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Visszatekintés

4/1980.(XI.25.) BM rendelettel kiadott OTSZ 37. §

MSZ 595/8-82  ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME  Hő- és füstelvezetés

ME 04-132-84 Füstmentes lépcsőházak követelményei

1994 július 1-től: MSZ 595-8:1994  ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME

Egylégterű csarnokjellegű épületek 

hő- és füstelvezetése

35/1996.(XII.29.) BM rendelettel kiadott OTSZ 35. §

26/2005.(V.28.) BM rendelet az OTSZ módosításáról

2/2002.(I.23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem 

műszaki követelményeinek megállapításáról

9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ

28/2011.(IX.6.) BM rendelettel kiadott OTSZ                  OTSZ 5.0 és TvMI
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Visszatekintés

4/1980.(XI.25.) BM rendelettel kiadott OTSZ 37. §

MSZ 595/8-82  ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME  Hő- és füstelvezetés

ME 04-132-84 Füstmentes lépcsőházak követelményei

1994 július 1-től: MSZ 595-8:1994  ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME

Egylégterű csarnokjellegű épületek 

hő- és füstelvezetése

35/1996.(XII.29.) BM rendelettel kiadott OTSZ 35. §

26/2005.(V.28.) BM rendelet az OTSZ módosításáról

2/2002.(I.23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem 

műszaki követelményeinek megállapításáról

9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ

28/2011.(IX.6.) BM rendelettel kiadott OTSZ                  OTSZ 5.0 és TvMI

Valamint – a 2/2002.(I.23.) BM r. hatályba lépéséig – az  

MSZ 595/4-86 ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME  Középmagas és magas 
épületek tűzvédelmi előírásai         4. KIÜRÍTÉSI ÚTVONALAK

4.1. Lépcsőház   (10 pontban)

4.1.7.  Zárt lépcsőház legfelső szintjén vagy tetőfödémén – a 
füstmentes lépcsőházak kivételével – füstelvezetőt kell kialakítani. A 
vízszintes helyzetű füstelvezető szabad (nyitott állapotú) nyílásmérete a 
lépcsőházi alaprajzi vetület 5 %-ának megfelelő nagyságú legyen, 
azonban 1 m2-nél kisebb felületű nem lehet. A függőleges helyzetű 
füstelvezető szabad felület méretét az előzőhöz viszonyítva 50 %-kal 
növelt felülettel kell kialakítani.

4.2. Közlekedési terek, folyosók  (3. pontban)

4.2.1.  Minden zártterű-, ill. középfolyosón legalább 1-1 m2 felületű, 
könnyen és teljes felületen nyitható ablakokat kell létesíteni, vagy ezzel 
egyenértékű, a 4.1.8. szakaszban megjelölt légtechnikai berendezést 
kell szerelni.
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Visszatekintés         4/1980.(XI.25.) BM r. 37. §

(1) Huzamos emberi tartózkodásra igénybe vett ipari üzemek és 
tárolási épületek, az áruházak – ABC áruházak kivételével - , 
valamint a kiállítási csarnokok 1500 m2-nél nagyobb alapterületű 
helyiségeiben, továbbá ott, ahol azt jogszabály, állami szabvány 
előírja, a tűzesetek során keletkező hő- és füst elvezetéséről 
gondoskodni kell.

(2) A hő- és füstelvezetést állami szabvány (MSZ 595/8) – annak 
hatályba lépéséig a 8. sz. melléklet – szerint kell kialakítani.  

(3) Hő- és füstelvezetésre a helyiség szellőztető berendezése is 
figyelembe vehető, ha működése a tűz idején is biztosítható

Forrás: 
http://hungaro-
ventilator.hu
/beepitesek

http://hungaro-/
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Visszatekintés                               MSZ 595/8-82

ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME  Hő- és füstelvezetés

E szabvány tárgya a tűzesetek során keletkező hő és füst elvezetése.

1.   HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉS MÓDJAI

2.   HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ SZERKEZETEK

3.   MESTERSÉGES SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉSEK

4.   SZELLŐZŐ CSATORNÁK

1. HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉS MÓDJAI

- hő- és füstelvezető szerkezetekkel

- mesterséges szellőztető berendezéssel

- szellőző csatornákkal

- előzők kombinációjával
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Visszatekintés                               MSZ 595/8-82

2. HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ SZERKEZETEK

2.1.   A hő- és füstelvezető – összesített – nyílásfelületét (áramlási

szabad keresztmetszetét) a helyiség tűzveszélyességi osztálya 

és átlagos tűzterhelése figyelembevételével a táblázat alapján

kell meghatározni.  Hő- és füstelvezető szerkezetet nem kell 

alkalmazni, ha a tűzterhelés legfeljebb 50 MJ/m2.

