációs cselekvési tervet terjeszt el , amely els sorban az 
ökoinnovációs politikákra fog fókuszálni. Ki fog térni az ökoinnovációt gátló tényez kre, a 
támogatottságára, és kiemelt figyelmet fordít a kkv-kra. 

KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI AKCIÓTERV 

Az Európai Unió a környezettechnológia fejlesztését a Lisszaboni Stratégia céljai megvalósításának 
hatékony eszközeként jelölte meg és ezért 2004-ben a Bizottság elindította Környezettechnológia 
Akciótervét (Environmental Technology Action Plan, ETAP2). A Környezettechnológia Akcióterv a 
környezet hatékonyabb védelmét, a versenyképesség, és a foglalkoztatottság javítását t zte ki célul és 
meghatározta a célok eléréséhez szükséges intézkedéscsoportokat: a kutatástól a piacig tartó folyamat 
el segítését, a piaci környezet javítását, globális akciókat.  

EU KULCSTECHNOLÓGIÁK 

A következ  évtizedek fejl dését a feltörekv  kulcstechnológiák3 fogják meghatározni. Ezek a 
technológiák jellemz en tudásintenzívek, és a magas fokú kutatás-fejlesztési együttm ködés, gyors 
innovációs ciklusok, nagy t kekiadások és jól képzett munkaer  jellemzi ket. Stratégiai szempontból 
legjelent sebb kulcsfontosságú alaptechnológiák közé tartozik a biotechnológia, a fotonika, a 
nanotechnológia és a korszer  anyagok kifejlesztése.  

                                               
1 COM(2010) 2020 végleges 
2 COM(2004) 38 final (magyar fordítás nem áll rendelkezésre) 
3 COM(2009) 512 végleges 
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VEZET  PIACOK KEZDEMÉNYEZÉS 

A Vezet  Piacok Kezdeményezésben1 a Bizottság meghatározta azokat a  magas gazdasági és 
társadalmi értéket képvisel  piacokat, amelyeken az összehangolt fellépés felgyorsíthatja a piac 
fejl dését és biztosítja az Unió vezet  szerepét a kijelölt piacokon. Ezek a piacok nagyfokú innovációt 
képviselnek, er s technológiai és ipari bázisuk van Európában. A kijelölt hat piac közül négy, 
környezetvédelmi szempontból is jelent s: az épít ipar, az újrahasznosítás, a bioalapú termékek és a 
megújuló energia.  

EURÓPAI DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA  

A Duna fenntartható fejlesztésére vonatkozóan az érintett tagállamok – Németország, Ausztria, 
Szlovákia, Magyarország, Szerbia, Románia és Bulgária – 2009. május 6-án közös együttm ködési 
nyilatkozatot fogadtak el Ulmban. A nyilatkozat célja olyan, a területi, gazdasági, kulturális kohézió 
fontosságát hangsúlyozó, a Duna-menti országokat érint  stratégia – az Európai Duna Stratégia, EDS 
– összeállítása, amelynek alapján a kialakuló „Duna Régió” az EU 2014-ben induló új költségvetési 
id szakában közös európai fejlesztési és kutatási térségként kerülhet meghatározásra. 

A 2011. márciusban Budapesten elfogadott „Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiája” 
hangsúlyozza az ökoinnováció és az ökohatékony termelés el segítésének szükségességét.  

TOVÁBBI TÁMOGATÓ EU-S SZABÁLYOZÁS  

Integrált termék Politika  

Az Európai Bizottság 2003. június 18-án elfogadta az „Integrált termékpolitika – A termék-életciklus 
környezetvédelmi szemlélet  kialakítására alapozva” cím  közleményt2. A közlemény lefektette az 
integrált termékpolitika célkit zéseit és öt integrált termékpolitikai „alapelvet” állapított meg: (1) 
Életciklus-szemlélet; (2) Együttm ködés a piaccal; (3) Az érdekeltek széles kör  bevonása; (4) 
Folyamatos termékfejlesztés; (5) A szakpolitikai eszközök összehangolt alkalmazása. 

Környezetbarát tervezési irányelv  

A Közösség természetier forrás- és energiafelhasználásának nagy részét az energiafogyasztó 
termékek teszik ki, s, ezen kívül számos egyéb fontos hatást is gyakorolnak a környezetre. A 2005. évi 
irányelv eredetileg csak az energiafelhasználó termékekre vonatkozott, de 2009-ben terjesztették ki az 
energiával kapcsolatos termékekre is.3 Az irányelv meghatározza az energiával kapcsolatos termékek 
környezetbarát tervezési minimumkövetelményeit, amelyek egyúttal a termékek forgalomba 
hozatalának feltételeit is rögzítik.  

Zöld közbeszerzés 

Évr l-évre az EU bruttó hazai termék 16%-ának megfelel  összeget fordít közbeszerzésre (pl. irodai 
berendezések, épületszerkezeti elemek, szállítóeszközök), szolgáltatások (épületfenntartás, szállítás, 
takarítás és vendéglátás) vagy munkák beszerzésére. A közbeszerzés jelent s hatást gyakorolhat az 
el állítás és a fogyasztás irányára, a „zöldebb” termékek iránti kereslet jelent s növelésével pedig 
kialakulhat vagy b vülhet a környezetbarát termékek és szolgáltatások piaca4 

                                               
1 COM(2007) 860 végleges 
2 COM(2003)302 végleges 
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK Irányelve (2009. október 21.)  
4 COM(2008) 400 végleges 
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3.6 HAZAI KÖRNYEZET  

Az NKIS elkészítése során igyekeztünk feldolgozni és figyelembe venni minden olyan releváns 
szakpolitikai stratégiát, amelynek kapcsolódási pontjai lehetnek a környezettechnológiához, valamint 
a környezettechnológiai innovációhoz. Így implicit módon bekerültek a stratégiába például az 
Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS), Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország 
Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve (NCST), Nemzeti Fenntartható Fejl dési Stratégia 
(NFFS) legfontosabb elvei és gondolatai. Természetesen a szakterület lehatároltsága és a stratégia 
terjedelmi korlátai miatt mind nem kerülhet itt felsorolásra, csak azok, amelyekkel közvetlen és 
egyértelm  kapcsolódás áll fenn. Az NKIS felülvizsgálata során (el ször 2013-ban) célunk lesz, hogy a 
jelenleg tervezés alatt álló, kés bb elfogadásra kerül  stratégiákkal is lehet ség szerint olyan 
összhangot teremtsünk, ami el segíti a szinergikus hatásokat és ezzel a célok megvalósulását. 

ÚJ SZÉCHENYI TERV 

A 2011 januárjában közzétett Új Széchenyi Terv (ÚSzT), a Kormány gazdasági programjának legf bb 
céljait fogalmazza meg, a talpra állás és felemelkedés fejlesztéspolitikai programjaként. Az ÚSzT 
legf bb célkit zése a magyar gazdaság és a vállalkozások fejlesztése, és egymillió új munkahely 
megteremtése. Az ÚSzT több programja is feltételezi – közvetve vagy közvetlenül – a 
környezettechnológiai innováció alkalmazását, széles kör  elterjesztését.  

Az ÚSzT kiemelt területként foglalkozik a zöldgazdaság fejlesztéssel, valamint egyértelm  
kapcsolódást állít fel a környezetipar (zöldgazdaság fejlesztés), a foglalkoztatás, valamint a kis- és 
középméret  vállalkozások fejl dése között. Az ÚSzT kiemeli, hogy a zöldgazdaság a természeti 
környezettel, mint er forrással a korábbi id szakokhoz képest sokkal hatékonyabban és 
takarékosabban gazdálkodik. Magyarországnak a zöldgazdaságban szinte egyedülálló lehet séget 
kínál a geotermikus energia hasznosítása, s európai színvonalúra fejleszthet  a biokertészet és a bio-
élelmiszeripar.  

A ZöldGazdaság Fejlesztés Program célterületei a zöldenergia, az energiahatékonyság, a zöldoktatás, 
a foglalkoztatás és szemléletformálás és a zöld K+F+I. Az Egészségipari Programon belül a 
geotermikus energia hasznosítása, növényházi kertészet fejlesztése, a termál-, gyógy-, és ásványvizek 
komplex hasznosítása, az egészségipari innováció azon területei, ahol a technológiai vonatkozások 
kiemelt jelent séggel bírnak. 

Az ÚSzT többi kiemelt programja eltér  mértékben, de szintén kapcsolódnak a környezettechnológiai 
innovációhoz (Otthonteremtés, Vállalkozásfejlesztés, Tudomány–Innováció–Növekedés, 
Foglalkoztatás Program, Közlekedésfejlesztés). 

NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 

Magyarországon a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
rendelkezik arról, hogy 6 évre szóló program keretében kerüljenek meghatározásra az ország 
környezetpolitikai céljai. 2009-ben fogadta el az Országgy lés a 2009–2014 közötti id szakra szóló 
harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Programot (NKP-III), mely Program az ország fenntartható 
pályára való állítását kívánja sajátos eszközeivel el segíteni. Az NKP-III átfogó eszközeinek egyike a 
kutatás–fejlesztés, innováció, s valójában tematikus akcióprogramjainak szinte mindegyike feltételezi 
a környezettechnológia alkalmazását.  
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NEMZETI VIDÉKSTRATÉGIA 2020 

A Kormány és a Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelt céljai között szerepel a vidéki közösségek 
életmin ségének javítása, a fenntartható természetier forrás-gazdálkodás megteremtése, a 
többfunkciós mez gazdálkodás kialakítása, valamint a biztonságos és min ségi élelmiszerellátás 
biztosítása. Ezen célok elérése érdekében kezd dött meg a 2020-ig szóló átfogó stratégia kialakítása. A 
célok eléréshez itt is szükség lesz környezettechnológiai fejlesztésekre, innovációra. A Nemzeti 
Vidékstratégiát várhatóan 2011-ben fogadja el a Kormány. 

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA  

A 2008–2025 közötti id szakra szóló Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia (NÉS) legfontosabb elemei 
közé tartozik a nemzetközi kötelezettségek teljesítése, az globális környezeti változást okozó hatások 
elleni küzdelem, a kibocsátáscsökkentés és az alkalmazkodás a klímaváltozáshoz. A 
környezettechnológiai innováció fontos eszköz a NÉS célkit zéseinek eléréséhez. 

A globális környezeti változás lényege az, hogy a természeti környezet és az emberiség léte, 
tevékenysége között évezredeken keresztül fennállt érzékeny egyensúly felborulni látszik. Ennek oka 
végeredményben az emberiség létszámának, valamint fogyasztói szemléletb l fakadó hely- és 
anyagigényének rohamos növekedésében, másrészr l a Föld kincseinek (energiahordozók és egyes 
nyersanyagok, édesvíz, talaj/term föld) végességében keresend . A talaj/term föld, a felszín alatti 
vizek, a nyersanyagok és az energia sérülékenységének és sz kösségének a kérdése legalább olyan 
jelent séggel bír, mint a közgondolkodásban legf bb veszélyként tudatosult éghajlatváltozás. 
Magyarország természeti kincsei e globális változások során hihetetlen mértékben felértékel dtek. 

TUDOMÁNY-, TECHNOLÓGIA- ÉS INNOVÁCIÓ-POLITIKAI STRATÉGIA 

A Kormány középtávú (2007–2013) tudomány-, technológia- és innovációpolitikai (TTI) stratégiája 
megállapítja, hogy jelent s K+F ráfordítással (kapacitással) rendelkez , dinamikusan fejl d  ágazat, és 
nemzetközi összehasonlításban is fejl dési lehet ségek el tt áll – többek között - a környezetvédelmi 
ipar, a biotechnológia és az információtechnológia. A magyar ipar jelenlegi helyzetét és a trendeket 
figyelembe véve az egyik kitörési pont Magyarország számára a környezeti technológiák és a 
környezetvédelmi ipar.  

A KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA MEGÚJÍTÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA 

A K+F+I stratégia megújítása és végrehajtása során a különböz  támogatási formákat 
(adókedvezmények, vissza nem térítend , visszatérítend  és közvetett támogatások, kereskedelmi 
hasznosítást megel z , innovatív közbeszerzés) is egységében kezel  K+F+I támogatási rendszer 
bevezetésén túl ösztönz , a jogalkalmazók számára átlátható K+F+I jogszabályi környezet kerül 
kialakításra. Emellett egységes K+F+I monitoring és értékelési rendszer fog m ködni a K+F+I 
folyamatok jobb megértése és a szakpolitikai visszacsatolás meger sítése érdekében, és további  cél 
nagyobb mérték  összhang biztosítása a kapcsolódó szakpolitikákkal (pl. fels oktatás, kiemelt ágazati 
politikák). A stratégia keretében külön figyelmet szükséges fordítani a kutatási infrastruktúra (KI) 
fejlesztés kérdésére (KI regiszter és útiterv létrehozására), ami alapul szolgál a jelent s nemzetközi KI 
projektekben való magyar részvétel racionalizálására. A stratégia id horizontja 2020-ig terjed, a 
program kidolgozása pedig 2011 végéig várható. 

A következ  ábra szemlélteti az egyes ágazati innovációs stratégiák, köztük az NKIS és a K+F+I 
stratégia viszonyát egymáshoz. A K+F+I stratégia központi helyet foglal el az innovációs stratégiák 
rendszerében. Az egyes ágazati innovációs stratégiák kötelez en veszik figyelembe a K+F+I 
stratégiában foglaltakat és egy olyan keretrendszert teremtenek, ami támogatja a központi K+F+I 
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stratégia céljainak megvalósítását. Az ágazati stratégiáknak metszete van a központi stratégiával, 
ugyanakkor a központi stratégia korlátai miatt önállóan megvalósítható részeiknek is kell lenni. Az 
ágazati stratégiák a központi stratégia mellett egymással is kapcsolatban állnak, kölcsönösen 
er síthetik egymás céljait, szinergiákat hoznak létre. Az egyes ágazati stratégiák között mellérendel  
viszony áll fenn, azaz egyenrangú a viszony és kölcsönösen feltételezik egymást, de ez nem feltétlen 
jelent kölcsönös meghatározottságot, míg a központi K+F+I stratégiához hozzárendel  a viszonyuk. A 
hozzárendelés-felfogás fontos jellegzetessége, hogy hangsúlyozza a két tag között lév  kölcsönös 
meghatározottságot, amit az egyeztetés jelez. A központi K+F+I stratégia alkotja az innovációs 
stratégiák magvát, hordozza az innovációs stratégiák predikatív jelentését. 

2. ábra Az NKIS és más ágazati innovációs stratégiák kapcsolódása a K+F+I stratégiához 
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4 A STRATÉGIA ÁLTALÁNOS JÖV KÉPE ÉS CÉLJAI 

A természeti t ke „felélése”, a környezeti folyamatokba történ  mind nagyobb mérték  beavatkozás 
következtében egyes, korábban elszigetelten jelentkez  helyi, regionális problémák mára már globális 
szint vé váltak. Szembe kell néznünk a súlyos környezeti, és az azokból is ered  társadalmi, 
gazdasági kihívásokkal. A globális környezeti változás, az energiahordozók sz kössége és a 
fenntartható fejl dés követelményeinek teljesítése nagy kihívásokat jelentenek, amelyekre 
fenntarthatóbb termelési és üzleti modellek szolgálhatnak válaszul. A Nemzeti Környezettechnológiai 
Innovációs Stratégia ezekre a kihívásokra keresi a válaszokat, fogalmaz meg jöv képet és célokat. 

Jöv képünk szerint a környezettechnológiai innovációk elterjedése a nemzeti környezetvédelmi ipar 
olyan fejl dését hozhatja, ami hozzájárul mind a foglalkoztatás, mind az ország versenyképességének 
növeléséhez, ezzel a társadalom jóllétének biztosításához és a környezet védelméhez. A jöv kép 
megvalósulásához szükség van olyan célok megfogalmazására, amik a stratégia id távján belül 
reálisan elérhet k. A Stratégia célja, hogy meghatározza a következ  évtized irányvonalait és 
szükséges intézkedéseit a hazai környezettechnológia és a környezettechnológiai innováció területén. 

A környezettechnológiai innovációban is szemléletváltásra van szükség: túl kell lépni azon, hogy 
„cs végi” megoldásokkal kezeljük a környezeti problémákat, helyette az életciklus-alapú, megel z  
szemléletre alapozva kell vagy megakadályozni, vagy a lehet  legnagyobb mértékben csökkenteni 
azok kialakulását, a fenntarthatósági szempontok folyamatokba való integrálásával, az anyagok 
élethosszig tartó környezeti hatásainak vizsgálatával. 

A környezeti célok mellett a Stratégia másik célja Magyarország gazdasági és tudáspotenciáljának 
kiaknázása az új eljárások és technológiák, különösen a környezetbarát technológiák kifejlesztésére 
irányuló versenyben. A Stratégia további f  célja, hogy el segítse a munkalehet ségek b vülését az 
innovatív technológiákat alkalmazó tevékenységek támogatásával. 

Mindezek figyelembevételével tehát az átfogó cél olyan környezettechnológiai innovációk 
bevezetésének támogatása, amelyek el segítik az ökológiai lábnyom és az ökoszisztémák terhelésének 
csökkentését, a természeti er forrásokkal való takarékos bánásmódot, valamint támogatják a 
fenntartható gazdaság fejlesztését, ennek érdekében el segítik: 

 az els dleges nyersanyagok felhasználásának csökkentését;  
 a másodlagos nyersanyagok növekv  felhasználását; 
 a magas hozzáadott érték , tudásigényes technológiák kifejlesztését, elterjesztését; 
 egyszer , olcsó, a természet energiáit bölcsen hasznosító, tömegek által is használható, 

környezetbarát technológiák kifejlesztését, széles kör  alkalmazását; 
 a gazdaság fenntartható anyaggazdálkodás felé való elmozdítását: 

 er forrás-hatékonyság, valamint a kiemelt jelent ség  er források (víz, term föld) 
takarékos használata és min ségének hosszútávon történ  megóvása; 

 a környezettechnológia beavatkozási alapkoncepciójának megváltoztatása, a 
„cs végi” szemlélet helyett a megel zési szemléletet el térbe helyezése; 

 megújuló, megújítható er források (anyag és energia) használatának növelése; 
 hulladékhasznosítás fejlesztése, újrahasználat segítése; 
 bioalapú nyersanyagok környezetvédelmi szempontból fenntartható 

használata/újrahasznosítása. 

Az el z ekben felsorolt részterületi célokat a hazai gazdasági, környezeti- és társadalmi viszonyok és 
potenciálok figyelembevételével kell elérni.  
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5 A KÖRNYEZETVÉDELMI IPAR HELYZETE EURÓPÁBAN 

Az új értelemben vett környezettechnológiák, nem pusztán a “cs végi” szennyezéskezelésre terjednek 
ki, hanem horizontális jelleget öltve, gyakorlatilag mindegyik iparágban, ill. ágazatban szerepet 
kapnak és kaphatnak. Az elmúlt években új koncepcióként alkalmazott környezettechnológia már 
lefed minden olyan terméket, folyamatot, eljárást, módszert, amelyek alkalmazásával fokozható az 
anyag- és energia-hatékonyság, illetve  megel zhet  vagy jelent sen csökkenthet  a szennyezés, 
illetve a környezetkárosítás. 

A környezettechnológiai innovációk várható f bb irányvonalait az egyre szigorodó környezeti 
követelmények és uniós vállalások mellett az új, kulcsfontosságú technológiák beépülése a 
környezettechnológiákba, valamint a környezettudatosság er södése határozzák meg. 

A) VERSENYKÉPESSÉG 

Az EU számára a környezetvédelmi ipar versenyképességér l készített tanulmány1 adatai szerint az 
EU-27 országaiban 2004-ben 232 milliárd euró volt a környezetvédelmi ipar forgalma (a GDP 2,2%-a), 
2008-ban pedig már 319 milliárd eurót tett ki (a GDP 2,5%-a). Ez 8,3% évi növekedésnek felel meg 
folyó árakon, de inflációval korrigálva is 5,9% az évi átlagos növekedés. A négy legnagyobb terület 
adja a teljes környezetvédelmi ipar ¾-ét: 30%-ot a hulladékgazdálkodás, 21%-ot a vízellátás, 13%-ot a 
szennyvízkezelés és 13%-ot az újrafeldolgozás. 

B) FOGLALKOZTATÁS  

EU-szinten a környezetvédelmi iparban közvetlenül alkalmazottak száma 2000-ben még csak 2,0 
millió f  volt, de 2008-ban már elérte a 3,4 millió f t (ld. 3. ábra), ami éves szinten 8%-os növekedést 
jelent. 

3. ábra Az Európai Unió környezetvédelmi iparában foglalkoztatottak száma 

 

(Forrás: Eurostat, Ecotec and own calculations; Study on the Competitiveness of the EU eco-industry 2009.) 

Foglalkoztatási szempontból a legnagyobb szakterület a hulladékgazdálkodás 1,4 millió alkalmazottal 
, ezt követi a vízellátás 700 ezerrel, és az újrahasznosítás 512 ezer foglalkoztatottal. A klímapolitikában 
bekövetkezett radikális változások hatására az újrahasznosítás és a megújulóenergia-ágazat 

                                               
1 Forrás: Study on the Competitiveness of the EU eco-industry (Ecorys, 2009) 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám 28163

  

növekedése volt a legnagyobb. A megújulóenergia-ágazat esetében a foglalkoztatottak száma 2008-
ban 167.000 f  volt Európai Unióban. (Forrás: Study on the Competitiveness of the EU eco-industry 
(Ecorys, 2009)). 

A környezetvédelmi ipar ágazataiban eltér  mérték  a növekedés: bár a hulladékgazdálkodás már 
érett ágazatnak tekinthet , de a hasznosítás területén jelent s fejl dés várható hasonlóan a megújuló 
energiaforrások ágazathoz. Az Eurostat becslése szerint 2001-ben a hulladékhasznosításban a 13 500 
vállalkozás 19 milliárd eurós forgalmat bonyolított le, az alkalmazottak száma 106 500 f  volt. A 
szakterületen azóta jelent s volt a növekedés: 2006-ban már mintegy 15 500 vállalkozás m ködött 
területen, 42,4 milliárd eurós forgalommal és 137 ezer foglalkoztatottal. 

A környezetvédelmi ipar gyors fejl dését az EU munkaer piaca nem tudja követni. A speciális 
szakképzettséggel, tapasztalattal rendelkez  munkaer  hiánya akadályozza az iparág fejl dését, 
például a környezetbarát építkezés területén. A kereslet oldalán hátrányt jelent, hogy a nem kell en 
tájékozott vásárlók, fogyasztók vásárlási értékítéletében nem érvényesülhet a környezettudatos 
szemlélet.  

5.1 A SZEKTOR VÁRHATÓ F BB NÖVEKEDÉSI IRÁNYAI 

Az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott környezetvédelmi célkit zések hajtómotorjai lesznek a 
környezettechnológiai fejlesztéseknek: az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az 1990. évi 
szinthez képest legalább 20, kedvez  feltételek esetén 30%-kal csökkenteni kell; a megújuló 
energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni a teljes energiafogyasztásban, és az energiahatékonyság 
20%-kal történ  növelése is szükséges. 

A növekedés további ösztönz i: 

 A nyersanyagok ára a kereslet növekedése és a készletek csökkenése miatt folyamatosan 
emelkedik, a kulcstechnológiák speciális igénnyel jelentkeznek a globális nyersanyagpiacon, 
ezért felértékel dnek az újrahasználati, hulladékfeldolgozási technológiák.  

 A megújuló energia iránti keresletet er síti a folyamatos olajár-emelkedés. Ezt jelzi, hogy 
2007-ben a beruházások a fenntartható energiában 43%-kal növekedtek, de az el rejelzések 
szerint a nap, szél, bioüzemanyag, üzemanyagcellákból származó bevétel 2016-ra eléri a 150 
milliárd eurót, szemben a 2007. évi 30 milliárd euróval.  

 Er forrástakarékos és hulladékszegény technológiák segítségével versenyképesebb termékek 
állíthatók el .  

 A jó min ség  vizkészletek csökken  mennyisége ösztönözni fogja a víztakarékos 
technológiák elterjedését, a szennyezéscsökkenést, illetve a hatékonyabb víztisztítást. 

 A környezettudatosodó fogyasztói igény piacot teremt a környezetkímél  termékeknek és 
technológiáknak. 

6 A KÖRNYEZETVÉDELMI IPAR HELYZETE MAGYARORSZÁGON 

Az Európai Unióhoz történ  csatlakozásra való felkészülés, illetve a csatlakozás – mind min ségi, 
mind mennyiségi szempontból – jelent s hatást gyakorolt a hazai környezetvédelmi iparra. A 
környezetvédelmi cégek száma az 1990-es években ugrásszer en megn tt. Elindultak a hazai 
fejlesztések, de a technológiai innováció piaci sikerének még mindig számos akadályozó tényez je 
van. A piacon sikeres cégek esetében gyakori, hogy külföldi technológiák adaptálásával létrehozott 
hazai termékeket és szolgáltatásokat kínálnak.  
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Magyarország nem b velkedik természeti er forrásokban, ezért számunkra különösen fontos az 
anyag- és energiatakarékos technológiák fejlesztése, a hulladékhasznosítás, a megújuló energia 
arányának növelése. A korszer  anyagok komoly környezetvédelmi el relépést jelenthetnek a 
legkülönböz bb területeken, pl. a közlekedés, az épít ipar területén. Ezek az anyagok el segítik az 
újrahasznosítást, csökkentik a szénlábnyomot, az energiaszükségletet, a nyersanyagok iránti igényt. 
Az új, ígéretes technológiák alkalmazása – gazdasági hasznuk mellett – jelent s környezetvédelmi 
el nnyel jár. A technológiai fejlesztési irányok közül kiemelt figyelmet kell fordítanunk a 
tudásintenzív technológiákra, továbbá azokra is, amelyek adottságaink miatt gazdasági és környezeti 
szempontból is kiemelten fontosak lesznek a következ  évtizedekben. 

Az európai uniós helyzethez hasonlóan az egyes szakterületek súlya az ágazatban eltér . 
Legnagyobb arányban mérnöki irodák, tanácsadó cégek, hulladékgazdálkodással foglalkozó 
vállalkozások képviseltetik magukat. Ez utóbbiak nagyobb része azonban csak hulladék-
kereskedelmet folytat. A talajtisztítással, kármentesítéssel foglalkozó cégek száma – különösen a 
katonai tevékenységekkel, valamint a privatizációval összefügg  kármentesítési programok hatására 
– az 1990-es évek elején ugrásszer en megn tt. Ezt követ en azonban csökkenés mutatkozik, mivel a 
szennyezett területek folyamatosan felszámolásra kerültek/kerülnek, de továbbra is szükség van a 
kármentesítés (eredeti állapot helyreállítása) területén az új fejlesztésekre.  

