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Megjegyzések: 

 

A pirossal jelölt szövegrészek ismerete elengedhetetlenül szükséges a villámvédelmi tervezés, 
kivitelezés és felülvizsgálat végzéséhez. 
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I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 

(2) Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre előírást, akkor a vonatkozó műszaki 
követelmények tűzvédelmi rendelkezései, vagy azzal egyenértékű megoldások, kialakítások 
alkalmazása megfelel az e rendeletben meghatározott biztonsági szintnek. 

3. § 

(1) A tűzvédelmi hatóság a 4. § (1) bekezdésben szereplő létesítési, használati és a tűzoltóságok 
beavatkozásával kapcsolatos előírásoktól – más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások 
megtétele esetében – kérelemre eltérést engedélyezhet, az alábbi rendelkezések kivételével: 1–15. §, 
19. § (3) bekezdése, 79. § (3)–(5) bekezdése, 80. § (1) és (4) bekezdése, 81. §, 100. §, 109. §, 123. § 
(2) bekezdése, 135. § (3) és (4) bekezdése, 139. §, 140. § (1) bekezdése, 145. §, 154. § (1) bekezdés b) 
pontja, 154. § (2) bekezdése, 165. §, 166. § (2) és (3) bekezdése, 172. § (8) bekezdése, 175. § (1) 
bekezdése, 176. §, 177. § (2) és (3) bekezdése, 184. § (1) bekezdése, 185. § (1) bekezdése, 186. §, 
187. § (1) bekezdése, 190. § (2) bekezdése, 191. § (6)–(8) bekezdése, 194. § (2), (3) és (5) bekezdése, 
195. § (1) bekezdése, 196. § (3) bekezdése, 197. § (2) bekezdése, 198. § (1) bekezdése, 199. §, 200. § 
(1) bekezdése, 201. §, 202. § (5)–(7) bekezdése, 203. § (1) bekezdése, 205. § (1) bekezdése, 207. § (1) 
bekezdése, 219. §, 237. § (1) bekezdése, 253. § (2)–(4) bekezdése, 262. § (1) bekezdése, 263. §, 264. 
§ (2) bekezdése, 266. §, 267. § (1) és (2) bekezdése, 269. § (1) bekezdése, 270. § (2) és (5) bekezdése, 
272. §, 273. §. 

(2) Az e rendeletben foglalt előírásoktól való eltérés abban az esetben engedélyezhető, ha a 
kérelmező igazolja az e rendeletben meghatározott védelmi célok teljesülését és a legalább azonos 
biztonsági szintet. 
 
(3) A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben 
vagy teljesen eltérő megoldást kérelemre jóváhagyhatja, ha a legalább azonos biztonsági szintet a 
kérelmező igazolja. 
 
II. FEJEZET 
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
4. § 
(2) E rendelet alkalmazásában 
… 
2. alaprendeltetés: a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől függő 
tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a kockázati 
egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját kifejező besorolás, 
amely lehet 
a) ipari-mezőgazdasági alaprendeltetés: ipari, mezőgazdasági rendeltetésű önálló rendeltetési 
egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, 
b) közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó 
kockázati egység alaprendeltetése, 
c) lakó alaprendeltetés: lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és ehhez tartozó 
rendeltetésű helyiségeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, 
d) tárolási alaprendeltetés: tárolási rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati 
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egység alaprendeltetése, 
e) vegyes alaprendeltetés: eltérő alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységeket tartalmazó 
kockázati egység alaprendeltetése, 
 
3. alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott 
terület; szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület, helyiség, vagy 
építményszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér esetében a nettó alapterület, 
 
10. beépített tűzjelző berendezés: az építményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a 
tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést 
önműködően végző berendezés, 
 
14. beépített tűzoltó berendezés: az építményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz 
oltására, a beavatkozás könnyítésére, a tűz terjedésének megakadályozására, a tűzkár csökkentésére 
alkalmazott, tűzoltó vízforrásnak nem minősülő, önműködő vagy kézi indítású vagy mindkét módon 
indítható berendezés, 
 
25. családi ház: egy vagy két lakást és a lakáshoz tartozó gépkocsitárolót, egyéb helyiséget 
tartalmazó lakóépület, 
 
36. emberi tartózkodásra szolgáló helyiség, tér: olyan helyiség, tér, ahol a tervezett rendeltetésből 
adódóan legalább 30 percen keresztül folyamatos vagy olyan 30 percet el nem érő időtartamú 
emberi tartózkodással lehet számolni, amelyek összege bármely 4 órás intervallumon belül eléri a 2 
órát, 
 
39. építőanyag: építési tevékenységhez használt, építési termék, építményszerkezet alkotóelemét 
képező anyag, 
 
40. érintett műszaki megoldás: jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt tűzvédelmi 
berendezés, rendszer, készülék, szerkezet, valamint az e rendelet szerint felülvizsgálat tárgyát képező 
rendszer, 
 
42. fedélszerkezet: a tetőszerkezet teherhordó része, amely tartja és amelyhez rögzítik a tetőfedést, 
 
43. felülvizsgálat: a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek 
összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességéről, hatékonyságáról, az 
üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás és a javítás megtörténtéről való meggyőződés, valamint ezek 
írásban történő dokumentálása, 
 
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, 
 
68. jogosult személy: az üzemeltető által megbízott vagy az üzemeltető által kijelölt, a szükséges 
szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező személy, aki 
végrehajtja az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást, elvégzi a javítást,  
 
