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TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS  

Nyírbogát Rákóczi u 9. Hrsz.: 723 Idősek Bentlakásos Szociális Otthona bővítésének építési 

engedélyes tervdokumentációjához  

Építtető: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata, 4361 Nyírbogát Hunyadi u 7. 

 

1. Általános ismertetés 
Építtető, az ingatlanon meglévő, használatba vételi engedély alapján működő idősek 

bentlakásos elhelyezésére szolgáló épületet kívánja bővíteni.  Az épület meglévő, megmaradó 

építésben nem érintett része, jelenleg is idősek elhelyezésére szolgál, s a tűzvédelmi műszaki 

leírás épületszerkezeti vizsgálata, a bővített részre terjed ki. A tervezett bővítés mellett, építési 

engedély alapján, folyamatban van a szociális ellátó központ építése, mely egy tűzszakaszként 

valósul meg, a meglévő illetve bővített idős otthonnal. A meglévő, megmaradó, építésben 

nem érintett rész, ugyanezen funkcióval használatba vételi engedély alapján üzemel, így az 

OTSZ 2§ (4) bekezdés alapján a meglévő szerkezetek vizsgálatára nem kerül sor. 

 
  

 Alapadatok: Épület szintjeinek száma:  

  Bővítés utáni lapterület: 994,06m2 

- szociális ellátó: 356,30m2  (építés alatt) 

- meglévő idősek otthona: 499,46m2 

 Alaprendeltetés: Közösségi→ idősek bentlakásos otthona  

 Kockázati egységek száma: 1 

 

2. Kockázati egység és kockázati osztály meghatározása  

Rendeltetési egység/ kockázati egység 

 

bölcsőde 

kockázati besorolás 

Legfelső építményszint 

A kockázati egység kijárati szintje és a kijárati szint feletti legfelső, 

a 12. § (4) bekezdése alapján figyelembe vett építményszintje 

közötti szintkülönbség (m), valamint a kilátó és az állvány jellegű 

építmény esetében a legmagasabb emberi tartózkodásra szolgáló 

járófelület magassága (m) 

Több kijárati szinttel rendelkező kockázati egység esetén azt a 

kijárati szintet kell figyelembe venni, amely a legnagyobb 

szintkülönbséget eredményezi az egyes építményszintek és az 

azokhoz tartozó kijárati szintek szintkülönbségei között 

 

+0,10 m ;                                                                  0,00-7,00 m 

között  

NAK 

Legalsó építményszint 

A kockázati egység kijárati szintje és a kijárati szint alatti legalsó 

építményszintje közötti szintkülönbség (m) 

Több kijárati szinttel rendelkező kockázati egység esetén azt a 

kijárati szintet kell figyelembe venni, amely a legnagyobb 

szintkülönbséget eredményezi az egyes építményszintek és az 

azokhoz tartozó kijárati szintek szintkülönbségei között 

nincs pince                                                                   0,00- -4,00 m 

NAK 
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Legnagyobb befogadóképességű helyiség 

A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű helyiségének 

befogadóképessége, valamint a kilátó, a ponyvaszerkezetű 

építmény, az állvány jellegű építmény és szín esetében az építmény 

befogadóképessége (fő) 

 

 <50 fő                                                                            0-50 fő között  

NAK 

Menekülési képesség 

segítséggel menekülők  

 

AK 

Rendeltetés 

Idősek bentlakásos otthona 
KK 

KOCKÁZATI OSZTÁLY Közepes Kockázat 

KK 

 

3. Építményszerkezetek tűzvédelmi osztályára és tűzállósági 

teljesítményértékre vonatkozó követelmények 

 