Nem elhanyagolható a saját találmányok, magyar fejlesztés  technológiák, eljárások száma sem. Több 
hazai K+F eredmény hasznosítása megkezd dött, de általában a t kehiány gátolja a fejlesztések 
eredményeinek piacra jutását. 

A hazai környezetvédelmi ipar jó pozíciójára jellemz , hogy két szakkiállítást is tartanak 
rendszeresen Magyarországon: az ÖKOTECH Nemzetközi környezetvédelmi és kommunális 
szakkiállítás és az Ökoindustria Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló 
Energiaforrások Szakkiállítás. A hazai viszonyokat (tevékenység szerinti aktivitást) közvetett módon 
jellemzi a környezetvédelmi ipar hazai rendezvényeken való résztvev ir l, valamint kiállítóiról 
készült alábbi két ábra: 
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4. ábra A 2009-es Ökoindustria jellemz  adatai: Látogatók érdekl dési köre (%) 

 

(Forrás: http://www.okoindustria.hu/  
 

5. ábra A 2009-es Ökoindustria jellemz  adatai: A kiállítók megoszlása tevékenységek szerint (%) 

 

(Forrás: http://www.okoindustria.hu/  
 
 

A nemzeti védjegyaktivitással kapcsolatosan megállapítható, hogy a zöld technológiák területén a 
hazai szabadalmi bejelentési aktivitás növekv  tendenciát mutatott a 2005. és 2009. évek közötti 
id szakban. Különösen az alternatív energia termelés és az energiatárolás/meg rzés területén n tt a 
bejelentések száma. Örvendetes növekedést mutat az épületek h szigetelésével kapcsolatos 
találmányok száma. 
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Az alábbi táblázat éves bontásban mutatja a zöldiparra jellemz  szabadalmi aktivitási trendet.  

M szaki terület 2005 2006 2007 2008 2009 
Alternatív energia termelés 124 151 171 144 216 

ebb l: bioüzemanyagok 34 37 33 34 27 
üzemanyag cellák 2 6 0 9 15 
biomassza pirolízis vagy gázosítás 0 2 2 1 1 
hulladék energiájának hasznosítása 33 45 40 19 60 
vízenergia 13 13 6 20 22 
szélenergia 8 12 21 13 25 
napenergia 20 18 41 29 29 
geotermikus energia 9 5 20 11 10 
egyéb h termelés 1 5 3 3 12 
hulladékh  hasznosítás 4 6 1 5 15 

Járm vek 14 13 11 21 19 
Energiatárolás 11 25 24 30 40 

ebb l: épületek h szigetelése 3 13 8 12 23 
Hulladékkezelés 69 105 94 91 101 

ebb l: hulladék lerakás 10 8 9 7 17 
hulladékégetés 5 5 5 3 7 
hulladék újrahasznosítás 15 30 22 24 16 
szennyezések ártalmatlanítása vagy megel zése 37 62 55 56 54 

Mez gazdaság és erdészet 13 22 23 22 10 
Szabályozás, adminisztráció és tervezéssel összefügg  
technológiák 

8 13 17 19 17 

ebb l: emisszió kereskedelem, CO2 kvóták 6 8 12 8 12 
Nukleáris energia 2 3 4 9 3 
Összesen 241 332 344 336 406 

Forrás: SZTNH 
A zöld technológiák szabadalmi osztályozására vonatkozó kritériumok a WIPO (International Patent 
Classification Green Inventory) alapján kerülnek meghatározásra. Az adatok nem a szabadalmi 
bejelentések számát jelentik, hanem a szabadalmi bejelentésekben megadott osztályjelzetek 
összességét, amely végs  soron arányos a területen tett bejelentések számával, így a trend jól 
követhet . 

6.1 AZ INNOVÁCIÓ HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETSÉGES 
ESZKÖZEI  

Magyarországon az innovációt segít  intézmények és a keretfeltételek gyorsan fejl dtek.  Az általános 
megítélés szerint azonban innovációs teljesítményünk jelent s mértékben elmarad a lehet ségekt l. 
Az országos innovációs teljesítmény „duális” jellegzetességeket mutat. Vannak egyfel l a nemzetközi 
termelésbe, értékesítésbe és – néhány esetben – a K+F és innovációs hálózatokba jól beágyazott, s 
többnyire külföldi tulajdonban lév  nagyvállalatok, amelyek azonban nem mindig kapcsolódnak 
megfelel en a magyar innovációs rendszer többi részéhez. Másrészr l a gazdaságban számos alacsony 
termelékenységgel és elégtelen innovációs képességgel jellemezhet  hazai kis- és középvállalkozást 
(KKV) találunk, amelyek jellemz en a nem túl igényes keresletet jelent  helyi piacokon m ködnek. 

A magyar gazdaságban, a tudás-áramlás az EU-ban kialakultnál is lassúbb. Az innovációs 
intézményrendszerben kiemelt szerepet kellene, hogy kapjon az oktatás, f ként a fels oktatási 
rendszer mint az innovációs kapacitás kiépítésének egyik kulcsfontosságú területe. A hazai 
„tudomány” és „ipar” közti szakadék hagyományossá vált. A kkv-k gyenge nemzetközi integrációja 
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miatt a szférában a technológia transzfer lehet ségek ismerete is korlátozott. Ezért a kormányzat 
jelent s er feszítéseket tett az ún. hídver  (bridging) intézmények körének b vítésére. A már 
korábban is létez , erre hivatottakon túl (pl. könyvtárakon, szakosodott K+F intézményeken túl) 
nagyszámú, a vállalati innovációs er feszítések segítésére hivatott új non-profit, illetve profit-orientált 
szervezet született. A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – külföldi, illetve állami 
finanszírozással – vállalkozás-fejlesztési hálózatot épített ki. A kamarák, szakmai szövetségek a fejlett 
európai országok példáit követve hasonló munkába kezdtek. Alapítványok, tanácsadó intézmények, 
inkubátorházak, ipari parkok, klaszterek, spin off cégek sora született.  

A hazai (nemzeti) érdekeltség  és magas tudással rendelkez  szakemberek foglalkoztatása, 
tudásintenzív hazai termék el állítása a fejl dés alappillére. 

A fentiekre tekintettel azonban - ahhoz, hogy a környezetvédelmi ipar és – technológia megfelel  teret 
nyerjen - további er feszítésekre van szükség az innovációnak kedvez  feltételek megteremtése 
érdekében, a következ  f  célkit zések szem el tt tartásával: 

• A makrogazdasági stabilitás helyreállítása és fenntartása, ideértve a közfinanszírozás fenntarthatóságát. 
Utóbbi az innovációba történ  dinamikus magán- és közfinanszírozású befektetések egyik 
legfontosabb el feltétele. 

• A versenyt támogató hozzáállás, valamint az innovációt el segít  egyéb szabályozási rendszerek biztosítása. 

• A vállalkozások – köztük az induló vállalkozások – adminisztrációs terheinek csökkentésére tett 
er feszítések folytatása. 

• A szellemi tulajdonjoggal összefügg  jogszabályok hatékony végrehajtása, valamint olyan új eszközök 
meghatározása, amelyek célja az iparjogvédelmi aktivitás növelése. 

• A pénzügyi szektor mozgósítása az innováció támogatása érdekében a már jelenleg hozzáférhet  szabadpiaci 
eszközök mellett. (pl.: A kormányzat kezdeti ösztönzést nyújthat a pénzügyi szektornak számos olyan 
program segítségével, amely az állami- és a magánszektor megosztott kockázatvállalásán alapul.) 

6.2 A KÖRNYEZETVÉDELMI IPAR GAZDASÁGI MUTATÓI 

Az EU követelményeknek való megfelelés érdekében végrehajtott beruházások, fejlesztések hatására 
az egyes tevékenységek jövedelmez sége folyamatosan változik. A környezetterhel  iparágak 
termékei – a gazdasági szabályozórendszer változásának is köszönhet en – drágulnak, az energia- és 
anyagtakarékos technológiákkal el állított termékek ára csökken. Az iparban az 1990-es években 
megindult átrendez dés csökken  mértékben, de folytatódik. Egyes tevékenységek teljesen 
megsz nhetnek, amennyiben a szennyezéscsökkent  beruházásokat nem képes finanszírozni az 
érintett cég, vagy a termék már nem piacképes. A másik oldalon viszont növekv , bár nem elégséges 
piaci kereslet mutatkozik a környezetvédelmi ipar termékei, illetve szolgáltatásai iránt.  

A szakterületet a KSH két f  paraméterrel: a környezetvédelmi célú beruházásokkal, illetve a 
gazdasági szervezetek által értékesített termékkel és szolgáltatásokkal jellemzi. A környezetvédelmi 
beruházások megvalósításához eszköz és technológia szükséges (termék és szolgáltatás), melyeknek 
jelent s a munkahelyteremt  képessége is. Munkahelyet teremt közvetlenül a beruházás 
megvalósítása és az üzemeltetés, de munkahelyet teremt azzal is, hogy piacot biztosít a beruházáshoz 
és üzemeltetéshez szükséges termékek és szolgáltatások számára. 

Az ágazat beruházásainak robbanásszer  fejl dése nagymértékben az EU-csatlakozás, illetve az EU 
támogatásainak következménye volt. A piac szempontjából legjelent sebb részterületek a 
szennyvízkezelés és a hulladékfeldolgozás. A legnagyobb volumen  beruházások és fejlesztések a 
szennyvízelvezet ,  -tisztító  és vízellátó rendszerek, továbbá a (f ként települési) hulladékgy jtés, -
feldolgozás területén történtek. A határterületek közül jelent s még az energetika és az árvízvédelem.  
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A globális várakozások szerint a környezetvédelmi ipar és a környezettechnológia a jöv  egyik 
húzóágazata lesz. Amennyiben Magyarország is kitörési lehet ségként kezeli a környezettechnológiát 
és a környezetipart, sürg s intézkedésekre van szükség, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi 
piacokon versenyképesek legyenek a vállalkozások.  

6.2.1 KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLÚ BERUHÁZÁSOK 

Az EU-csatlakozás utáni csúcs (2005) óta a környezetvédelmi beruházások volumene csökken  
tendenciát mutat. A 2009-ben bekövetkezett további visszaesésben a jelenlegi gazdasági válság hatása 
is érvényesül (lásd 6. ábra) 

A KSH adatai szerint a nemzetgazdaság környezetvédelmi beruházásai 2009-ben 124 milliárd Ft-ot 
tettek ki, ennek 87%-a közvetlen, 13%-a pedig úgynevezett folyamatba integrált környezetvédelmi 
beruházás formájában valósult meg. Az el z  évhez képest az összes környezetvédelmi beruházás 
volumene közel 13%-kal csökkent. A közvetlen környezetvédelmi beruházások volumene 12%-kal, az 
integrált beruházásoké 21%-kal esett vissza.  

6. ábra Környezetvédelmi célú beruházások (2005–2009)1  

 

(Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, 2010) 

Továbbra is megmaradt a két nagy szektor dominanciája: a környezetvédelmi beruházások 37%-át 
hulladékkezelésre, 18%-át szennyvízkezelésre,  15%-át pedig a talaj és a felszín alatti vizek védelmére, 
11%-át leveg tisztaság védelemre fordították.  

6.2.2 KÖRNYEZETVÉDELMI IPARI ÉRTÉKESÍTÉS 

A hazai versenyképes vállalkozások tevékenysége lefedi a környezetvédelmi ipar szinte valamennyi 
területét a hulladékgazdálkodástól (szelektívgy jt  rendszerek kiépítése, hulladék el kezelés, gumi-, 
üveg- és m anyaghulladék hasznosítás, stb.), az ivóvízkezelésen, szennyvíztisztításon (kommunális és 

                                               
1 Az adatok számításánál a KSH-ban módszertani változás történt. Ezek az adatok a TEÁOR’08 adatok. A 2005 el tti adatok a 
TEÁOR’03 szerint lettek számolva, így ezek nem összehasonlíthatók az itt közölt adatokkal. 
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ipari) át az energiatermelésig (széler gépek, napkollektorok, stb.), magába foglalja a berendezések, 
eszközök gyártását, technológia-fejlesztéseket és telepítéseket, beruházásokat.  

2009-ben a környezetvédelmi iparba tartozó gazdasági szervezetek által értékesített termékek és 
szolgáltatások nettó árbevételének értéke 355 milliárd Ft volt, 51 milliárd Ft-tal (16%-kal) kevesebb, 
mint a megel z  évben.  

A hazai környezetvédelmi ipar szerkezete nem tekinthet  korszer nek. Az összes környezetvédelmi 
ipari árbevétel 99,2%-át a környezeti szennyezések közvetlen csökkentését szolgáló termékek 
el állításából és ilyen szolgáltatások nyújtásából származó árbevétel tette ki. A 
környezetszennyezések integrált csökkentését szolgáló technológiák és termékek el állításából 
származó bevétel pedig még a 3 milliárd Ft-ot sem érte el (0,8%), ez az érték messsze alatta van az EU-
átlagnak. Az értékesítési adatok alapján a környezetvédelmi ipar 2002 óta dinamikusan fejl dött, a 
többi ágazat fejl dését általában meghaladó mértékben. A 2002. évi árbevétel 2008-ra megduplázódott 
(lásd 7. ábra). 

 
7. ábra A környezetvédelmi ipari értékesítés értéke (2002–2009) 

 
(Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, 2010) 

Hasonló tendencia figyelhet  meg az exportteljesítmény alakulásában is (lásd 7. ábra). A 2008. évi 
exportbevétel már közel négyszerese volt a 2002. évinek, de 2009-re mind volumenében, mind a teljes 
értékesítéshez viszonyítva visszaesett. A visszaesés el idéz je a jelenlegi gazdasági válság, illetve a 
környezetvédelmi beruházások csökkenése volt. Az iparág összetétele nem korszer , nem érvényesül 
a megel z  szemlélet kell  mértékben. Az integrált szennyezéscsökkentést szolgáló technológiák és 
termékek értékesítése hullámzó teljesítményt mutatott a 2002–2009 közötti id szakban (KSH jelentés). 

Jelent s exportlehet séggel bír az a hatalmas szellemi t ke, ami a szektorban rendelkezésre áll. 
Számos cég foglalkozik mérnöki szolgáltatásokkal, tervezéssel, tanácsadással a környezetvédelmi 
ipar különböz  szakterületein és ezek nagy része kiváló referenciákkal rendelkezik. 

Az export jelenleg a gazdasági visszaesés óta nem játszik meghatározó szerepet környezetiparban, de 
a jöv  szempontjából fontos, hogy a magyarországi környezetvédelmi ipari termékek és 
szolgáltatások exportjára az eddigieknél nagyobb figyelmet fordítsunk. Ezt támasztja alá az a tény is, 
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hogy jelent s környezetvédelmi, fejlesztések beruházások kezd dtek és várhatóak a feltörekv  
gazdaságokban (Kína, Dél-Kelet-Ázsia, stb.) ahol a magyar vállalkozások - hatékony állami 
támogatással - jelent s piacra tehetnek szert. A magyar exportképes környezetvédelmi termékek, 
technológiák és szolgáltatások külföldi piacra jutásának el segítése, az exportképes vállalkozások 
nemzetközi piaci jelenlétének er sítése (kiállítások, bemutatók, marketing, stb.), a kutatás-fejlesztési 
együttm ködések fejlesztése, a technológia és tudástranszfer támogatása mind fontos eszköze az 
iparági export fejlesztésének.   

 
8. ábra Exportbevétel a környezetvédelmi ipari értékesítésb l (2002–2009) 

 

(Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, 2010) 

6.3 AZ IPARÁG SZEKTORIÁLIS ÉRTÉKELÉSE: JELENLEGI HELYZET ÉS 
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 

A környezetvédelmi ipari és környezettechnológiai innováció nehezen határolható le pontosan, sok 
átfedés tapasztalható más ágazatokkal. Ez különösen igaz a gyártási folyamaton belül végrehajtott, 
környezeti el nnyel is járó technológiamódosításokra, a megel z  jelleg , anyag- és energiatakarékos 
megoldásokra. A szennyezés kezelését végz , hagyományosnak tekinthet   szakterületek - 
szennyvíztisztítás, hulladékkezelés - jobban lehatárolhatóak, mint a horizontális jelleg , er forrás-
hatékonyságra, energiatakarékosságra, kulcstechnológiák bevezetésére irányuló technológiai 
innovációk.  

Ugyanakkor az utóbbi id szakban bekövetkezett technológiai fejl dés és környezetpolitikai elvárások 
hatására a hagyományosnak tekinthet  technológiák is komplexebbé válnak, az eredeti funkció 
mellett megjelennek kapcsolódó környezettechnológiák, mint pl. biogáztermelés a szennyvíztelepen a 
szennyvíziszap hasznosításaként. 
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A helyzetértékelésben a következ  – környezettechnológiákat közvetlenül alkalmazó - környezet-ipari 
szektorokat különítettük el, kiegészítve a horizontális jelleg ekkel: 

 Horizontális jelleg  technológiai innovációk (fenntartható anyaggazdálkodás, kulcstechnológiák) 
 Hulladékgazdálkodás 
 Vízgazdálkodás (vízellátás, szennyvíztisztítás) 
 Leveg tisztaság-védelem, zaj és rezgés elleni védelem, szaghatás elleni védelem 
 Agrárium (környezetkímél  termesztési technológiák, öntözés  stb.) 
 Kármentesítés 
 Megújuló energia termelése 
 Ökoépítészet 

6.3.1 HORIZONTÁLIS JELLEG  INNOVÁCIÓK  

ER FORRÁS HATÉKONYSÁG 

A természetier forrás-használat az utóbbi évtizedekben jelent s szemléleti és gyakorlati átalakuláson 
ment keresztül. A kezdeteket a közvetlen szennyezés csökkentésére irányuló törekvés jellemezte, majd 
a terméktervezés újragondolása volt jellemz , törekedtek az anyagforgalmi ciklus zárására és az 
életciklus-elemzés alkalmazására. A mai, teljesen integrált szemlélet  fenntartható anyaggazdálkodás 
a különböz  anyagok hatékony és környezetbarát használatát célozza, függetlenül attól, hogy azok 
nyersanyagok, termékek vagy hulladékok. Az új szemlélet újszer  kutatási és oktatási megközelítést 
igényelnek, er teljesebben fókuszálva az inter- és transzdiszciplináris hálózatokra és 
kezdeményezésekre. Az er forrás-hatékonysági, illetve anyag- és energiagazdálkodási célú 
technológiai innovációk horizontális jellegüknél fogva megjelenhetnek bármelyik ágazatban, és 
átfedésben vannak a többi szakterületen végrehajtott innovációkkal. 

ÚJ/KULCSTECHNOLÓGIÁK: NANO-, FOTO-, BIOTECHNOLÓGIÁK VALAMINT KORSZER  
ANYAGOK 

Az EU kulcsfontosságú alaptechnológiákkal kapcsolatban kidolgozott stratégiája1 megállapítja, hogy a 
következ  évtizedek fejl dését a kulcstechnológiák fogják meghatározni. Ezek az alaptechnológiák 
tudásigényesek, a kutatás–fejlesztés magas színvonalú, továbbá gyors innovációs ciklusok, nagy 
t kekiadások és jól képzett munkaer  jellemzi ket. Alkalmazásukkal egyes ipari ágazatok gyártási 
folyamatai teljesen új alapokra helyez dnek (pl. vegyipar, gyógyszeripar, kármentesítés, 
megújulóenergia-termelés stb.). Emellett gyökeres változásokat idézhetnek el  a 
környezetvédelemben is, számos, teljesen új környezetvédelmi megoldást kínálva, de a hagyományos 
környezetvédelmi ipari szakterületek (szennyvíz, hulladék, stb.) esetén is alkalmazhatóak, ezzel azok 
hatékonysága javítható. Itt azonban meg kell jegyezni, hogy az új technológiák, új problémákat 
vethetnek fel, különös tekintettel a nanotechnológiai termékekre. Ugyanis, a nanorészecskék 
környezetben való viselkedését és az általuk okozott káros következményeket a tudományos világ 
még messze nem tárta fel részleteiben. Az el vigyázatosság elvére való tekintettel, szükséges vizsgálni 
a kulcsfontosságú technikák környezeti (és egészségügyi) hatásait, kockázatait. 

A jelenleg zajló globális kutatás és az aktuális piaci trendek alapján az NKIS a következ ket tekinti a 
legjelent sebb kulcsfontosságú alaptechnológiáknak:  

                                               
1 COM(2009) 512 végleges 
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 A korszer  anyagok el állítása változást hoz a környezetvédelmi iparban, mert el állításuk, 
hulladékuk új feladatok elé állítják az iparágat, ugyanakkor a bioalapú termékek elterjedése 
hozzájárul a fenntarthatósági célok eléréséhez.  

 A nanotechnológiában intelligens mikro- és nanoelektronikai eszközök kifejlesztésével 
radikális áttörés várható az energia-, a környezet- és a gyártástechnológia területén. 
Ugyanakkor a nanotechnológia környezeti hatásainak (hulladék, szennyvíz, stb.) kezelése ma 
még nincs megnyugtatóan megoldva.  

 A fotonikának a megújuló energia el állítása szempontjából lesz fontos szerepe (elektronikus 
alkatrészek és felszerelések, fotodiódák, LED-ek és lézerek).  

 Az Európai Bizottság vélekedése szerint, a biotechnológia a világ egyik leggyorsabban 
növekv  iparága, alkalmazásával lehet ség nyílik az ipari termelés tisztábbá és 
fenntarthatóbbá tételére. A biotechnológiai eljárások nagy lehet ségeket biztosíthatnak a 
mez gazdasági–élelmiszeripari, vegyipari, energia, kármentesítési stb. ágazatok számára. A 
biotechnológia fejl dése más innovatív, high-tech területekre is húzó hatást gyakorol (pl. 
nanotechnológia, m szeripar, bioinformatika stb.). Jól fizet , magas kvalitású, tudásalapú 
munkahelyeket teremthet. A hazai biotechnológiai ipar f leg kkv-kból áll (jellemz en 5–20 f s 
létszámmal). A cégek nagy része magyar tulajdonban van. Bár jelent s a K+F aktivitás, mégis, 
a magyar kutatás messze elmarad a többi EU-s országétól. Tekintettel a hazai, megalapozott 
kutatói háttérre, ebben jelent s lehet ség rejlik.  

 

A 2011. április 25-én kihirdetett Magyarország Alaptörvénye deklarálja Magyarország 
mez gazdaságának mentességét a genetikailag módosított él lényekt l, ezért rendkívül fontos 
értelmezni a biotechnológia fogalmát az NKIS által javasolt hazai fejlesztési irányok esetében. A 
biotechnológia általános értelmezését l1 eltér en – mely szerint a biotechnológia bármely olyan 
technológiai alkalmazást jelent, amely biológiai rendszereket, él  szervezeteket vagy ezek 
származékait használja fel meghatározott felhasználású termékek vagy folyamatok létrehozására vagy 
módosítására –, az NKIS szerinti hazai biotechnológiai alkalmazások csakis a jelenleg hatályos, 
magyar jogszabályokban foglalt korlátok közötti eljárásokat, tevékenységeket, termékeket ölelik fel. 
Ez alapján mind a hagyományos biotechnológia (pl.: ecetfermentáció), mind a modern biotechnológia2 
(pl.: rekombináns DNS-technika) részét képezi az értelmezésnek, de összhangban a GMO-k 
vonatkozásában fennálló hazai stratégiai megközelítéssel3, az NKIS által értelmezett biotechnológia 
csak azokat a géntechnológiai tevékenységeket és alkalmazásokat foglalja magába, amelyek nem 
ütköznek a jelenleg hatályos, magyar jogszabályokban foglaltakba.   

                                               
1 Lásd: 1995. évi LXXXI. törvény (2. cikkely) 
2 Lásd: 2004. évi CIX. törvény értelmez  rendelkezése 
3 Lásd (többek között): 1998. évi XXVII. törvény és az azt módosító 2006. évi CVII. törvény, 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat, 
valamint Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) XX. cikkét 
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6.3.2 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS  

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENLEGI HELYZETE 

A 2004–2008 évi adatok alapján a hulladékkeletkezés mértéke 2004 óta jelent sen, mintegy 25%-kal 
csökkent. 

E csökkenés jelent ségét kiemeli az a tény, hogy ebben az id szakban a GDP éves értéke csaknem 
duplájára, 13 345 Mrd Ft-ról 25 408 Mrd Ft-ra n tt (90%). Így az 1000 Ft bruttó hazai termék 
el állításra jutó 3 kg hulladék mennyiség 2007-re 1,02 kg-ra csökkent. Kedvez tlen képet mutat 
azonban a keletkezett hulladékok típusának megoszlása, amelyet az alábbi diagram ábrázol: 

9. ábra A hulladékkeletkezés hulladéktípusok szerint 2004-2009 között 

 

(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium) 

Az építési és bontási hulladék, valamint a települési szilárd hulladék mennyisége az összes keletkezett 
hulladéktömeghez képest jelent sen növekedett, a mez gazdasági és élelmiszeripari hulladékok 
mennyisége viszont negyedére csökkent.  

Arányaiban n tt, de mértékében csökkent az ipari hulladék mennyisége. A veszélyes hulladékok 
mennyisége szintén csökken  tendenciát mutat a vizsgált id szakban. 

A nagy hulladéktermel  ágazatok (pl. bányászat, kohászat) leépülése, a korszer  termelési 
módszerekre, új technológiák alkalmazására való átállás, a kisebb anyagigény , nagyobb szakértelmet 
igényl  ágazatok fejlesztése (elektronika, gépjárm ipar) lehet vé tette az ipari nem veszélyes hulladék 
képz désének csökkentését. Egyes esetekben megtörtént a veszélyes anyagok (pl. toxikus 
nehézfémek, halogénezett oldószerek) felhasználásának korlátozása, amely a képz d  hulladék 
veszélyes jellegét is megsz ntetheti. A hulladékszegény technológiák alkalmazásának, a gyártási 
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maradékok visszaforgatásának, melléktermékek más technológiai folyamatban való felhasználásának 
növelése terén azonban az eredmények szerények, többnyire a termelési szerkezet- és profilváltozás, 
és nem a meglév  technológiák korszer sítése eredményezte a hulladékképz dés csökkenését.  