69. karbantartás: mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett 
műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának 
megelőzése, valamint ezek dokumentálása, 
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78. kockázati egység: az építmény vagy annak tűzterjedésgátlás szempontjából körülhatárolt része, 
amelyen belül a kockázati osztályt meghatározó körülményeket a tervezés során azonos mértékben 
és módon veszik figyelembe, 
 
79. kockázati osztály: a tűz esetén a veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség súlyosságát, 
a tűz következtében fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolás, 
 
82. közösségi rendeltetés: lakónak, iparinak, mezőgazdaságinak, tárolásinak nem minősülő 
rendeltetés, 
 
89. lépcsőház: szintkülönbség áthidalására szolgáló, építményszerkezettel minden irányból 
körbevett, lépcsőt tartalmazó közlekedő helyiség, 
 
91. létesítés: tervezés, telepítés, használatbavétel és elfogadás folyamatsora, 
 
92. létesítmény: az egy telken álló építmények és szabadterek összessége, 
 
94. magasépület: épületnek minősülő magas építmény, 
 
98. menekülésben korlátozott személy: olyan személy, aki életkora – 0–10 éves vagy 65 év feletti –, 
értelmi vagy fizikai-egészségi állapota alapján, esetleg külső korlátozás miatt önálló menekülésre nem 
képes, 
 
99. menekülésben korlátozott személyek speciális intézménye: olyan, menekülésben korlátozott 
személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgáló 
intézmény, amelyben az elhelyezett, ellátott, kezelt, nevelt, oktatott, gondozott személyek 
menekülési képességét az életkoron kívül egyéb tényező is kedvezőtlenül befolyásolja, 
 
105. mértékadó kockázati osztály: az építmény, az önálló épületrész egészére vonatkozó besorolás, 
amely megegyezik a kockázati egységek kockázati osztályai közül a legszigorúbbal, 
 
106. mértékadó tűzszakasz: a létesítmény legnagyobb oltóvízigényű tűzszakasza, 
 
107. mozgásképtelen személy: olyan személy, aki menekülésre nem képes, mentése pedig 
személyzetet, szükség szerint segédeszközt igényel, 
 
108. nem éghető anyag: szervetlen vagy alacsony szervesanyag-tartalmú anyag, amelynek gyulladási 
hőmérséklete a vonatkozó műszaki eljárásban a meghatározási hőmérséklethatárig nem állapítható 
meg, valamint az A1 és A2 tűzvédelmi osztályba sorolt építőanyag, 
 
110. norma szerinti villámvédelem: az MSZ EN 62305 szabvány szerint kialakított villámvédelmi 
rendszer, 
 
114. önálló épületrész: a szomszédos épületrészektől statikailag független, tűzgátló szerkezettel 
elválasztott épületrész, amelynek kiürítése a szomszédos épületrészeken való áthaladás nélkül 
biztosított, 
 
115. önállóan menekülésre képes személy: olyan menekülő személy, aki életkora, értelmi és fizikai-
egészségi állapota alapján önállóan, esetleg kiegészítő irányítás mellett képes a menekülésre és 
menekülését nem gátolja kényszertartózkodás miatt külső korlátozás, 
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116. ponyvaszerkezetű építmény: olyan építmény, amelynek az időjárási hatások elleni védelemre 
szolgáló héjazat anyaga természetes vagy mesterséges szálakból szövéssel vagy a szövést helyettesítő 
egyéb technológiával készült, felületi terhek hordására képes, külső térelhatároló szerkezetként 
részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel a használat feltételeit biztosítja, 
 
118. robbanás: nagy sebességű égési folyamat, ahol a mozgó lángfront sebessége 10 m/s vagy afelett 
van, de 100 m/s-nál kisebb,  
 
119. robbanásveszélyes állapot: a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag olyan mennyiségben 
való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei közül 
legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott, 
 
120. segítséggel menekülő személy: olyan menekülésben korlátozott személy, aki fizikai segítség 
vagy irányítás mellett vagy a külső korlátozás ellenőrzött feloldása és irányítás mellett képes a 
menekülésre, 
 
121. speciális építmény: tűzvédelmi szempontból speciális építmény a közúti alagút, a gyalogos 
aluljáró, a felszín alatti vasútvonal, a kilátó, a ponyvaszerkezetű, az állvány jellegű és szín építmény, 
 
129. szilárd éghető anyag: szobahőmérsékleten szilárd állapotú szerves- vagy alacsony 
szervetlenanyag-tartalmú anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete a vonatkozó műszaki eljárással 
meghatározható, valamint a B-F tűzvédelmi osztályba sorolt szilárd építőanyagok, 
 
136. tetőfedés: a tetőszerkezet külső térrel határos, csapadékzáró része, 
 
138. tetőfödém: az épület legfelső szintjét felülről határoló födém, 
 
141. tetőszerkezet: az épület legfelső szintjét felülről határoló szerkezet, amely fedélszerkezetből és 
tetőfedésből áll, 
 
142. tetőtűz terjedés mértéke: a tetőszigetelési rendszer vagy tetőfedés felületén és rétegeiben az 
önálló égés – lánggal égés, szenesedés, izzás – terjedésének mértéke, 
 
143. tetőtűzterjedés elleni gát és osztósáv: hő és csapadékvíz elleni éghető anyagú tetőszigetelés 
mezőit megszakító gát és osztósáv, amely megakadályozza a tetőtűz terjedését, 
 
146. tömegtartózkodásra szolgáló épület: épületnek minősülő, tömegtartózkodásra szolgáló 
építmény, 
 
172. tűzszakasz: az épület, a speciális építmény, a szabadtéri tárolóterület meghatározott része, 
amelyet a szomszédos építmény- és térrésztől tűzterjedés ellen védetten alakítanak ki, 
 