2.2.    A hő- és füstelvezető szerkezet nyílásfelülete 0,25 m2-nél 

kisebbre nem alakítható ki. A nyílás hosszabbik oldala legfeljebb

kétszerese lehet a rövidebb oldalnak.

2.3.    A helyiségben a hő- és füstelvezetőket az épületszerkezetek által

megengedett legmagasabb pontokon kell beépíteni.
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Visszatekintés                               MSZ 595/8-82

A helyiség 
tűzveszélyességi 
osztálya

A nyílásfelület terjedelme 
a helyiség alapterületéhez viszonyítva %-ban,

ha a tűzterhelés,   …… MJ/m2

51-200 201-300 301-500 500 felett

„A” 2,5 3,0 4,0 5,0

„B” 2,0 2,5 3,0 4,0

„C” 1,05 1,5 2,0 3,0

„D” 0,75 1,0 1,5 3,0

„E” 0,5 0,75 1,0 2,0
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Visszatekintés                               MSZ 595/8-82

2.4.    A hő- és füstelvezető szerkezet kézi nyitó és záró szerelvényét

általában a helyiség bejárati ajtajának közelében kell elhelyezni.

2.5.    Önműködő tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezés alkalmazása 

esetén lehetővé kell tenni, hogy a rendszer biztosítsa a hő- és

füstelvezetők automatikus működését.

2.6.    Ott, ahol a hő- és füstelvezetésre (kézi nyitású távnyitóval

nyitható) ablak szolgál, annak hatásos felülete a táblázat 

értékeinek 25 %-ával növelendő.

2.7.    A hő- és füstelvezető szerkezeteket az adott helyiség

tetőszerkezetében (tetőfödémében vagy annak felületén) 

egyenletes elrendezésben kell beépíteni.
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Visszatekintés                               MSZ 595/8-82

3.   MESTERSÉGES SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉSEK

Mesterséges szellőztető berendezés alkalmazása esetén az adott 
helyiségre a táblázat alapján számítható hő- és füstelvezető 
nyílásfelületek minden m2-e helyett 2 m3/s levegőátbocsátást kell 
biztosítani úgy, hogy a füstgázok ne juthassanak más védett helyiségbe.

4.   SZELLŐZŐ CSATORNÁK

Azokban az esetekben, amikor a 2. fejezet szerinti hő- és füstelvezető 
szerkezet, valamint a 3. fejezet szerinti mesterséges szellőztetés nem 
valósítható meg, megengedett a 2.1. szakaszban meghatározott 
nyílásfelülettel egyenértékű légtechnikailag méretezett 
szellőzőcsatornák biztosítása. 
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Visszatekintés      35/1996.(XII.29.) BM r. OTSZ

35. §

(1) Huzamos emberi tartózkodásra igénybe vett ipari üzemek, 
műhelyek, továbbá tárolási épületek, áruházak, kiállítási csarnokok 
és nagy forgalmú épületek 1600 m2-nél nagyobb alapterületű 
helyiségeiben, továbbá ott, ahol azt jogszabály, nemzeti szabvány 
előírja, a tűzesetek során keletkező hő- és füst elvezetéséről 
gondoskodni kell.

(2) A hő- és füstelvezetést nemzeti szabvány szerint kell kialakítani és 
felülvizsgálni, a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.  

(3) Hő- és füstelvezetésre a helyiség szellőztető berendezése is 
figyelembe vehető, ha működése a tűz idején is biztosítható.
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A 26/2005.(V.28.) BM r.-el módosított OTSZ

35. §

(1) Az építmények 1600 m2 -nél nagyobb alapterületű helyiségeiben, 
valamint ott, ahol azt jogszabály vagy a tűzvédelmi szakhatóság - a 
személyek biztonsága vagy a beavatkozás hatékonyságának javítása 
érdekében- előírja, a tűzesetek során keletkező hő- és füstelvezetésről 
gondoskodni kell. 