ELÉREND  HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK 

 a települési hulladékok elkülönített gy jtési, begy jtési rendszerének kialakítása és 
m ködtetése legkés bb 2015. január 1-jét l; 

 a háztartási papír-, fém-, m anyag és üveghulladék újrahasználatra történ  el készítésének és 
újrafeldolgozásának országos szinten – tömegében – legalább 50%-ot kell elérnie legkés bb 
2020. december 31-éig; 

 nem veszélyes építési-bontási hulladék – föld és k  kivételével – újrahasználatra történ  
el készítésének, újrafeldolgozásának és az egyéb anyagában történ  hasznosításának 
országos szinten – tömegében – legalább 70%-ot kell elérnie legkés bb 2020. december 31-éig. 

 A települési hulladék részeként lerakásra kerül  biológiailag lebomló szervesanyag 
mennyiségét az 1995. évi települési szilárd hulladék részét képez  biológiailag lebomló 
szervesanyag mennyiséghez képest legalább 35%-ra kell csökkenteni legkés bb 2016. július 1-
jéig. 

Eszközök: tudatformálás, hulladékbegy jt  rendszerek fejlesztése, hulladékfeldolgozás, -hasznosítás  - 
technológiafejlesztés, termékfejlesztés, infrastruktúrafejlesztés, stb.  

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 

A hulladékkezelés várható alakulása a hazánkban tapasztalható hosszú távú tendenciák, a már ismert, 
tervezett kapacitások, a meglév  és javasolt támogatási források, és nem utolsó sorban az EU és más 
nemzetközi, illetve hazai jogi forrásokban és stratégiákban megfogalmazott hulladékkezelési el írások 
függvénye. A hasznosításon belül a hulladékgazdálkodási hierarchiának megfelel en els dlegesen a 
hulladékkeletkezés megel zésére, az újrahasználatra történ  el készítés, az újrafeldolgozás és az 
egyéb hasznosítás fejlesztésére kell a hangsúlyt helyezni. 

Az elmúlt évek tapasztalatai és tendenciái azt mutatják, hogy a következ  években is folytatódni fog a 
hulladékképz dés mérsékl dése, amelyhez a megel zési programok intézkedései jelent sen 
hozzájárulhatnak. 

A keletkez  hulladékok mennyisége és összetétele meghatározza a kezeléséhez szükséges 
technológiafejlesztés és beruházás igényeket. A következ  id szakban alapvet en a termelésb l 
származó nem veszélyes hulladék mennyiségének további csökkenésére lehet számítani. A termelési 
folyamatok nem els dleges céljaként létrejöv  anyagok, a melléktermékek sok esetben más 
technológiában alapanyagként, adalékanyagként felhasználhatók.  

Csökkenés várható az ártalmatlanításra – lerakásra - kerül  hulladékok mennyiségében, további  
el kezelési, hasznosítási m veletek, technológiák, kapacitások bevezetésével, elterjedésével. Ezzel a 
hulladékstátusz megsz nik és lehet vé válik egy más technológiában adalékanyagként, 
alapanyagként történ  felhasználására (építési- bontási hulladék).  Ehhez a 2008/98/EK irányelv által 
bevezetett koncepció, a hulladékstátusz megsz nése is hozzájárulhat, amelynek köszönhet en a 
hulladékstátuszból kikerül  anyagok már termék státuszban, nem pedig hulladékként kerülhetnek be 
más technológiába adalékanyagként vagy alapanyagként. Az EU az irányelvben 
megfogalmazottaknak megfelel en már elkezdte kidolgozni hulladék jellegének megsz nését 
meghatározó kritériumokat.  Els  körben a vas/acél, az alumínium, réz, papír és üveghulladékokra 
készítik el a kritériumokat. Az acél- és az alumíniumhulladékot illet en 2011-ben már megszületett a 
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vonatkozó európai rendelet, a réz-, a papír-, az üveg- és a biohulladékok tekintetében jelenleg folyik a 
rendelet kidolgozása, el készítése.  Az Európai Bizottság a m anyaghulladék esetében is fontolgatja 
ezt, és a 2008/98/EK irányelv az építési-bontási hulladékokat, a gumiabroncs-, valamint a 
textilhulladékot említi még azon hulladéktípusok között, amelyek tekintetében mindenképpen meg 
kell fontolni a kritériumok kidolgozását. 

A 2015-t l bevezetésre kerül  kötelez  lakossági szelektív gy jtés hatására jelent s csökkenés  várható  
a lerakásra kerül  települési hulladék mennyiségében, valamint változni fog összetételében is.  A 
szelektíven begy jtött hulladékok feldolgozása viszont  b vül  kapacitást igényel majd.  

6.3.3 VÍZGAZDÁLKODÁS 

VÍZELLÁTÁS JELENLEGI HELYZETE 

Magyarországon minden település vezetékes vízzel ellátott, azonban 836 településen indokolt további 
m szaki beavatkozás végrehajtása ahhoz, hogy a szolgáltatott ivóvíz minden komponens tekintetében 
megfeleljen az ivóvíz min ségére vonatkozó el írásoknak. 

Az ivóvízmin ség javítása történhet meglév , megfelel  min ség , üzemel  vízbázisra való 
rákötéssel, új vízbázis feltárásával, meglév  ivóvíztisztító berendezés korszer sítésével és b vítésével, 
valamint új ivóvíztisztító berendezés beépítésével. Jelenleg is folyamatban van az Ivóvízmin ség-
javító Program, melynek célja az EU 98/83/EK Irányelv (Ivóvíz-irányelv) el írásainak megfelel  
ivóvíz-szolgáltatás megvalósítása. A Program a kiemelt, egészségügyi kockázatot jelent  
komponensek, a bór, a fluorid, a nitrit, az ammónium-ion és az arzén tekintetében biztosítja az 
el írásoknak megfelel  vízellátás megvalósítását. A Program kiemelten érinti a Dél-Alföldi és az 
Észak-Alföldi régiókat. A Program 836 települést, mintegy 2,3 millió lakost érint, költségigénye 
hozzávet leg 139,5 milliárd forint, eddig 12 Mrd Ft felhasználásával készültek el beruházások. A 
beruházási költségeknek akár 90 százalékát is támogatja a Környezet és Energia Operatív Programban 
létrehozott pályázati konstrukció. A Program végrehajtásának reális céldátuma 2015. Ugyancsak 
folyik, illetve folytatódik a vízbázis-védelmi program, KEOP konstrukcióban. A KEOP keretében a 
sérülékeny földtani környezetben lév  vízbázisok diagnosztikai munkái és biztonságba helyezése 
történik. 

Fontos, hogy a meglév  vízhálózatok olyan állapotúak legyenek, hogy a vízm  telepr l kikerül , 
ivóvíz a fogyasztóhoz történ  szállítás során ne szennyez djön, ezért az Ivóvízmin ség-javító 
Programban szerepl  vízhálózatok legszükségesebb rekonstrukcióját is indokolt elvégezni. Ebb l 
adódik, hogy az új vízhálózat fektetése mellett a korábban épült vízvezeték-hálózatok 
rekonstrukcióját is el kell végezni, melyre a pályázati lehet ségek korlátozott, a beruházás legfeljebb 
20%-áig terjed  lehet séget biztosítanak. 

SZENNYVÍZKEZELÉS JELENLEGI HELYZETE 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a magyarországi szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási építési és rekonstrukciós feladatok ellátásához rendelkezésre áll a megfelel  
tervez i, gyártói és kivitelez i kapacitás, figyelemmel arra is, hogy a fejlett technológiákat, 
berendezéseket gyártó, illetve importáló cégeknek létrejöttek a hazai leányvállalatai. 

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 
27.) Korm. rendelet (továbbiakban: szennyvízprogram) meghatározza Magyarország 2000 
lakosegyenérték (LE) szennyez anyag-terhelés feletti településeire vonatkozó szennyvízelvezetési és –
tisztítási követelményeknek való megfelelési kötelezettségeket. A szennyvízprogram az egyik 
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legjelent sebb környezetvédelmi program a környezetvédelem és a vízgazdálkodás területén. A 
szennyvízprogram alapját képez , a települési szennyvíz kezelésér l szóló 91/271/EGK irányelv 
kötelez  feladatként írja el  a tagállamok részére a 2000 LE szennyez anyag-terhelés felett a 
települések szennyvizeinek gy jtését és megfelel  tisztítását. Ebb l a kötelezettségb l ered  eddig 
teljesített, és még fennmaradó feladatok: 

2006. január 1. - 2010. december 31.  

Ebben az id szakban 6 623 km gy jt csatorna hálózat és 3 867 ezer LE szennyvíztisztító-kapacitás 
kiépítése valósult meg. 

2011. január 1. - 2015. december 31.  

Ebben az id szakban a szennyvízprogramban szerepl  szennyvízelvezetési agglomerációk 
gy jt hálózatának és a megfelel  szennyvíztisztítási kapacitások kiépítését kell teljesíteni. Ebben az 
id szakban várhatóan 6 213 km gy jt hálózat és 1 344 ezer LE szennyvíztisztító-kapacitás épül. 

2014-t l kezd d en szennyvíziszap kommunális hulladéklerakón történ  elhelyezésére új helyszín 
gazdaságossági indokok miatt nem lesz lehet ség, az iszapkezelést más, fenntartható módon kell 
megoldani. A szennyvízprogram a tápanyagok természeti körfolyamatba való visszaforgatását, a 
szennyvíziszapok mez gazdasági területen történ  elhelyezését támogatja. A szennyvíziszapok 
mez gazdasági felhasználásának növelésével a felhasználás e formája komoly szerepet kaphat a 
talajok tápanyagpótlásán kívül a klímaváltozás hatásainak enyhítésében, az iszapok víztartalmának 
helyszínen tartásával. 

A 2000 LE szennyez anyag-terhelés alatti településeknek, illetve a szennyvízprogramban szerepl  
települések gazdaságosan nem csatornázható területeinek szennyvízelvezetési és –tisztítási 
kérdéskörét az érintett önkormányzatoknak a gazdaságos létesítés és üzemeltetés figyelembevételével 
kell megvalósítaniuk. E települési kör részére az Európai Unió kiépítési kötelezettséget, határid t nem 
fogalmaz meg. A hazai megoldások megalapozására a Települési Szennyvízkezelési Program szolgál, 
melyre vonatkozó el írásokat és részletszabályokat a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 
29.) Korm. rendelet tartalmazza. E program elkészítése alapozza meg a kés bbi beruházási javaslatot 
és határolja le a gazdaságosan csatornázható településrészeket, valamint egyértelm en kijelöli az 
egyedi szennyvízkezelésre lehatárolt területeket. Meghatározott feltételek esetén vizsgálható a 
települések önálló megoldásain túl a gazdaságos megoldások regionális vonatkozásai is. A 
Vidékfejlesztési Minisztérium 2010-ben útmutatót dolgozott ki az érintett területek, illetve települések 
szennyvízelvezetési és –tisztítási megoldásainak lehetséges kiválasztásához, amelyben a m szaki és 
gazdaságossági szempontok is figyelembe lettek véve. Ezeknél a településméreteknél, az arra 
alkalmas területeken jelent s potenciált rejt magában a tisztított szennyvíz elszikkasztással történ  
helybentartása a fenntartható vízgazdálkodás és a klímaváltozás hatásainak enyhítése érdekében. 

A FENNTARTHATÓ VÍZGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, INTEGRÁLT VÍZGY JT -
GAZDÁLKODÁS 

 

A víz a következ  évtizedek kulcsfontosságú er forrása lesz mind min ségi, mind mennyiségi 
értelemben. A rendelkezésre álló vízkészletek nem lesznek elegend ek az igények kielégítésére. 

A fenntartható vízgazdálkodásnak több évtizedes el zménye van mind Magyarországon, mind az 
Európai Unió szabályozásában. 1975-t l több mint 20 irányelv szabályozta az egyes speciális 
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szakterületi problémákat.  2000-ben lépett hatályba 2000/60/EK Víz Keretirányelv (VKI), amely 
integrálta ezeket a szabályozási területeket, és közösségi szinten egységesítette a vízpolitika f  
stratégiai szempontjait.   

Az elmúlt évtizedek során nagyszámú, jelent s infrastrukturális projekteket hajtottak végre Európa 
szerte, így Magyarországon is, melyek a vizek állapotát befolyásolták. Elkészültek a vízgy jt -
gazdálkodási tervek - amely a VKI végrehajtásának központi eleme -, és megkezd dött a kapcsolódó 
intézkedési programok végrehajtása.  2009. december 22-ig Magyarország is elkészítette, és széleskör  
társadalmi egyeztetési folyamat útján elfogadtatta a VKI szerinti els  Országos Vízgy jt -
gazdálkodási Tervét, mely  42 tervezési alegység és négy részvízgy jt   terv alapján készült el, és 
szerves részét képezi a Duna nemzetközi vízgy jt területe egészére készített Nemzetközi Duna 
Vízgy jt -gazdálkodási Tervnek. A tervekben lefektetett intézkedési programok meghatározzák a 
vizek jó állapotának elérése érdekében szükséges rövid-, közép- és hosszú távú cselekvési terveket, 
kijelölik a fenntartható vízgazdálkodási stratégiák jöv beni f  irányait.   

Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne még számos probléma a közüzemi vízellátó és a szennyvíztisztítási 
rendszerek, a városiasodás növekedése és az elöreged  infrastruktúrák kialakítása, környezeti, 
gazdasági hatásai és üzemeltetési problémái között. Az id szakosan jelentkez  aszályok, árvizek, 
vízhiányos id szakok, a globális környezeti változás hatásai, az öntöz vizekre vonatkozó növekv  
igények, a felszínalatti vizek túlzott kitermelése, a tápanyagterhelések magas szintje, a nem-pontszer  
szennyezések, a veszélyes anyagok által okozott szennyezések, a biodiverzitás csökkenése miatt sok 
víztest állapota még nem megfelel  a VKI állapotértékelési módszertana szerint.   

Vizeink jöv je jelent s mértékben azon múlik, hogy milyen mértékben kerülnek végrehajtásra a VKI 
és a vízgy jt -gazdálkodási tervek. Az elmúlt évtizedekben a tudomány és a technológiai rendkívül 
gyors fejl dése eredményesen járult hozzá egyes vízgazdálkodási problémák hatékony kezeléséhez.  
Ebb l a szempontból els sorban az alaptudományok, az információs-, bio- és nano-technológiák, a 
különféle korszer  monitoring rendszerek, a modellezés, a tervezést és döntéshozást támogató 
módszerek vízügyi alkalmazásait említhetjük.  Ezen eredmények ellenére azonban még számos olyan 
akadály maradt fenn, ami hátráltatja még ezeknek az eredményeknek a gyakorlati érvényesülését. 
Ezért feltétlenül szükség van arra, hogy a tudomány és a szakpolitika, valamint a technológiai 
fejlesztések közötti kapcsolat, tudás-transzfer tovább javuljon a jöv ben Magyarországon is.   

A vizekre vonatkozó szabályozási és államigazgatási döntések (például engedélyezések, a vízi 
infrastruktúrafejlesztésekre vonatkozó közbeszerzési eljárások, kivitelezési tervek engedélyezései) 
sokszor szakmailag bonyolult döntések, melyek szakmai-technológiai háttér meglétét és ismereteit 
igénylik. Az új infrastrukturális projekteknek összhangban kell lenniük a VKI céljaival, többek közt 
azzal az el írással, hogy a  felszíni vizek ökológiai állapota nem romolhat, meg rizve ezáltal az 
ökológiai rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatásokat és azoknak az aszályok és árvizek hatásait 
csökkent  pufferkapacitását, továbbá megel zve széttöredezésüket és biztosítva folytonosságukat. 
Átfogó értékeléseket kell készíteni minden olyan projektre vonatkozóan, amely kedvez tlen hatással 
lehet a  felszíni vizek ökológiai helyzetére, és figyelembe kell venni az egyes beavatkozások kumulatív 
hatását is. 

 A tényeken alapuló döntéshozatal el segítése érdekében szükséges, hogy több vízzel kapcsolatos 
kutatás indulhasson, javítani kell a tudomány és a szakpolitika közötti kapcsolatokat, és EU szinten 
szükséges egy olyan vízkutatási terv kidolgozására, amelyet a következ  kutatási és 
technológiafejlesztési uniós keretprogramban figyelembe vesznek majd. 

A klímaváltozás és az id szakos csapadékhiány miatt a mez gazdaság vízigénye feltételezhet en 
emelkedni, és jelent sen ingadozni fog. Kérdés azonban, hogy ki kell, illetve ki lehet-e elégíteni ezeket 
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az igényeket. Amennyiben a mez gazdasági vízfogyasztás megugrását hatékony öntözési eljárások 
kifejlesztésével és víztakarékos öntöz rendszerek kiépítésével kívánjuk megel zni, akkor kiemeltebb 
szerepet kaphat a környezetvédelmi iparnak ma még elhanyagolhatónak, perifériálisnak tartott része, 
a takarékos öntöz  és víztárolórendszerek berendezéseinek gyártása, kiépítése. Az aszályos és 
csapadékos id szakok váltakozásai bizonyosan megkövetelik mind az öntözési technológiák 
fejlesztését, mind a belvíz-elvezet  (megújulóval üzemeltetett átemel k) rendszerek innovációját, 
valamint a vízvisszatartás nyújtotta lehet ségek kihasználását. A csapadékvíz visszatartási 
megoldások is hozzájárulhatnak a fenntartható vízgazdálkodáshoz. 

Azonban a helyi mikroklímára ennél nagyságrenddel nagyobb hatást gyakorolhatna és hosszabb 
távon fenntarthatóbb megoldás lenne a mez gazdaságban az extenzív, tájhoz igazodó m velési 
módok fejlesztése és elterjesztése. Az alacsony er forrás- és t keigény , hagyományokra támaszkodó 
módszerek visszahonosítása hazánk stratégiai érdeke. 

A szennyvíztisztítás tervezésénél számításba kell venni, hogy a szennyvíz is lehet természeti er forrás: 
felhasználható megfelel  kezelés után, mint vízforrás, tápanyag (N-, P- és C-forrás), meliorációs 
alapanyag, karbamidforrás, energiaforrás (mikro-bioüzemanyagcella, biogáz, és egyéb technológiák). 
A szennyvízprogram megvalósítása során már a telepek tervezésénél figyelembe kell venni az 
energetikai hasznosítást, de a meglév  szennyvíztisztítókat is ki kell egészíteni a hasznosító 
technológiákkal. Biogáz üzemet telepítettek már több élelmiszeripari üzem szennyvízére, illetve 
kommunális szennyvíztisztító telepre is.  A szennyvíziszapból el állított biogáz felhasználásával 
energiamegtakarítás érhet  el, egyben csökkenthet k a szennyvíztisztítás fajlagos üzemeltetési 
költségei. A szennyvíziszap mez gazdasági hasznosítása részben kiválthatja a m trágya-felhasználást 
(és -gyártást). 

Az ipar vízigényes ágazataiban is innovációra, technológiafejlesztésekre lesz szükség a felhasznált 
mennyiség és a kibocsátott víz szennyez anyag-tartalmának csökkentése érdekében, hogy a 
vízkészletek jó min ség ek maradjanak.  

Az új technológiák (nano-, foto-, biotechnológia) azonban egyúttal új problémákat jelenthetnek a 
szennyvíztisztításban is, s új megoldásokra lesz szükség: pl. eljárásokat kell kifejleszteni és bevezetni, 
ami a meglév  telepek átalakítását (beruházás) igényli majd.  

Azt is számításba kell venni, hogy a fosszilis er forrásokra épül  gazdaság az elkövetkezend  30-50 
évben már feltehet en komoly energiaproblémákkal fog szembenézni, ami felvetheti, a jelent s t ke- 
és energiaigénnyel m ködtethet  szennyvízelvezet  rendszerek felújításának célszer ségét. Erre 
tekintettel felvethet  a fejlesztési igény, hogy a jelenlegi nagy vízfogyasztású technológiákat 
alacsonyabb fogyasztású vagy esetleg vízmentes technológiákkal váltsuk ki (pl. vízöblítéses állattartás 
kiváltása vízmentes technológiákkal). A vízfogyasztás tervezett csökkenésével egy id ben a vízellátó 
rendszerek rekonstrukciója során a vízfogyasztás csökkenésének figyelembevétele szükséges a 
hatékony és környezettudatos üzemeltetés megalapozása érdekében. 

Az Ivóvízmin ség-javító Program végrehajtását követ en figyelmet kell fordítani a vas- és mangán 
kifogásolt, valamint az egyéb tekintetben nem megfelel  min ség  vizet szolgáltató ellátórendszerek 
folyamatos fejlesztésére. 
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6.3.4 LEVEG TISZTASÁG- ÉS ZAJVÉDELEM  

LEVEG TISZTASÁG-VÉDELEM HELYZETE 

A leveg min ség meghatározó szerepet játszik a települések életmin ségének alakulásában. A 
szennyezett leveg  veszélyezteti és károsítja az emberek egészségét, és kedvez tlen hatással van az 
él  és élettelen környezetre. 

Településeink leveg min sége sok helyen ma még nem megfelel , f tési id szakban a kisméret  
részecske- (PM10, PM2,5) és a nitrogén-dioxid- (NO2) szennyezettség több helyen az egészségügyi 
határérték fölé emelkedik, a nyári id szakban pedig a felszín közeli ózon szennyezettség jelent 
problémát.  

A települések leveg min ségét a helyben történ  kibocsátások, els sorban a közlekedés, a lakossági 
f tés és a helyi ipari tevékenységek és szolgáltatások szennyezése határozza meg, de a meteorológiai 
helyzett l függ en szerepe van a nagyobb távolságról érkez  szennyezésnek is. 

A leveg tisztaság-védelmi szabályozás a leveg szennyezéssel járó tevékenységek esetén 2007. október 
30. óta megköveteli az elérhet  legjobb technika (BAT) alkalmazását. Ennek a szigorú követelménynek 
is köszönhet en jelent sen csökkent az ipari tevékenységek szennyez anyag-kibocsátása. 

A leveg tisztaság-védelemben elért eredményeket a korszer  kibocsátáscsökkent  megoldások 
alkalmazása biztosította. Igen jó példa erre az 50 MWth névleges bemen  h teljesítménynél nagyobb 
tüzel berendezések kibocsátásának csökkentése. A tüzel berendezések technológiai korszer sítése 
vagy/és füstgáztisztítóval való felszerelése 1998–2004 között 120 milliárd Ft ráfordítással közel évi 250 
kilotonnával, 30 %-kal csökkentette az ország kén-dioxid kibocsátását. Ez jelent s javulás a kén-dioxid 
kibocsátás vonatkozásában, valamint az, hogy a NOx-kibocsátások tekintetében alapvet en nem 
sikerült változást elérni, jól látható a 10. ábrán.   

A közlekedési eredet  leveg szennyezés a gépjárm állomány kicserél désének mértékét l függ en 
10 év alatt jelent s mértékben csökkenni fog, ezért a közlekedési eredet  káros-anyag kibocsátás 
jelent sége hosszabb távon csökken. Rövidebb távon a felszerelhet  részecskesz r  is csökkentheti a 
PM10 kibocsátást.  
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10. ábra SO2 és NOx kibocsátás alakulása 2000-2009 között  

 

(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium) 

 

A szag és b z általában nem megfelel  mértékben kezelt környezetvédelmi probléma. Mivel a b z az 
egyik legszubjektívebb környezeti ártalom, általában nem is akként tartják számon, pedig gyakran 
okoz rossz közérzetet, idegességet és jelezhet leveg szennyezettséget is. A b zkibocsátás 
csökkentésére vagy megszüntetésére a forrás eredetét l függ en kell megtalálni a megfelel  
megoldást. 

ZAJVÉDELEM HELYZETE 

A zajterhelés vonatkozásában a legjelent sebb problémát Európa szerte a közlekedési ágazat – ezen 
belül is a közúti közlekedés - okozza. A légi közlekedés dinamikus fejl désével ugyancsak egyre több 
környezetvédelmi konfliktust generál. Nem véletlen, hogy az EU 7. kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs keretprogramjában a transznacionális együttm ködések keretében végzett 
támogatható kutatási témák között a fenntartható felszíni közlekedés, illetve a légi közlekedés 
környezetbarátabbá tétele is szerepel.  

Magyarországon a zajvéd  falak alkalmazásának el készítése hosszú, több évtizedes múltra tekint 
vissza, elterjedésükben az áttörést az M0 autóút els  szakaszának megépítése jelentette. 
Magyarországon csak néhány zajvéd falgyártó cég van, amelyek els sorban a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejleszt  Zrt.-t l kapnak megrendeléseket. Ugyanakkor más zajcsökkent  eszközökkel (hangtompítók, 
rugalmas sínrendszerek, hangelenyel  útburkolat, stb.) is eredményes közlekedési zajcsökkentést 
lehet megvalósítani.  

Az épületek hangszigetelése tekintetében a hazai helyzetkép kedvez tlennek mondható. A küls  zaj- 
illetve az áthallás elleni védelem f leg a panel épületeknél és az új építés  lakóparkok egy részénél 
jelent megoldatlan problémát. Az újépítés  ingatlanok esetében a hangszigetel ket ritkán építik be, 
holott ezt szabályozás írja el . 

A zajvédelemmel foglalkozó cégek nagy része szolgáltatást végez, bizonyos részüknek ebb l 
származik a teljes árbevétele. Szinte mindegyik mikro, kis - és középvállalkozó. A cégeket els sorban 
jogszabályi kötelezés miatt veszik igénybe a megrendel k, csupán kis százalékuknál jelenik meg 
okként az ISO-szabványoknak való megfelelés. A zajvédelmi szolgáltatások terén a legjelent sebb 
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igény a környezetvédelmi hatóságok számára benyújtandó kérelmek összeállításában és zajmérések 
elvégzésében jelentkezik, emellett egyre több zajtérkép is készül.  

A hazai K+F néhány kutatóintézetre sz kül le, amelyek közül a Budapesti M szaki Egyetem, a 
VITUKI és a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. érdemel említést.  

LEVEG TISZTASÁG-VÉDELEM FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 

A leveg -tisztaságvédelmi berendezéseket, technológiákat alkalmazók körébe többnyire a cementipar, 
a k olajipar, a vegyipar, az élelmiszerfeldolgozás, a textil és b ripar területén tevékenyked  közepes 
vagy nagy ipari vállalkozások tartoznak, de jelent s szerepl k még az er m vek és a hulladékéget k 
is. 