173. tűzszakaszterület: az egy adott tűzszakaszhoz tartozó helyiségek nettó alapterületének 
összessége m2-ben, 
 
174. tűztávolság: a külön tűzszakaszba tartozó szomszédos építmények, szomszédos szabadtéri 
tárolási egységek, szomszédos építmény és szabadtéri tárolási egység között megengedett legkisebb, 
vízszintesen mért távolság, 
 
179. tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv: olyan tűzvédelmi dokumentáció, amely az 
építmény építését, átalakítását, bővítését követően a megvalósult tűzvédelmi adatokat, továbbá a 
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használati feltételeket tartalmazza, amelyekkel az építmény tűzvédelmi szempontból biztonságosan 
üzemeltethető, 
 
180. tűzvédelmi osztály: az építőanyagok és építményszerkezetek tűzzel szembeni viselkedésére 
jellemző kategória, amit a vonatkozó műszaki követelmények szerinti vizsgálat alapján állapítanak 
meg, 
 
181. tűzvédelmi üzemeltetési napló: tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzésének, 
felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására szolgáló dokumentum, 
 
185. tűzveszélyességi osztály: az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék 
fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, veszélyességét 
jellemzi, 
 
188. üzemeltető: a létesítmény, épület vagy épületrész üzemeltetését ellátó, az üzemeltetés során a 
tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. §-
ában meghatározott követelmények biztosításáért felelős személy vagy szervezet, 
 
189. üzemeltetői ellenőrzés: az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által 
írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, 
jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása, 
 
190. üzemeltetői ellenőrzést végző személy: az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt személy, aki 
végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést, 
 
191. vakolt hőszigetelő rendszer: külső térelhatároló falon rögzített, hőszigetelő maggal rendelkező, 
a külső tér felől időjárásálló, mechanikai hatások ellen védő bevonattal vagy burkolattal ellátott 
többrétegű összetett rendszer, elemkészlet, 
 
198. villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata: a jogosult személy által végzett, a villamos 
berendezés tűzvédelmi megfelelőségének, hibáinak megállapítására és minősítésére irányuló 
felülvizsgálat, 
 
199. vonatkozó műszaki követelmény: nemzeti és Európai Uniós szabványok összessége, 
 
 
IV. FEJEZET 
TŰZVESZÉLYESSÉGI ÉS KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁS 
 
8. § A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység 
kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati 
osztálya alapján kell megállapítani. 
 
1. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya 
 
9. §  
(1) Robbanásveszélyes osztályba tartozik 
a) a kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, 
kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék, 
b) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van vagy nyílttéri 
lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 
°C-kal csökkentett értéke, 
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c) az éghető gáz, gőz, köd, 
d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és 
e) az e rendelet hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 
 
(2) Tűzveszélyes osztályba tartozik 
a) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba, 
b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum, 
c) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi 
hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb, 
d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével, 
e) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb 
gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag, 
f ) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható 
meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb és 
g) az e rendelet hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 
 
(3) Nem tűzveszélyes osztályba tartozik 
a) a nem éghető anyag, 
b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és 
c) az e rendelet hatálybalépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 
 
V. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS SZERKEZETI KÖVETELMÉNYEK 
 
13. § (1) Építőanyagként nem használhatók fel a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő 
vizsgálattal meghatározott, 150 °C-nál alacsonyabb gyulladási hőmérsékletű anyagok, kivétel a 
kátrány, a bitumen, továbbá a kiszáradt festék- és ragasztóanyagok. 
(2) Az F, Ffl és FL tűzvédelmi osztályú építőanyag, építési termék csak abban az esetben építhető be, 
ha 
a) felhasználását műszaki előírás kifejezetten engedélyezi vagy 
b) a felhasználás során többrétegű építményszerkezetet hoznak létre, amellyel szemben e rendelet 
tűzállóságiteljesítmény-követelményt támaszt, és a létrehozott építményszerkezet az F, Ffl és FL 
tűzvédelmi osztályú építőanyaggal, építési termékkel együtt vizsgálva A1, A2 vagy B tűzvédelmi 
osztályba tartozik és kielégíti a tűzállóságiteljesítmény-követelményt. 
(3) Az F, Ffl és FL tűzvédelmi osztályú építőanyagot tartalmazó többrétegű építési termék csak abban 
az esetben építhető be, ha az F tűzvédelmi osztályú építőanyaggal együtt vizsgálva az A1, A2 vagy B 
tűzvédelmi osztályba tartozik, és az F tűzvédelmi osztályba tartozó anyag folytonossága A1 vagy A2 
tűzvédelmi osztályba tartozó anyaggal indokolt esetben – tűzszakaszhatáron – megszakítható. 
(4) Az építési termék, építményszerkezet tűzvédelmi jellemzőit a tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján kell igazolni. A kivitelezési 
dokumentáció tűzvédelmi munkarésze nem helyettesíti az építési termék, építményszerkezet 
tűzvédelmi jellemzőit igazoló dokumentumokat. 
(5) Rendszerengedéllyel rendelkező építési módszerek, a könnyűszerkezetes technológiával készülő 
épületek csak akkreditált intézet által bevizsgált technológiával és szerkezeti elemekkel, 
rétegrenddel, kialakítással létesíthetőek. 
 