Mértékadó kockázati osztály KK 

Szintszám földszint 

Építményszerkezet 
Krité- 

rium 

Elvárt tűzállósági 

teljesítmény és tűzvédelmi 

osztály 

Követelmény Teljesítés 

Teherhordó építményszerkezetek, a födémek és a 

legfelső szint lefedését biztosító szerkezet kivételével 

- a tűzterjedésgátlásban szerepet játszó falakra EI 

kritérium is vonatkozik 

- a pinceszinti szerkezetek tűzvédelmi osztály 

követelménye legalább A2, tűzállósági 

teljesítménykövetelménye legalább R30 

Meglévő/megmaradó, építésben nem érintett 

Porotherm 30 Klíma 

R 

A2  

R 30 

 

 

A1 

REI 180 

Pinceszint feletti, emeletközi, tetőtér alatti és 

padlásfödémek  

- a tűzterjedésgátlásban szerepet játszó födémekre EI 

kritérium is vonatkozik  

- a pinceszint feletti szerkezetek tűzvédelmi 

osztálykövetelmé-nye legalább A2, tűzállósági 

teljesítménykövetelménye legalább R30 

Meglévő/megmaradó, építésben nem érintett 
Fa gerenda, RF15 gipszkarton körbeburkolással, + 

27/60 CD váz, RF12,5 Rigips építőlemez, legalább 

50mm ásványgyapot hőszigetelés Kivitelezési útmutató 

szerinti kialakítással 

R 
A2  

REI  30 
A2 

REI 30 

Tetőfödémek és a legfelső szint lefedését biztosító 

teherhordó szerkezetek 

- a szerkezetre vonatkozó EI kritériumtól el lehet 

tekinteni, ha a szerkezet megnyílása, átmelegedése a 

szerkezet környezetét nem veszélyezteti és a szerkezet 

REI 
D  

REI 30 
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vagy valamelyik részének meggyulladása nem jár a tűz 

jelentős tetőfelületre való kiterjedésének veszélyével 

- a szerkezetre csak a táblázat szerinti D, de legfeljebb C 

tűzvédelmi osztály követelmény vonatkozik, ha be nem 

épített tetőteret, padlásteret, emberi tartózkodásra nem 

alkalmas teret határol el a külső légtértől 

- a felülvilágító tartószerkezetére csak tűzvédelmi osztály 

követelmény vonatkozik 

Ácsolt fa fedélszék Statikailag méretezve (rovar, gomba 

és alap tűzvédelmi kezeléssel) 

D 

 

 

 

A legfelső szint lefedését biztosító, nem teherhordó 

szerkezet 

- 80 kg/m2 feletti felülettömeg esetén a 6. sor szerinti 

követel-ményt kell teljesíteni 

- a szerkezetre vonatkozó EI kritériumtól el lehet 

tekinteni, ha a szerkezet megnyílása, átmelegedése a 

szerkezet környezetét nem veszélyezteti és a szerkezet 

vagy valamelyik részének meggyulladása nem jár a tűz 

jelentős tetőfelületre való kiterjedésének veszélyével 

- a szerkezetre vonatkozó REI kritériumtól el lehet 

tekinteni, ha a szerkezet megnyílása, átmelegedése a 

szerkezet környezetét nem veszélyezteti, a szerkezet 

vagy valamelyik részének meggyulladása nem jár a tűz 

jelentős tetőfelületre való kiterjedésé-nek veszélyével 

és a tönkremenetele nem veszélyezteti a teherhordó 

szerkezetek állékonyságát - 

REI 
 

D 15 

 

 

Épületen belüli és menekülési útvonalnak minősülő 

lépcsők és lépcsőpihenők tartószerkezetei és 

járófelületének alátámasztó szerkezetei 

- 

R R 30 - 

Menekülési útvonalat képező szabadlépcső 

tartószerkezete 

Nem készül 

- A2 - 

Tűzfal 

Nem készül 
REI 

A1 180 

 
- 

Tűzgátló fal és födém 

- EI helyett EW kritérium alkalmazható a legalább B 

tűzvédelmi osztályú tűzgátló fal esetében, a 

közlekedésre, menekülésre szolgáló padlófelülettől 

mért 2,10 m feletti sávban 

- EI helyett EW kritérium alkalmazható tűzterjedés ellen 

védett külső térelhatároló falban, ha a tűz 

átterjedésének veszélyét nem növeli  

EI 

(EW) 