A települések leveg min ségének meghatározója a közúti közlekedésb l ered  légszennyezés. 
Komplex intézkedések szolgálják a közlekedés környezetbaráttá alakítását. Ezek között a 
környezetvédelmi háttéripar bevonásával oldható meg a tömegközlekedés gépjárm - és 
eszközállományának, infrastruktúrájának, szolgáltatási színvonalának fejlesztése, a környezetbarát 
közlekedési-szállítási módok (vasút, belvízi hajózás, kombinált áruszállítás) részarányának növelése, a 
gépjárm -állomány kibocsátási paramétereinek javítása. Azonban hangsúlyozni kell, hogy a 
közlekedési eredet  légszennyezés elleni védelem leghatékonyabb eszköze lehet a forgalom ésszer  
szervezése/irányítása. Hatékony gazdaság- és településszervezési eszközökkel, a közlekedési 
rendszerek összehangolt fejlesztésével lehet leginkább elérni azt, hogy pl. a gépkocsik javuló 
emissziós mutatóit ne ellensúlyozza a növekv  forgalomból ered  többletkibocsátás. A közlekedési 
igényeket csökkent  településtervezés, az intelligens forgalomirányítás, a kevésbé szállításigényes 
gazdaság- és társadalomszervezési megoldások kifejlesztése legalább olyan fontos, mint a 
gépjárm állomány kibocsátási mutatóinak javítása. 

A lakossági eredet  légszennyezés csökkentése is elengedhetetlen, mert az ipari kibocsátások jelent s 
mérsékl dése miatt jelenleg már ez a leveg min ség egyik meghatározója. A háztartások f tését 
szolgáló korszer  berendezések, a házak, lakások energiahatékonyságát javító megoldások 
(lakásszigetelés, ablakcsere, energiatakarékos világítás, energiatakarékos háztartási eszközök) mind 
igénylik a magas szint  technológiai fejlesztést. 

ZAJVÉDELEM FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 

A zaj- és rezgésmér  m szerek és tartozékaik gyártása kizárólag külföldön történik. A csekély hazai 
és az európai keresletet a piacot uraló néhány gyártó cég teljes mértékben ki tudja elégíteni. A nagy 
múltú cégekkel szemben új gyártóként rendkívül nehéz a piacra betörni, ezért a hazai gyártásuk 
beindítása nagy valószín séggel nem kifizet d .  

Az EU „Közlekedés zöldítése” elnevezés  programjának részét képezi a vasúti teherszerelvények 
zajkibocsátásnak csökkenetése, amelyet a járm állomány felújításával, fékrendszerének 
kompozitblokkokra (K-blokk és LL-blokk) való cseréjével kívánja az EU elérni. Jelenleg el készítés 
alatt van az az irányelv, amely a kompozitblokkokra való áttérést megadott határid vel a 
teherszerelvényeken kötelez vé teszi. A K-blokk és az LL-blokkok kifejlesztésére vonatkozó 
alapkutatások lezárultak, azonban a termékfejlesztés terén még vannak tennivalók.  Tekintettel arra, 
hogy a készül  irányelv tervezete határid t is tartalmaz a fékrendszerek átalakítására, ezért a piaci 
igény növekedésével ezen a téren biztosan lehet számolni. A zajvédelemnél – ahogy a leveg tisztaság-
védelemnél is – fontos megjegyezni, hogy a forgalomszervezési-, és a közlekedési igényeket csökkent  
településszervezési fejlesztésekben is jelent s lehet ség rejlik, így a környezettechnológiai 
innovációknak ezt a formáját is támogatni kell. 
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A kereslet oldaláról a zajvéd falakkal szemben támasztott els dleges igény az alacsony ár és a 
megfelel  zajcsillapítás, emellett az esztétikus kivitel és a kis karbantartási igény is fontos. A 
lakóházakhoz közel (néhány m-re) épül  zajvéd falak esetében gyakori követelmény az átlátszó 
kivitel. A piac kiszélesedésével a zajvéd  falak konstrukciója folyamatosan tökéletesedett, a nagyobb 
európai gyártók jelenleg is folyamatosan fejlesztik a termékeiket annak érdekében, hogy a 
zajcsökkent  tulajdonságaikat javítsák.  

A zajvéd  falak mellett ugyancsak innovációs lehet séget rejtenek magukban a megfelel  
hangszigetelést biztosító épít anyagok (falazóelemek, hangszigetel  anyagok, nyílászárók), emellett 
igény van a már kész lakások utólagos hangszigetelésére is. Ezeket a termékeket hazai viszonylatban 
is széles körben gyártják, a keresletet azonban az épít ipar mindenkori helyzete határozza meg. 

A kompozitblokkok, az épít anyagok és a zajvéd  falak vonatkozásában az innovációt megel z en 
fontos lenne piackutatást végezni annak érdekében, hogy a termékfejlesztés irányai meghatározhatók 
legyenek, illetve a piaci igényekr l pontos ismeretekkel rendelkezzünk. Az innováció megindításának 
el feltétele az azt megalapozó K+F támogatása, a kutató intézetek meger sítésére.  

A zajvédelmi szolgáltatások vonatkozásában a legjelent sebb potenciál a zajtérkép készítésben rejlik. 
A hazai szolgáltatók külföldi piacokra való betörését nagymértékben segítené, ha lehet ségük lenne 
külföldi szakkiállításokon, konferenciákon való részvételre. 

6.3.5  

6.3.6 AGRÁRIUM  

AGRÁRIUM HELYZETE  

Magyarország nemzeti vagyonának hozzávet leg 22–23%-át a term talaj adja1. Magyarország 
agrárökológiai adottságai kiválóak, a term föld négyötöde alkalmas valamilyen szint  
mez gazdasági termelésre, az id járási viszonyok ehhez kedvez ek.  

Az el nyös hazai természeti adottságok miatt a kedvez  min ség  talajok aránya jó, a nagy 
term képesség  talajok kiterjedése jelent s. A kedvez  adottságokat azonban természetes 
talajpusztulási folyamatok és az emberi beavatkozások (pl. helytelen agrotechnika, mez véd  
erd sávok kiirtása) egyaránt rontják. Ezen folyamatok a talajtermékenység csökkenése mellett a 
mez gazdasági termelés költségeinek növekedését, az ökológiai, vízháztartási (növekv  
aszályérzékenység) körfolyamatok felbomlását, a kockázatos anyagok felhalmozódását 
(élelmiszerbiztonság), valamint a vizek, ivóvízbázisok elszennyez dését eredményezik. 

AGRÁRIUM KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 

Az agrárágazatok jelenlegi helyzetét és a következ  évtizedek várható piaci keresletét figyelembe véve 
a magyar mez gazdasági kutatás-fejlesztési és agrárinnovációknak els sorban a szántóföldi 
növénytermesztés, a kertészet és gyümölcstermesztés, az állattenyésztés, valamint az erdészet 
versenyképességének, technológiájának környezetközpontú fejlesztésére kellene koncentrálni.  

Védeni kell talajkészleteink mennyiségét és min ségét, hogy a termékenysége hosszú távon 
fennmaradjon. A védelmen kívül azonban szükséges a rossz kultúrállapotban lév  talajok 
min ségének javítása és az eredeti termékenységi állapot visszaállítása. Ehhez fontos lépés a talajvéd  
gazdálkodás megvalósítása, a talajdegradációs tényez k megel zése mérséklése és a helyes 
                                               
1 Forrás: Stefanovits P., Micheli E.: A talajok jelent sége a 21. században. MTA Társadalomtudományi Intézet, 2005 
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mez gazdasági és környezeti állapot fenntartása, továbbá az ezt el segít  szabályozási feltételek és 
támogatási lehet ségek biztosítása. 

A mez gazdasági termelés technológiai színvonalának emelése az egyik legfontosabb fejlesztési cél 
ahhoz, hogy Magyarország a jelenlegi 60–65% helyett nagyobb arányban használja fel 
agrárpotenciálját. Cél a versenyképesség növelése, a feldolgozás, a végtermék-el állítás arányának 
emelése, illetve a fenntartható gazdálkodás feltételeinek megteremtése. Egyes ágazatok 
technológiafejlesztéseinek szempontjai között már hangsúlyosan jelenik meg a környezetvédelem is.  

A korábbi, jól szervezett öntöz rendszerek leépülése miatt a fejlesztések egyik akadálya a nagy 
lemaradás a vízgazdálkodás és az öntözés, továbbá a m szaki-technológiai területen. Kapcsolt 
technológiafejlesztésekre van szükség, mint pl. öntöz rendszerek üzemeltetése megújuló (nap, szél) 
energiával.  

A mez gazdaságon belül a kertészeti ágazat egyik legjelent sebb szerepl je a zöldség- és 
gyümölcstermesztés. A Versenyképes Zöldségágazati Platform céljai – a min ségi termék el állítása 
mellett – az alábbiak: 

 a nagyobb hatékonyságú, kisebb környezeti hatású technológiák, eljárások alkalmazása, a 
környezetterhelés csökkentése; 

 az alacsony input technológiák/biotermesztés technológiáinak fejlesztése, a tápanyag-
hasznosítás növelése, a veszteségek csökkentése; 

 a vízhasznosítás hatékonyságának növelése (öntözési, vízhasznosítási technológiák); 
 a növényvéd szer-felhasználás csökkentése (biológiai hatóanyagok alkalmazása, 

növényvéd szer-rezisztencia, integrált zöldség növényvédelmi technológiák - IPM); 
 a zöldséghulladék hasznosítása. 

A geotermikus energia ezen belül is a termálvíz h energiájának kihasználása a hazai 
zöldségtermesztés fejlesztésének egyik kiaknázható tartaléka. A termálvíz h energiájának környezeti, 
vízvédelmi szempontból fenntartható kertészeti használatával versenyképesebbé tehet  az ágazat és 
csökkenthet  a fosszilis tüzel anyagok által okozott légszennyezés mértéke. 

A mez gazdaságban termálvíz h energia hasznosítása (azaz maga a termálvíz energiacélú 
hasznosítása, mivel sajnos legnagyobbrészt nem sajtolják vissza a leh lt vizet) igen kis hatásfokú a 
korszer tlen technológia, a hasznosító berendezések, a meleg- és üvegházak m szaki színvonala 
miatt.   

Az agrárágazatban a meleg- és az üvegházi zöldség, gyümölcs, valamint a gyógy-, f szer- és 
dísznövény termesztés gazdaságos fenntartását már szinte teljesen az energiaárak határozzák meg, 
ezért e területeken a geotermális energia hasznosítás környezeti szempontból fenntartható, hatékony 
és gazdaságos lehet sége az ágazat fennmaradását és versenyképességét jelentheti és biztosíthatja,  
amelyhez – a vizek terhelésének csökkentése érdekében – a már meglév , elérhet  legjobb 
technológiák alkalmazására,  továbbfejlesztésére és ennek megfelel  támogatására van szükség.  

A fenntartható élelmiszer-termelésnek meg kell felelnie a környezetterhelés csökkentése és az 
er forrásokkal történ  hatékonyabb gazdálkodás szempontjainak. A környezettudatosság és az 
er forrásokkal (energia, víz, anyag, talaj, emberi er forrás stb.) történ  hatékony gazdálkodás az 
élelmiszer-feldolgozás során hozzájárul a hazai élelmiszer-el állítás fenntarthatósághoz. A cél az, 
hogy a versenyképes élelmiszerek el állítása és a kapcsolódó technológiák/szolgáltatások, rendszerek 
és szervezési megoldások járuljanak hozzá új munkahelyek megteremtéséhez, a meglév k 
meg rzéséhez, a magyar élelmiszeripar piaci részesedésének visszanyeréséhez és a fölöslegek külföldi 
értékesítési lehet ségeinek b vítéséhez. 
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6.3.7 KÁRMENTESÍTÉS 

A KÁRMENTESÍTÉS HELYZETE 

Az elmúlt évszázad(ok)ban a földtani közegben, a talajban és a felszín alatti viztestekben hátramaradt, 
felhalmozódott szennyez dések felderítése, feltárása, majd felszámolása, újabb szennyez dések 
kialakulásának megakadályozása az 1996-ban indított Országos Környezeti Kármentesítési Program 
(OKKP) keretében zajlik. 

A szennyez  tevékenységek nyomán kialakult tartós környezetkárosodások számbavétele folyamatos 
munka. A felszín alatti vizek és fed képz dményeik terhelési adatbázisa szolgálja a felszín alatti vizek 
védelmével kapcsolatos döntések megalapozását, a bekövetkezett környezeti károk csökkentését, 
megszüntetését célzó kármentesítésekre vonatkozó információk rendszerezését. 

A gazdasági, társadalmi és ökológiai szempontból egyaránt hatékony és fenntartható kármentesítések 
megvalósításához elengedhetetlen lenne az érintett szakmai és társadalmi szerepl k hosszú távú, 
közös gondolkodása. 

A KÁRMENTESÍTÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 

A kármentesítési fejlesztések f  irányvonala a „zöld” kármentesítések el térbe helyezése, amelyek 
során nemcsak az adott terület megtisztítása a szempont, hanem azt is figyelembe kell venni, hogy 
maga a kármentesítési folyamat mekkora energiafelhasználással jár, mennyi a szennyez anyag-
kibocsátása és -felhasználása. 

A fentiek alapján szükséges a hazai szemlélet ennek megfelel  fejlesztése, a kármentesítési 
beavatkozás alternatíváihoz ökológiailábnyom-elemz  rendszer kialakítása, valamint a beavatkozások 
olyan irányú kutatása, fejlesztése, amelyben az innovatív technológiák kombinációjával, az in-situ 
beavatkozások el térbe helyezésével könnyebben megvalósítható lenne a fenntarthatóság alapelve. Ez 
egyúttal növelné a kármentesítési eredmények társadalmi elfogadhatóságát és a nemzetközi 
tapasztalatok szerint a ráfordított költségek csökkentésére is hatással van. 

A beavatkozások technológiai fejlesztésén belül egyik kiemelt irány lehet a bioremediáció, mert 
biztonságos technológia, tekintettel arra, hogy a természetes mikroflóra törzseit használja fel, 
veszélyes vegyszerek felhasználása nem jellemz , a kiegészít  tápanyagok sem veszélyesek (ásványi 
anyagok, nyomelemek, vitaminok), a kármentesítésben alkalmazott folyamatok során a veszélyes 
anyagok semleges (nem mérgez ) vegyületté alakulnak. El nye, hogy természetes folyamatokon 
alapszik, a szennyezett terület, talajvíz az eredeti helyen (in situ/on site) tisztítható, kevés hulladék 
keletkezik, más módszerekhez képest nem igényel annyi felszereltséget, ezért olcsóbb, mint a legtöbb 
fizikai�kémiai eljárás. Ugyanakkor a természetes jellegénél és a rendszer érzékenységénél fogva 
id igényes és az id szükséglet nehezebben becsülhet .  

Magyarországon a szennyezett ipari területek, egykori szovjet laktanyák, a vegyipari cégek megfelel  
védelem nélküli hulladéklerakói jelentették/jelentik a legnagyobb problémát. Ezeken a területeken a 
kármentesítés, és annak monitorozása különösen fontos, mert ezek a szerek nem kerülhetnek az 
élelmiszer-növényeken keresztül a táplálkozási láncba, és nem károsíthatják az él világot. Az esetek 
többségében a kármentesítésre kombinált eljárások javasolhatók, melyek által a kémiai–biológiai 
remediáció jelent sen csökkenti/megszünteti a szennyezéseket. 

A kármentesítés valamennyi szakaszában (tényfeltárás, beavatkozás, monitoring) szem el tt kell 
tartani a hatékonyságot, ennek érdekében számos fejlesztend  terület javasolható: 
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 tényfeltárási stratégiák, heterogenitás kezelése, fizikai és kémiai mérések és analitika, 
geotechnikai és geohidrológiai feltárások; 

 beavatkozási koncepciók és technológiák: fizikai és geohidrológiai lehatárolás, stabilizáció és 
immobilizáció, fizikai–biológiai–kémiai in situ megoldások, természetes lebomlás, ökológiai 
tervezés, kitermelt talaj és üledék kezelése. 

A bioremediációs ipar alapvet en az egyes feladattípusokra szakosodó kis- és középvállalkozások 
számára nyújt tennivalót a technológiák fejlesztése és alkalmazása területén. Mivel gyakorlatilag nincs 
két egyforma bioremediációs projekt, a fejleszt  vállalkozások a problémára szabott és optimalizált 
megoldások kidolgozásával és szolgáltatások értékesítésével generálhatnak maguknak piacot hazai és 
nemzetközi szinten1 

6.3.8  

6.3.9 MEGÚJULÓ ENERGIA 

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETE 

A Magyar Tudományos Akadémia megújulóenergia-technológiákkal foglalkozó akadémiai 
bizottságának 2007. évi adatai szerint napenergiából a felhasznált mennyiség körülbelül 30-szorosa, 
geotermikus energiából 14-szerese, szélenergiából 13-szorosa, vízenergiából kb. 7-szerese áll 
rendelkezésre. Jelenleg Magyarországon dönt  többségben a biomasszának és mellette még a 
geotermikus energiatermelésnek van nagyobb jelent sége, amit l lényegesen elmarad a többi 
megújuló energiaforrásunk. A közeli és távolabbi jöv  feladata a többi, jelent s potenciállal 
rendelkez  megújuló energiaforrásunk minél nagyobb mérték  kiaknázása az energiafügg ségünk 
csökkentése céljából és a globális környezeti változás ellen.  

Az energiahatékonyság javítása és az új technológiák, anyagok bevezetése csökkenthetik az egyes 
iparágak fajlagos energiaigényét, de mellette szükség van az új energiaforrások keresésére is. 
Energiapotenciálunkat és a gazdaságossági szempontokat, valamint a rendelkezésre álló technológiai 
megoldásokat figyelembe véve hosszú távon a geotermikus, a fotovoltaikus, a biomassza és kisebb 
mértékben szélenergia felhasználását kell el segítenünk. Egyes területeken már most is elég jól állunk, 
de feltétlen szükséges az er teljes K+F és beruházás ezeken a területeken.  

A közeljöv ben nagyarányú befektetésekre van szükség a megújulóenergia-piacon, hiszen az Európai 
Unió Energia és Klímacsomagjához kapcsolódóan 2020-ig 13%-os megújulóenergia-részarányt kell 
elérnie Magyarországnak. A Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási  Cselekvési Terve  még 
ennél is több, 14,65%-os arányt irányoz el . A fejlesztési irányok kijelölésénél azonban mindig 
figyelemmel kell lenni a fenntarthatósági szempontokra 

MEGÚJULÓ ENERGIA FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 

Magyarországon az egyoldalú és f leg importra alapozott energiaellátás miatt a megújuló 
energiaforrásoknak, alternatív energiahordozóknak kiemelt jelent ség  fejlesztési iránnyá kell 
válniuk. Az adottságok megvannak, - Magyarország jelent s alacsonyabb (17 aranykorona) alatti 
élelmiszertermelésre nem, de biomassza termelésre alkalmas term területtel rendelkezik - hogy 
jelent s el relépéseket tegyen az ország a biomassza alapú megújuló energiaforrások fejlesztése 
területén. A biomasszából fedezhet  lenne a hazai energiaigény egy része, amennyiben beleszámítjuk 
az alapanyagok közé a hulladékokat (a szennyvizet és -iszapot is beleértve), az élelmiszergyártás 

                                               
1 Forrás: BNTP Fehér Biotechnológia Alszektor Stratégiai Kutatási Terv 
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hulladékait és melléktermékeit. A háztartási hulladék szerves frakciójából komposztálás útján 
el állítható biogáz is kiváló energiaforrás lenne, ha megfelel  színvonalú lenne az elkülönített gy jtés.  

A gazdasági válság ellenére is látványosan b vül  fotovillamos piac, komoly technológiai és 
gazdasági lehet ségeket biztosít. Hazánk igen kedvez  földrajzi adottságokkal rendelkezik a 
napsütéses órák számát tekintve a napenergia hatékony hazai felhasználásához. Kisebb, 50kW alatti 
rendszerek súlyozott támogatásával a hazai kisvállalkozói szektorban jelent s munkahely hozható 
létre, és a kisebb napelemes rendszerek hálózatbiztonsági szempontból is kedvez bbek. A fejlesztés 
lehetséges irányait figyelembe véve a hazai adottságok nyomán a K+F irányok közül a vékonyréteg 
technológiát, valamint a mérési és fotovillamos technológiai min sít  m szer-fejlesztést kell 
továbber síteni.  

Magyarország közismerten a kedvez  geotermikus adottságú országok közé tartozik, medence 
területei (f leg a Nagy-Alföld) jelent s mennyiség  geotermikus energiával, h árammal 
rendelkeznek. A sekély geotermikus energiahasznosítás mellett (h szivattyúk) a mélyebb rétegekb l 
kinyert geotermikus energia f  hasznosítási területe a közvetlen h hasznosítás (üvegházak, uszodák, 
épületek f tése).  A fejlesztés  lehetséges irányait figyelembevéve a hazai adottságokat is kihasználva 
az elfolyó termálvizek h jének, a talajh nek és az egyéb ipari és mez gazdasági hulladékh nek az 
együttes kiaknázására a h szivattyús energiahasznosítást kell er síteni. Ugyanakkor fel kell hívni a 
figyelmet arra, hogy hegyvidéki, karsztos területeken ez technológia nem gazdaságos. A K+F irányok 
közül az üzemszer  hévíz-visszasajtolás bizonyos technológiai és hidraulikai kérdéseinek kutatása, a 
„geotermikus kút-párok” kutatás-fejlesztési, m szaki kérdéseinek megoldására irányuló minta-
projektek és energiahatékonyságot növel , a hulladék h t is kihasználó integrált (kaszkád) 
h hasznosítási rendszer kialakítását célzó projektek, és a termálvíz hasznosítást mér  eszközök 
fejlesztésének támogatása szükséges. Ezzel párhuzamosan szükséges a termálvíztestek mennyiségi 
állapotának további pontosítása, valamint vizsgálni kell az él vizeket veszélyeztet , nagy sótartalmú, 
használt termálvíz felszíni vizekre gyakorolt hatásának csökkentési lehet ségeit. Az agrárágazat 
(melegházi/üvegházi növénytermesztés) számára jelent s segítséget tudna nyújtani a geotermális 
energia fokozottabb hasznosíthatósága. 

A szélenergia hasznosításának lehet ségét korlátozza az a tény, hogy hazánkra a kis szélsebesség (2–6 
m/s) jellemz . Magyarország fekvése miatt (medencejelleg, kontinentális klíma) a szélviszonyok 
kevésbé egyenletesek, csak nagyobb magasságban hasznosítható gazdaságosan. A hazai 
szélviszonyok kedvez bbek a széler gépek üzemeltetéséhez. A kisteljesítmény  szélmotorok jól 
felhasználhatóak vízszivattyúzásra, vízpótló öntözésnél, belvíz-védelemnél, talajvízszint 
szabályozásnál, szennyvizek kezelésénél. A szélmotorok helyi, speciális célra történ  telepítése egy 
hosszabb kisfeszültség  hálózatfejlesztésnél jóval gazdaságosabb lehet. 

Magyarország m szakilag hasznosítható vízer -potenciálja kb. 1000 MW, amely természetesen jóval 
több a valóban villamosenergia-termelésre hasznosított vagy hasznosítható vízer -potenciálnál. A 
teljes hasznosítás esetén kinyerhet  energia 25–27 PJ, azaz 7–7,5 millió GWh évente. Jelen Stratégia 
további nagy vízer m  létesítését nem tartja sem indokoltnak, sem megvalósítandónak, többek között 
gazdasági, költséghatékonysági, környezetvédelmi, természetvédelmi stb. okok miatt. Ezzel szemben, 
a kisvízfolyásokon, a kisebb vízer m vek helyi igények kiszolgálására történ  megépítését 
támogathatónak tartja.  

A hazai kis- és törpe vízer m veink nagy része a kedvez  hidrológiai és topográfiai adottságokkal 
rendelkez  vidékeken üzemel. A m köd  er m vek mindegyike rekonstrukcióra szorul. Van, ahol 
kisebb-nagyobb munkák már megtörténtek, de a teljesítménynöveléssel és modernizációval is 
együttjáró teljes rekonstrukció még várat magára. 
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Az energiabiztonság és energiahatékonyság javításához az új energiaforrások kifejlesztése mellett 
kiemelt szükség van az energiatárolás lehet ségeinek kidolgozására is. 

6.3.10 ÉPÍT IPAR  

ÉPÍT IPAR HELYZETE 

Az épít ipar a legkörnyezetterhel bb ágazatok közé tartozik mind az építés és üzemeltetés, mind 
hulladékai révén. Az EU Vezet  Piacok Kezdeményezése megállapítja, hogy az épületek teszik ki az 
Unió teljes energiafogyasztásának legnagyobb hányadát (42%) és egyben az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának körülbelül 35%-ért felel sek.  

Az összes keletkezett hulladék közel 20%-át pedig a bontási hulladék teszi ki. Magyarországon 2008-
ban (OHT beszámoló) 4 882 ezer tonna bontási hulladék keletkezett, aminek 46%-át anyagában 
hasznosították,  54%-a lerakásra került.  

ÉPÍT IPAR FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 

Az épít ipar komplex ágazatnak tekinthet : az építés, felújítás, fenntartás, valamint az épületek és 
infrastruktúrák bontása is beletartozik. A fejlesztési irányait nagymértékben meghatározzák az 
európai uniós kötelezettségvállalások és jogszabályok. A környezetbarát építés alapja a jó tervezés és 
kivitelezés, a körültekint  anyagfelhasználás. Fontos a szemléletváltozás, fejlesztés is az épít iparban, 
illetve az épületet használó lakosság körében. Az új megoldások mellett a hagyományos anyagok és 
technológiák is újból szerepet kaphatnak. Jelent s eredményt hozhat az energiahatékony módszerek 
és az új jöv technológiák ötvözése a fenntartható építészet szolgálatában.  

Az Európai Unió épületek energiafelhasználását szabályozó 2010/31/EU irányelve szerint az új, 
illetve felújított épületeknek meg kell felelniük az energiakibocsátási el írásoknak. Ennek érdekében 
az új épületeknél növelni kell a megújuló forrásból származó energián alapuló, decentralizált 
energiaellátási rendszerek, a kapcsolt energiatermelés, táv- vagy tömbf tés és -h tés, h szivattyúk 
alkalmazásának arányát. Az irányelv távlati célként t zi ki, hogy 2020. december 31-éig valamennyi új 
épület közel nulla energiaigény  épület legyen; és 2018. december 31. után a hatóságok által használt 
vagy tulajdonukban lev  új épületek közel nulla energiaigény  épületek legyenek. A zéró 
energiafogyasztású házakhoz többek között szükséges a megfelel  h szigetelés, illetve 
energiaellátásukhoz a h szivattyúk, a napkollektorok, illetve a házi széler m vek alkalmazása. 