(2) Nem kell hő- és füstelvezetőt létesíteni az 50 MJ/m2 -nél kisebb 
időleges tűzterhelésű helyiségekben és az ömlesztett tárolású 
mezőgazdasági terménytároló épületekben, továbbá az olyan csarnok 
épületeknél, ahol a tetőhéjalás hőszigetelés nélküli (hidegtető), és az 
olyan anyagból készül, amelynek a tűzzel szemben nincs számottevő 
ellenállása, valamint az épületben álmennyezet vagy a teret felülről 
lezáró egyéb szerkezet nem kerül beépítésre. 

(3) A hő- és füstelvezetést jogszabály, ennek hiányában a tűzvédelmi 
szakhatóság előírása szerint kell kialakítani. 
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A 26/2005.(V.28.) BM r.-el módosított OTSZ

(4) A hő- és füstelvezető szerkezet beépítési helyét a következőképpen 
kell meghatározni:  

a) a vonatkozó jogszabály szerint, 

b) zárt lépcsőház esetén annak legfelső szintjén, 

c) vagy a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetett módon. 

(5) A kiürítésre számításba vett lépcsőház és közlekedési útvonal hő- és 
füstelvezetését biztosítani kell. 

(6) A hő- és füstelvezető vonatkozó jogszabály szerinti hatásos 
nyílásfelülete zárt folyosók (közlekedők) esetén az alapterület 1%-a, 
zárt nem füstmentes lépcsőházak esetén az alapterület 5%-a, 
átriumoknál az alapterület 3%-a, de legalább 1 m2 legyen. 

(7) Mesterséges hő- és füstelvezető berendezés esetén az adott 
helyiségre számított hő- és füstelvezető nyílásfelületek minden 
négyzetmétere helyett 2 m3 /s légmennyiséget kell biztosítani úgy, 
hogy a füstgázok ne juthassanak más védett helyiségbe, füstszakaszba. 
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A 26/2005.(V.28.) BM r.-el módosított OTSZ

(8) A hő- és füstelvezetést szolgáló ventilátorok 400 °C-on legalább 1 óráig 
működőképesek legyenek. A hő- és füstelvezető berendezés egyéb 
kapcsolódó elemei szintén 1 órán át legyenek üzemképesek, állékonyak. 

(9) A ferdesíkú füstelvezetők vonatkozó jogszabály szerinti hatásos nyílás 
felületét a füstszakasz, a lépcsőház és az átrium alapterülete, valamint a 
füstelvezető nyílásának síkja alapján a következő képlettel kell kiszámítani:   

ahol: Af = a füstelvezető hatásos nyílás felülete m2 -ben 

Ax = a lépcsőház, folyosó, átrium alapterülete m2 -ben 

X = a lépcsőházhoz, folyosóhoz, átriumhoz tartozó szükséges fajlagos felület %-ban 

alfa = a füstelvezető nyílás síkjának a vízszintessel bezárt szöge 

(10) Az épületek kiürítésre számításba vett zárt folyosóin füstszakaszokat kell 
kialakítani, melyek hossza nem haladhatja meg a 40 métert. 
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A 26/2005.(V.28.) BM r.-el módosított OTSZ

(11) A folyosói füstszakaszokat önműködő csukószerkezettel ellátott, 
minősített füstgátló ajtóval kell egymástól elválasztani. 

(12) A hő- és füstelvezetés hatékonyságának biztosítása érdekében a 
friss levegő utánpótlásáról gondoskodni kell. A vonatkozó 
jogszabályban nem szabályozott esetekben a légutánpótlás mértéke 
egyezzen meg a hő- és füstelvezetés mértékével. 

(13) A légutánpótlást szolgáló szerkezetek, berendezések 
működőképességét a hő- és füstelvezető berendezés működési ideje 
alatt biztosítani kell. 

(14) A hő- és füstelvezető, valamint a légutánpótlást szolgáló 
berendezések működtetését védett - a tűzvédelmi szakhatósággal 
egyeztetett - helyről kell biztosítani. Tűzjelző berendezés létesítése 
esetén, annak jelére a füstelvezető rendszernek automatikusan, 
beépített automatikus tűzoltó berendezés egyidejű létesítése esetén a 
tűzvédelmi szakhatóság által meghatározottak szerint kell indulnia. A 
kézi indítás lehetőségéről a hő- és füstelvezető, valamint a 
légutánpótlást szolgáló berendezések esetében is gondoskodni kell. 
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A 26/2005.(V.28.) BM r.-el módosított OTSZ

(15) Füstmentes lépcsőházat kell 
létesíteni ott, ahol jogszabály vagy 
a tűzvédelmi szakhatóság előírja. 