A2 30 

 
- 

Tűzterjedés elleni gát 

- 

csatlakozó falra,födémre 

előírt, de legf. A2 90 
 

Tűzgátló válaszfal 

- EI helyett EW kritérium alkalmazható a válaszfal a 

közleke-désre, menekülésre szolgáló padlófelülettől 

mért 2,10 m feletti sávjában - 

EI 

(EW) 
30 - 

Tűzgátló nyílászáró tűzfalban 

- 
EI2 C 

födémben 

REI C 

90  

Tűzgátló nyílászáró tűzgátló falban és tűzgátló födémben  

- 
30  
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Tűzgátló záróelem 

- 
EI 30  

Felvonóakna ajtó, ha tűzterjedés elleni védelmre szolgál  

Vonatkozó 

műsz. köv. 

szerint 
 

Tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszerek, tűzgátló lineáris 

hézagtömítések 

Lágylezárás szükség szerint 
EI 

átvezetéssel 

érintett szerk. 

köv.szerint 

legf. EI 90 

 

Menekülési útvonal padlóburkolata -  
D fl  s1 

 

Menekülési útvonal padlóburkolata lépcsőházban -   

Menekülési útvonal falburkolata, álmennyezete, 

mennyezetburkolata- 
 D s1, d0  

Menekülési útvonalon alkalmazott hő- és hangszigetelés, 

burkolat nélkül vagy burkolattal - 
 A2 s1, d0 - 

Menekülési útvonal álpadlója - REI D 30 - 

 

A szobaegységek lehatárolása PTH 10 (A1EI 90) illetve PTH 20 (A1EI 240) falazott 

szerkezettel történik. A be nem épített tetőtér nem szabadba nyíló bejárata legalább D EI2 30-

C minősítésű lesz. Amennyiben a mosókonyhában ruhaszáritás és tiszta ruha – pl. ágynemű – 

tárolás is történik, akkor helyiség közlekedőbe nyíló ajtója legalább  D EI2 30-C minősítésnek 

feljen meg.  

Az épület homlokzati nyílászárói hőszigetelő üvegezéssel, a belső nyílászárók igény szerint 

típus- vagy egyedi gyártással készülnek. A nyílászárók áthidalói VB vagy Porotherm kivitelű, 

tűzállósági határértékük minden esetben a fogadófal követelményéhez igazodik.  

A padlóburkolatok igazodnak a helyiség rendeltetéshez, kerámia/greslap (A1) PVC (Dfl).  A 

tervezett gipszkarton álmennyezet A2 EI 30 minősítéssel tűzvédelmi rendeltetést is kielégít, 

melynek kialakítása RIGIPS kivitelezési útmutató szerint történik. 

Az OTSZ. 27. § (1) bekezdése alapján a rendelet által előírt E és I tűzállósági teljesítménnyel 

rendelkező, helyiségek közötti építményszerkezetekben – tűzszakasz határon belül is - a 

szerkezeten átvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek átvezetési helyein, a 

vezeték és az építményszerkezet közötti résben, nyílásban, hézagban a tűz átterjedését az 

átvezetéssel érintett építményszerkezetre előírt tűzállósági teljesítmény- követelmény 

időtartamáig meg kell gátolni.  

A tűzgátló tömítést, tűzgátló festést csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező kivitelező 

végezheti. A bővítés, rovar-, gomba –, és tűzvédelmi kezelésű fa fedélszékkel készül, a 

héjazat A1 minősítésű cserép.  

 

4. Tűzszakasz kialakítás 

Az épület szociális alaprendeltetésű, idősek elhelyezésére szolgáló szociális otthon, melyet az 

OTSZ  KK-s kockázati besorolásnál 1000m2-ben maximál. 