Az épít ipari technológiáknak nem csak az energiatakarékosságra kell összpontosítani, hanem 
figyelmet kell fordítani a fenntartható anyaggazdálkodás céljaira is. Az épít ipar nyersanyag-
felhasználása jellegéb l adódóan kiugróan magas. Szükséges a felhasznált anyagok mennyiségének 
optimalizálása, ehhez a megfelel  építési technológia kifejlesztése. Az anyagfelhasználás 
optimalizálása egyben az építés során keletkez  hulladék mennyiségének csökkentését is jelenti. 

Az építkezés során környezetkímél  anyagokat kell felhasználni, lehet leg megújuló forrásból 
származókat (bioalapú anyagok), valamint el kell érni a hasznosításra el készített bontási hulladékok 
minél nagyobb arányban történ  felhasználását. Az új típusú épít anyagok kifejlesztésének kitüntetett 
szerepe lesz az épít - és szigetel anyagok terén. Az új anyagok kifejlesztésének el nye lehet még 
fenntartás során a kisebb károsanyag-kibocsátás, a beltéri leveg min ség javulása. 

Az épülettervezésbe beépíthet k épület-aerodinamikai, áramlástani és egyéb új innovatív tértipológiai 
koncepciók. E több szálon futó, többdimenziós tervezés képes a közeljöv ben el írt (2010/31/EU, 
EPDB) „közel zéró energiafogyasztású” vagy akár plusz energiamérleg  épületeket létrehozni.  
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6.4 A KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓT AKADÁLYOZÓ 
TÉNYEZ K  

6.4.1 JOGI KÖRNYEZET 

A jogszabályokban rögzített környezetvédelmi követelmények, határértékek meghatározzák egy-egy 
részterület fejl désének ütemét és irányát, ezért a jogszabályi környezetnek hosszú távúnak és 
kiszámíthatónak kell lennie, hogy megfelel  biztonságot nyújtson a fejlesztésekhez, beruházásokhoz, 
valamint lehet vé tegye új koncepciók alkalmazhatóságát (pl. épít ipar). A kiszámíthatósághoz 
tartozik a hatósági jogalkalmazási gyakorlat egységességének biztosítása, az ellen rzés 
rendszerességének megvalósítása, a jogkövet  magatartás kikényszerítése és ez a gazdaság minden 
területére érvényes. 

Az innovációk bevezetésének másik f  akadályozó tényez je az adminisztrációigény, valamint az 
engedélyezési eljárások bonyolultsága és id igénye. A jogszabályi környezet felülvizsgálatával az 
adminisztrációs akadályozó tényez k csökkenthet ek. 

A szervezetek önkéntes jogkövet  magatartásának er sítése az önkéntes típusú környezetvédelmi 
rendszerekben [pl. környezetvédelmi vezetési rendszerek (EMAS, ISO 14001) és ökocímke 
termékmin sítések (ökocímke, környezetbarát termékek min sítése)] a keresleti oldal er sítését 
hozzák. 

6.4.2 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK NEHÉZ HELYZETE 

A környezettechnológiai vállalkozások nagy része a kis- és középvállakozások (kkv-k) körébe tartozik, 
ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a kkv-k innovációjának el segítésére. A környezettechnológiai 
innovációk jellemz je általában a változó beruházásigény, a befektetés lassú megtérülése. Ez 
különösen a kkv-knak jelent nagy terhet.  

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) adatai szerint az elmúlt években a kkv-k innovációs 
érdekl dése és aktivitása ugyan növekedett, de még így is messze elmarad a multinacionális 
vállalatok mögött. A jelenlegi gazdasági válság tovább nehezítette az amúgy is pénzhiánnyal küzd  
kkv-k helyzetét, ráadásul a beruházások száma is jelent sen megcsappant. A válság az – eddig is 
kevésbé eredményes – innovációs lehet ségeket még inkább besz kítette. A beruházások mértéke 
visszaesett. Az innováció el segítése a beruházásokat is ösztönözni tudná. Ehhez azonban el  kell 
teremteni a humán er forrásokat és a pénzügyi feltételeket.  

6.4.3 MUNKAER HELYZET 

Az innováció és a nagyobb hozzáadott érték megteremtésének alapfeltétele a képzett, kreatív, modern 
ismeratanyaggal és gyakorlati tapasztaltokkal rendelkez  munkaer  megléte. Mind az EU-ban, mind 
itthon a szakterület relatív munkaer hiánnyal küzd. A K+F+I-re figyelmet fordító vállalkozások nem 
találnak a munkaer piacon elegend  és megfelel  felkészültség  mérnököt, szakmunkást. A 
környezetipar speciális szakmai igényeket támaszt a munkaer vel szemben. Ezekre a speciális 
területekre nem megfelel en, vagy egyáltalán nem terjed ki a képzés (sem a közép-, sem a 
fels oktatás). A hazai fels oktatási intézmények az alapképzettséget tekintve altalában versenyképes 
tudást adnak, ugyanakkor a gyakorlatban szerezhet  tapasztalat, a mérnökök, kutatók üzleti 
szemlélete hiányos. Ez az egyik akadálya a környezettechnológiai innovációnak. 
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A képzett munkaer  hiánya mellett jelent s akadályozó tényez  a vezet i szinten is hiányzó 
menedzseri képesség, az, hogy hogyan jutassanak a piacra egy új ökoinnovációs terméket. Új termék 
bevezetése ebben az iparágban jelenleg csak er s (regionális, kormányzati, állami) támogatással és a 
piac keresleti oldalának er sítésével képzelhet  el.Új környezetipari termék, -technológia bevezetése a 
hazai piacra jelent s és költségigényes el készítést: megalapozott piackutatást, hatósági 
tanúsítványok, engedélyek beszerzését igényli. Egy új technológia bevezetése a fenti szakértelmen 
túlmen en ügyintézési, jogi, eljárási tapasztalatokat is megkíván. 

Az agrárinnováció érdekében növelni kell az agrár-biotechnológiai oktatás és kutatás kapacitásait, 
finanszírozását és versenyképességét. 

6.4.4 KÖRNYEZETIPAR SZERKEZETE 

A hazai környezetvédelmi ipar szerkezete nem korszer , túlsúlyban vannak a szennyezéskezelésre 
irányuló beruházások, termékek és szolgáltatások. A folyamatba integrált megoldások aránya messze 
elmarad az EU-átlagtól.  

A világgazdaságban megfigyelhet  tendenciák arra utalnak, hogy a nem szennyezés megel z  
(többnyire szennyezéskezelésre irányuló) technológiáknál, beruházásoknál a közvetett 
környezetvédelmi költségek egyre inkább számítanak, így a megel z  jelleg  technológiák 
versenyképesebbekké válnak, költséghatékonyságuk javul.  

A környezetvédelmi ipari termékek, technológiák, szolgáltatások versenyképességének fenntartása 
abban az esetben válhat sikeressé, ha a a piaci keresletnek megfelel  szerkezethaz igazodik. 
Amennyiben tehát a kereslet az integrált, megel z  jelleg  technológiák felé fog eltolódni, annyiban a 
versenyképesség fenntartását  a megel z  jelleg  termékek, technológiák, szolgáltatások innováció 
biztosíthatja. 

A megel z  jelleg  beavatkozások arányát feltétlen növelni kell mind a technológia-, mind a termék- 
tervezés során. Ennek feltétele a környezettechnológiai innovációk súlypontjának áthelyezése a 
szennyezés kezelésr l az integrált beavatkozások felé. Továbbá a szerkezetváltás szükséges feltétele a 
m szaki feltételek mellett a szemléletváltás is. 
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6.5 A STRATÉGIA SWOT-ANALÍZISE 

Er sségek Gyengeségek 
 A régi tagállamokhoz képest alacsony 

környezetszennyezés 
 Jelent s biomassza, geotermikus potenciál 
 Az er forrás-hatékonyság javul 
 A humán-egészségügyi kockázatok 

csökkennek 
 A környezetterhelés csökken 
 Javul a zöld foglalkoztatás 
 Munkahelyteremtés 
 Tudásintenzív munkahelyek jönnek létre 
 A versenyképesebb termékek, szolgáltatások 

felhasználása növekszik 
 A cégek megítélése javul 
 Környezettudatosabb vállalatvezetés terjed el 
 Széles nemzetközi kapcsolatokkal 

rendelkez , magasan képzett kutatói háttér 
áll rendelkezésre 

 BAT technológiák elterjedése 
 Gazdaság zöldítése 

 Nehezen lehatárolható szakterület, 
átfedések más szakterületekkel 

 Az innováció nehéz nyomon-
követhet sége, megfelel  mutatók hiánya 

 A befektetés lassú megtérülése 
 Magas adminisztrációs terhek 
 Innováció terjedését gátló bürokratikus 

akadályok 
 Gyorsan változó jogi környezet 
 Bonyolult pályázati rendszerek 
 Nem jelennek meg a valós környezeti 

költségek az árakban  
 Inkább a bírság kifizetése a fejlesztés helyett 
 A célzott támogatások alkalmazása a 

szakterületi lehatárolás nehézsége miatt 
nem hatékony 

 A fejlesztési forrásoknak nem a magasabb 
hozzáadott érték el állítására és a 
versenyképesség növelésére irányuló 
felhasználása („gépcsere”, megfelelés az 
el írásoknak) 

 Források elégtelensége, hiánya mind az 
állami mind a gazdálkodói szférában 

 A speciális szaktudású munkaer  hiánya 
 A zöldgazdaságra irányuló képzés hiánya 
 Sok esetben elavult, elhasználódott 

eszközállomány, elmaradott infrastruktúra 
 A környezettudatosság alacsony szintje 
 T kehiány, finanszírozási problémák –

kiemelten a KKV-k esetében 
 A hazai kutatási potenciál kihasználatlan, 

eredményei gyengén hasznosulnak 
 A helyi termelés és a helyi ellátás között 

hiányos a kapcsolat 
 Ökoinnovációs termékek piacra jutásának 

nehézségei 
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Lehet ségek Veszélyek 
 Az innovációs mintaprojektek, referenciák 

létrehozásának támogatása 
 Vegyszer-felhasználás további csökkentése 
 A megkülönböztethet ség er sítése: 

termékfejlesztés, regionális, hagyományos 
termékek újrapozícionálása 

 Kommunális/háztartási hulladék- és 
szennyvízhasznosítása 

 Stabil jogi környezet biztosítása 
 Hazai bejelent k belföldi és külföldi 

iparjogvédelmi tevékenységére vonatkozó 
adatok összességének felhasználása,  

 A szabadalmi bejelentési tevékenységek K+F 
ráfordításokra vetítése 

 A hazai szabadalmi bejelentések 
aktivitásának további növekedése 

 Megadott oltalmakat érint  licensz forgalom 
er södése 

 Hatósági ellen rzések hatékonyságának 
növelése 

 A környezeti terhek érvényesítése az árakban 
 Az engedélyezési rendszer egyszer sítése  
 A pályázati rendszerek egyszer sítése 
 Az EU-s pályázatokon a sikeresség javítása 
 Célirányos támogatások 
 A bírságok visszatartó erejének er sítése 
 Hiteltámogatás a megtérülési id  alatt 
 A környezettudatosság javítása 
 Speciális képzések indítása vállalati igények 

szerint és vállalati együttm ködéssel 
 M szaki fels oktatás megújítása 
 A keresleti oldal er sítése 
 Az önkormányzati környezetvédelmi 

beruházások el segítése az innovációs 
kereslet megteremtésére 

 A Közösségi társfinanszírozású fejlesztési 
források (GOP, ROP stb.) célszer  
felhasználása 

 A Közösségi marketing támogatási 
lehet ségek kihasználása 

 Piackutatás, a strukturált információáramlás 
kialakítása 

 Párbeszéd a nemzetközi cégek és a 
kormányzati szervek között a külföldi t ke 
magatartásának befolyásolására 

 Az el vigyázatosság elvének nem 
megfelel  innováció (kés bb derül ki, hogy 
nagyobb problémát okoz, mint amit 
eredetileg célzott kezelni) 

 A megel z  szemlélet háttérbeszorulása 
 A „cs végi” szennyezéskezelés továbbra is 

meghatározó marad 
 A támogatások szétaprózódása 
 A támogatásoknak nem a célok szerinti 

felhasználása 
 A külpiaci megjelenés, exportképesség 

gyengesége 
 Lobbiérdekek érvényesülése 
 Állandóan változó, kiszámíthatatlan 

jogszabályi környezet 
 Bonyolult, nehezen átlátható adórendszer 
 Globális környezeti változás, széls séges 

id járás 
 Rövid távú megoldások alkalmazása a 

hosszabb távú tervezés helyett 
 Mez gazdasági versenyképességi érdekek 

érvényesítése a környezeti innováció 
helyett 

 Az öntöz rendszerek kihasználatlansága 
 A bankok hitelezési hajlandóságának 

csökkenése 
 Romló szakmunkásháttér 
 M szaki végzettség ek arányának 

csökkenése 
 Árfolyam-bizonytalanság 
 Kiszámíthatatlanul változó energiaárak 
 Fokozódó importnyomás 
 Csökken a fizet képes kereslet 
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6.6 MUTATÓK 
A környezettechnológiai fejlesztések közvetlen hatása legtöbbször nem mérhet  ezért 
áttételes/közvetett hatásokat kell figyelemmel kísérni. Azonban tisztában kell lenni azzal is, hogy 
ebben az esetben a környezettechnológiain kívül más hatásokkal is számolni kell (pl. az 
anyagigényesség nemcsak a (környezet)technológiai fejlesztések nyomán változhat, hanem a 
szabályozási környezet és más behatások nyomán is), tehát az utólagos értékelésnél körültekint en 
kell eljárni. 
Mint minden környezetvédelmi célú fejlesztésnél, így a környezettechnológiai újításoknál is általában 
a környezetterhelés és a gazdasági eredmény szétválása, szétválasztása a cél, vagyis az egyes 
ágazatoknál a környezeti és gazdasági teljesítmények viszonyának alakulását kell végs  soron 
nyomon követni. 
A felsorolt mutatókörökön belül a lehetséges mutatók közül itt csak az egyszer bben el állítható 
mutatókra adunk néhány példát (de ennél összetettebb dolgokra is gondolni kell). Több esetben az 
ágazati bontású adatok feltárása segítheti a kereszthatások értékelését, a helyzetkép további 
árnyalását. 
A 2. számú melléklet tartalmazza a stratégia megvalósítását jellemz  mutatók célértékeit 2020-ra 
vonatkoztatva a 2007. évi bázishoz képest. A táblázat kiválasztott mutatókat foglal össze, amelyek 
nem teljes kör en fedik le az NKIS—hez kapcsolódó témaköröket. Ugyanakkor azok a mutatók 
kerültek nevesítésre és számszer sítésre, amelyek az NKIS hatásainak szempontjából leginkább 
relevánsnak tekinthet k. 

Mutató Mértékegység 
Anyagigényesség, -termelékenység DMI/GDP, DMC/GDP, DMI/f , DMC/f  
Energiaigényesség, -termelékenység toe/GDP, toe/f  
Ökológiai lábnyom hektár/f  
Vízigényesség m3/GDP, l/f /nap 
Fosszilisenergia-hordozói és -alapanyag 
importfügg ség 

% 

Megújuló energiaforrások (szél, víz, biomassza, 
nap, geotermikus energia) használata, 
kihasználtsága 

energiaforrások részesedése a teljes 
energiaellátásban és a villamosenergia-
termelésben, % 

Szállítási módok és hatékonyság, logisztikai 
megoldások 

vízi, vasúti, közúti, cs vezetékes szállítás, 
tkm/GDP, toe/tkm 

Teljes termelési folyamathoz kapcsolódó 
szennyez anyag-kibocsátás 

üvegházhatású gázok, nehézfémek, mérgez  
anyagok, illékony szerves vegyületek, t 

Kereskedelem járulékos szennyez anyag-
kibocsátása, csomagolóanyag-felhasználás 

üvegházhatású gázok, illékony szerves 
vegyületek, t 

Hulladékkeletkezés, -hasznosítás, -kezelés t/GDP, t/f , % 
Szennyvízkeletkezés, -elvezetés, -tisztítás m3, % 
Környezetvédelmi célú K+F+I tevékenységekre 
fordított állami és magánkiadások 

 mFt, GERD % 

Fogyasztási szokások változása energiatakarékos eszközök és berendezések 
forgalmazása (mFt),  
elkülönített hulladékgy jtés, t/f , % 

Környezetvédelmi iparban, kutatásban és 
szolgáltatásban foglalkoztatottak 

%, f  

Környezetvédelmi vonatkozású, bejegyzett 
oltalmak, védjegyek, min sítések, kármentesítés 

db, m2 

Exportbevétel a környezetvédelmi ipari 
értékesítésb l 

millió Ft 
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6.7 A STRATÉGIA CÉLJAINAK ÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYAINAK KAPCSOLATA1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
1 Az ábrában felhasznált képek forrása a Google képkeres  szolgáltatása 

Célok  Fejlesztési irányok

Célok   Fejlesztési irányok 
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7 AZ NKIS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE 

Az NKIS megvalósításának eszközrendszere az alábbiakban részletezett eszközök együttes 
alkalmazását tartalmazza. 

7.1 KORMÁNYZATI EGYÜTTM KÖDÉS 

A környezettechnológiai innováció horizontális jellege miatt széleskör  társadalmi, kormányzati 
együttm ködést kíván. A felel s hatóságok (minisztériumok, önkormányzatok) munkájának 
megfelel  összehangolása biztosíthatja a stratégia céljainak megvalósítását. Alapelv, hogy az irányítás 
különböz  szintjein a szakpolitikák kialakítása, a különböz  stratégiák kidolgozása mindig legyen 
figyelemmel a környezettechnológiai innováció szerepére. 

7.2  JOGSZABÁLYI ESZKÖZÖK  

A tapasztalatok szerint a környezettechnológiai innovációk egyik legnagyobb ösztönz je a jogszabályi 
követelményeknek való megfelelés szükségessége. Ezért a jogszabályokban megfogalmazott 
követelmények jelent s hatással vannak az innovációk irányára és ütemére.   

A jól megtervezett jogszabályok az innováció és a környezetvédelmi technológiák mozgatórugói 
lehetnek. A jogszabályi környezet két irányból ösztönözheti a környezettechnológiai innovációt. 
Egyrészt a szigorodó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés kényszere, a gyártói 
felel sség minél szélesebb kör  kiterjesztése szükségszer en elvezet az innovatív megoldások 
alkalmazáshoz. Ez mind a kibocsátási követelményekre (szennyvíz, leveg , járm  emisszió, stb.), 
mind a termékekre vonatkozó el írások (öko-tervezés, veszélyes anyagok korlátozása elektronikai 
termékekben, stb.) meghatározásával el segíthet .   

Másrészt az innovációbarát jogszabályi környezet megteremtésével, az adminisztratív eljárások 
egyszer sítésével gyorsítható és megkönnyíthet  az innovációk piacra lépése és alkalmazása. Ez 
érvényes természetesen a támogatásokhoz jutás jogszabályi környezetére is.  

Az új, innovatív környezettechnológiák alkalmazását jó értelemben „kikényszeríti” az IPPC irányelvet 
(2008/1/EU) hazai jogrendbe átültet  314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, mely az elérhet  legjobb 
technikák (BAT) alkalmazásán alapul. Az IPPC-irányelv helyébe lép , ipari kibocsátásokról szóló 
irányelv (2010/75/EU) szerint – melyet az Unió tagállamainak 2013 januárjáig át kell ültetni a bels  
jogrendszerükbe –az elérhet  legjobb technikákról szóló dokumentumokban foglaltakat. A 
folyamatban lév  hazai és EU-s jogszabály-felülvizsgálatok során – melyeknek folyamatosan 
törekedniük kell a jogszabályi környezet minél nagyobb fokú kiszámíthatóságára – figyelemmel kell 
lenni arra is, hogy az eljárásrendi és szabályozási módosítások biztosítsák az innováció könnyebb 
piacra jutását.  

7.3  GAZDASÁGI ESZKÖZÖK 

A gazdasági eszközökbe beleértjük a pénzügyi eszközöket is, mint például olyan pénzügyi 
szabályozási eszköz kidolgozását, amely segíti a pénzügyi szektor mozgósítását az innováció 
támogatása érdekében, a már jelenleg hozzáférhet  szabadpiaci eszközök mellett. 
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ADÓRENDSZER ZÖLDÍTÉSE 

A jelenlegi adórendszerben nem érvényesülnek kell  mértékben az egyes tevékenységek 
környezetszennyezésének költségei, így a valóságos költségeket nem tükröz  árak alakulnak ki. Az 
adórendszer zöldítésével az adóterhek jobban fogják tükrözni a természeti er források 
felhasználásának, a környezet használatának és a környezeti terhelések költségeit, ezzel ösztönözve a 
hatékony er forrás-gazdálkodást és a környezetterhelés csökkentését célzó innovációkat. Az 
adórendszer zöldítésének egyik eleme lehet – az önkormányzati rendeletekben meghatározott és 
gazdasági társaságokon keresztül beszedett járulékok és díjak mellett – az adott település 
önkormányzata által kialakított, az adott település környezetét közvetlenül terhel k által fizetend , 
helyi adó bevezetése. 

A zöld adók alkalmazása ezen kívül bevételeket biztosít az állami és önkormányzati költségvetés 
számára, amelyekkel ösztönözhet ek a nehezen megtérül  környezetvédelmi innovációk. A zöld adók 
a jelenlegi termékdíjhoz hasonlóan els sorban a központi állami költségvetés bevételeit képeznék.  

ZÖLD KÖZBESZERZÉS 

A közbeszerzés szabályozása már ma is lehet séget ad a közbeszerzési eljárásokban „zöld 
szempontok” érvényesítésére. Ezek gyakorlati megvalósíthatóságát kérdésessé teszi az, hogy az e 
szempontok meghatározásához szükséges szakmai ismeretek csak szórványosan állnak az ajánlatkér  
rendelkezésére. Ennek következtében az ajánlatkér  gyakran nem tudja, hogy az adott beszerzési 
tárgy milyen paramétereit kell figyelembe vennie és melyek az elvárható követelmények. Ezért olyan, 
a környezettudatos közbeszerzést el segít  szakmai dokumentumok kidolgozására van szükség, 
amelyek el segíthetik a környezetvédelmi szempontok fokozottabb érvényre juttatását a 
közbeszerzési eljárás során. 

 TÁMOGATÁSI RENDSZEREK 

A jelenlegi EU-s (LIFE, CIP1, FP7 stb.) és hazai (egyes Operatív Programok, K+F programok stb.) 
támogatások felhasználásával jelent s el relépés történt a környezettechnológiai innováció terén. 
Ugyanakkor meg kell állapítani, hogy a hazai pályázók aránya alacsony az elnyert EU-s 
támogatásokban. Javítani kell a magyar részvételt a nemzetközi, els sorban az EU-s pályázatokban.  

A támogatásoknál egyszer síteni kell a pályázati eljárást, gyorsítani az elbírálásokat és folyamatosan 
biztosítani kell az érdekeltek számára a megfelel  információkat a pályázati támogatási 
lehet ségekr l.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani a programtervezés során az érintett területeken megvalósuló kutatás-
fejlesztések kiemelt támogatására, az NKIS tárgykörében megvalósuló innovációk hasznosításának 
támogatására. További támogatási lehet séget jelent a jelenleg tervezés alatt álló, 2009–2014 közötti 
id szakra szóló Norvég Alapban megjelen  ’Zöld ipari innováció’, valamint a ’Kétoldalú kutatási 
együttm ködés’ célterületekre elkülönített forrás.  

 

7.4  TÁRSADALMI ESZKÖZÖK 

A társadalmi eszközök alapelemei a tudatosság növelése és a megfelel  információk biztosítása mind 
a lakossági, mind a vállalkozói szférában.   

                                               
1 CIP: Competitiveness and Innovation Programme 
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Tekintettel arra, hogy a stratégia hosszú id szakra tervez, a tudatformálásra jelent s szerep hárul a 
stratégia céljainak megvalósításában.  

A tudatformálás id igényes folyamat, hatása csak hosszabb id távon belül érezhet . A 
környezettudatosságra nevelésnek egyszerre kell megcéloznia több generációt ahhoz, hogy érezhet  
befolyással legyen a fogyasztói szokásokra. Átfogó, minden korosztályra és rétegre kiterjed  
programokra van szükség.  

Kiemelten fontos a jöv  vásárlóinak, fogyasztóinak szemléletformálása, ezért a legfiatalabb 
generációinak nevelése elengedhetetlen - a korosztályuknak megfelel  szinten, de folyamatosan és 
többféle eszköz (játék, film, kép, hang, írott anyagok, tananyagba ágyazás, stb.) alkalmazásával. Ezek a 
korosztályok még nem jelentkeznek önálló vásárlóként, de közvetve befolyással lehetnek az el ttük 
járó, szül i generációk fogyasztó szokásaira. A környezettudatos szemléletnek meg kell jelennie nem 
csak az egyes középszint  szakképzésekben (pl. k m ves, f tésszerel , burkoló, stb.), de a 
középiskolai oktatás alapvet  elemévé kell tenni, valamint fejleszteni kell az egyetemi szint  
környezetvédelmi szakember-képzést is.  

Az oktatás minden szintjén biztosítani kell a környezettudatosság kialakítását úgy, hogy a 
megel zést szolgáló technológiák megismertetése kapjon nagyobb hangsúlyt a cs végi szemlélet 
helyett. Különösen szükséges a környezettechnológiákkal a jöv ben foglalkozó generációk 
szemléletformálása oly módon, hogy a tanult eljárásokat képesek legyenek értékelni a környezet és a 
társadalom egészét tekintve, holisztikus megközelítésben és a technológiákat, módszereket képesek 
legyenek elhelyezni a megel zés-cs végi megoldások spektrumán.  