(16) A hő- és füstelvezető és 
légutánpótlást biztosító rendszert 
a vonatkozó jogszabály előírásai szerint 
kell ellenőrizni, karbantartani. 

(17) Hő- és füstelvezetésre a helyiség szellőztető berendezése is 
figyelembe vehető, ha annak működése a tűz idején biztosítható, és 
kielégíti a hő- és füstelvezető berendezéssel szemben támasztott 
követelményeket. 

Forrás:  http://www.ludor.hu/wp-content
/uploads/2016/05/03.jpg

http://www.ludor.hu/wp-content
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Hatályos előírások

OTSZ  - 54/2014.(XII.5.) BM r.

TvMI 3.1:2015.03.30.  Hő- és füst elleni védelem

TvMI 8.2:2016.07.01.  Számítógépes tűz- és
füstterjedési, valamint menekülési szimuláció

MSZ EN 12101 szabványsorozat
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Hatályos előírások                       Védelmi célok

OTSZ 6.§ (4)

A tűz során fejlődő hő és füst káros hatásai miatt hő és füst elleni 
védelemmel biztosítani kell

a) a menekülő személyek védelmét,

b) a tartószerkezetekre ható hőterhelés csökkentését,

c) a tűzfészek észlelhetőségét és legalább egy irányból való

megközelíthetőségét és

d) a tulajdonos döntése, kockázatvállalása függvényében az

értéktárgyak védelmét.
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Hatályos előírások                                       OTSZ

A védelmi célok megvalósítását célzó konkrét OTSZ előírások:

X. Fejezet – Hő és füst elleni védelem

Általános előírások:     88.§ (1)-(3)

Működtetés, vezérlés: 89.§ (1)-(6)

Hő- és füstelvezetés:   90.§ (1)-(6)

Hő- és füstelvezető szerkezet:     91.§ (1)-(5)

Hő- és füstelvezető berendezés: 92.§ (1)-(6)

Füstszakaszok kialakítása: 93.§ (1)-(6) és 94.§ (1)-(3)

Légpótlás: 95.§ (1)-(6)

Beépítési hely: 96.§ (1)-(9)

Füstmentesítés: 97.§ (1)-(8)

Füstmentes lépcsőházi helyiségkapcsolatok, nyílászárók: 98.§ (1)-(8)

valamint a 9. melléklet táblázatai
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Hatályos előírások                               Definíciók

OTSZ 4.§ (2)

46. füstcsappantyú: szellőzővezetékbe építhető, automatikusan 
működésbe hozható zárószerkezet, amely a füst vagy a forró égésgázok 
továbbterjedését nyitott helyzetben előírt ideig biztosítja, zárt 
állapotban előírt ideig megakadályozza,

47. füstgátló nyílászáró: szerkezet, amely beépítve, csukott állapotban 
a füstnek és a tűz esetén képződő toxikus gázoknak az általa 
elválasztott térrész egyik oldaláról a másik oldalára való átterjedését 
meghatározott mértékben és ideig korlátozza,

48. füstgyűjtő tér: a füstszakasz légterének felső, a füstszegény 
levegőréteg feletti része, amely oldalhatáraival meggátolja a füst 
szétterülését, valamint korlátozza annak lehűlését a felhajtóerő 
biztosítása céljából,

49. füstkötény: a szomszédos füstszakaszokat egymástól elválasztó 
építményszerkezet vagy berendezés, ami a füst oldalirányú terjedését 
korlátozza,
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Hatályos előírások                               Definíciók

OTSZ 4.§ (2)

50. füstmentes lépcsőház: az olyan lépcsőház, amelybe az épülettűz 
alkalmával képződött füst és mérgező égésgázok bejutásának 
lehetősége oly mértékben van korlátozva, hogy a lépcsőház az épület 
biztonságos kiürítésére és a mentésre meghatározott ideig alkalmas 
marad,

51. füstmentesítés: a védett helyiségbe a füst veszélyes mértékű 
bejutását meggátló megoldások összessége,