14. § (1) A1 tűzvédelmi osztályba tartozik 
a) az az építményszerkezet, amely A1 tűzvédelmi osztályú anyagokból készül, 
b) az olyan A1 tűzvédelmi osztályú anyagból készült teherhordó komponensekkel vagy merevítő 
elemekkel rendelkező építményszerkezet, amelynek fegyverzete, kéregeleme A1 tűzvédelmi 
osztályú, és a fegyverzet/kéreg tűzállósági határértéke az adott követelményeknek önmagában is 
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megfelel – beleértve a felmelegedési határállapotot is –, függetlenül a fegyverzet, kéreg alatti és 
mögötti anyagok (hő-, illetve hangszigetelések, egyéb kitöltő anyagok) tűzvédelmi osztályától, 
c) az az építményszerkezet, amelynek alapszerkezete vagy belső keretváza, a keretváz közötti hő- és 
hangszigetelő rétegének anyaga és többrétegű fegyverzetének külső, a használati tér felőli rétege A1 
tűzvédelmi osztályú, fegyverzetének belső rétegei pedig A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályúak. 
 
(2) A2 tűzvédelmi osztályba tartozik 
a) az az építményszerkezet, amely A2 tűzvédelmi osztályú anyagokból készül, 
b) az a réteges felépítésű építményszerkezet, mely fegyverzeteinek, kéregelemeinek anyaga A1 vagy 
A2 tűzvédelmi osztályú, és az e fegyverzettel, kéreggel védett belső réteg B, C vagy D tűzvédelmi 
osztályú, de az égéshője a felület átlagára vetítve legfeljebb 10 MJ/m2, 
c) az a szilikátbázisú, B-E tűzvédelmi osztályú töltőanyaggal gyártott homogén könnyűbeton 
építményszerkezet, amely laboratóriumi vizsgálattal igazoltan kielégíti az adott építményre 
meghatározott tűzállóságihatárérték-követelményt, és amely szerkezet anyagának égéshője 
legfeljebb 5 MJ/kg, 
d) az olyan A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készült teherhordó komponensekkel vagy merevítő 
elemekkel rendelkező építményszerkezet, amelynek fegyverzete, kéregeleme A2 tűzvédelmi 
osztályú, és a fegyverzet, kéreg tűzállósági határértéke az adott követelményeknek önmagában is 
megfelel – beleértve a felmelegedési határállapotot is – függetlenül a fegyverzet, kéreg alatti és 
mögötti anyagok (hő-, illetve hangszigetelések, egyéb kitöltő anyagok) tűzvédelmi osztályától. 
 
(3) B tűzvédelmi osztályba tartozik az az építményszerkezet, 
a) amelynek anyaga vagy összetevői legalább B tűzvédelmi osztályúak, 
b) amelynek belső komponensei C-E tűzvédelmi osztályú anyagból készültek, de tűz- vagy hőhatás 
ellen legalább B tűzvédelmi osztályú anyaggal burkoltak oly módon, hogy az adott követelményeknek 
megfelelő tűzállósági határértéken belül a védett tér felé a szerkezetből káros mértékű füst, illetve 
éghető olvadék nem tör elő. 
 
(4) C tűzvédelmi osztályba tartozik az az építményszerkezet, 
a) amelynek anyaga vagy összetevői legalább C tűzvédelmi osztályúak, 
b) amelynek belső komponensei D-E tűzvédelmi osztályú anyagból készültek, de tűz- vagy hőhatás 
ellen legalább C tűzvédelmi osztályú anyaggal burkoltak oly módon, hogy az adott követelményeknek 
megfelelő tűzállósági határértéken belül a védett tér felé a szerkezetből káros mértékű füst, illetve 
éghető olvadék nem tör elő. 
 
(5) D tűzvédelmi osztályba tartozik az az építményszerkezet, 
a) amelynek anyaga vagy összetevői legalább D tűzvédelmi osztályúak, 
b) amelynek belső komponensei E tűzvédelmi osztályú anyagból készültek, de tűz- vagy hőhatás ellen 
legalább D tűzvédelmi osztályú anyaggal burkoltak oly módon, hogy az adott követelményeknek 
megfelelő tűzállósági határértéken belül a védett tér felé a szerkezetből káros mértékű füst, illetve 
éghető olvadék nem tör elő. 
 
(6) E tűzvédelmi osztályba tartozik az az építményszerkezet, amely E tűzvédelmi osztályú 
anyagokból készült, és tűz vagy hőhatás ellen nincs külön védelemmel ellátva. 
(7) Nem befolyásolja a szerkezet tűzvédelmi osztályát 
a) A1 tűzvédelmi osztályú szerkezet esetében 
aa) az a bevonat vagy burkolat, amelynek vastagsága legfeljebb 1,5 mm és az égéshője legfeljebb  
2 MJ/m2, 
ab) az a belső nem lényeges komponens, amelynek égéshője legfeljebb 1,4 MJ/m2, 
b) A2 tűzvédelmi osztályú szerkezet esetében 
ba) az a bevonat vagy burkolat, amelynek vastagsága legfeljebb 1,5 mm és az égéshője legfeljebb  
4 MJ/m2,  
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bb) az a belső nem lényeges komponens, amelynek égéshője legfeljebb 4 MJ/m2, 
bc) az az A1-A2 tűzvédelmi osztályú építési termékekből álló szerelt födémszerkezetben alkalmazott 
– legalább E tűzvédelmi osztályú – párazáró fólia, amelynek égéshője legfeljebb 10,5 MJ/m2, és a 
teljes födémszerkezet égéshője nem haladja meg a 3 MJ/kg kritériumot, továbbá az átvezetések, 
áttörések tűzgátló lezárása biztosított oly módon, hogy a párazáró fólia az átvezetéseknél nem 
gyulladhat meg a födémszerkezetre előírt időtartamon belül. 
(8) Azoknak a szerkezeteknek a besorolását, amelyeknek tűzvédelmi osztálya az (1)–(7) bekezdések 
alapján egyértelműen nem határozható meg, komponenseik tűztechnikai vizsgálatok során észlelt 
viselkedése és tűzvédelmi osztálya figyelembevételével kell elvégezni, meghatározni. 
 