Ugyanakkor az iskola-rendszer  oktatáson keresztül már el nem érhet , de magas fokú vásárlási 
potenciállal rendelkez , feln tt korosztály tudatosságának javítása is elengedhetetlenül fontos, 
hiszen k mennyiségileg meghatározóak a keresleti oldalon. Vásárlási döntéseik környezettudatos 
irányba történ  befolyásolásával a környezetkímél  termékekre, szolgáltatásokra teremtünk igényt. A 
lakosság környezettudatosságának er sítésére széleskör  felvilágosító, tájékoztató kampányokat kell 
szervezni, támaszkodva a meglév  min sítési, címkézési rendszerekre (ökocímke, környezetbarát 
termék, energiaosztály-jelölések stb.). A lakosság környezettudatossága hozzájárul a 
környezettechnológiák jobb elfogadásához. A technológiákkal és termékekkel szemben támasztott 
határozottabb lakossági környezetvédelmi elvárások húzóhatást fognak gyakorolni a piacra.  

A keresleti oldalt er sítheti az is, ha a másik vásárlói réteg, a környezettechnológiákat alkalmazó, 
beruházó vállalkozók környezettudatossága er södik. Az intézkedések részben építhetnek a meglév  
környezettudatos vállalatirányítási (EMAS, ISO 14001), illetve a környezetbarát termékmin sít  
rendszerekre, de felhasználhatják a zöld közbeszerzést is. A környezetvédelmi követelményeknek 
való megfelelés szükségessége, a tisztább technológiák iránti kereslet növekedése javítani fogja a 
környezettechnológiák versenyképességét. 

Fontos eleme az eszközrendszernek a megfelel  információ biztosítása a lakosság számára: a 
fejlesztések környezeti és egészségügyi hatásairól, a lakosságtól elvárható környezettudatos 
fogyasztás lehet ségeir l. A széleskör  tájékoztatást biztosító tömegkommunikációs csatornáknak 
rendkívül jelent s szerepe van a tudat és fogyasztói szokás formálásában, azok befolyásolásában, 
ezért a média felel ssége felbecsülhetetlen a környezeti problémák felismerésének el segítése terén 
valamint az innovatív, probléma megoldó nyitott gondolkodásmód meghonosításában. 

Kiemelend  fontosságú az innováció tovaterjedési mechanizmusainak, társadalmi hatásainak, 
externális következményeinek vizsgálata. A vállalkozások számára a piaci lehet ségekr l, támogatási 
forrásokról és kormányzati szinten kiemelt fejlesztési irányokról kell széles kör  és minden 
vállalkozás számára elérhet  információt biztosítani. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a kkv-k 
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hátrányban vannak az információhoz jutás terén, pályázati aktivitásuk gyengébb. Számukra 
biztosítani kell a szükséges információk közvetlen eljuttatását.  

További fontos elem az iparjogvédelmi eszközrendszerrel kapcsolatos információk megfelel  
terjesztése (tájékoztatás, képzés, szaktanácsadás a piac szerepl i számára a jogokkal kapcsolatos 
lehet ségekr l, illetve a jogérvényesítéssel kapcsolódó eszköztárról), valamint az iparjogvédelmi 
aktivitás növelésének segítése. 

 

7.5  SZAKTERÜLETI ESZKÖZÖK 

Az NKIS céljait több irányból lehet megközelíteni. A megel zés alapelvén alapuló technológiai 
beavatkozások, a termékfejlesztés, a szolgáltatás-innováció mellett a szennyezéskezelés 
innovációjának és a technológia transzfer el mozdításának is jelent s szerepe van. Horizontális 
jelleggel segíti a célok elérését a sajátos tudatformálás, az oktatás- és a képzés fejlesztése.  

 
a) Szennyezés megel zésre irányuló technológiai innovációk:  

 megel z  alapú technológiai innovációk; 
 anyag- és energiahatékonyságot növel  innovációk; 
 víz-, energia- és anyagtakarékos technológiák; 
 kibocsátáscsökkentést eredményez  technológiák innovációja; 
 a hagyományos anyagok és technológiák újrafelfedezése és alkalmazásba vétele az 

alacsonyabb anyag- és energiahasználat érdekében; 
 a kulcsfontosságú, új technológiák (ideértve a nano-, foto-, biotechnológiákat) 

környezetvédelmi célú alkalmazása ahol ez indokolt, az el vigyázatossági irányelv szem el tt 
tartásával; 

 korszer  anyagok kifejlesztése; 
 hulladékszegény technológiák innovációja; 
 veszélyesanyag-felhasználás és -kibocsátás csökkentésére irányuló technológiai fejlesztések 
 a „geotermikus kútpárok” kutatás-fejlesztése, m szaki kérdéseinek technológiai innovációja, 

különös tekintettel a mez gazdasági hasznosítású porózus (fels pannon homokköves)  
tárolókra 

b) Termékek környezetvédelmi szempontú innovációja: 

 er forrás-hatékony, alacsony szennyez anyag- és zajkibocsátású termékek tervezése; 
 a fogyasztásra irányuló termékek és technológiák korlátozása; 
 a veszélyes anyagok felhasználásának csökkentése a termékekben; 
 a termékek tervezésénél a hulladékkezelési szempontok figyelembevétele; 
 a termékek élettartamának növelését célzó technológiafejlesztések; 
 a termékek életciklusa során a kisebb energiafelhasználásra irányuló innováció; 
 a termékek javíthatóságát szolgáló fejlesztések; 
 a termékek önkéntes környezetbarát és ökocímke min sítéséhez szükséges innováció. 

c) Szolgáltatások környezetvédelmi szempontú innovációja: 

 er forrás-hatékony szolgáltatások kifejlesztése; 
 korszer  anyagok kifejlesztése a szolgáltatáshoz; 
 alacsony környezetterhelés  eljárások alkalmazása a szolgáltatásban; 
 monitoring rendszerek és eszközök fejlesztése. 
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d) Szennyezéskezelési technológiai innováció: 

 újrahasznosítást el segít  technológiák, terméktervezés; 
 hulladékkezelésre irányuló innováció; 
 termék- és energia-el állítás mez gazdasági, élelmiszeripari hulladékból; 
 légszennyezés-csökkentésre irányuló innováció; 
 alacsony vízigény  technológiák kifejlesztése; 
 szennyvízkezelési technológiák fejlesztése; 
 használt, nagy sótartalmú termálvíz kezelésére irányuló innováció 
 remediációs technológiák innovációja. 

e) A környezettechnológia hatásainak vizsgálata és beágyazása társadalmi 
szemléletformálással, oktatással: 

 korszer  és új (nano-, foto-, bio) technológiák, valamint anyagok környezeti hatásainak 
vizsgálata, illetve; 

 a hagyományos technológiák környezetvédelmi hatásainak bemutatása, oktatása; 
 a környezettudatos gondolkodás terjesztése; 
 az ágazat sokrét  szakemberigényét kielégít  szakképzések (közép és fels fok); 
 a gyakorlati képzés lehet ségeinek b vítése az ágazat sajátos elvárásainak megfelel en. 

Mindezeket a hazai gazdasági, környezeti- és társadalmi viszonyok és lehet ségek 
figyelembevételével kell elérni.  

A kormányzati együttm ködés biztosítására az I. mellékletben külön összefoglaló táblázat mutatja be, 
hogy az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia mely fejlesztési 
területeteken kapcsolódnak össze. A táblázatban az NKIS által javasolt specifikus eszközök a fent 
felvázolt eszközrendszernek megfelel  részletes bontásban találhatók, az ÚSzT programjai és 
prioritásai szerinti csoportosításban.  

8  VÉGREHAJTÁS NYOMON KÖVETÉSE  

Az NKIS hosszú távú tervezése mellett biztosítani kell a Stratégia rugalmasságát, melyhez 
nélkülözhetetlen a Stratégia felülvizsgálata. 

Tekintettel arra, hogy az EU költségvetése, és az általa megjelölt fejlesztési, támogatási területek 
alapvet  befolyást gyakorolnak az NKIS végrehajtásának pénzügyi lehet ségeire, a felülvizsgálatot az 
EU többéves pénzügyi keretének tükrében kell végrehajtani. Mivel jelenleg a 2007–2013 közötti 
id szakra szóló 7 éves pénzügyi keret van érvényben, a következ  hosszú távú költségvetési id szak 
2014-t l indul és várhatóan hét évet foglal majd magában (2014–2020), az NKIS-t 2013-ban 
valószín leg felül kell vizsgálni. 

Az átláthatóság és a nyomon követhet ség érdekében kétévente a kormány számára jelentés készül az 
NKIS megvalósításának tapasztalatairól, mely alapján mérlegelhet  lesz, hogy a 2013. évi 
felülvizsgálatot követ en szükséges-e további felülvizsgálat. Amennyiben az NKIS szakpolitikai és 
pénzügyi feltételei megváltoznak, a Stratégiát az új körülményeknek megfelel en aktualizálni kell, 
lehet ség szerint a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács bevonásával1. 

                                               
1 Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács létrehozásáról szóló 1279/2010. (XII. 15.) Korm. határozat, 
valamint annak módosításáról szóló 1061/2011. (III. 23.) Korm. határozat.  
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1. MELLÉKLET: AZ NKIS ÉS AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV KAPCSOLÓDÓ LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI TERÜLETEI 

 

Az ÚSzT programjai és 
prioritásai 

Az NKIS eszközrendszerének 
kapcsolódása az ÚSzT-hez  

Az NKIS által javasolt specifikus eszközök 

1. Egészségipari Program 
prioritásai 

  

1.1. Egészségiparra épül  
turizmus 

7.5 Szakterületi eszköz  
a) Szennyezés megel zésre irányuló 
technológiai innovációk 
b, c) Termékek és Szolgáltatások 
környezetvédelmi szempontú 
innovációja 
e) A környezettechnológia hatásainak 
vizsgálata és beágyazása társadalmi 
szemléletformálással, oktatással 

 Feltörekv  technológiák (nano-, foto-, biotechnológiák) egészségügyi 
alkalmazása, az el vigyázatossági irányelv figyelembe vételével (különös 
tekintettel a környezetben kifejtett hatások tanulmányozására) 

 Er forrás-hatékony gyógyászati szolgáltatások kifejlesztése 
 Alacsony környezetterhelés  eljárások alkalmazása a szolgáltatásban 
 Korszer , környezetbarát anyagok felhasználása az egészségipari 

szolgáltatáshoz 
 Ökoturizmus és a gyógyászat innovatív módon való összekapcsolásának 

alkalmazása a szolgáltatásokban, termékekben, ösztönz  rendszerekben 
 Hungarikumok és biotermékek innovatív alkalmazása  
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1.2. Termál-egészségipar 

7.2 Jogszabályi eszköz  
 

7.5 Szakterületi eszköz 
 a) Szennyezés megel zésre irányuló 
technológiai innovációk 
b, c) Termékek és Szolgáltatások 
környezetvédelmi szempontú 
innovációja 
d) Szennyezés-kezelési technológiai 
innováció 
e) A környezettechnológia hatásainak 
vizsgálata és beágyazása társadalmi 
szemléletformálással, oktatással 
 

 A fenntartható termálvíz-hasznosítást támogató jogszabályi háttér 
kialakítása  

 Egészség-, szépségipari termékfejlesztés csökkentett veszélyes anyag 
felhasználás mellett 

 A feltörekv  technológiák (nano-, foto-, biotechnológiák) egészségügyi 
alkalmazása, az el vigyázatossági irányelv figyelembe vételével (különös 
tekintettel a környezetben kifejtett hatások tanulmányozására) 

 Termálvízkészletek fenntartható felhasználási módjainak innovációja 
 Komplex szemlélet  innováció: termál, wellness fürd  fejlesztés a rá 

épül  kaszkád rendszer  h ellátással, ehhez kapcsolódóan a termel  
kutak egymásra hatásának vizsgálatával 

 Termálfürd k elfolyó vizeinek innovatív felhasználása a kommunális és a 
mez gazdasági szektorban 

 Gyógyszer és orvosi m szergyártás környezeti szempontokat fokozottan 
figyelembe vev  fejlesztése   

2. Zöldgazdaság fejlesztési 
Program prioritásai 

  

2.1. Zöldenergia 

7.5 Szakterületi eszköz 
a) Szennyezés megel zésére irányuló 
technológiai innovációk 
b) Termékek környezetvédelmi 
szempontú innovációja 
d) Szennyezés-kezelési technológiai 
innováció 
 
 

 Mez - és erd gazdasági eredet  megújuló energiaforrások hatékony 
felhasználásának környezetvédelmi szempontokat szervesen figyelembe 
vev  innovációja 

 H szivattyúk hazai technológia fejlesztése 
o „Geotermikus kút-párok” kutatás-fejlesztési, m szaki kérdéseinek 

megoldására irányuló minta-projektek 
o H szivattyús energiahasznosítás fejlesztése a talajh  és az egyéb ipari 

és mez gazdasági hulladékh  együttes kiaknázására  
 Szaktanácsadói hálózat 

o Használt, nagy sótartalmú termálvíz kezelésére irányuló innováció,  
o Hidrotermális energia hasznosítási módszerek feltárása 
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2.2. Energiahatékonyság 

7.2 Jogszabályi eszköz 
 

7.5 Szakterületi eszköz 
a) Szennyezés megel zésére irányuló 
technológiai innovációk 
d) Szennyezés-kezelési technológiai 
innováció 
 

 Termékdíj rendszer fejlesztése: el segíteni a termékdíjas termékekb l 
keletkezett hulladékok anyagában hasznosítására vonatkozó EU által 
el írt célértékek teljesítését  

 Korszer , környezetbarát anyagok felhasználása az energia veszteségek 
csökkentésére  

 Decentralizált zöldenergia termelési technológiák innovációja 
 Energiatárolás hazai viszonyokra adaptált innovációja 

 

2.3. Zöldoktatás, 
foglalkoztatás és 
szemléletformálás 

7.5 Szakterületi eszközök  
e) A környezettechnológia hatásainak 
vizsgálata és társadalmi beágyazása 
szemléletformálással, oktatással 

 A szakképzési rendszerbe (szakmunkás, BSc, MSc) környezettechnológiai 
ismeretek fokozottabb oktatása 

 Közép- és fels oktatási intézmények és környezettechnológiai 
innovációkkal (kutatással, termékekkel, eljárásokkal és szolgáltatásokkal) 
foglalkozó intézmények, cégek, egyéb szervezetek közötti kapcsolatépítés 
és együttm ködés támogatása; pl. nyílt nap középiskolai csoportok 
számára egy kutatóintézetnél, fels oktatásból érkez  gyakornokok 
fogadása gyártó vagy kereskedelmi cégnél stb.  

 A lakossági szemléletformálás tekintetében: az elérhet  termékek és 
szolgáltatások széles kör  kommunikációjának támogatása. 

 Hagyományos (újra felfedezett) technológiák környezetvédelmi 
hatásainak bemutatása, oktatása 

 Vállalkozások környezettudatos m ködésének el segítése 

2.4. Zöld K+F+I 

7.5 Szakterületi eszköz 
a) Szennyezés megel zésére irányuló 
technológiai innovációk 
b) Termékek környezetközpontú 
innovációja 
d) Szennyezés-kezelési technológiai 
innováció 

 

 Biotechnológiai eljárások, -termékek innovációja, amik versenyképesebbé 
tehetik az agráriumot 

 Megújuló energiaforrások optimalizált helyi, közösségi alkalmazásának 
kutatása, a kapcsolódó technológiák és az alkalmazott informatikai 
rendszerek fejlesztése 

 A bioüzemanyagok szigorúan az életciklus szemléletet figyelembe vev  
fejlesztése  

 A környezeti elemek szennyezésének csökkentését, megel zését és azok 
állapotának helyreállítását segít  technológiák fejlesztése,  innovációja: 
tudatos terméktervezés és a további felhasználásra alkalmatlan 
hulladékok keletkezésének csökkentése 
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3. Otthonteremtési 
Program prioritásai 

  

3.1. Az öngondoskodás 
ösztönzése, lakás-
takarékpénztári 
megtakarítások növelése 

(nem releváns) (nem releváns) 

3.2. A lakókörnyezet 
min ségének javítása, a 
lakásállomány 
korszer sítése 

7.2 Jogszabályi eszköz 
 
7.3 Gazdasági eszközök 
7.5 Szakterületi eszközök 

a) Szennyezés megel zésére irányuló 
technológiai innovációk 
b-c) Termékek és Szolgáltatások 
környezetvédelmi szempontú 
innovációja 
 

 Környezetvédelmi hatósági engedély: eljárásrend  lehet ség szerinti 
egyszer sítése 

 Városrészek rehabilitációjánál zöld közbeszerzés alkalmazása 
 Korszer , a környezeti szempontokat is figyelembe vev  anyagok és 

eljárások felhasználása a lakóépületek kialakításánál  
 Hagyományos anyagok és technológiák újrafelfedezése és használatba 

hozása az alacsonyabb anyag- és energiahasználat érdekében a 
lakásállomány létrehozásánál ill. felújításánál 

 Veszélyes anyag felhasználás és kibocsátás csökkentésére irányuló 
technológiai fejlesztések  

3.3. Bérlakás program 

7.3 Gazdasági eszközök 
 
7.5 Szakterületi eszközök 

a) Szennyezés megel zésére irányuló 
technológiai innovációk 
b-c) Termékek és Szolgáltatások 
környezetvédelmi szempontú 
innovációja 

 Bérlakások építésénél zöld közbeszerzés alkalmazása 
 
 Korszer , a környezeti szempontokat is figyelembe vev  anyagok és 

eljárások felhasználása a bérlakások kialakításánál  
 Hagyományos anyagok és technológiák újrafelfedezése és használatba 

hozása az alacsonyabb anyag- és energiahasználat érdekében a 
bérlakásállomány létrehozásánál 

 Veszélyes anyag felhasználás és kibocsátás csökkentésére irányuló 
technológiai fejlesztések 

4. Vállalkozásfejlesztési 
Program prioritásai 
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4.1. Vállalkozásélénkítés – 
a vállalkozói aktivitás 
növelése 

7.1 Kormányzati együttm ködés  A hazai környezettechnológiai KKV-k külpiacra jutásának el segítése 

 Bürokrácia csökkentése, adminisztrációs terhek csökkentése 

 Pályázati eljárások egyszer sítése a környezettechnológiai területet érint  
kiírásoknál 

4.2. Szövetségben a 
vállalkozókkal a 
munkahelyekért 

 
7.2 Jogszabályi eszközök  A környezetvédelmi hatósági eljárások, ellen rzések lehet ség szerinti 

javítása 

4.3. Üzleti 
környezetfejlesztés 
javítása 

 
 
 
7.1 Kormányzati együttm ködés 
7.2 Jogszabályi eszközök 
7.3 Gazdasági eszközök 

 Támogatása a hazai és a Kárpát-medencei környezettechnológiai 
területen m köd  vállalkozók, vállalkozások közötti együttm ködést 
segít  vállalkozó- és termékmin sít  rendszereknek, információs 
rendszereknek, védjegyeknek és szabványoknak 

 Támogatási prioritás nyújtása a környezettudatos vállalatirányítási 
rendszerekben (EMAS, ISO 14001) a regisztráció, ill. az akkreditált 
tanúsító általi tanúsítás megszerzésére, amennyiben a fejlesztési 
kötelezettségvállalás megfelel  módon beépül a részletes 
környezetvédelmi célkit zésekbe. 

 Támogatási prioritás nyújtása környezetbarát termékmin sít  
rendszerekben (ökocímke, környezetbarát termék) a min sítés 
megszerzésére, amennyiben a vállalt fejlesztés területén kidolgozott 
min sítési kritériumok vannak. 

5. Tudomány – Innováció 
Program prioritásai 

  



M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2011.évi103.szám
28205

 

5.1. Horizontális 
prioritások 

7.1 Kormányzati együttm ködés 
7.2 Jogszabályi eszközök 
7.3 Gazdasági eszközök 

 A nemzeti innovációs rendszer kormányzati irányítási rendszerének 
átalakításához (környezettechnológiai szempontból) szükséges megfelel  
jogszabályi háttér megteremtése  

 Innovatív iparágak fejl dése és a hazai tartalmak elterjedése érdekében 
 Innovatív termékek/technológiák piacra jutásának el segítése szükséges 

a jelenleg akadályozó szerz i jogi rendszer átfogó reformja 
 Regionális kutatások összehangolásának el segítése 
 A tudás- és technológia-intenzív induló (start-up),valamint hasznosító 

(spin-off) környezettechnológiai vállalkozások létrejöttének el segítése 
 M szaki és természettudományi PhD képzés nagyobb arányának 

támogatása 

5.2. Ágazati prioritások 

7.3 Gazdasági eszközök 
7.5 Szakterületi eszközök 
 

 Környezetvédelmi K+F+I fejlesztések keretében: 
o A klímavédelmi célok elérése érdekében a CO2 kibocsátás csökkentése,  
o A megújuló energiahordozók fokozottabb alkalmazása 
o Anyag- és energiatakarékosság, -hatékonyság növelése 
o Mez gazdasági melléktermékek hasznosításának el segítése 
o Intelligens járm rendszerek fejlesztése a környezeti terhelések 

csökkentése érdekében 
o Környezeti adatok kezelését szolgáló informatikai rendszerek 

fejlesztése 

5.3. Kreatív iparágak, 
kreatív gazdaság 

7.1 Kormányzati együttm ködés 
7.5 Szakterületi eszközök 

a) Szennyezés megel zésére irányuló 
technológiai innovációk 
b-c) Termékek és Szolgáltatások 
környezetvédelmi szempontú 
innovációja 

 Innovatív környezettechnológiai iparágak exporttámogatása 
 Innovatív Termékek/Szolgáltatások tervezésénél: 

o A hulladékgazdálkodási prioritási/hulladékkezelési szempontok 
figyelembevétele 

o Termékek élettartamának növelését célzó technológiafejlesztések 
o Termékek életciklusa során a kisebb anyag/energiafelhasználásra 

irányuló innováció  
o Veszélyes anyagok felhasználásának csökkentése 

 Környezettechnológiai innovációt területén klaszterek támogatása 
6. Foglalkoztatási Program 

prioritásai 
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6.1. A munkaer -kínálat 
b vítése 

7.1 Kormányzati együttm ködés 

 

 Támogatások feltételrendszerének olyan irányú módosítása, mely 
támogatja a magas él munka igény  alkalmazásokat az innovatív 
környezettechnológiai eljárások esetén 

 Környezeti szempontból is fenntartható foglalkoztatás támogatása 
6.2. A közvetlen támogatás 
a munkahelyteremtéshez 

 (nem releváns) 

6.3. A család és a munka 
összeegyeztetésének 

segítése 

7.1 Kormányzati együttm ködés 

 

 Rugalmas foglalkoztatási formák támogatása 
 N k munkavállalási lehet ségeinek támogatása 

6.4. A versenyképes tudás 
megszerzésének 

támogatása 

7.5 Szakterületi eszközök 
e) A környezettechnológiai hatásainak 
vizsgálata és beágyazása társadalmi 
szemléletformálással és oktatással  

 A környezettechnológiai innovációkkal kapcsolatos ismeretek integrálása 
a szakképzésbe, feln ttképzésbe és fels oktatásba– a tartalmi kidolgozás, 
fejlesztés támogatása. 

6.5. A szakképzési 
rendszer fejlesztése 

7.5 Szakterületi eszközök 
e) A környezettechnológiai hatásainak 
vizsgálata és társadalmi beágyazása 
szemléletformálással és oktatással 

 A szakképzési rendszer tervezett átalakítása részeként a 
környezettechnológiai innovációkkal kapcsolatos szakok és tantárgyak 
arányának növelése. 