52. füstszakasz: a helyiség vagy annak része, amelynek kialakítása 
korlátozza a füst átterjedését a szomszédos füstszakaszba,

53. füstszegény levegőréteg: a helyiség légterének alsó része, 
amelyben tűz esetén a tűzből felszálló füstoszlopon kívül veszélyes 
mértékű füst kismértékben van jelen,
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Hatályos előírások                               Definíciók

OTSZ 4.§ (2)

60. hosszirányú hő- és füstelvezetés: az alagút bejárata, kijárata felé 
történő füstterelés; az alagút egyik végén a füstelvezetés, másik végén 
a friss levegő utánpótlása történik,

61. hő és füst elleni védelem eszközeinek kézi működtetése: a 
természetes hő- és füstelvezető, valamint légpótló szerkezetek nyitása, 
a túlnyomásos füstmentesítés be- és kikapcsolása, a gépi füstelvezetés 
és a gépi légpótlás rendszerének tűzeseti és normál üzemi állapotba 
kapcsolása, ami kézzel vagy kézi távműködtetéssel valósul meg,

62. hő és füst elleni védelem: a tűz esetén fejlődő hő és füst terjedését 
korlátozó, az elvezetését és a füstmentesítést biztosító megoldások 
összessége,

63. hő- és füstelvezetés: a védett helyiségbe jutó vagy ott keletkező hő 
és füst szabadba vezetését biztosító megoldások összessége,
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Hatályos előírások                               Definíciók

OTSZ 4.§ (2)

64. hő- és füstelvezetés tűzoltósági vezérlőtablója: a hő és füst elleni 
védelem valamennyi eszközének egy központi helyről való, a tűzoltóság 
általi távműködtetését biztosító kezelőfelület,

65. hő- és füstelvezető berendezés: olyan berendezés, amely tűz esetén 
a hő és füst szabadba áramlását gépi úton, kényszeráramoltatással 
biztosítja,

66. hő- és füstelvezető rendszer: hő- és füstelvezető, légpótló 
szerkezetek, berendezések és azok működtetését biztosító megoldások 
és rögzítéseik összefüggő rendszere, a beépített tűzjelző berendezés 
kivételével,

67. hő- és füstelvezető szerkezet: olyan szerkezet, amely tűz esetén 
nyitott állapotában lehetővé teszi a hő és füst természetes úton 
történő kiáramlását a szabadba,
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Hatályos előírások                               Definíciók

OTSZ 4.§ (2)

70. keresztirányú hő- és füstelvezetés: olyan tevékenység, melynek 
során külön erre a célra kialakított nyíláson keresztül történik a hő és 
füst elszívása, valamint a friss levegő bejuttatása; az elszívás az alagút 
keresztmetszetének a felső 1/3 részén, a befúvás az alsó 1/3 részén 
történik,

80. kombinált hő- és füstelvezetés: a hosszirányú és keresztirányú hő-
és füstelvezetés alkalmazásával kialakított rendszer,

86. légpótlás: a hő- és füstelvezetéshez szükséges levegőpótló 
megoldások összessége,

87. légpótló berendezés: olyan berendezés, amely tűz esetén a hő- és 
füstelvezetéshez szükséges légpótlás helyiségbe juttatását gépi úton, 
kényszeráramoltatással biztosítja,
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Hatályos előírások                               Definíciók

OTSZ 4.§ (2)

88. légpótló szerkezet: olyan szerkezet, amely tűz esetén nyitott 
állapotában lehetővé teszi a légpótláshoz szükséges levegő 
természetes úton történő beáramlását a füstelvezetéssel ellátott 
helyiségbe,

127. számított belmagasság: a füstszakasz légtérfogatának és 
alapterületének hányadosa, méterben megadva,

Forrás:
http://traexbau.com/termekek/ipari-ajtok-es-kapuk/konnyuszerkezetes-ipari-satrak-es-csarnokok/