A szociális otthonnal egy tűzszakaszt alkotva kerül kialakításra a szociális szolgáltató 

központ, melynek létesítése építési engedély alapján folyamatban van. A szociális otthon és a 

szociális szolgáltató összesített alapterülete, - a szoc. otthon, bővítés után - 994,06m2 mely 

nem haladja meg az OTSZ által engedélyezett 1000m2-t. Megfelel. 
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5. Tűzterjedés elleni védelem 

Az épület földszintes kialakítású, a szomszédos épületek közötti tűzterjedés megakadályozása 

tűztávolsággal történik, mely a vizsgált KK kockázati besorolású épület és a szomszédos 

épület kockázati besorolása alapján, az alábbi táblázati érték figyelembe vételével történik. 

 

A épület mértékadó kockázati osztálya 

A és B épületek közötti tűztávolság (m), ha 

B épület mértékadó kockázati osztálya 

NAK AK  KK MK 

NAK  3 5 6 7 

AK 5 6 7 8 

KK 6 7 8 9 

MK 7 8 9 10 
 

A bővített részhez legközelebb lévő épület NAK kockázati besorolású lakás alaprendeltetésű, 

és több mint 15m távolságban helyezkedik el. Megfelel. Esetleges további beépítésnél a 

táblázati értéket figyelembe kell venni. 

 

6. Kiürítés 

Az egy tűzszakaszba sorolt épületnél, a szociális szolgáltató központ, önálló rendeltetésű 

egységként jelenik meg, a kiürítése, az építési engedélynek megfelelően változatlan, így a 

vizsgálatára nem kerül sor. A meglévő és bővített szociális otthon esetében, indokolt a 

meglévő/megmaradó épületrészek kiürítésének felül vizsgálata is, mivel a bővítés arányában 

változik a létszám, illetve új, szabadba vezető ajtók elhelyezésére is sor kerül. 
 

A kiürítés vizsgálata a TvMI 2.3:2020.01.22. figyelembe vételével történik,  

Kiürítési koncepció: figyelembe véve az alaprendeltetést, egy idejű, teljes kiürítés történik.  

Mivel a biztonságos térként megjelenő szabadtér elérése, a szobákkal közvetlen kapcsolatba 

lévő közlekedők igénybevételével történik, helyiség csoportos kiürítéssel számolunk. 

 

 

Kiürítés I.  

Valamennyi szoba egyforma 

kialakításu, közlekedő 

eléréséig: t1a= 0,19perc;  

t1b= 0,09perc 

Valamennyi szoba egyforma 

kialakításu, közlekedő 

eléréséig: t1a= 0,21perc;  

t1b= 0,09perc 
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Helyiség csoport kiürítése szabadtérig  

A legkedvezőtlenebb állapot, amikor mindenki a szobájában tartózkodik, mert ez adja a 

legnagyobb útvonal hosszt. 

 

D=N/A=21fő/87,36m2=0,24fő/m2 → vegyenes=40m/perc;    

 

 Kiürítés, útvonal hossz alapján 

 

t2a = t1ma


n

1i i

i2

v

s
   t meg1  

t1ma=0,21  

segyenes =42,9 m;    vegyenes =40m/perc  

t2a =0,21+

min
40

9,42

m

m
= 1,28perc 

 közlekedő átbocsátó képesség vizsgálata 

 t2b = ty1+




n

1i

szi2

2

l*k

N
 +



n

1i i

i2

v

s
 

ty1=0,06perc;   l2szi=2,0m  

t2b = 0,06+

min
7,41*0,2

21

m

fő

fő
+ 

min
40

8,1

m

m
 =0,73min   t meg1 = 1,5 min   Megfelel 

 szabadba vezető ajtó átbocsátó képessége 

 t2c = ty2+




n

1i

szi2

2

l*k

N
  

l2szi=0,8m  

ty2=0,08perc;    N=21fő 

                         t2c = 0,08+

min
7,41*8,0

21

m

fő
m

fő
= 0,71perc   t meg1 = 1,5 min   Megfelel 

 

A kiürítés az első szakaszban végrehajtható 
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Kiürítés II.  