7. Közlekedésfejlesztési 
Program prioritásai 

 

7.1 Kormányzati együttm ködés 
7.2 Jogszabályi eszközök 

 A törvényi, hatósági háttér modernizálása, átalakítása a 
környezetvédelmi el írásoknak megfelel en, versenyképességünk 
feltételeinek javításához 

 Az állami és önkormányzati feladatok egyértelm  elhatárolása, a közutak 
fenntartási és fejlesztési feladatainak folyamatos finanszírozása, 

  

7.1. Közútfejlesztés 

7.3 Gazdasági eszköz  
7.5 Szakterületi eszköz 

a) Szennyezés-kezelési technológiai 
innováció 
b-c) Termékek és Szolgáltatások 
környezetvédelmi szempontú 
innovációja 

 Zöld közbeszerzés  
 Újrahasznosított anyagok, kis környezeti terhelést okozó gépek 

használata 
 Korszer , alacsony környezeti terhelést okozó technológiák, anyagok 

alkalmazása, felhasználása 
 Közúti zajvédelmi rendszerek innovatív fejlesztése 
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7.2. Vasútfejlesztés 

7.3 Gazdasági eszközök 
 7.5 Szakterületi eszközök  

d) Szennyezés-kezelési technológiai 
innováció 

 

 Zöld közbeszerzés  
 Újrahasznosított anyagok, kis környezeti terhelést okozó gépek 

használata 
 Korszer , alacsony környezeti terhelést okozó technológiák, anyagok 

alkalmazása, felhasználása 
 pályakorszer sítés, energiahatékonyság növelése 

7.3. Alágazatközi – 
horizontális fejlesztések 

7.3 Gazdasági eszköz  Zöld közbeszerzés 
 Intermodális közlekedési rendszerek támogatása 

7.4. Vízi közlekedés 
fejlesztése 

7.3 Gazdasági eszköz 
7.5 Szakterületi eszköz  

a) Szennyezés megel zésére irányuló 
technológiai innovációk 

 Zöld közbeszerzés 
 Hajók általi szennyez anyag-kibocsátás csökkentése 
 Hajók élettartamának növelését segít  fejlesztések 
 vízi utak környezetbarát fejlesztése 

7.5. Városi közlekedés 
fejlesztése 

7.1 Kormányzati együttm ködés 
7.3 Gazdasági eszköz  
7.5 Szakterületi eszköz 

a) Szennyezés megel zésére irányuló 
technológiai innovációk 

 

 Zöld közbeszerzés 
 Kis leveg - és zajszennyezést okozó tömegközlekedési eszközállomány, 

jól szabályozott városi közlekedés fejlesztése  
 Környezetbarát forgalomszabályozás 
 Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) alkalmazása 

7.6. Logisztikai 
fejlesztések 

7.1 Kormányzati együttm ködés 
7.3 Gazdasági eszköz 

 Zöld közbeszerzés 
 Intermodális logisztikai rendszerek támogatása, különösképpen a 
 Vasúti és folyami szállítási módok lehet ségeinek el segítése 
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2. MELLÉKLET: A KIVÁLASZTOTT MUTATÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ CÉLKIT ZÉSEK 

 

Mutató Mértékegység Célkit zés 2020-ra, 
% (2007=100%) 

Átfogó cél 

1. Anyagigényesség DMC/GDP 80 nyersanyagok felhasználásának csökkentése 
2. Energiaigényesség toe/GDP 80 nyersanyagok felhasználásának csökkentése 
3. Vízigényesség m3/GDP 80 er forrás-hatékonyság 
4. Fosszilisenergia-hordozói importfügg ség % 75 er forrás-hatékonyság 
5. Megújuló energiaforrások részesedése a 

villamosenergia-termelésben 
% 275 megújuló, megújítható er források használata 

6. Közúti szállítási energiahatékonyság toe/tkm 80 er forrás-hatékonyság 
7. Vasúti szállítási energiahatékonyság toe/tkm 85 er forrás-hatékonyság 
8. Kereskedelmi csomagolóanyag-felhasználás t 75 hulladékhasznosítás fejlesztése 
9. Települési szilárd hulladék keletkezése kg/f  70 hulladékhasznosítás fejlesztése 
10. Csomagolási hulladék hasznosítása % 150 hulladékhasznosítás fejlesztése 

a másodlagos nyersanyagok növekv  felhasználása 
11. Szennyvízkeletkezés m3 70 er források takarékos használata 
12. Szennyvíztisztítással ellátott lakosság % 125 er forrás-hatékonyság 
13. Környezetvédelmi célú* K+F+I tevékenységekre 

fordított állami és magánkiadások 
GERD % 200 magas hozzáadott érték , tudásigényes 

technológiák kifejlesztése, elterjesztése 
14. Energiatakarékos eszközök és berendezések 

forgalmazása 
mFt 250 er források takarékos használata 

15. Környezetvédelmi iparban foglalkoztatottak aránya % 200 magas hozzáadott érték , tudásigényes 
technológiák kifejlesztése, elterjesztése 

16. Környezetvédelmi vonatkozású** bejegyzett 
oltalmak, min sítések és bejelentések száma 

db 300 magas hozzáadott érték , tudásigényes 
technológiák kifejlesztése, elterjesztése 

17. Exportbevétel a környezetvédelmi ipari értékesítésb l % 150 magas hozzáadott érték , tudásigényes 
technológiák kifejlesztése, elterjesztése 

Megjegyzés:  * A TEÁOR szerint. 
  ** Az oltalmak nyilvántartójától kérhet . 
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3. MELLÉKLET: AZ NKIS 2020-IG BECSÜLT FOGLALKOZTATÁSI HATÁSAI 

 

A környezetvédelmi iparban és a környezetvédelemmel összefüggésben foglalkoztatottak száma és aránya, 2004–2020 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2014 2020 

A környezetvédelemmel összefüggésben 
közvetlenül foglalkoztatottak száma (f ) 19 607 22 190 20 629 21 085 21 048 20 759 30 000 50 000 

ebb l:          

     környezetvédelmi szolgáltatónál 15 437 16 428 15 795 16 750 16 655 17 036 22 500 37 500 

     egyéb szervezetnél 4 170 5 762 4 834 4 335 4 393 3 723 7 500 12 500 

Környezetvédelmi ipari tevékenységgel 
összefüggésben foglalkoztatottak száma (f ) 18 056 18 950 18 533 19 489 19 522 19 584 28 350 47 500 

ebb l:          

     közvetlen szennyezéscsökkentésre irányuló 
     termékel állítással és szolgáltatásnyújtás 17 725 18 695 18 161 19 137 19 244 19 420 25 000 40 000 

     integrált szennyezéscsökkentést szolgáló 
     technológiák és termékek el állítása 332 255 372 352 278 164 3 350 7 500 

Foglalkoztatottak száma (f ) 3 874 700 3 878 600 3 906 000 3 897 000 3 849 100 3 751 300 4 050 000 4 750 000 

Foglalkoztatási ráta (%) 56,8 56,9 57,3 57,3 56,7 55,4 65 75 

A környezetvédelmi iparban foglalkoztatottak 
részesedése a foglalkoztatottak számához 
viszonyítva (%) 0,47 0,49 0,47 0,50 0,51 0,52 0,7 1 

        Forrás: KSH és NRP alapján saját számítás
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Mivel a Széll Kálmán Terv intézkedései nyomán a munkaer kínálat várhatóan növekedni fog, 
ezért elengedhetetlenül fontos új munkahelyek létrehozása és fenntartása. Az NKIS 

megalkotásakor figyelembe vettük azt az igényt, hogy együtt kell kezelni a társadalmi gazdasági-

környezeti defektusokat, miközben olyan változásokat kell eszközölni, amely megteremti az 
alapjait az ország felemelkedésének. Az NKIS céljainak megfogalmazásakor tudatában voltunk 

annak, hogy a vidéken él ket  különösen a vállalkozásokat  is segíteni kell, hogy munkahelyeket 

tudjanak teremteni, illetve nagyon fontos, hogy olyan módon fektessék be a t két, hogy a 
t kebefektetés term re fordulhasson, képes legyen az önfenntartásra, ez hosszú távon is 
munkahelyeket generál. 

Ezeknek a szempontoknak az érvényesülése és az NKIS céljainak megvalósulása egyértelm  
pozitív foglalkoztatási hatást jelent, ami az alábbiakban részletesen kifejtésre kerül. 

A környezetvédelemmel összefüggésben egyes gazdasági ágakban közvetlenül foglalkoztatottak 
száma 2004 és 2009 között jelent s mértékben nem változott. Mindenképpen ki kell emelni, hogy a 
környezetvédelmi szolgáltatónál dolgozók száma jelent sen magasabb volt, mint az egyéb 
szervezetnél (termelési szektor) foglalkoztatottak száma. 

Az NKIS céljai közé tartozik, hogy a szolgáltatásban dolgozók túlsúlyát mérsékelje. Az NKIS 
végrehajtásának eredményeként becsléseink szerint az egyéb szervezetnél dolgozók aránya 2014-re 
elérheti a 25 százalékot 2020-ra pedig a 35 százalékot. 

A környezetvédelmi ipari tevékenységi körben foglalkoztatottak száma sem változott jelent sen 
2004 és 2009 között, bár mintegy 1500 f s b vülés figyelhet  meg. Érdemes megjegyezni, hogy a 
környezetvédelmi iparban foglalkoztatottak számára a gazdasági válság nem gyakorolt komoly 
hatást, ezért óvatosan kijelenthet , hogy a környezetvédelmi ipar „válságálló” ágazat, amibe 
hosszú távon fektetve stabilitás, így az ország versenyképességének növekedése érhet  el. Az 
NKIS végrehajtásával 2014-re a környezetvédelmi ipari tevékenységgel összefüggésben 
foglalkoztatottak száma becslések szerint 28350 f re, 2020-ra pedig 47500 f re emelkedhet. 

Ezzel az összes foglalkoztatottak számához viszonyítva a 2009. évi 0,52 százalékos értékr l 
elmozdulás történhet 2014-re a 0,7 százalékos 2020-ra pedig az 1 százalékos érték felé. A 
foglalkoztatottak számának alakulásakor a Nemzeti Reform Programban megadott értékekkel 
számoltunk. Összességében elmondható, hogy az NKIS végrehajtása a 2009-es bázisévhez képest a 
foglalkoztatást tekintve 2020-ra közel 28000 f  foglalkoztatásb vülést jelenthet a környezetvédelmi 
iparban, ami összességében a környezetvédelemmel összefüggésben közvetlenül foglalkoztatottak 
számában mintegy 29000 f  b vülést hozhat. 

A környezetvédelmi ipari tevékenységen belül a közvetlen szennyezéscsökkentésre irányuló 
termékel állítással és szolgáltatásnyújtással kapcsolatban foglalkoztatottak túlsúlya tapasztalható 
az integrált szennyezéscsökkentést szolgáló technológiák és termékek el állításával kapcsolatban 
foglalkoztatottakkal szemben. Az NKIS végrehajtásával célunk, hogy elmozduljunk err l az 
állapotról, mégpedig úgy, hogy növeljük az integrált szennyezéscsökkentéshez kapcsolódó 
foglalkoztatás arányát a 2009-ben megközelít leg 1 százalékról 2014-re 2,5, majd 2020-ig 5 
százalékra, hogy így egy fenntarthatóbb foglalkoztatási modell felé tudunk elmozdulni. 
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4. MELLÉKLET: FORRÁSTÉRKÉP 

A forrástérkép tartalmazza az Új Széchenyi Terv keretében a stratégia els  id szaka alatt meghirdetésre kerül  konstrukciókat olyan szemléletben, hogy azok a konstrukciók kerültek bemutatásra, amelyek hozzájárulhatnak az NKIS 
céljainak megvalósulásához. A kapcsolat az NKIS és a konstrukciók között nem kizárólagos, azaz nem lehet kijelenteni, hogy a pályázati keret teljes egészében az NKIS megvalósulását támogatja, viszont az kijelenthet , hogy a 
támogatható tevékenységek között egyértelm en található olyan, ami segít a célok megvalósulását. A táblázatban nevesítésre került a konstrukció kódjához kapcsolódó ÚSZT kitörési pont, valamint a kkv érintettség is a kormány 
jelenlegi törekvéseivel összefüggésben. 

Keret (Mrd Ft) ÚSZT kitörési pont Konstrukció 
kódja 

Konstrukció neve 
(Pályázat címe) 2011 2012 2013 

Konstrukció kkv 
érintettsége  

Támogatható tevékenységek Megjegyzés 

Vállalkozás-
fejlesztés 

DAOP-1.1.1/A,C Ipari parkok fejlesztése, 
ipari területek, 
inkubátorházak 
fejlesztése (Üzleti 
infrastruktúra 
regionálisan 
kiegyensúlyozott 
fejlesztése) 

15,24   kkv kedvezményezett Ipari területek fejlesztése, 
Telephelyek kialakítása, 
fejlesztése, 
Inkubátorházak fejlesztése 

 

Vállalkozás-
fejlesztés 

DAOP-1.1.1/D Ipartelepítés       

Vállalkozás-
fejlesztés 

DAOP-1.1.1/E Telephelyfejlesztés       

Vállalkozás-
fejlesztés 

DAOP-1.3.1/B Kísérleti fejlesztések 
(Experimental actions) 
(Régió innovációs 
potenciáljának a 
fejlesztése 

0,5   kkv kedvezményezett Projektmenedzsment, 
kísérleti fejlesztés, 
szabadalmaztatási 
tevékenység fejlesztése, 
tervek, tanulmányok 
készítése 

 

Gyógyító Mo. DAOP-4.1.1. Alap és járóbeteg ellátás 
fejlesztése 

0,36   kkv beszállító Orvosi rendel k és egészségházak fejlesztése  

Közvetett 
kapcsolódás 

DAOP-5.1.2/A 2000 LE alatti 
kistelepülések 
szennyvízkezelése 
(Város- és városrész 
megújítási akciók) 

2,51   kkv beszállító Funkciób vít  integrált komplex települési fejlesztések  

Közvetett 
kapcsolódás 

DAOP-5.1.2/A Funkciób vít  város 
rehabilitáció 

      

Közvetett 
kapcsolódás 

DAOP-5.1.3 Civil szervezetek 
támogatása (A régiós 
civil szervezetek 
infrastrukturális 
feltételeinek fejlesztése) 

      

Közvetett 
kapcsolódás 

DAOP-5.2.1. Belterületi vízrendezés, 
Térségi vízrendezés, 
komplex vízvédelmi 
fejlesztések 

0,46   kkv beszállító A régiós civil szervezetek tevékenységeinek támogatása, melyek 
hozzájárulnak az EU horizontális politikájához és a régió fejl dése 
szempontjából kiemelt jelent séggel bírnak 

 

Vállalkozás-
fejlesztés 

DDOP- 2.1.1 Üzleti célú szálláshelyek 
fejlesztése (Komplex 
turisztikai 
termékcsomagok 
kialakítása) 
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Gyógyító Mo. DDOP- 
2.1.1/A,B,D 

Versenyképes turisztikai 
termék- és 
attrakciófejlesztés 
(Balatoni térség 
turisztikai 
vonzer fejlesztéssel 
együtt) 

7,3   kkv: kedvezményezett, 
beszállító 

Turisztikai vonzer k illetve attrakciók létrehozása, meglev k 
fejlesztése, valamint turisztikai szolgáltatások kialakítása és 
fejlesztése 

 

Gyógyító Mo. DDOP- 2.1.1/H Egészségügyi turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése 

      

Vállalkozás-
fejlesztés 

DDOP-
1.1.1/A,B,C 

Ipari parkok fejlesztése, 
ipari területek, 
inkubátorházak 
fejlesztése 

5,04   kedvezményezett 
beszállító 

Ipari park címmel rendelkez  ipari parkok fejlesztése 
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött– építése, 
b vítése és fejlesztése 
Barnamez s területek fejlesztése 
Telephelyfejlesztés 
Egyedi regionális ipartelepítés 
Alkonyatipar 

 

Vállalkozás-
fejlesztés 

DDOP-1.1.1/D Telephelyfejlesztés       

Vállalkozás-
fejlesztés 

DDOP-1.1.1/E Ipartelepítés       

Közlekedés-
fejlesztés 

DDOP-5.1.2/B-
11 

Közösségi közlekedés 
fejlesztése DDOP (A 
közösségi közlekedés 
színvonalának a 
javítása) 

2,1   KKV: kedvezményezett, 
beszállító 

Közösségi közlekedés fejlesztése  

Közvetett 
kapcsolódás 

DDOP-5.1.4 2000 LE alatti 
kistelepülések 
szennyvízkezelése (A 
kistelepülések 
szennyvízkezelésének 
fejlesztése) 

3,5   KKV: kedvezményezett, 
beszállító 

A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése  

Vállalkozás-
fejlesztés 

ÉAOP-1.1.1/A,B Ipari parkok fejlesztése, 
ipari területek, 
inkubátorházak 
fejlesztése (A régió 
vállalkozásai üzleti 
hátterének fejlesztése) 

19,89   kkv kedvezményezett Ipari parkok fejlesztése, ipari területek fejlesztése 
Inkubáció el segítése 
Telephely fejlesztése 
Egyedi regionális ipartelepítés támogatása 
Regionális Támogatásközvetít  Alap Alkonyatipar 

 

Vállalkozás-
fejlesztés 

ÉAOP-1.1.1/D Telephelyfejlesztés       

Vállalkozás-
fejlesztés 

ÉAOP-1.1.1/E Ipartelepítés       

Vállalkozás-
fejlesztés 

ÉAOP-1.1.3/A Technológiatranszfer 
ösztönzése (A régió 
innovációs 
potenciáljának 
fejlesztése) 

0,25   kkv kedvezményezett Technológiatranszfer ösztönzése Kísérleti jelleg  fejlesztések  

Gyógyító Mo. ÉAOP-2.1.1 Versenyképes turisztikai 
termék- és 
attrakciófejlesztés 
 

23   kkv kedvezményezett Turisztikai vonzer k illetve attrakciók létrehozása, meglev k 
fejlesztése, valamint turisztikai szolgáltatások kialakítása és 
fejlesztése  

 

Vállalkozás-
fejlesztés 

ÉAOP-2.1.1 Üzleti célú szálláshelyek 
fejlesztése 
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Gyógyító Mo. ÉAOP-2.1.1/I Egészségügyi turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése 

      

Közlekedés-
fejlesztés 

ÉAOP-3.1.2/A Önkormányzati utak 
fejlesztése  

2   kkv beszállító Önkormányzati utak fejlesztése  

Közlekedés-
fejlesztés 

ÉAOP-3.1.4/A Közösségi közlekedés 
fejlesztése 

3,5   kkv beszállító Közösségi közlekedés fejlesztése  

Közvetett 
kapcsolódás 

ÉAOP-5.1.1/A Szociális célú város 
rehabilitáció (Város- és 
településfejlesztési 
akciók) 

8,62   kkv kedvezményezett Integrált szociális jelleg  város rehabilitáció 
lakófunkciós fejlesztések Funkciób vít  integrált komplex települési 
fejlesztések Városfejlesztési cél érdekében megvalósuló megtérül  
befektetések 

 

Közvetett 
kapcsolódás 

ÉAOP-5.1.1/D Funkciób vít  város 
rehabilitáció 

      

Közvetett 
kapcsolódás 

ÉAOP-
5.1.2/D1,D2 

Belterületi vízrendezés, 
Térségi vízrendezés, 
komplex vízvédelmi 
fejlesztések 

      

Közvetett 
kapcsolódás 

ÉAOP-5.2.1./A 2000 LE alatti 
kistelepülések 
szennyvízkezelése 
(Környezeti értékek 
védelme, 
környezetbiztonság) 

10,7   kkv kedvezményezett 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése 
Települések korszer tlen hulladéklerakóinak rekultivációja 
Belvízvédelemhez kapcsolódó térségi vízrendezés 
Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések 
Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések a VTT által 
érintett településeken 

 

Közvetett 
kapcsolódás 

ÉAOP-5.2.1./B Hulladék rekultiváció       

Vállalkozás-
fejlesztés 

ÉMOP-1.1.1/A,C Ipari parkok fejlesztése, 
ipari területek, 
inkubátorházak 
fejlesztése (Regionális, 
térségi és helyi 
jelent ség  ipari 
területek fejlesztése) 

15,73   kkv kedvezményezett Ipari területek fejlesztése, Telephelyek kialakítása, fejlesztése, 
Inkubátorházak fejlesztése 

 

Vállalkozás-
fejlesztés 

ÉMOP-1.1.1/B Ipartelepítés       

Vállalkozás-
fejlesztés 

ÉMOP-1.1.1/F Telephelyfejlesztés       

Vállalkozás-
fejlesztés 

ÉMOP-1.3.1 Kísérleti fejlesztések 
(Experimental actions) 
(Régió innovációs 
potenciáljának 
fejlesztése) 

1   kkv kedvezményezett Projektmenedzsment, kísérleti fejlesztés, szabadalmaztatási 
tevékenység fejlesztése, tervek, tanulmányok készítése 

 

Közvetett 
kapcsolódás 

ÉMOP-3.2.1./F Belterületi vízrendezés, 
Térségi vízrendezés, 
komplex vízvédelmi 
fejlesztések (Környezeti 
értékeink védelme, 
környezetbiztonság) 

3,1   kkv beszállító A konstrukció célja a csapadék- ill belvíz okozta károk mérséklése, a 
települési környezetbiztonság növelése 

Tartalmazza a "Fels zsolcán és 
környékén tervezett, árvízkárok 
megel zését szolgáló beruházások 
megvalósításáról" tárgyú Korm. 
határozat ROP-ra vonatkozó 
intézkedéseit 

Gyógyító Mo. ÉMOP-4.1.1. Alap és járóbeteg ellátás 
fejlesztése 
(Egészségügyi 
alapellátás fejlesztése) 

      

 Közvetett 
kapcsolódás 

ÉMOP-4.2.1/A Szociális 
alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti 

4,5   kkv beszállító Orvosi rendel k és egészségházak fejlesztése  
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alapellátások 
infrastrukturális 
fejlesztése 

Tudomány-
Innováció 

GOP-1.1.1. Piacorientált K+F  15 15 15 kkv kedvezményezett Alkalmazott kutatás 
kísérleti fejlesztés 
(eszköz, anyagköltség, bér, igénybevett 
szolgáltatások) 

 

Tudomány-
Innováció 

GOP-1.2.1. Klaszterek fejlesztései 5 5 5 kkv kedvezményezett Kísérleti fejlesztés 
(eszköz, anyagköltség, bér, igénybevett 
szolgáltatások, marketing költség, beruházás) 

 

Vállalkozás-
fejlesztés 

GOP-1.3.4. Improve       

Vállalkozás-
fejlesztés 

GOP-2.1.4. Környezetközpontú 
technológiák (Komplex 
technológiafejlesztés és 
foglalkoztatás) 

15 15 15 kkv kedvezményezett Eszközbeszerzés 
- Infrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek 
- gyártási licenc, know-how beszerzések. 
- Információs technológia-fejlesztés 
 - Piacra jutás támogatása: 
 - Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan: - Tanácsadás 
- Min ség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok 
bevezetésének támogatása 
- új munkavállalók bérköltsége 

 

Vállalkozás-
fejlesztés 

GOP-2.2.1. KKV IT fejlesztés 3 3 3 kkv kedvezményezett Hardver szoftver tanácsadás  

Vállalkozás-
fejlesztés 

GOP-3.1.2. Körzethálózat 
(Körzethálózati 
fejlesztések) 

12   kkv kedvezményezett - nagykapacitású hálózat kiépítése  

Vállalkozás-
fejlesztés 

GOP-3.3.2. Versenyképességi 
programok 

9 9 9 kkv kedvezményezett Eszközbeszerzés 
- Infrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek 
- gyártási licenc, know-how beszerzések. 
- Információs technológia-fejlesztés 
- Piacra jutás támogatása: 
- Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan: - Tanácsadás 
- Min ség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok 
bevezetésének támogatása  
- új munkavállalók bérköltsége 

 

Vállalkozás-
fejlesztés 

GOP-3.4.1. SaaS Központok 1 0 0 kkv kedvezményezett Új SaaS (ASP) központ felállítása és 
szolgáltatásportfoliójának fejlesztése: 
- Architektúra tervezése, hardver és szoftver infrastruktúraelemek 
beszerzése, installálása 
- Specifikációk, szabványok, bevezetési módszertanok kidolgozása, 
- Alkalmazás(ok) kifejlesztése, implementálása, integrációja, 
bevezetése, paraméterezése, testreszabása, interfész fejlesztés 
- Licenszdíjak 
- Marketing-, kommunikációs és képzési tevékenységek 

 

nem releváns HUHR/1101 Hungary-Croatia IPA 
Cross-border Co-
operation Programme, 
3. pályázati felhívás 
(turizmus) 

      

nem releváns HURO/1101 Hungary-Romania CBC 
Programme 5. pályázati 
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felhívás 
nem releváns HUSK/1101 HU-SK CBC Programme 

2011 
      

nem releváns HUSKROUA/ 
1101 

Hungary-Slovakia-
Romania-Ukraine ENPI 
CBC Programme 3. 
pályázati felhívás 

      

Vállalkozás-
fejlesztés 

KDOP-1.1.1/A,B Ipari parkok fejlesztése, 
ipari területek, 
inkubátorházak 
fejlesztése 

5,45   kkv kedvezményezett/ 
kkv beszállító 
 

- Ipari parkok és iparterületek fejlesztése 
- Vállalkozói inkubáció 
- Telephelyfejlesztés 
- Egyedi regionális ipartelepítés 
- Alkonyatipar 
- Regionális T kebefektetési Alap 

 

Vállalkozás-
fejlesztés 

KDOP-1.1.1/C Telephelyfejlesztés       

Gyógyító Mo. KDOP-2.1.1/B,D Versenyképes turisztikai 
termék- és 
attrakciófejlesztés 
(Balatoni térség 
turisztikai 
vonzer fejlesztéssel 
együtt) 

6,4   kkv kedvezményezett/ 
kkv beszállító 
 

Turisztikai vonzer k illetve attrakciók létrehozása, meglev k 
fejlesztése, valamint turisztikai szolgáltatások kialakítása és 
fejlesztése 

 

Gyógyító Mo. KDOP-2.1.1/F Egészségügyi turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése 

      

Közvetett 
kapcsolódás 

KDOP-4.1.1./A 2000 LE alatti 
kistelepülések 
szennyvízkezelése 
(Környezeti értékek 
védelme, 
környezetbiztonság 
növelése) 

      

Közvetett 
kapcsolódás 

KDOP-4.1.1./C Omlás- és 
csúszásveszélyes 
partfalak 
állékonyságának 
biztosítása (KD) 

6,3   kkv kedvezményezett/ 
kkv beszállító 

Szennyvízelvezetés és –kezelés fejlesztése 
- Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása 
- Helyi és térségi jelent ség  vízrendszerek rekonstrukciója 
- Települési vízrendezés fejlesztése 
- Környezeti infrastrukturális szolgáltatások fejlesztése 

 

Közvetett 
kapcsolódás 

KDOP-4.1.1./E Belterületi vízrendezés, 
Térségi vízrendezés, 
komplex vízvédelmi 
fejlesztések 

      

Zöldgazdaság KDOP-4.1.1./F Környezetfejlesztési 
akciók a fenntartható 
településekért 

      

Közlekedés-
fejlesztés 

KDOP-4.2.3 Közösségi közlekedés 
fejlesztése 

2   2013. IV. negyedév 
kkv kedvezményezett/ 
kkv beszállító 

Közösségi közlekedés fejlesztése  

Közvetett 
kapcsolódás 

KDOP-5.3.1. E-közigazgatás 
fejlesztése 
(Közszolgáltatások 
elérését segít  
informatikai rendszerek) 

0,5   kkv beszállító  Közszolgáltatások elérését segít  informatikai rendszerek  
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Közvetett 
kapcsolódás 

KEOP-2.2.2 VKI monitoring 1,3   kkv beszállító Infokommunikációs rendszerfejlesztés (szoftverbeszerzés, 
szoftverfejlesztés, adatbázis-fejlesztés, szaktanácsadás, 
eszközbeszerzés, építés) 

 

Közvetett 
kapcsolódás 

KEOP-2.5.0/B Árvízi kockázati 
térképezés és stratégiai 
kockázatkezelési terv 
készítés 

4,18   kkv beszállító El zetes kockázatbecslés 
- Térképezési és tervezési alapadatok el állítása, beszerzése 
- Nagyvízi meder kezelési tervek 
- Fejlesztési projekteket megalapozó árvízvédelmi koncepciótervek, 
stratégiai tervek és döntés-el készít  tanulmányok 
- Kockázatok elemzése, ár- és belvízi veszély- és kockázati térképek 
- Kockázat-kezelési tervek készítése a vízgy jt kön és a 
részvízgy jt kön 
- A kockázati tervekhez kapcsolódó vízmin ségi kockázati területi 
tervek 
- A közvélemény tájékoztatása és társadalmi konzultáció 

 

Zöldgazdaság KEOP-4.8.0. Pénzügyi konstrukció 5   kkv kedvezményezett ld. 4.2.0/B, 4.4.0 szerinti tevékenységek 
 
4.4.0 :villamos energia el állítás napenergia, biomassza segítségével, 
vízenergia hasznosítás, biogáz termelés és felhasználás, geotermális 
energia hasznosítás, szélenergia hasznosítás, megújuló 
energiaforrások kombinálása,   
4.2.0: napenergia (hmv, f tési igény), biomassza (hmv, f tési igény), 
biogáz, depóniagáz el állítás, geotermikus energia használat, 
h szivattyús rendszerek kialakítása, h tés megújuló energiaforrással, 
megújuló energia források kombinálása, megújulók közösségi távf t  
rendszerben történ  hasznosítása 

