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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendeletben előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani

a) a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése,
helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása, a létesítéskor figyelembe vett, a
tűzvédelmi helyzetet befolyásoló körülmények, feltételek változása,

b) a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvédelmi berendezés létesítése, 
fennmaradása, átalakítása, megszüntetése, használata,

c) gép, berendezés, eszköz használata, tárolása,

d) anyagok előállítása, használata, tárolása,

e) egyéb, az építmény tűzvédelmét biztosító eszközök használata,

f) a szabadtéri rendezvények tartása, valamint

g) egyéb, tűzvédelmet érintő használat, tevékenység

során.



TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK 2020.01.22-ig 



Az anyagok tűzveszélyességi osztálya 
napjainkban

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak

ca) az éghető gáz,

cb) az éghető gőz, köd

Mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartoznak

cb) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével

Nem tűzveszélyes osztályba tartozik

a) a nem éghető anyag, ha nem tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy a
mérsékelten tűzveszélyes osztályba,

b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és

c) a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol.



KOCKÁZATI OSZTÁLYOK



KOCKÁZATI OSZTÁLYOK



TŰZOSZTÁLYOK



TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK I.

A tűzvédelmi műszaki irányelvek az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.
5.) BM rendeletben (egyszerűbben: OTSZ) előírt követelmények teljesítésére tartalmaznak
megoldásokat. Az irányelvek alkalmazásával az OTSZ vonatkozó követelményei teljesülnek,
az OTSZ által elvárt biztonsági szint megvalósul.

A TvMI-k tartalmazzák ajánlások formájában azokat a műszaki megoldásokat, amelyek
alkalmazásával teljesíthetők az OTSZ által előírt biztonsági szintek.

A tűzvédelmi műszaki irányelvek alkalmazása önkéntes.

A tűzvédelmi műszaki irányelvek a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
honlapján megtekinthetőek és letölthetőek, tartalmi és formai módosítása nélkül
terjeszthetőek, sokszorosíthatóak.

Az alkalmazásuk előtt győződjön meg arról, hogy a hatályos irányelveket használja!

Forrás: https://www.katasztrofavedelem.hu/213/tuzvedelmi-muszaki-iranyelvek



TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK II.

1. Tűzterjedés elleni védelem

2. Kiürítés

3. Hő és füst elleni védelem

4. Tűzoltó egységek beavatkozási feltételeinek biztosítása

5. Beépített tűzjelző berendezés tervezése, telepítése

6. Beépített tűzoltó berendezések tervezése, telepítése

7. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem

8. Számítógépes tűz- és füstterjedési, valamint menekülési szimuláció

9. Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

10.Szabadtéri rendezvények

11.Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői

12.Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás

13.Robbanás elleni védelem

14.Kockázati osztályba sorolás

https://www.katasztrofavedelem.hu/314/tuzterjedes-elleni-vedelem
https://www.katasztrofavedelem.hu/315/kiurites
https://www.katasztrofavedelem.hu/316/ho-es-fust-elleni-vedelem
https://www.katasztrofavedelem.hu/10501/tuzolto-egysegek-beavatkozasi-felteteleinek-biztositasa
https://www.katasztrofavedelem.hu/10502/beepitett-tuzjelzo-berendezes-tervezese-telepitese
https://www.katasztrofavedelem.hu/323/beepitett-tuzolto-berendezesek-tervezese-telepitese
https://www.katasztrofavedelem.hu/317/villamos-berendezesek-villamvedelem-es-elektrosztatikus-feltoltodes-elleni-vedelem
https://www.katasztrofavedelem.hu/318/szamitogepes-tuz-es-fustterjedesi-valamint-menekulesi-szimulacio
https://www.katasztrofavedelem.hu/10497/tuzvedelmi-muszaki-megfelelosegi-kezikonyv
https://www.katasztrofavedelem.hu/10498/szabadteri-rendezvenyek
https://www.katasztrofavedelem.hu/10499/epitmenyszerkezetek-tuzvedelmi-jellemzoi
https://www.katasztrofavedelem.hu/319/felulvizsgalat-es-karbantartas
https://www.katasztrofavedelem.hu/34077/robbanas-elleni-vedelem
https://katasztrofavedelem.hu/34436/kockazati-osztalyba-sorolas