12. Tetők és tetőtér-beépítés követelményei 
 
31. § (1) A tetőfedés 
a) KK, MK mértékadó kockázati osztályú épület, önálló épületrész esetén A1-A2 tűzvédelmi osztályú, 
b) NAK, AK mértékadó kockázati osztályú épület, önálló épületrész esetén legalább Broof(t1) osztályú 
legyen. 
(2) E vagy F tűzvédelmi osztályú anyag tetőfedésként alkalmazható, ha az építmény legfeljebb egy 
emeletszinttel rendelkezik és a tűzvédelmi hatóság azt az adott építményre engedélyezte. 
(3) Tetőtér beépítése esetén a tetőtéri helyiségek és a tetőszerkezet között olyan térelhatároló 
szerkezetet, burkolatot kell kialakítani, amely tűzállósági teljesítménye teljesíti a tetőfödém 
tartószerkezetére előírt követelményt. A térelhatároló szerkezet tűzvédelmi osztálya A1-A2 legyen 
a) KK mértékadó kockázati osztályú, a tetőtér szintjét nem számítva 4-nél több emeletes építmény, 
b) MK mértékadó kockázati osztályú építmény esetén. 
(4) A (3) bekezdés szerinti térelhatároló szerkezetet vagy burkolatot nem kell alkalmazni a 
fedélszerkezet tetőtéri helyiségen áthaladó elemein a következő esetekben: 
a) az áthaladó elem tűzállósági teljesítménye teljesíti a tetőfödém tartószerkezetére előírt 
követelményt, 
b) az áthaladó elem tűzvédelmi osztálya 
ba) NAK és AK mértékadó kockázati osztályú építmény esetén legalább D, 
bb) KK mértékadó kockázati osztályú, a tetőtér szintjét nem számítva legfeljebb 4 emeletes építmény 
esetén legalább B és 
c) az áthaladó elem és a térelhatároló szerkezet, burkolat csatlakozása tűzvédelmi szempontból 
megfelelő. 
(5) A (3) bekezdés szerinti térelhatároló szerkezetet nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az 
egyes önálló rendeltetési egységek között, valamint az önálló rendeltetési egység és a tetőtér be nem 
épített része között a tűzátterjedés lehetőségét a tetőfödém tartószerkezetére előírt 
tűzállóságiteljesítmény-követelmény időtartamáig meggátolják. 
(6) Tetőtér-beépítés esetén a magastető hőszigetelése 
a) NAK osztályú, egy lakást tartalmazó lakóépület vagy lakórendeltetésű önálló épületrész esetén A1-
E tűzvédelmi osztályú, 
b) NAK osztályú, az a) ponttól eltérő épület, önálló épületrész esetében A1-D tűzvédelmi osztályú, 
c) AK osztályú épület, önálló épületrész esetén A1-C tűzvédelmi osztályú és 
d) KK, MK osztályú épület, önálló épületrész esetén A1-A2 tűzvédelmi osztályú legyen. 
 
32. § (1) KK, MK mértékadó kockázati osztályú épület esetén a legfeljebb 60 kg/m2 felülettömegű, 
térelhatároló elemeket is tartalmazó tetőfödém 
a) hőszigetelése A1-A2 tűzvédelmi osztályú, 
b) a csapadékvíz elleni szigetelése A1-E tűzvédelmi osztályú legyen. 
(2) KK, MK mértékadó kockázati osztályú épület esetén a tetőszigetelési rendszer Broof(t1) 
kategóriájú legyen. 
(3) NAK, AK mértékadó kockázati osztályú épület esetén a legfeljebb 60 kg/m2 felülettömegű 
térelhatároló elemeket is 
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tartalmazó tetőfödém hőszigetelése és a vízszigetelés anyaga A1-E tűzvédelmi osztályú legyen és a 
tetőszigetelési rendszer Broof(t1) kategóriájú legyen. 
(4) A tető-felülvilágító bevilágító felületének tűzvédelmi osztálya 
a) NAK és AK osztályú, tárolási, ipari, mezőgazdasági alaprendeltetésű kockázati egységek 
aa) menekülési útvonalán legalább E d0, 
ab) egyéb helyein legalább E, és 
b) egyéb esetben legalább D d0 legyen. 
(5) A tetőn szabad nyílás, szellőző, tető-felülvilágító, hő- és füstelvezető szerkezet a 
tűzszakaszhatártól legalább 2,5 méter, a tűzfaltól legalább 5,0 méter távolságra helyezhető el. 
 