H

http://traexbau.com/termekek
http://traexbau.com/termekek


VIII. TMKE Tűzvédelmi Konferencia – Balatonföldvár, 2017. április 27-28.

Hatályos előírások                               Definíciók

TvMI 3.1:2015.03.30.  Hő- és füst elleni védelem

2.3. Hő- és füstelvezető kupola 

2.4. Hő- és füstelvezető kupola geometriai felülete

2.5. Hő- és füstelvezető kupola hatásos nyílásfelülete

2.6.  Homlokzati hő- és füstelvezető/légpótló nyílószárny

2.7. Homlokzati hő- és füstelvezető/légpótló nyílószárny geometriai 
felülete

2.8. Homlokzati hő- és füstelvezető/légpótló nyílószárny szabad 
nyílásfelülete

2.9. Homlokzati hő- és füstelvezető/légpótló nyílószárny számított 
szabad nyílásfelülete

2.10. Homlokzati hő- és füstelvezető/légpótló nyílószárny hatásos 
nyílásfelülete
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Hatályos előírások                               Definíciók

TvMI 3.1:2015.03.30.  Hő- és füst elleni védelem

2.11. Torkolat 

2.12. Torkolat geometriai felülete

2.13. Torkolat szabad felülete

2.14. Csappantyú/zsalu

2.15. Kézi vezérlőberendezés

2.16. Önműködő nyitás

2.17. Automatikus (tűzjelző érzékelő általi) nyitási jel

2.18. Nagy légterű helyiség

valamint 

az MSZ EN 12101 definíciói (szakkifejezések és meghatározásuk)
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Beépített tűzvédelmi berendezés?

OTSZ definíciók:

16. beépített tűzvédelmi berendezés: 

*a tűz észlelésére, jelzésére, 

*          oltására, 

*a tűzterjedés gátlására, valamint 

*a tűzeset során keletkező hőnek, füstnek 

és égésgázoknak az elvezetésére kialakított, 

helyhez kötött berendezés

10. beépített tűzjelző berendezés

14. beépített tűzoltó berendezés

15. beépített tűzterjedésgátló berendezés

??  beépített hő- és füstelvezető berendezés
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TERVEZÉS

Kell-e tervezni?      Ki tervezze? Milyen kompetenciákkal?

375/2011.(XII.31.) Korm. r.  

a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásáról

2. melléklet: 

a mérnöki és építész kamarák hatáskörébe tartozó

tűzvédelmi szakterületek és a hozzájuk tartozó 

műszaki tervezési tevékenység  



VIII. TMKE Tűzvédelmi Konferencia – Balatonföldvár, 2017. április 27-28.

TERVEZÉS        építésügyi tűzvédelmi tervezés: TUÉ

2. melléklet a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. Építésügyi tűzvédelmi tervezői szakterület (betűjele: TUÉ)

a) építmények tűzvédelmi koncepciójának átfogó tervezése;

b) építmények tényleges, illetve tervezett tűzállósági fokozatának megállapítása;

c) épületek, építmények tűzszakaszolási rendszerének tervezése;

d) építmények tűzgátló szerkezeteinek tervezése;

e) építmények telepítési-, tűztávolságának tervezése;

f) a kockázati osztály és az anyagok tűzveszélyességi osztályának megállapítása;

g) építmények tűzterhelésének, tűzidőtartamának tervezése;

h) tűzjelzés és az épületben tartózkodók riasztási rendszerének tervezése;

i) építmények kiürítésének, kiürítési útvonalainak tervezése;

j) hasadó, illetve hasadó-nyíló felületek tervezése;

k) építmények elektromos, villámvédelmi és gépészeti rendszerei   
tűzvédelmi követelményeinek meghatározása új és meglévő 
épületeknél;

l) építmények tűzoltásának tűzoltási feltételeinek tervezése.
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TERVEZÉS        építésügyi tűzvédelmi tervezés: TUÉ

1/2017. (01.13.) sz. MÉK elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett, az alábbi 
szakmai állásfoglalást hozza:

A 482/2016. (XII.28.) Korm. rendelet módosította – többek között - a 
191/ 2009. (IX.15.) sz. Korm. rendeletet, amely szerint 2017. I. 1-től 
hatályon kívül helyezte a 20. §-ával az eredeti rendelet 1. 
mellékletének II. pontját és kiegészítette a melléklet I. pontját – a 18. 
§-ával - az alábbiak szerint: „7. A kivitelezési dokumentáció 
munkarészeit a felelős tervező a Magyar Építész Kamara és a Magyar 
Mérnöki Kamara szabályzatainak figyelembevételével határozza meg.” 

