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Tűzveszélyességi osztály




csak anyagok esetében marad meg
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Robbanásveszélyes Nem Tűzveszélyes

Tűzveszélyes

Tűzveszélyességi osztály



 a kémiai biztonságról szóló törvény szerint:
 robbanó, 

 fokozottan tűzveszélyes, 

 tűzveszélyes, 

 kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék,

 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,

 az éghető gáz, gőz, köd,

 az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez

 az e rendelet hatályba lépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi 
osztályba sorolt anyag.

Robbanásveszélyes osztály




 a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba,

 a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, 
petróleum,

 az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, 
vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal
kisebb,

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

 a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 
°C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú 
építőanyag,

 az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos 
módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál 
nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb és 

 az e rendelet hatályba lépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi 
osztályba sorolt anyag.

Tűzveszélyes osztály





 a nem éghető anyag,

 az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és

 az e rendelet hatályba lépése előtt „E” 
tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

Nem tűzveszélyes osztály





CLP –
Classification, Labelling

and Packaging)

1272/2008/EK rendelet 

anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről, 
csomagolásáról

2009. január 20-tól hatályos




GHS-CLP

 Globálisan Harmonizált Rendszer - Osztályozás és jelölés
 A Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének 

Globálisan Harmonizált Rendszere 

 1272/2008/EK rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről, csomagolásáról

 ENSZ – EU
 Veszélyességi kategóriák szerint

 Maró, tűzveszélyes, robbanásveszélyes, egészségre káros, stb.

 Mérgező tulajdonságok szerint
 Mutagén, daganatkeltő, szaporodást károsító, stb.

 Piktogramok:

Osztályozás és jelölés



CLP (GHS)
44/2000 EüM rendelet

2017 június 01-ig

ADR (veszélyes áru szállítás)

Tűzveszélyességi 

Fokozat:

I. kategória

II. kategória

III. kategória

IV. kategória



 Mit jelent?
Nyomás alatt lévő gázt 
tartalmaz, hő hatására 
robbanhat.
Mélyhűtött gázt tartalmaz; 
fagymarást vagy sérülést 
okozhat.

Például hol találhatjuk meg
Gáztartályok

Példák az óvintézkedésre 
vonatkozó mondatokra
Napfénytől védendő
Hidegszigetelő 
kesztyű/arcvédő/szemvédő 
használata kötelező.
Azonnal orvosi ellátást kell 
kérni.



 Mit jelent?
Instabil robbanóanyag
Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának 
veszélye
Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye
Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés 
veszélye
Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat

Például hol találhatjuk meg
Tűzijáték, lőszer

Példák az óvintézkedésre vonatkozó 
mondatokra
Használat előtt ismerje meg az anyagra 
vonatkozó különleges utasításokat
Ne használja addig, amíg az összes biztonsági 
óvintézkedést el nem olvasta és meg nem 
értette
Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró 
felületektől távol tartandó. – Tilos a 
dohányzás
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő 
használata kötelező
Az előírt egyéni védőfelszerelés használata 
kötelező
Tűz esetén robbanásveszély

 Kivezetésre kerülő szimbólumok:



 Mit jelent?
Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz 
intenzitását, oxidáló hatású.
Tüzet vagy robbanást okozhat; 
erősen oxidáló hatású.

Például hol találhatjuk meg
Fehérítőszer, orvosi célú oxigén

 Példák az óvintézkedésre 
vonatkozó mondatokra
Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró 
felületektől távol tartandó. – Tilos a 
dohányzás
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő
/arcvédő használata kötelező.
A ruhák levetése előtt a szennyezett 
ruházatot és a bőrt bő vízzel 
azonnal le kell öblíteni.