 

                 
 

Helyiség csoport kiürítése szabadtérig  

A legkedvezőtlenebb állapot, amikor mindenki a szobájában tartózkodik, mert ez adja a 

legnagyobb útvonal hosszt. Létszám: 9fő bentlakó + 4fő személyzet=13fő 

 

D=N/A=13fő/35,19m2=0,37fő/m2 → vegyenes=40m/perc;    

 

 Kiürítés, útvonal hossz alapján 

 

t2a = t1ma


n

1i i

i2

v

s
   t meg1  

t1ma=0,21  

segyenes =11,9 m;    vegyenes =40m/perc  

t2a =0,21+

min
40

9,11

m

m
= 0,50perc 

Közlekedőig : 
t1a=0,21perc; 
t1b=0,09perc; 
 

Közlekedőig : 
t1a=0,16perc; 
t1b=0,12perc; 
 

Közlekedőig : 
t1a=0,15perc; 
t1b=0,06perc; 
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 közlekedő átbocsátó képesség vizsgálata 

 t2b = ty1+




n

1i

szi2

2

l*k

N
 +



n

1i i

i2

v

s
 

ty1=0,17perc;   l2szi=2,0m  

t2b = 0,17+

min
7,41*6,1

13

m

fő

fő
+ 

min
40

9,5

m

m
 =0,51min   t meg1 = 1,5 min   Megfelel 

 szabadba vezető ajtó átbocsátó képessége 

 t2c = ty2+




n

1i

szi2

2

l*k

N
  

l2szi=0,8m  

ty2=0,19perc;    N=13fő 

                         t2c = 0,19+

min
7,41*8,0

13

m

fő
m

fő
= 0,58perc   t meg1 = 1,5 min   Megfelel 

 

A kiürítés az első szakaszban végrehajtható 
 

Az épület teljes kiürítése az első szakaszban végrehajtható, menekülési út nem alakul ki. 

 
 

7. Tűzoltó egység beavatkozását biztosító követelmények 

Tűzoltási felvonulási terület, út: 

Az OTSZ 65§ határozza meg a tűzoltási felvonulási terület és útvonal biztosítását.  

A tervezett épület közösségi – ezen belül szociális - rendeltetésű, melyben ∑30fő idős koru 

kerül elhelyezésre. Az épület rendeltetése, befogadóképessége alapján tűzoltási felvonulási 

terület kijelölésére nem kerül sor. Az épület a tűzoltóságtól szilárd burkolatú úton 

megközelíthető.  
 

Tűzoltáshoz szükséges oltóanyag 

Az oltóvizet a kockázati osztálya alapján az alábbiak szerint kell biztosítani az OTSZ 72. § (3) 

bekezdése alapján 

a) NAK osztály esetén legalább fél órán keresztül, 

b) AK osztály esetén legalább egy órán keresztül, 

c) KK osztály esetén legalább másfél órán keresztül, 

d) MK osztály esetén legalább két órán keresztül kell biztosítani. 

A bővítés során megvalósuló tűzszakaszban 1,5 órán keresztül kell biztosítani az oltóvizet, a 

mértékadó tűzszakasz 994,06 m2 alapterülethez rendelten, 1800liter/perc (162m3) a szükséges 

oltóvíz. 
 

Az oltóvíz, - az épülettől megközelítési útvonalon mérve - 100 m távolságon belüli földfeletti 

tűzcsapról tervezik biztosítani. Az esetlegesen hiányzó vízmennyiség legfeljebb 200m-re lévő 
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oltóvíz tárolóról kiegészíthető. Tűzcsap esetében a vízhozamot, a kivitelezés megkezdése 

előtt, a tűzvédelmi szakhatóságnak bemutatott mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni.   

Falitűzcsap:  

KK kockázati besorolású tűzszakasz esetében, 500m2–nél nagyobb alapterület esetén 

fogalmazódik meg a falitűzcsap létesítési kötelezettség.  