VII. FEJEZET 
RENDELTETÉSTŐL FÜGGŐ LÉTESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK 
 
13. Lakó, üdülő rendeltetés 
14. Szállás rendeltetés 
15. Oktatási, nevelési, gyermekfoglalkoztató, játszóház rendeltetés 
16. Iroda, igazgatási rendeltetés 
17. Egészségügyi rendeltetés 
18. Szociális rendeltetés 
19. Művelődési, kulturális, hitéleti rendeltetés 
20. Vendéglátás, valamint válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott 
zeneszolgáltatás rendeltetés 
21. Kereskedelmi rendeltetés 
22. Kényszertartózkodásra szolgáló építmény 
23. Sportrendeltetés 
24. Gépjárműtároló rendeltetés 
25. Mezőgazdasági rendeltetés 
26. Ipari rendeltetés 
28. Menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, 
oktatására, gondozására szolgáló rendeltetés 
 
XII. FEJEZET 
SPECIÁLIS ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME 
 
65. Közúti alagutak 
66. Gyalogos aluljárók 
67. Felszín alatti vasútvonal 
68. Kilátó 
69. Ponyvaszerkezetű építmények 
70. Állvány jellegű építmények 
71. Szín építmények 
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XIII. FEJEZET 
VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK 
 
74. Villámvédelem 
139. § (1) Ezen alcím rendelkezései – a járművek kivételével – vonatkoznak az ideiglenes és állandó 
jellegű építmények villámvédelmi követelményeire. 
(2) Az építmények villámcsapások hatásaival szembeni védelmét a rendeltetés figyelembevételével 
az emberi élet elvesztésének, a közszolgáltatás kiesésének és a kulturális örökség elvesztésének 
kockázata szempontjából kell biztosítani. 
 
140. § (1) Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során vagy 
annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén a villámcsapások hatásaival 
szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet 
a meglévő, nem norma szerinti villámvédelemmel is lehet biztosítani. 
(3) A meglévő, nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell felelnie a 
villámvédelem létesítésekor vagy az utolsó felülvizsgálatakor érvényes műszaki követelménynek. 
(4) Ha meglévő építmény eredetileg nem norma szerinti villámvédelmét norma szerintivé alakítják, 
akkor ezt követően a nem norma szerinti villámvédelem követelményrendszere már nem 
alkalmazható rá. 
 
141. § A villámcsapások hatásával szembeni védelem megfelelő, 
a) ha a villámvédelmi kockázatelemzéssel meghatározott, egy évre vetített kockázat az emberi élet 
elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint 10-5, a közszolgáltatás kiesésére és a kulturális örökség 
elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint 10-4, 
b) ha a 12. mellékletben foglalt táblázatban foglalt építmények villámvédelme megfelel az ott 
leírtaknak, és  
c) ha az ideiglenes építmény villámvédelmi intézkedései a 143. §-ban foglaltaknak megfelelnek. 
 
142. § (1) Villámvédelmet kell létesíteni a 12. mellékletben foglalt táblázatban megjelölt építmények 
esetében, az ott meghatározott védelmi szint biztosításával, továbbá abban az építményben, ahol a 
villámcsapások hatásaival szembeni védelem csak így biztosítható. 
(2) Ha a 12. mellékletben foglalt táblázatban szereplő védelmi szinthez képest a vonatkozó műszaki 
követelmény szigorúbb védelmi szintet állapít meg, akkor a szigorúbb követelményt kell alkalmazni. 
 
143. § (1) Villámvédelmet kell kialakítani azoknál az ideiglenes építményeknél, felvonulási és építési 
területek építményeinél, amelyeknél az építmény fennállási ideje április 1. és október 31. közötti 
időszak bármely napjára esik. 
(2) Ideiglenes építmények villámvédelmére olyan villámvédelem is elfogadható, amelynek 
alkalmazása esetén az egy évre vetített villámvédelmi kockázat az emberi élet elvesztésére kisebb, 
mint 10-4 és a közszolgáltatás kiesésére kisebb, mint 10-2. 
(3) Ideiglenes építmények villámvédelmének biztosítására üzemeltetési, használati vagy 
munkautasítást kell készíteni. 
 
144. § Nem kötelező villámvédelmet létesíteni a 10 méternél nem nagyobb gerincmagasságú, 
a) egy lakóegységet vagy csak egymás mellett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben, 
b) legfeljebb 400 m2 alapterületű, egymás felett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó 
lakóépületben, ha a tető anyaga A1-A2 tűzvédelmi osztályba tartozik vagy 
c) a legfeljebb 200 m2 alapterületű – a 12. melléklet táblázatában nem szereplő – közösségi épületen. 
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XVIII. FEJEZET 
HASZNÁLATI SZABÁLYOK 
 
176. § E fejezet a létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök és – a robbanó és 
robbantó anyagok kivételével – az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó 
tűzvédelmi rendelkezéseket állapítja meg. 
 
89. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok 
 
177. § (1) A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet az üzemeltetőnek vagy társasház esetén 
a közös képviseletnek az adott létesítmény, épület területén kell tartania. 
 
XX. FEJEZET 
ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT 
 
126. Általános előírások 
 
248. § (1) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, 
időszakos felülvizsgálatáról,karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott 
módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni. 
(2) Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak 
tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás 
dátumának feltüntetésével igazolja. 
(3) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák 
kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után 
azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha 
a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó 
gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy 
b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő 
működésre. 
(4) Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell 
végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni. 
(5) Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás 
során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait. 
 
249. § (1) Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során 
a) vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét, 
b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki 
megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a (2) bekezdésben előírtakat, 
c) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban 
dokumentálja és  
d) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség 
megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi. 
(2) Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás 
a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről, 
b) sértetlen állapotáról, 
c) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről, 
d) működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről, 
e) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás 
állapotáról és 
f ) működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti 
körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést. 
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(3) Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus ellenőrző 
rendszer 
a) az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja és 
b) az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható formában 
dokumentálja. 
 