Robbanás elleni védelem TvMI

• Robbanás elleni védelem

• A 2022. június 13-tól érvényes Robbanás 
elleni védelem TVMI az alábbi linken 
tölthető le:

• Robbanás elleni védelem TVMI

• A 2021. január 15-től 2022. június 12-ig 
érvényes Robbanás elleni védelem TvMI
az alábbi linken tölthető le:

• Robbanás elleni védelem TVMI

• A 2020. január 22-től 2021. január 14-ig 
érvényes Robbanás elleni védelem TVMI 
az alábbi linken tölthető le:

• Visszavont Robbanás elleni védelem TVMI

Tartalomjegyzék

https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2022-04/78650.pdf
https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2020-12/73128.pdf
https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2019-12/67046.pdf


Zónabesorolási számítás módszertana és példa



Gázérzékelők elhelyezési feltételei 

A telepített gázérzékelők elhelyezése akkor megfelelő, ha:

Robbanásveszélyes térfogaton belül az éghető gázok/gőzök
koncentrációjának folyamatos mérése céljából telepített (folyamatos
felügyeletet biztosító) gázérzékelők kiválasztásánál, elhelyezésénél
figyelembe vették:

a) a gázérzékelő típusát, működési elvét;

b) az érzékelni kívánt gázok/gőzök fizikai és kémiai tulajdonságait
(pld. relatív sűrűség);

c) a robbanásveszélyes zóna minőségét;

d) szabad téri technológia esetén a szélirányt (tereptárgyak
figyelembevételével);

e) szellőzést a zár téri telepítés esetén;

f) az alkalmazott technológia paramétereit;

g) minden olyan további elemet, amely befolyásolja a telepített
gázérzékelők hatékony működését.

A hatékony gázérzékelés teljesül, amennyiben:

a) az adott technológia védelmére legalább két gázérzékelő van
telepítve (a rendszer kettős üzembiztonsággal tervezett),

b) az érzékelni kívánt gázok relatív sűrűségének megfelelő
redundáns rendszereket telepítenek (levegőnél könnyebb, a
levegővel azonos vagy a levegőnél nehezebb gázok/gőzök esetén
külön-külön legalább két-két gázérzékelőt alkalmaznak),

c) az alkalmazott telepített gázérzékelő funkcionális biztonsága
biztosított a vonatkozó szabvány szerint,

d) a technológiában releváns robbanásveszélyes anyagok
figyelembevételével kerül a gázérzékelő(k) kiválasztásra,

e) a lefedettséget az elvárt biztonsági szint eléréséhez igazodva
határozták meg a gyártói előírások és a technológiaára vonatkozó
speciális tervezési szempontok figyelembevételével,

f) megfelel az adott zónában való alkalmazásra (minőség,
gázcsoport, hőmérsékleti osztály)

g) telepítése a szélnek, vagy bármely légáramlásnak
(szellőzésnek) a gázfelhő terjedését befolyásoló hatásának
figyelembevételével történik.



Villamos berendezések, villámvédelem és 
elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem TvMI

• Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni 
védelem

• A 2022. június 13-tól érvényes Villamos berendezések, villámvédelem és 
elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem TVMI az alábbi linken tölthető le:

• Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni 
védelem

• A 2020. január 22-től 2022. június 12-ig érvényes Villamos berendezések, 
villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem TVMI az alábbi linken 
tölthető le:

• Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni 
védelem TvMI

• A 2018. július 2-től 2020. január 21-ig érvényes Villamos berendezések, 
villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem TVMI az alábbi linken 
tölthető le:

• Visszavont Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés 
elleni védelem TvMI

• A 2016. július 1-től 2018. július 1-ig érvényes Villamos berendezések, villámvédelem 
és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem TVMI az alábbi linken tölthető le:

• Visszavont Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés 
elleni védelem TVMI

• A 2015. március 9-től 2016. június 30-ig érvényes Villamos berendezések, 
villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem TVMI az alábbi linken 
tölthető le:

• Visszavont Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés 
elleni védelem TVMI

• Tartalomjegyzék

https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2022-04/78644.pdf
https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2021-10/76416.pdf
https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2019-12/66910.pdf
https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2019-12/66908.pdf
https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2019-12/66906.pdf


Tűzeseti lekapcsolások 

A tűzeseti lekapcsolás célja, hogy az építményben kialakult tűz esetén csökkentse az építményben tartózkodó
(menekülő és mentést végző) személyeket érő áramütés kockázatát. Tekintettel arra, hogy az építményekben lehetnek
olyan műszaki berendezések (pl. akkumulátor-telepek, napelemes rendszerek), amelyeknek feszültségmentes állapota a
technika jelen állása szerint lekapcsolással nem, vagy nem a teljes rendszerre valósítható meg, feszültség jelenlétére
akkor is számítani kell, ha a tűzeseti lekapcsolás megtörtént.

Tűzeseti főkapcsolók (6.1.1.)

A tűzeseti főkapcsoló az építmény villamos berendezésének egészét vagy meghatározott részét kapcsolja le az
építményen kívüli vagy építményen belüli áramforrásról.

Tűzeseti főkapcsolóként történő alkalmazásra megfelel az az eszköz, amely

a) önmagában vagy az általa vezérelt készülék révén alkalmas az üzemi áram megszakítására,

b) segédeszköz (szerszám) nélkül lehetővé teszi a tűzeseti lekapcsolás előírások szerinti megvalósítását,

c) a tűzeseti beavatkozás előrelátható körülményei között a tűzoltó számára kezelhető (pl. beavatkozási központban
védőkesztyű nélkül, azon kívül védőkesztyűben),

d) elhelyezése, hozzáférhetősége révén a tűzeseti beavatkozás előrelátható körülményei között lehetővé teszi a
lekapcsolás elvégzését (pl. az áramütés veszélye nélkül),

e) azonosíthatósága és jelölése révén jól felismerhető.



Tűzeseti főkapcsolók elhelyezése 

Olyan tűzeseti főkapcsolók esetében, melyeknél a lekapcsolás távműködtetéssel valósul meg, a tűzeseti
főkapcsolók elhelyezésére vonatkozó szempontok a tűzeseti főkapcsolók távműködtető kezelőszervére
vonatkoznak.

A tűzeseti főkapcsolók elhelyezése megfelelő, ha

a) olyan helyen vannak elhelyezve, amely az építményben kialakuló tűz esetén a beavatkozó tűzoltó számára jól
megközelíthető, és

b) olyan magasságban vannak elhelyezve, hogy működtetésük a beavatkozó tűzoltó számára segédeszköz (pl.
létra) nélkül lehetséges,

c) egymás közelében vannak elhelyezve úgy, hogy az építmény (vagy építményrész) tűzeseti lekapcsolása
áttekinthető módon elvégezhető.



Napelemes rendszerek (váltakozó áramú) AC- és 
(egyenáramú) DC-oldali lekapcsolása 

A napelemes rendszer AC-oldalán teljesül a jogszabály tűzeseti lekapcsolásra vonatkozó előírása, ha az
inverter(ek) megfel(nek) a vonatkozó szabvány (MSZ EN 62116) szerinti követelményeknek.

A szigetüzemben működő PV-rendszer invertere(i) esetében az építmény tűzeseti lekapcsolásához az AC-
oldali lekapcsolásáról külön gondoskodni kell.

Napelemes rendszerek DC-oldali tűzeseti lekapcsolása 

A napelemes rendszer DC-oldali lekapcsolásának célja, hogy az építményben kialakult tűz esetén csökkenteni
lehessen az épületben tartózkodókat és a beavatkozó tűzoltókat érő áramütés, illetve a vezetékeken esetleg
kialakuló egyenáramú ív miatt bekövetkezhető újragyulladás kockázatát.