 

Vállalkozás-
fejlesztés 

KMOP-1.5.3/A, 
D 

Ipari parkok fejlesztése, 
ipari területek, 
inkubátorházak 
fejlesztése 

7 0 0 kkv kedvezményezett A termel  és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület 
építése, létesítése, illetve a meglév  épületek átalakítása, b vítése a 
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása 
- Alapinfrastruktúra kiépítése, korszer sítése, b vítése, a 
tulajdonában, bérleményében álló területen, ahol az 
alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozás 
betelepülésének, illetve továbbfejl désének 
- Eszközök beszerzése 
- IT fejlesztések (hardver, szoftver) 
- Termel  tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése 
- El készít  tevékenységek 
- A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások 
igénybevétele 
- Min ség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok 
bevezetésének támogatása 
- Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, 
képzés 
- Kármentesítés 
- Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése 
- Inkubátor emelt szint  szolgáltatásainak megvalósításához 
szükséges berendezési tárgyak, technikai-, laboratóriumi eszközök, 
m szerek, gépek, berendezések beszerzése, informatikai hálózat 
kiépítése. 
- Vállalkozásfejlesztési szolgáltatások nyújtása az újonnan alakult, 
illetve az ún. stratégiai ágazatokban 
- Kármentesítés 
- Földterület vásárlás 
- Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység 
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Vállalkozás-
fejlesztés 

KMOP-1.5.3/C Telephelyfejlesztés       

Gyógyító Mo. KMOP-3.1.1/A,C Versenyképes turisztikai 
termék- és 
attrakciófejlesztés 

235    Turisztikai vonzer k, illetve attrakciók létrehozása, 
szolgáltatások kialakítása és fejlesztése 

 

Közlekedés-
fejlesztés 

KÖZOP - 2011 - 
4.1 

Közlekedési módok 
összekapcsolása, 
gazdasági központok 
intermodalitásának és 
közlekedési 
infrastruktúrájának 
fejlesztése 

4,36 2,88 1,6 kkv beszállító Tervezés 
Építés el készítés Kivitelezés 
Egyéb 

 

Vállalkozás-
fejlesztés 

NYDOP-1.1.1/C Kísérleti fejlesztések 
(Experimental actions) 
(Vállalati 
együttm ködések és 
klaszterek támogatása) 

 
0,90 

     

Vállalkozás-
fejlesztés 

NYDOP-
1.3.1/A,B,C 

Ipari parkok fejlesztése, 
ipari területek, 
inkubátorházak 
fejlesztése 

8,3 0 0 kkv 
kedvezményezett/kkv 
beszállító 

  

Vállalkozás-
fejlesztés 

NYDOP-1.3.1/D Telephelyfejlesztés       

Vállalkozás-
fejlesztés 

NYDOP-1.3.1/E Ipartelepítés       

Gyógyító Mo. NYDOP-2.1.1/D Versenyképes turisztikai 
termék- és 
attrakciófejlesztés (A 
régió történelmi és 
kulturális örökségének 
fenntartható 
hasznosítása, valamint a 
természeti értékeken 
alapuló aktív turisztikai 
programok fejlesztése) 

13,27 0 0 kkv 
kedvezményezett/kkv 
beszállító 

Turisztikai vonzer k illetve attrakciók létrehozása, meglev k 
fejlesztése, valamint turisztikai szolgáltatások kialakítása és 
fejlesztése 

 

Gyógyító Mo. NYDOP-2.1.1/H Egészségügyi turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése 

      

Közvetett 
kapcsolódás 

NYDOP-4.1.1/A 2000 LE alatti 
kistelepülések 
szennyvízkezelése 
(Környezetvédelmi 
infrastruktúra és 
szolgáltatások 
fejlesztése) 

5,25 0 0 kkv beszállító Kistelepülések szennyvízkezelése 
- Bel- és külterületi vízrendezés 
- Települési szilárd és folyékony hulladéklerakók rekultivációja 
- Fenntarthatósággal foglalkozó civil szervezetek programjainak 
támogatása 

 

Közvetett 
kapcsolódás 

NYDOP-4.1.1/C Hulladékrekultiváció       

Zöldgazdaság NYDOP-4.1.1/D Környezetfejlesztési 
akciók a fenntartható 
településekért 

      

Közvetett 
kapcsolódás 

NYDOP-4.4.1/B Belterületi vízrendezés, 
Térségi vízrendezés, 
komplex vízvédelmi 
fejlesztések 
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nem releváns SEE South East Europe 
Transnational 
Cooperation 
Programme 4th Call for 
Proposal 

      

Foglalkoztatási TÁMOP-1.4.3. Innovatív, kísérleti 
foglalkoztatási 
programok támogatása 

2 2 0 kkv lehet 
kedvezményezett 

Innovatív foglalkoztatási programok kidolgozása és megvalósítása 
évente meghatározott prioritások mentén 

 

Foglalkoztatási TÁMOP-1.4.5. Versenyképességi 
szerz dések 
foglalkoztatási 
elemeinek támogatása 

1,4 1 1 kkv kedvezményezett Versenyképességi szerz désekhez kapcsolódó foglalkoztatási és 
képzési tevékenységek, partnerek közötti koordináció és 
együttm ködés 

Az NGM figyelembe veszi a KIM 
javaslatait, észrevételeit a konstrukciók 
kidolgozása során. 

Foglalkoztatási TÁMOP-2.4.5 A munka és a család 
összehangolását segít  
intézkedések a) 
innovatív, kísérleti 
kezdeményezések 
támogatása b) vállalati 
(intézményi) 
kezdeményezések 
támogatása 

2 2 2  Nappali gyermekellátás fejlesztése: 
- a gyermekellátást és felügyeletet végz  személyek és egyéb, a 
m ködés biztosításához szükséges személyzet képzése és 
foglalkoztatása; 
- gyermekek nappali felügyelete, gondozása, nevelése; 
- gyermekek fizikai és mentális fejl dését el segít  szolgáltatások 
igénybevétele, eszközbeszerzés. 
- Innovatív kezdeményezések módszertani kidolgozása, 
- intézmények közötti helyi együttm ködések fejlesztése, 
- nyitvatartási és ügyintézési id k racionalizálása, 
 - innovatív megoldások kidolgozása a rugalmas együttm ködés 
érdekében, 
- nyitvatartási, ügyintézési id k racionalizálása;, 
- a várakozási id k csökkentése, 
- az ügyintézés egyszer sítése, racionalizálása, 
- a helyi szociális infrastruktúra m ködésének összehangolása, 
- a kidolgozott módszerek, megoldások kipróbálása, kísérleti jelleg  
megvalósítása és az eredmények terjesztése. 
-Munkahelyi rugalmasság lehet ségeinek feltárása, 
- rugalmas munkavégzési és munkaszervezési formák és 
munkarendek kidolgozása, kipróbálása és bevezetése, 
- rugalmas, élethelyzetet figyelembe vev  személyügy kialakítása. 

A non-profit vállalkozásokat 
beleértjük a 
célcsoportba mindenhol, ahol kkv-k a 
kedvezményezettek. Az NGM 
figyelembe veszi a KIM javaslatait, 
észrevételeit a konstrukciók 
kidolgozása során. 

Közvetett 
kapcsolódás 

TÁMOP-3.1.4 Innovatív iskolák 
fejlesztése 

4 44,8   A kompetencia alapú, befogadó oktatás megteremtésének 
támogatása: 
1. A kulcskompetenciák és a tárgyi tudás fejlesztését támogató, 
újszer  tanulásszervezési eljárások bevezetése, modern pedagógiai 
módszertan alkalmazása; az újszer  tanulásszervezési eljárások 
alkalmazását támogató oktatási programok, taneszközök bevezetése 
és adaptációja, elterjesztése, 
2. Az egészséges és mozgás gazdag életmódra nevelést el térbe 
helyez  módszertani megújulás támogatása; 
3. Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való 
használata, digitális készségek fejlesztése, 
4. A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése és 
továbbképzése fentiek intézményi implementációjára; 
5. Regionális, kistérségi, települési – intézményközi – 
együttm ködések kialakítása a TÁMOP 3.2.2-vel együttm ködve 
els sorban a területi, intézmények közötti egyenl tlenségek 
csökkentése érdekében; 
6. A hátrányos helyzet  gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési 
igény  gyerekek, tanulók többségi óvodákban, iskolákban való 
befogadását el segít  programok intézményi alkalmazása II. 

A konstrukció indításának feltétele: A 
támogatásokat kezel  
intézményrendszer kapacitásb vítése 
és alkalmassá tétele a 
jogviszony létrehozására és nyomon 
követésére. 
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intézményirányítás fejlesztése, szervezetfejlesztés; 
7. Az intézmény pedagógiai programjának, helyi tantervének 
innovációja, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú 
kompetenciafejlesztés céljaival; 
8. Új oktatásszervezési formák bevezetése; egészségtudatos és 
mozgásfejleszt  stratégiájának összehangolása az azt szolgáló 
kompetenciák fejlesztésével; 
9. Az intézmény min ségirányításának fejlesztése, önértékelési 
folyamatok; 
10. A pedagógusok teljesítményértékelési folyamatának kialakítása, 
fejlesztése; 

Tudomány-
Innováció 

TAMOP-4.2.2 Nemzetközi 
közrem ködésben 
megvalósuló alap- és 
célzott alapkutatási 
projektek támogatása 
(csak konvergencia) 

 27,16   Els sorban azokat a tevékenységeket támogatja, amelyek b vítik a 
fels oktatási intézmények kapacitásait a tudástermelés, illetve 
kutatás innováció területén 
1., Kutatás-fejlesztés megvalósításához szükséges humáner forrás és 
szolgáltatás finanszírozása,  
2., Kutatás-fejlesztési valamint innovációs együttm ködések 
kialakításának támogatása, 
 3., A Kutatás-fejlesztési, valamint az innovációs tevékenységek 
támogatása (eszközbeszerzés az ERFA keresztfinanszírozás terhére, 
csak a fels oktatási intézményben 

 

Tudomány-
Innováció 

TAMOP-4.2.3 A tudományos 
eredmények elismerése 
és disszeminációja (csak 
konvergencia) 

3,69   kkv beszállító 1) Egyes fels oktatási intézményben jelen lév  új tudományos 
eredmények és tevékenységek népszer sítése; 
2) Önszervez d  és önkéntes részvételen alapuló tudományos 
tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása; 
3) Tájékoztatás, nyilvánosság; 
4) ERFA típusú támogatható tevékenységek:eszközbeszerzés; 
oktatási segédanyag és segédeszköz beszerzés; szoftverbeszerzés; 

 

Gyógyító Mo. TÁMOP-
6.1.2./LHH 

Egészségre nevel  és 
szemléletformáló 
életmódprogramok a 
leghátrányosabb 
kistérségekben - civil 

5,4 5,26  kkv 
kedvezményezett / 
kkv beszállító 

1. Egészséget támogató hatékony tervezés és döntéshozatal 
(egészségtervek) segítése módszertani fejlesztéssel, szakmai 
támogatással országos és kistérségi, helyi szinten; 
2. Eszközkészlet, modellprogram-leírások és folyamatos szakmai 
támogatás a kistérségi és települési életmódprogramok és teljes kör  
közoktatási egészségfejlesztési programok kidolgozói és megvalósítói 
számára, valamint a tematikus szakmai akcióterületek (pl.: 
táplálkozás, mozgás, lelki egészségfejlesztés, szenvedélybetegségek 
megel zése, baleset-megel zés) megvalósítói számára minden 
területi szinten és színtéren; 
3. Az egészségfejlesztési és els dleges prevenciós tevékenységet 
támogató népegészségügyi vizsgálatok, kutatások, jó gyakorlatok 
támogatása; 
4. Kistérségi, települési, munkahelyi, tematikus akcióterületi 
egészségtervek kidolgozása és életmódprogramok, valamint teljes 
kör  közoktatási egészségfejlesztési programok megvalósítása; 
5. Alkalomszer  sz résre vonatkozó modellprogramok terjesztése; 
6. Betegségmegel zési, baleset-megel zési, els segélynyújtási, 
egészségfejlesztési alapismereteket közvetít  tájékoztató anyagok, 
kiadványok, eszközök megtervezésének, el állításának, 
terjesztésének támogatása; 
7. Balesetmegel zési és els segélynyújtási programok (országos, 
kistérségi, helyi) kiemelten a gyermek- és ifjúsági korosztály számára, 
gyermekbiztonsági oktatóközpont létrehozása; 

1. A konstrukció indításának feltétele: 
A TÁMOP 6. 2007/08 és 2009/10-es 
Akciótervei keretében indított 6.1.2 
konstrukciók tapasztalatainak 
beépítése, a fejlesztési szükségletek 
pontosításával. 
2. Az abszorpció biztosítása érdekében 
szükséges esetleges túlvállalás esetén a 
konstrukció KMR kerete kerül 
megnövelésre. 
3. A TÁMOP 6.1.2/09 konstrukció 
esetleges maradványösszegével a 
támogatásra rendelkezésre álló forrás 
automatikusan növelésre kerül. 
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8. Munkahelyi egészségfejlesztési programok, munkahelyi 
egészségtervek támogatása, beleértve az egészségügyi intézményeket 
is; 
9. Életvezetési egyéni kompetenciák fejlesztése az öngondoskodási 
képesség fejlesztése érdekében; 
10. A területi életmódprogramokban és a tematikus akcióterületek 
között célcsoport specifikus szabadid - és diáksport rendezvények, 
szolgáltatások szervezése és az ahhoz kapcsolódó – testmozgást 
ösztönz  – programok 

Gyógyító Mo. TÁMOP-
6.1.2./LHH 

Egészségre nevel  és 
szemléletformáló 
életmódprogramok a 
leghátrányosabb 
kistérségekben - 
önkormányzat 

      

Gyógyító Mo. TÁMOP-6.2.2./B Képzés és módszertani 
fejlesztés 

0,15 0,35   Egészségügyi képzés- és módszertani fejlesztés: 
a) Közép- és fels fokú szakirányú szakképzések szakmai anyagainak 
kifejlesztése, kapcsolódó távoktatási- és digitális tananyagfejlesztés 
b) M ködési nyilvántartásba való visszakerülést támogató képzések 
c) Hatáskör-, illetve kompetenciab vít  képzési formák szakmai 
anyagainak kifejlesztése 
d) Egészségügyi határterületeken interdiszciplináris képzések, 
továbbképzések fejlesztés 
e)Tradicionális és komplementer gyógyászattal összefügg  
képzésfejlesztési tevékenység 
2. Módszertani fejlesztések 
3. A kifejlesztett tananyagokhoz a szakmai elméleti és gyakorlati 
képzést ellátó tanárokat felkészít  program, szakért i felkészít  
program el készítése és/vagy kifejlesztett képzési programok 
vizsgarendszeréhez felkészítés kialakítása, a továbbképzési 
vizsgarendszer kialakítása, a szakképzés és a fels oktatás közötti 
átjárás el készítése. 
4. Hatásköri listák el készítése 

A konstrukció indításának feltételei: A 
fejlesztési szükségletek, prioritások 
meghatározása. 

Gyógyító Mo. TÁMOP-6.2.5./D Szervezeti hatékonyság 
fejlesztése az 
egészségügyi 
ellátórendszerben - 
Területi együttm ködés 
támogatása 

1,6 9,8  kkv beszállító 1. A területi együttm ködési modellek bevezetése 
2. Közös vezetési és kontrolling rendszerek kidolgozása 
3. Együttm ködési megállapodások létrehozásának koordinálása - 
projektszervezetek/gazdasági társaságok létrehozása 
4. Szakma specifikus támogató tevékenységek megszervezése 
5. Gazdasági támogató tevékenységek megszervezése 
6. Képzések, tréningek szervezése az ellátó intézmények számára 
7. Közös Humáner forrás gazdálkodási stratégia kialakítása 

A konstrukció indításának feltételei: 
a) A szükséges jogszabály 
módosítások megjelentetése 
b) A kiemelt projekt indulásának meg 
kell el znie a pályázatos konstrukció 
megjelenését. 
2. A KMR területén megvalósuló 
fejlesztés önálló, a forrásallokáció nem 
arányosítással került meghatározásra. 
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Gyógyító Mo. TIOP-2.2.5. Korszer  regionális 
onkológiai hálózat 
kialakítása és fejlesztése 

 7  kkv beszá8llító Építés (új, felújítás, korszer sítés, átépítés), 
 eszközbeszerzés (gép – eszköz beszerzés, eszközfejlesztés) 
informatikai rendszer kiépítése és eszközfejlesztése; 
 

1. Konstrukció indításának feltétele a 
TIOP 2.2.5/09/1 azonosítószámú 
kiírás projekt-kiválasztási eljárásának 
lezárása. A rendelkezésre álló 
keretösszeg a TIOP 2.2.5/09/1 
esetleges maradvány összegével 
növekedhet. 
2. Onkológia Centrum fejlesztése csak 
azokban a régiókban lehetséges, ahol a 
TIOP 2.2.5/09/1 keretében nem kapott 
támogatást ilyen fejlesztés. A 
maximális támogatási összeg 
meghatározása a centrum-
decentrumok számától függ. 
3. További feltétel a fejlesztési 
szükségletek meghatározása, különös 
tekintettel az eddig felhasznált 
forrásokra és a jelenlegi fejlesztési és 
jöv beni finanszírozási koncepciók 
tartalmára. 
4. projektmenedzsment biztosítása; 
5. nyilvánosság biztosítása; 
ESZA típusú tevékenységek: nem 
támogatható 



A Kormány 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozata
a Nemzetbiztonsági Kabinetrõl

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2010. évi XLIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján létrehozza a Nemzetbiztonsági Kabinetet (a továbbiakban: Kabinet).

2. A Kabinet mûködésének célja a Kormány döntéseinek elõkészítése a miniszterek önálló felelõsségének sérelme nélkül.

A Kabinet állandó jelleggel operatív munkacsoportot mûködtet.

3. A Kabinet:

a) javaslatot tesz a Kormány nemzetbiztonsági politikájára, az ahhoz kapcsolódó honvédelmi, rendvédelmi

követelményekre;

b) meghatározza a közbiztonsággal és nemzetbiztonsággal foglalkozó stratégiai tervek, koncepciók, elemzések

szempontjait, és ezeket megvitatja;

c) megtárgyalja a Nemzetbiztonsági Munkacsoport rendes és rendkívüli tájékoztatóját.

4. A Kabinet elnöke a miniszterelnök. Az elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy helyettesíti, aki

e minõségében nem helyettesíthetõ. A Kabinet további tagjai nem helyettesíthetõek.

5. A Kabinet további tagjai:

a) a belügyminiszter,

b) a honvédelmi miniszter,

c) a közigazgatási és igazságügyi miniszter,

d) a külügyminiszter, valamint

e) a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár.

6. A Kabinet szükség szerint, de általában kéthetente ülésezik, ülését a Kabinet elnöke hívja össze. Rendkívüli ülés

összehívását bármely tag kezdeményezheti.

7. A Kabinet munkáját a Nemzetbiztonsági Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) segíti. A Munkacsoport:

a) javaslatot tesz a Kabinetnek a közbiztonság és a nemzetbiztonság védelme, továbbá az élet- és vagyonvédelem

érdekében szükséges feladatokra és intézkedésekre, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását;

b) biztosítja az összehangolt, késedelem nélküli és szükséges intézkedések és a végrehajtásért felelõs szerv gyors

megállapítását lehetõvé tevõ információcserét a közbiztonság és a nemzetbiztonság védelmével, valamint a haza

védelmével és a szövetségi kötelezettségek teljesítésével összefüggésben az Alkotmányvédelmi Hivatal,

a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Katonai Biztonsági Hivatal, a Katonai Felderítõ Hivatal, az Információs Hivatal,

az Országos Rendõr-fõkapitányság, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Szervezett Bûnözés

Elleni Koordinációs Központ, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Honvéd

Vezérkar, valamint az érintett minisztériumok között;

c) javaslatot tesz a b) pontban felsorolt szervek tevékenységével kapcsolatos szakfeladatok ellátására, azok

összehangolására, a felelõsség rendjére;

d) biztosítja a b) pontban felsorolt szervek által feladat- és hatáskörükben szerzett, a közbiztonság és a

nemzetbiztonság védelmével, valamint az élet- és vagyonvédelemmel összefüggõ mûveleti, valamint mûveleti,

bûnmegelõzési, bûnüldözési, felderítési és elhárítási célból hasznosítható információk közvetlen, koordinált

cseréjét és összegzését, az operatív együttmûködést;

e) szükség esetén információs igényt fogalmaz meg a b) pontban felsorolt szervek felé, valamint együttmûködésre

kéri fel a Kormány irányítása alá nem tartozó állami szerveket;

f) összehangolja a b) pontban felsorolt szervek felderítõ és mûveleti, valamint hatósági intézkedéseit, továbbá

a mûveleti helyzetnek megfelelõen javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.

8. A Munkacsoport tagjai:

a) a belügyminiszter,

b) az Alkotmányvédelmi Hivatal fõigazgatója,

c) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat fõigazgatója,

d) a Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatója,

e) a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatója,

f) az Információs Hivatal fõigazgatója,

g) a Terrorelhárítási Központ fõigazgatója,

h) a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ fõigazgatója,

i) az országos rendõr-fõkapitány,
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j) a Nemzeti Védelmi Szolgálat fõigazgatója,

k) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke,

l) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal fõigazgatója,

m) a Honvéd Vezérkar fõnöke,

n) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazságügyi államtitkára.

9. A Munkacsoport vezetõje a belügyminiszter. A Munkacsoport tagját akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy

helyettesíti. A Munkacsoport vezetõje az ülésre tanácskozási joggal más személyeket is meghívhat.

10. A Munkacsoport szükség szerint, de legalább havonta ülésezik, ülését a Munkacsoport vezetõje hívja össze. Rendkívüli

ülés összehívását bármely tag az indok és a napirend megjelölésével kezdeményezheti a Munkacsoport vezetõjénél,

aki dönt az összehívás kérdésében.

11. A Munkacsoport álláspontjával egyet nem értõ tagja a Munkacsoport vezetõjénél, vagy az irányító/felügyelõ

miniszternél kezdeményezheti a Kabinet ülésének összehívását.

12. A Munkacsoport a Kabinetet rendszeresen, de legalább félévente a rendes üléseket megelõzõen, illetve szükség

szerint soron kívül tájékoztatja tevékenységérõl.

13. A Kabinet és a Munkacsoport üléseirõl emlékeztetõ készül.

14. A Kabinet és a Munkacsoport titkársági feladatait a Munkacsoport vezetõje által vezetett minisztérium látja el.

15. A Kabinet és a Munkacsoport mûködésének részletes szabályait a Kabinet elnöke által megállapított ügyrend

határozza meg.

16. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

17. A Kormány ügyrendjérõl szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat a következõ 57/B. ponttal egészül ki:

„57/B. Ha a nemzetbiztonság, a közbiztonság védelmével, valamint az élet- és vagyonvédelemmel összefüggõ

elõterjesztést a Nemzetbiztonsági Kabinet megvitatta és a Kormány általi megtárgyalásra javasolta, az elõterjesztés

közvetlenül benyújtható a Kormány ülésére.”

18. Hatályát veszti a Kormány kabinetjeirõl szóló 1047/2009. (IV. 13.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1309/2011. (IX. 6.) Korm. határozata
az 1237/2011. (VII. 11.) Korm. határozat visszavonásáról és a Szervezetátalakítási alap
elõirányzatból a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. részére történõ
forrásbiztosításról

1. A Kormány a Szervezetátalakítási alap elõirányzatból a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. részére

történõ forrásbiztosításról szóló 1237/2011. (VII. 11.) Korm. határozatát visszavonja.

2. A Kormány a Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport elõirányzat felhasználásának szabályairól szóló 20/2011. (III. 2.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § b) pontjában biztosított jogkörében, a Magyar Köztársaság

2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet,

25. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 30. Egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok alcím, 10. Szervezetátalakítási alap

jogcímcsoport terhére 3500,0 millió forint összegû támogatást biztosít a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú

Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) részére. A Zrt. a támogatást a Magyar Mozgókép Közalapítvány

tartozásállományának, valamint a banki hitelezõk – Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal 2010. december 31. napjáig

támogatási szerzõdést kötött – filmelõállítókkal szemben fennálló követeléseinek engedményezésébõl eredõ

tartozásának rendezésére használhatja fel.

A Korm. rendelet 6/A. § (2) bekezdés d) pontjában és 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Zrt. a támogatás teljes

összegét jogosult elõlegként megkapni.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1310/2011. (IX. 6.) Korm. határozata
a 2013. évi Evezõs Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése esetén szükséges
kormányzati intézkedésekrõl

1. A Kormány támogatja a Magyar Evezõs Szövetségnek a 2013. évi Evezõs Európa-bajnokság megrendezésére
vonatkozó pályázatát.

2. Az 1. pont szerinti pályázatról való döntés eredményeként, amennyiben a Magyar Evezõs Szövetség a 2013. évi Evezõs
Európa-bajnokság rendezési jogát elnyeri, a megrendezéshez szükséges költségvetési támogatást a 2013. évi
költségvetésben kell megtervezni.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: a 2013. évi költségvetés tervezése során
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A külügyminiszter 21/2011. (IX. 6.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, légimarsallok
alkalmazásáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2011. évi XXXIX. törvény 2. és 3. §-ainak
hatálybalépésérõl

A 2011. évi XXXIX. törvénnyel a Magyar Közlöny 2009. május 2-i, 47. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság és az Amerikai
Egyesült Államok között létrejött, légimarsallok alkalmazásáról szóló Megállapodás 8. Cikkének 1. bekezdése az alábbiak szerint
rendelkezik a hatálybalépésrõl:

„Jelen Megállapodás a Felek közötti késõbbi, a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges valamennyi belsõ eljárás
teljesítését igazoló, írásbeli értesítés kézhezvételét követõ harmincadik napon lép hatályba.”

A késõbbi értesítés kézhezvételének napja: 2011. augusztus 5.

A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2011. szeptember 4. 

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2011. évi XXXIX. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar
Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, légimarsallok alkalmazásáról szóló Megállapodás
kihirdetésérõl szóló 2011. évi XXXIX. törvény 2. és 3. §-ai 2011. szeptember 4-én, azaz kétezer-tizenegy, szeptember
4-én hatályba léptek.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
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