250. § (1) A jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során 
a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását, 
szükségességét, 
b) szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és összeszereléssel, 
méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a működőképességről és a 
hatékonyságról, 
c) a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és 
d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a 
működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés befejezését követően 
azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi. 
(2) A jogosult személy a rendkívüli felülvizsgálat során elvégzi az időszakos felülvizsgálatot, 
amelynek keretében vizsgálja az érintett műszaki megoldás működésképtelenségét vagy nem 
megfelelő működését kiváltó okokat, körülményeket is. A rendkívüli felülvizsgálat elvégzését 
írásban dokumentálja és az üzemeltetőnek 1 példányt annak elvégzése után a helyszínen átad vagy 
5 munkanapon belül részére megküld. 
(3) A jogosult személy a karbantartás során 
a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat megtörténtét, 
dokumentálását, szükségességét, 
b) elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat, 
c) a karbantartás elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja, 
d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt, és a 
működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés 
helyszínén annak időtartama alatt írásban jelzi és 
e) indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz a karbantartás gyakoriságának sűrítésére. 
 
251. § (1) Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a 
rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül 
gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az üzemeltető 
vagy az általa megbízott személy a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével állapítja meg. 
(2) Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül 
a) a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy 
b) az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba. 
 
252. § (1) Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet 
alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető 
a) a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz, 
b) felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállásáig, 
c) azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe vagy 
d) a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz. 
(2) Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos 
megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet kötelességei 
megegyeznek az üzemeltetőével. 
(3) Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő 
végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli 
meghatalmazással. 
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132. Villámvédelem felülvizsgálata 
 
279. § A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében 
a villámvédelem felülvizsgálatát 
a) a létesítést követően az átadás előtt, 
b) e rendeletben előírt időszakonként vagy 
c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki 
követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni. 
 
280. § (1) A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor 
érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni. 
(2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, tűzvédelmi szempontból 
a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, 
feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű 
építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, 
b) egyéb esetben legalább 6 évenként, 
c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, 
átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát 
módosíthatja, 
d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely 
károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt 
hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét 
hitelt érdemlő módon igazolni kell. 
 
281. § (1) A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó 
villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát 
a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt, 
b) a létesítést követően az átadás előtt, 
c) a 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként és 
d) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki 
követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni. 
(2) A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 
 
 
XXI. FEJEZET 
TŰZVÉDELMI MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI KÉZIKÖNYV 
 
133. Általános követelmények 
 
282. §  
(1) Az építmény használatbavételét követő 60 napon belül az építmény tulajdonosának, társasház 
esetén a társasháznak az építményre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel (a 
továbbiakban: TMMK) kell rendelkeznie 
a) az 5 szintesnél magasabb lakóépületek, 
b) az 1000 m2-nél nagyobb közösségi épületek, 
c) az 1000 m2-nél nagyobb ipari épületek, 
d) a 3000 m2 -nél nagyobb mezőgazdasági épületek, 
e) a 2000 m2-nél nagyobb tárolási épületek vagy 
f ) speciális építménynek minősülő közúti alagút, valamint felszín alatti vasút 
esetében. 
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(2) A TMMK-ban az építmény tűzvédelmi helyzetét érintő változásokat át kell vezetni, fel kell tüntetni 
a változást követő 30 napon belül. 
(3) Több tulajdonos esetén a TMMK tartalmáért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelnek. 
(4) A TMMK az építmény tartozéka, tulajdonos változásakor, az új tulajdonos részére át kell adni. 
(5) A tulajdonos köteles az üzemeltető részére a TMMK hozzáférhetőségét biztosítani. 
 
283. § (1) A TMMK-t elektronikus vagy nyomtatott formátumban kell elkészíteni, vezetni és az 
építmény területén kell tartani. 
(2) Az építmény használatbavételét követő 5. évben, majd azt követően 5 éves ciklusidővel a 
tulajdonos köteles felülvizsgáltatni az építmény TMMK-ban foglaltaknak megfelelő kialakítását, 
állapotát, az alábbiak szerint: 
a) az építésügyi engedélyezési tervdokumentáció tartalmának megfelel-e az építmény, 
b) a változtatások, átalakítások a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak megfelelnek-e és 
c) a változtatásokat, átalakításokat rögzítették-e a TMMK-ban. 
 
284. § A TMMK tartalmazza 
a) az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit: 
aa) az építészeti kialakítást a tűzvédelmi követelményekkel, 
ab) a villamos rendszer és villámvédelem kialakítását és 
ac) a felvonók és mozgólépcsők, speciális épületgépészeti rendszerek kialakítását, 
b) a tűzjelző berendezés, tűzoltó berendezés, vészhangosítási rendszer és hő- és füstelleni védelem 
kialakítását, 
c) a rajzi mellékletet, 
d) a TMMK készítőjének nevét, címét és jogosultságát és 
e) az 5 évenkénti felülvizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot. 
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7. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 
 
Megjegyzés: A villámvédelmi kockázatelemzés során, ha nincs információ az egyes övezetekben 
tartózkodó személyek létszámáról, az az alábbi táblázat alapján számítható. 
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11. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 
 
Megjegyzés: Ezen fogyasztók működőképességét villámcsapást követően is biztosítani kell. (Tercier 
védelmi intézkedés). Ezért ezen rendszerek koordinált túlfeszültség-védelme elengedhetetlen a jelen 
OTSZ-ben megfogalmazott védelmi célok elérése érdekében. 
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12. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 
 
1. megjegyzés: Minimális villámvédelmi követelmények a rendeltetés függvényében. Abban az 
esetben alkalmazandó, ha a vonatkozó műszaki követelmény, azaz az MSZ EN 62305-2:2012 nem 
határoz meg szigorúbb követelményt. 