6.2.2.2. A DC-oldali vezetékek lekapcsolására vonatkozó követelményének kielégítésére elfogadható műszaki
megoldás az inverterbe épített DC-oldali leválasztás, ha az adott DC-kábel épületbe való belépési pontjától
indult belső DC-nyomvonal teljes hossza nem haladja meg az 5 métert és nem halad át egymás feletti/alatti
egynél több szinten, idegen tulajdonon, bérleményen, tűzszakaszon.



Napelemes rendszerek (váltakozó áramú) AC- és 
(egyenáramú) DC-oldali lekapcsolása

Amennyiben 6.2.2.2 pontban meghatározott bármely feltétel nem teljesül, a DC- kábelszakaszon leválasztás
elhelyezése szükséges. A DC-leválasztás elhelyezése lehetséges az épületen kívüli és az épületen belüli
kábelszakaszon. Abban az esetben, ha a lekapcsolandó DC-kábel belép az épületbe, akkor ennek feszültség alatt
maradó összesített hossza az épületbe való belépés pontja(i)tól a beltéri nyomvonal hosszán mért legfeljebb 5 m
lehet, a leválasztást ezen a szakaszon belül kell telepíteni (2. ábra). Nem szükséges az épületen belüli DC-
kábelek lekapcsolhatóságát kialakítani, ha a lekapcsolás a 6.2.2.4. pontban meghatározott módon a kültéren
került elhelyezésre.



Tűzeseti fogyasztók működőképessége



Tűzeseti fogyasztók működőképessége

Tűzeseti fogyasztók megtáplálása 

Olyan építményekben, amelyekben a
tűzeseti fogyasztók megtáplálása nem
biztonsági tápforrásról történik,
megfelelő a tűzeseti fogyasztókat
megtápláló áramkörök kialakítása, ha
azok leágaztatása a normál tápellátásról
úgy történik, hogy

a) a normál fogyasztók tűzeseti
lekapcsolása nem okozza a tűzeseti
fogyasztók lekapcsolását és

b) a tűzeseti fogyasztók tűzeseti
lekapcsolása külön tűzeseti
főkapcsolóval lehetséges.



Tűzeseti lekapcsoló tabló



Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás TvMI
A 2022. június 13-tól érvényes Felülvizsgálat és karbantartás TVMI az 

alábbi linken tölthető le:
Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás TVMI

A 2021. július 15-től 2022. június 12-ig érvényes Ellenőrzés, felülvizsgálat 
és karbantartás TVMI az alábbi linken tölthető le:

Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás TVMI
A 2020. január 22-től 2021. július 14-ig érvényes Felülvizsgálat és 

karbantartás TVMI az alábbi linken tölthető le:
Visszavont Felülvizsgálat és karbantartás TVMI

A 2017. július 3-tól 2020. január 21-ig érvényes Felülvizsgálat és 
karbantartás TVMI az alábbi linken tölthető le:
Visszavont Felülvizsgálat és karbantartás TVMI

A 2016. július 15-től 2017. július 2-ig érvényes Felülvizsgálat és 
karbantartás TVMI az alábbi linken tölthető le:
Visszavont Felülvizsgálat és karbantartás TVMI

https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2022-04/78649.pdf
https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2021-10/76422.pdf
https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2021-10/76424.pdf
https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2019-12/66935.pdf
https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2019-12/66933.pdf


Erősáramú berendezések tűzvédelmi 
felülvizsgálata

A 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet (VMBSZ) bevezette a villamos biztonsági
felülvizsgálatot a korábbi érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat
(„ÉVF”), és az erősáramú berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának
(„EBF”) összevonásával. A TvMI 8. szakaszban leírtak a villamos biztonsági
felülvizsgálatnak elsősorban ahhoz a részeihez adnak útmutatást, amelynek
tűzvédelmi vonatkozásai vannak

• Erősáramú berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának rendje

• Tűzvédelmi berendezések egyes villamos részeinek tűzvédelmi
felülvizsgálata

• A felülvizsgálat megkezdéséhez szükséges dokumentáció és
adatszolgáltatás

• A felülvizsgálati dokumentáció tartalma és formája

• Az erősáramú berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának egyes
részletszabályai



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Pfeffer József építész tűzvédelmi tervező, tűzvédelmi szakértő

+36209560419

atommernok@gmail.com