Átmeneti rendelkezést a felkészülésre a kamaráknak nem adott. 
(Szabályzat alkotására a kamarák országos küldöttgyűlése jogosult!).
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TERVEZÉS        építésügyi tűzvédelmi tervezés: TUÉ

1/2017. (01.13.) sz. MÉK elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett, az alábbi 
szakmai állásfoglalást hozza:

folytatás:

Fentiek figyelembe vételével a MÉK elnöksége úgy dönt, hogy a 
vonatkozó szabályzat elkészültéig szakmai állásfoglalásával felhívja 
tagjainak, a jogalkotóknak és a jogszabályok megtartását ellenőrzőknek a 
figyelmét, hogy a szabályzat küldöttgyűlés általi jóváhagyásáig a 
191/2009. (IX.15.) sz. kormányrendelet 2016. december 31-ig hatályos 1. 
mellékletében meghatározottak figyelembe vételével készítsék a kiviteli 
tervek dokumentációját a tartalmi követelményekre vonatkozóan.

A MÉK küldöttgyűlés időpontja:  2017. május 19.
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TERVEZÉS        építésügyi tűzvédelmi tervezés: TUÉ

1. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

A kivitelezési dokumentáció tartalma

II. A kivitelezési dokumentáció munkarészei

5. Tűzvédelmi munkarész

A tűzvédelmi dokumentáció tartalma

5.1. írásos munkarészek:

5.1.1. tartalomjegyzék,

5.1.2. a dokumentációt készítő nyilatkozata,

5.1.3. műszaki leírás, ami tartalmazza:

5.1.3.9. a hő és füst elleni védelem kialakítására

vonatkozó megoldásokat.
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TERVEZÉS        építésügyi tűzvédelmi tervezés: TUÉ

1. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

A kivitelezési dokumentáció tartalma

II. A kivitelezési dokumentáció munkarészei

5. Tűzvédelmi munkarész

A tűzvédelmi dokumentáció tartalma

5.2. rajzi munkarészek:

5.2.2.15. füstszakaszhatárok

5.2.2.16. füstgátló nyílászárók

5.2.2.17. hő- és füstelvezetés, füstmentesítés elszívó- és 
légpótló nyílásai, elszívó és légpótló csatornák, füstelvezető és légpótló 
felületek (nyílások),

5.2.2.18. füstelvezető, füstmentesítő és légpótló ventillátorok 
helye, azok légbeszívó nyílásának helye,

5.2.2.19. füst szabadba vezetésének helye,
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TERVEZÉS        építésügyi tűzvédelmi tervezés: TUÉ
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TERVEZÉS        építésügyi tűzvédelmi tervezés: TUÉ
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TERVEZÉS        építésügyi tűzvédelmi tervezés: TUÉ

Tervezési fázis, 
tervtípus

Szövegrészlet Hő- és füstelvezetés 
szerepel?

Tervezési program Hő és füstelvezetés szükségességének megállapítása

Vázlatterv Hő és füstelvezetés szükségességének, elvezető és légpótló felületei 
elhelyezkedésének megállapítása

Pályázati terv

Tanulmányterv

Építtetői jóváhagyási terv

Engedélyezési terv A hő és füstelvezetés vezérlési helyeinek meghatározása.  A hő és 
füstelvezető rendszer elvezető/elszívó- és légutánpótló felületei 
helyének rajzi ábrázolása

Ajánlati terv

Kivitelezési terv Részletezve a következő oldalon

Megvalósulási terv
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TERVEZÉS        építésügyi tűzvédelmi tervezés: TUÉ

Tervezési fázis, 
tervtípus

Szövegrészlet Hő- és füstelvezetés 
szerepel?

Kiviteli terv A hő és füstelvezető rendszer beépített szerkezeteinek, berendezéseinek 
meghatározása.

Hő és füstelvezetésre, légutánpótlásra beépülő  nyílászáró szerkezetek 
kiválasztása, vezérlő szerkezetük meghatározása. 
Adatszolgáltatás a helyes működéshez szükséges csatlakozó elemek (pl. 
elektromos rendszer) tervezői részére.

Hő és füstelvezetésre, légutánpótlásra beépülő gépi szellőző 
berendezések, füstelszívó vezetékek megtervezése. 
Adatszolgáltatás a helyes működéshez szükséges csatlakozó elemek (pl. 
elektromos rendszer) tervezői részére.

A hő és füstelvezető rendszer-vezérlő szerkezetek meghatározása.