 
 
2. megjegyzés: 
Fogalmi definíciók: 
 
2 Oktatási rendeltetésű épületek: Oktatási, nevelési, gyermekfoglalkoztató, játszóház 
rendeltetés, például: bölcsőde, óvoda, családi napközi otthon, iskola, főiskola, egyetem, fenőtt 
képzés 
 
3 Menekülésben korlátozott személy: olyan személy, aki életkora – 0–10 éves vagy 65 év 
feletti –, értelmi vagy fizikai-egészségi állapota alapján, esetleg külső korlátozás miatt önálló 
menekülésre nem képes 
egészségügyi rendeltetés: háziorvosi rendelő, szakorvosi rendelő, fekvőbeteg-ellátás, kórház, klinika, 
szanatórium, fekvőbeteg-ellátáshoz kapcsolódó műtő 
kényszertartózkodásra szolgáló épületek, építmények: Börtön, fegyház, pszichiátria 
 
4 Tömegtartózkodásra szolgáló épületek, építmények: tömegtartózkodásra szolgáló épület: 
épületnek minősülő, tömegtartózkodásra szolgáló építmény. 
 
A 253/1997 (XII.20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről: 
Tömegtartózkodásra szolgáló építmény: amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van, 
illetőleg amelyen (pl. híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható.  
Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség: egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű 
helyiség. 
 
5 Szállodák, kollégiumi rendeltetés: Kereskedelmi szálláshely, kollégium, diákszálló, 
munkásszálló 
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6.  Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására 
szolgáló, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület vagy 
szabadtér: 
 
1. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya 
9. § (1) Robbanásveszélyes osztályba tartozik 
a) a kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, 
kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék, 
b) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van vagy nyílttéri 
lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 
°C-kal csökkentett értéke, 
c) az éghető gáz, gőz, köd, 
d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és 
e) az e rendelet hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 
 
4. § (2) 
alaprendeltetés: a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől függő 
tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a kockázati 
egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját kifejező besorolás, 
amely lehet 
a) ipari-mezőgazdasági alaprendeltetés: ipari, mezőgazdasági rendeltetésű önálló rendeltetési 
egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, 
b) közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó 
kockázati egység alaprendeltetése, 
c) lakó alaprendeltetés: lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és ehhez tartozó 
rendeltetésű helyiségeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, 
d) tárolási alaprendeltetés: tárolási rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati 
egység alaprendeltetése, 
e) vegyes alaprendeltetés: eltérő alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységeket tartalmazó 
kockázati egység alaprendeltetése, 
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14. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 
 
Megjegyzés: Tájékoztatás arról, hogy az OTSZ szerint milyen rendeltetés és kockázati osztály esetén kell 
automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezést létesíteni. Ahhoz, hogy az automatikus tűzjelző és/vagy tűzoltó 
berendezés a villámvédelemben figyelembe vehető legyen az MSZ EN 62305-2:2012 feltételeket szab. 
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18. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 
 
1. megjegyzés: A 281. § (1) bekezdése ezt a mellékletet hivatkozza meg a norma szerinti 
villámvédelem időszakos felülvizsgálatának gyakoriságára. Azonban itt erre vonatkozó követelmény 
nem található. 
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2. megjegyzés: 
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tehát nem ad meg követelményeket a norma szerinti villámvédelmi 
rendszer (NVR) időszakos felülvizsgálatára. A rendelet 1. paragrafus 2. pontja szerint: 

„Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre előírást, akkor a vonatkozó műszaki 
követelmények tűzvédelmi rendelkezései, vagy azzal egyenértékű megoldások, kialakítások 
alkalmazása megfelel az e rendeletben meghatározott biztonsági szintnek.” 

A vonatkozó műszaki követelmény alatt mindig a nemzeti és Európai Uniós szabványok összességét 
értjük (rendelet II. fejezet Értelmező rendelkezések, 199. definíciója szerint). 

Ezek alapján az MSZ EN 62305-3 szabvány „E” mellékletének E2. táblázatát mértékadó 
követelményrendszernek szükséges tekinteni. 

Általánosan elmondható, hogy a szabvány követelményrendszerét szükséges betartani a megfelelő 
biztonsági szint eléréséhez. Azonban a módosított Tűzvédelmi törvény  [1996. évi XXXI. Törvény 
3/A.§(3)] szerint: 

„Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető 
a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával. 
b) a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek 

alkalmazásával, vagy 
c) a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő 

megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.” 
 

Következésképpen az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet mellett ellenőrizni kell a mindenkori Tűzvédelmi 
Műszaki Irányelv (TvMI) követelményeit is. 

24 
 



 

 

MSZ EN 62305-3:2011, E2. Táblázat: A villámvédelmi felülvizsgálatok közötti legnagyobb időtartam 

 

Védelmi szint Szemrevételezés Teljes körű 

felülvizsgálat 

Kritikus rendszerek 

teljes körű 

felülvizsgálataa) b) 

LPS I és II 1 év 2 év 1 év 

LPS III és IV 2 év 4 év 1 év 

 

a) A robbanásveszélyes építmények villámvédelmét 6 hónaponként ajánlatos szemrevételezéssel 

ellenőrizni. A villámvédelem villamos mérését 1 évente ajánlatos elvégezni. 

Az évenkénti gyakoriság helyett akkor lehet a méréseket 14-15 hónapos ciklusonként elvégezni, ha a 

különböző évszakokban végzett földelési ellenállásmérésekből az évszakonkénti változásokra kapott 

adatok hasznosnak tűnnek. 

b) A kritikus rendszerek olyan épületek/építmények, amelyek érzékeny belső rendszereket, iroda-, 

közösségi helyiségekkel rendelkeznek, és ahol sok ember előfordulhat. 
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