 Kivezetésre kerülő szimbólumok:



 Mit jelent?
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Tűzveszélyes gáz
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol
Tűveszélyes aeroszol
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Tűzveszélyes szilárd anyag

Például hol találhatjuk meg
Lámpaolaj, benzin, körömlakklemosó

 Példák az óvintézkedésre vonatkozó 
mondatokra
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra 
permetezni.
Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró 
felületektől távol tartandó – Tilos a 
dohányzás
Az edény szorosan lezárva tartandó
Hűvös helyen tartandó
Napfénytől védendő

 Kivezetésre kerülő szimbólumok:



 Mit jelent?
Fémekre korrozív hatású lehet
Súlyos égési sérülést és 
szemkárosodást okoz

Például hol találhatjuk meg
Lefolyótisztítók, ecetsav, sósav, 
ammóniák gumi

 Példák az óvintézkedésre 
vonatkozó mondatokra
Apor/füst/gáz/köd/gőzök/perm
et belélegzése tilos
A használatot követően a(z) … -t
alaposan meg kell mosni
Védőkesztyű/védőruha/szemvéd
ő/arcvédő használata kötelező
Elzárva tárolandó
Az eredeti edényben tartandó

 Kivezetésre kerülő szimbólumok:



 Mit jelent?
Légúti irritációt okozhat
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Súlyos szemirritációt okoz
Bőrirritáló hatású
Lenyelve ártalmas
Bőrrel érintkezve ártalmas
Belélegezve ártalmas
Károsítja a közegészséget és a környezetet, mert a légkör felső 
rétegeiben lebontja az ózont

Például hol találhatjuk meg
Mosószerek, WC-tisztító szerek, hűtőfolyadék

Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
Belélegzés esetén: az érintett személyt friss levegőre kell vinni és 
olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon 
lélegezni
Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon 
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel
Szembe kerülés esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen 
megoldható. Az öblítés folytatása.
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

 Kivezetésre kerülő szimbólumok:



 Mit jelent?
Lenyelve halálos
Bőrrel érintkezve halálos
Belélegezve halálos
Lenyelve mérgező
Bőrrel érintkezve mérgező
Belélegezve mérgező

Például hol találhatjuk meg
Peszticidek, biocidek, metanol

 Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
A szájat ki kell öblíteni
Zárt edényben tárolandó
Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Ha bőrre kerül: óvatos lemosás bő szappanos vízzel
Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell 
vetni.
A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
Légzésvédelem használata kötelező
Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és 
olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon 
lélegezni
Elzárva tárolandó

 Kivezetésre kerülő szimbólumok:



 Mit jelent?
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
Károsítja a szerveket
Károsíthatja a szerveket
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Rákot okozhat
Feltehetően rákot okoz
Genetikai károsodást okozhat
Feltehetően genetikai károsodást okoz
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat

Például hol találhatjuk meg?
Terpentin, benzin, lámpaolaj

Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
Lenyelés esetén: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
TILOS hánytatni
Elzárva tárolandó
A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni
Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat
Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg 
nem értette
Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező
Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni
Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező
Belélegzés esetén: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell 
vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni

 Kivezetésre kerülő szimbólumok:



 Mit jelent?
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, 
hosszan tartó károsodást okoz
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan 
tartó károsodást okoz

Például hol találhatjuk meg?
Peszticidek, biocidek, benzin, 
terpentin

Példák az óvintézkedésre 
vonatkozó mondatokra
Kerülni kell az anyagnak a 
környezetbe való kijutását
A kiömlött anyagot össze kell 
gyűjteni

 Kivezetésre kerülő szimbólumok:





CLP szerinti veszélyességi 
osztályok és kategóriák 



Veszélyességi osztályok

1. Robbanóanyagok

2. Tűzveszélyes gázok

3. Tűzveszélyes aeroszolok

4. Oxidáló gázok

5. Nyomás alatt lévő gázok

6. Tűzveszélyes folyadékok

7. Tűzveszélyes szilárd anyagok

8. Önreaktív anyagok és keverékek

9. Öngyulladó folyadékok =Piroforos folyadékok

10. Öngyulladó szilárd anyagok = Piroforos szilárd anyagok

11. Önmelegedő anyagok és keverékek

12. Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek

13. Oxidáló folyadékok

14. Oxidáló szilárd anyagok

15. Szerves peroxidok

16. Fémekre maró hatású anyagok és keverékek = Fémekre korrozív hatású anyagok

FIZIKAI VESZÉLYEK



EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYEK

Veszélyességi osztályok

1. Akut toxicitás

2. Bőrmarás/bőrirritáció

3. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

4. Légzőszervi/bőr szenzibilizáció

5. Csírasejt-mutagenitás

6. Rákkeltő hatás

7. Reprodukciós toxicitás

8. Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció

9. Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció

10. Aspirációs veszély



KÖRNYEZETI VESZÉLYEK

Veszélyességi osztályok

1. A vízi környezetre veszélyes

2. Az ózonrétegre veszélyes





Kockázati osztályba 
sorolás




 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,

 kockázati osztály: a tűz esetén a veszélyeztetettséget, a
bekövetkező kár, veszteség súlyosságát, a tűz következtében
fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolás,

 mértékadó kockázati osztály: az építmény, az önálló
épületrész egészére vonatkozó besorolás, amely megegyezik a
kockázati egységek kockázati osztályai közül a legszigorúbbal,