Füstgátló nyílászárók rajzi ábrázolása (a füstgátló képesség 
feltüntetésével).
Hő és füstelvezetés, füstmentesítés elszívó és légpótló csatornák rajzi 
ábrázolása (nyílások és névleges /hatásos keresztmetszeteik). 
Füstelvezető, füstmentesítő és légpótló ventilátorok rajzi ábrázolása 
(kapacitása).

Valamint: Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv             
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Kell-e tervezni, ki tervezze, milyen kompetenciákkal?
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Kell-e tervezni, ki tervezze, milyen kompetenciákkal?

1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, 
a műszaki mentésről és a tűzoltóságról     21. §

(1) Jogszabályban meghatározott esetben az építészeti-műszaki terv-
dokumentáció része a tűzvédelmi dokumentáció, amely tartalmazza törvény és 
annak végrehajtási rendeletében előírt tűzvédelmi követelményeknek való 
megfelelés dokumentálását tervekkel és műszaki leírásokkal.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tűzvédelmi dokumentációt csak az a 
természetes személy készítheti, aki tűzvédelmi szakértő, vagy tűzvédelmi 
tervezői jogosultsággal rendelkezik.

(3) A tűzvédelmi tervezői jogosultság a tűzvédelmi tervezői névjegyzéket vezető 
szerv engedélyével gyakorolható. A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatása 
annak engedélyezhető, aki büntetlen előéletű, rendelkezik az e törvény 
felhatalmazása alapján a Kormány által kiadott rendeletben meghatározott 
szakmai képesítéssel, szakirányú végzettséggel és megfelel az abban 
meghatározott egyéb feltételeknek, és a tervező- és szakértő mérnökök, 
valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott területi 
mérnöki vagy építész kamarának a tagja. 



VIII. TMKE Tűzvédelmi Konferencia – Balatonföldvár, 2017. április 27-28.

Kell-e tervezni, ki tervezze, milyen kompetenciákkal?



VIII. TMKE Tűzvédelmi Konferencia – Balatonföldvár, 2017. április 27-28.

Kell-e tervezni, ki tervezze, milyen kompetenciákkal?
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Kell-e tervezni, ki tervezze, milyen kompetenciákkal?

Tehát akkor           a kérdés:  KI TERVEZZE?

a válasz:  a jogosult tervezők, közösen, együttműködve!

ÉPÍTÉSZ(ek)

GÉPÉSZ

VILLAMOS

TŰZVÉDELMI 

(ide értve a hő- és füstterjedési szimulációt is)

TŰZJELZŐ BERENDEZÉS

TŰZOLTÓ BERENDEZÉS
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A megrendelő és a tervező elvárásai

A fő kérdések :  

Ki a megrendelő és ki a tervező?

Ki minek a tervezését rendeli meg, kitől, milyen elvárásokkal?

Mi a cél?
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A megrendelő és a tervező elvárásai           
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A megrendelő és a tervező elvárásai           
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Kapcsolódás a tervezési folyamathoz

A fő kérdések :  

Mikor (melyik tervezési fázisban)?

Ki minek a tervezését rendeli meg, kitől, milyen elvárásokkal?

Mi a cél?

Példák:

1. Kellene egy szimuláció, mert nem biztosítható akkora felület, mint 
amekkorát betervezett a…

2. Nem fér el a légcsatorna hálózat, mert kicsi a belmagasság. Hogy 
lehetne megoldani? 

3. Kifogásolta a tűzoltó a raktárban a magasban tárolást. Mit lehetne 
tenni?

4. Nem fér el a minősített nyomáslevezető a füstmentes lépcsőház 
falán. Mit lehetne tenni?

5. Stb., stb., … 
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Kapcsolódás a tervezési folyamathoz
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Kapcsolódás a tervezési folyamathoz

A válaszok:

1. Az egész tervezési folyamat során folyamatosan kell figyelni, mert 
„minden összefügg mindennel”, szinte minden szakág tervezési 
feladataival.

2. A szimuláció a tervezés egyik eszköze, nem csodaszer, nem 
„esemény utáni tabletta”.

3. Az előírásoktól eltérő kialakítást jóvá kell hagynia a BM OKF-nek, 
ami időigényes lehet, és feltételei lehetnek.

4. A hő- és füstelvezetés olyan rendszer, melynek minden egyes 
eleme fontos, de a lényeg, hogy a rendszer valóban hatásosan 
működjön.
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