A tűzcsapokat úgy kell elhelyezni, hogy azok a legtávolabbi hely oltását is biztosítani tudják. 

Egy helyiségen belül 5 méter vízsugár figyelembe vehető, ha azt építményszerkezet vagy 

beépített bútor, berendezés nem akadályozza. Egyidejűleg 2 tűzcsap működésével és 200mm 

kiáramlási keresztmetszetnél legalább 2bar kifolyási nyomás mellett, tűzcsaponként 100 liter 

vízszükséglettel számolunk, melyet a 1800liter/perc vízhozamon felül kell biztosítani. Így a 

teljes oltóvíz szükséglet 2000liter/perc. (90perc alatt 180m3) 

Falitűzcsapok létesítésekor, a kifolyási nyomás szempontjából legkedvezőtlenebb helyen lévő 

fali tűzcsapnál, ellenőrzésre szolgáló nyomásmérőt kell beépíteni.   
 

Tűzoltó készülék:  

Követelmény: 900-1000m2 alapterületi intervallumban12 oltóanyag egységet tartalmazó 

tűzoltó készülék készenlétben tartása. Figyelembe véve az épület rendeltetését és tagoltságát, 

az időskorúak elhelyezésére szolgáló épületben legalább 2db 34A 183BC oltásteljesitményű 

készülék elhelyezése javasolt. (Megjegyzem: az OTSZ nem tiltja több, vagy nagyobb 

teljesítményű tűzoltókészülék készenlétben tartását.)  

A tűzoltó eszközöket, berendezéseket tűzvédelmi jelzéseknek megfelelő színnel, valamint 

irányjelző biztonsági jelek elhelyezésével, kell azonosítani.  A tűzvédelmi eszközök helyét 

jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, 

legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek 

legyenek. 

A tűzoltó készülék helyét, biztonsági jellel kell jelölni. 

 
 

8.  Fűtés, hő-és füstvédelem 

A tervezett bővített rész fűtése a meglévő rendszerre kapcsolódik. Amennyiben a kazánok 

összteljesítménye a 140 kW-t meghaladják, a helyiség tűzgátló szerkezettel kerül 

lehatárolásra. kazán teljesítménnyel kapcsolatos adatok a gépészeti tervben jelenik meg, s az 

épületszerkezet a kiviteli tervben jelölve lesz.   

Az épület kiürítése az első szakaszban biztosítható, menekülési út nem alakul ki, illetve a 

pincében 100m2-t elérő alapterületű helyiség nem kerül kialakításra, tömegbefogadó helyiség 

nem lesz, így számítással igazolt/tervezett hő és füstelvezetésre nem kerül sor.  

Biztonsági jel: Padozattól mérve 

1,8-2,5m magasságban. 

Készülék: Padozattól mért 

talpmagasság legfeljebb 1,35m. 
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9.   Villamos és villámvédelmi berendezések, biztonsági jelek 
 

Az épület elektromos rendszerét a vonatkozó előírásoknak, - MSZ HD 60364 szabvány és 

OTSZ - megfelelően kerül kivitelezésre. Az épület teljes áramtalanitására tűzeseti főkapcsoló 

kerül kialakításra, melynek rendeltetését felirattal időtálló módon jelölni kell, ezen túlmenően, 

szükségszerinti szakaszoló kapcsoló is kialakításra kerül. A nagyobb teljesítményű fogyasztók 

részére önálló áramkörök készülnek. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és 

biztosítékok rendeltetése, továbbá a kapcsolók ki-be állása jelölve lesz. A központi normál és 

biztonsági tápforrásról táplált villamos berendezését is úgy lesz kialakítva, hogy az építmény 

egésze egy helyről, és szakaszosan is lekapcsolható legyen. Az E és I tűzállósági 

teljesítménnyel rendelkező, helyiségek közötti építményszerkezetekben a szerkezeten 

átvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek átvezetési helyein, a vezeték és az 

építményszerkezet közötti résben, nyílásban, hézagban a tűz átterjedését az átvezetéssel 

érintett építményszerkezetre előírt tűzállósági teljesítmény követelmény időtartamáig meg 

kell gátolni.   

A kiürítési útvonalon kiürítést segítő biztonsági világítást és menekülési útirányjelzőt kell 

létesíteni, a szükséges látási és tájékozódási feltételek biztosítására.  
 

 
 

A biztonsági irányfény lámpatestet legalább 2m magasságban kell elhelyezni, melyen – a 

fényerősség biztosítása érdekében - feliratot, piktogramot tilos elhelyezni. A normál és a 

biztonsági tápforrás közötti átállás megengedett időtartama a biztonsági világítás és 

menekülési jelzések esetén 1másodperc. Az útirányjelző irányfény lehet külső, vagy belső 

megvilágítású.   

Az idős otthon védelmére teljeskörű tűzjelző létesül, melynek tervezése, engedélyeztetése 

külön eljárás keretében történik. Ezen túlmenően, az épületben lévő vezetékes illetve a 

dolgozók, és bent lakók mobiltelefonjaival a tűzjelzés biztosított.  

Az épületre norma szerinti villámvédelmi berendezés létesül. Villámvédelmi fokozat (LPS) 

III. Elektromágneses villámimpulzus elleni védelem (LPL-SPD) III-IV. 

Az épület villámvédelmi berendezésének kialakítására kiviteli tervdokumentációt villamos 

tervező készítheti, aki akkreditált villámvédelmi létesítés tanfolyamot eredményesen 

elvégezte. Az épület használatbavételi eljárása során a villámvédelem megfelelőségét 

jegyzőkönyvvel kell igazolni. 

 

 

 

 

Középmagasan elhelyezett 

biztonsági jel 

Magasan elhelyezett 

biztonsági jel 
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Egyéb 

Az épületre napelemek elhelyezése nincs tervezve. Amennyiben a későbbiek során létesítésre 

kerül, az alábbiakat figyelembe kell venni: 

 A napelem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és 

kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani. 
 

 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. 
 

 A DC oldal nyomvonalhosszának figyelembe vételével - 0-5-10 m - alapján kell a 

leválasztás helyét meghatározni inverteren belül, épületen belül maximum 5 m-es 

nyomvonalhosszúsággal, illetve épületen kívül ha belépési pont és PV modulcsoport 

között a távolság több mint 10 m. Részletes megoldást a villamossági kiviteli terv 

tartalmazza. 
 

 A kapcsoló felett „napelem lekapcsolás” feliratot kell elhelyezni, ill. jelölni kell a 

tűzeseti kapcsoló mellett, hogy az épületben napelem rendszer működik. 
 

 

 

 

 

 
Tűzvédelmi Nyilatkozat 

A tűzvédelmi dokumentáció készítéséhez szükséges építész tűzvédelmi szakértői 

jogosultsággal rendelkezem.  
 

A tűzvédelmi műszaki leírás a tervező adatszolgáltatása alapján, az építési engedélyezési 

tervdokumentációhoz készült, az 54/2014. (XII.5) BM rendelettel hatályba léptetett Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat figyelembe vételével. Eltérési engedély kérésére nem került sor. 

Kivitelezésre nem alkalmas.  
 

Nyíregyháza, 2020. szeptember. 09. 

 
 

 Rétközi Ferenc 
 Tűzvédelmi mérnök 
 Igazságügyi Tűzvédelmi Szakértő 
 Nyt.sz. 004690 
 Építész Tűzvédelmi Szakértő 
  I-050/2018 

  Tűzvizsgálati szakértő 

  P-015/2017 

„FIGYELEM, AZ ÉPÜLETBEN NAPELEM/PV RENSZER ÜZEMEL! 

AZ AKTÍV VEZETŐK A PV INVERTERRŐL VALÓ LEVÁLASZTÁS 

UTÁN IS FESZÜLTSÉG ALATT MARADHATNAK!” 
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