 önálló épületrész: a szomszédos épületrészektől statikailag 
független, tűzgátló szerkezettel elválasztott épületrész, 
amelynek kiürítése a szomszédos épületrészeken való 
áthaladás nélkül biztosított,

Értelmező rendelkezés



Értelmező rendelkezés

Önálló rendeltetési egység:

OTÉK fogalom: meghatározott rendeltetés céljára önmagában
alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az
épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.
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közúti alagút
gyalogos aluljáró

felszín alatti vasútvonal

kilátó

ponyvaszerkezetű
állvány jellegű és szín 

Speciális építmény





 az anyagok tűzveszélyességi osztálya, 

 a kockázati egység kockázati osztálya, 

 az épület, az önálló épületrész és a speciális 
építmény mértékadó kockázati osztálya 

 alapján kell megállapítani.

A tűzvédelmi követelményeket




Kockázati egység:

 Az épület „felszabdalása” olyan egységekre, 
amelyeket veszélyeztetettség szempontjából azonosan 
kezelünk.

 Befolyásolja:

 Pl. lakó és közösségi alaprendeltetésnél

 épületen belüli elhelyezkedés

 benntartózkodók létszáma (helyiség)

 benntartózkodók menekülési képessége

Kockázati osztályba sorolás





Nagyon alacsony kockázat: NAK

Alacsony kockázat: AK

Közepes kockázat: KK

Magas kockázat: MK

Kockázati osztályok:





A B C D E

1
A kockázati egység kockázati 

osztálya
NAK AK KK MK

2

A kockázati egység legfelső 

építményszintjének 

szintmagassága, valamint a kilátó 

és az állvány jellegű építmény 

esetében a legmagasabb emberi 

tartózkodásra szolgáló járófelület 

magassága (m)

0,00-7,00 7,01-14,00 14,01-30,00 >30,00

3

A kockázati egység legalsó 

építményszintjének 

szintmagassága (m)

0,00 - -3,00 -3,01 - -6,00 -6,01 - -9,00 > -9,00

4

A kockázati egység legnagyobb 

befogadóképességű helyiségének 

befogadó-képessége, valamint a 

kilátó, a ponyvaszerkezetű 

építmény, az állvány jellegű 

építmény és szín esetében az 

építmény befogadóképessége (fő)

1-50 51-300 301-1.500 >1.500

Kockázati osztályba sorolás
1. táblázat





A B C

1
A kockázati egységben tartózkodók 

menekülési képessége

A kockázati egység 

kockázata

Egyes rendeltetések besorolása a 

menekülési képesség alapján (példák)

2 önállóan menekülnek NAK

 lakás, 

 iroda, 

 üzlet,

 kizárólag járóbeteg-ellátás,

 kereskedelmi szálláshely, 

 iskola 10 év feletti korosztály részére

 jellemzően menekülésben nem 

korlátozott személyek részére szolgáló 

szálláshelyek (kollégium, munkásszálló, 

hasonló rendeltetések),

múzeum, kiállítótér, templom, színház

3 segítséggel menekülnek AK

 óvoda, 

 iskola 6-10 éves korig, 

Kényszertartózkodás

4 előkészítés nélkül menthetők KK

 bölcsőde, 

 fekvőbeteg-ellátás, 

menekülésben korlátozott személyek 

lakóotthona,

5 előkészítéssel vagy azzal sem menthetők MK
 intenzív osztály, 

műtő,

Kockázati osztályba sorolás
2. táblázat





A B

1
Tárolási alaprendeltetésű kockázati egység tárolóhelyiségében tárolt anyagok, 

termékek, tárgyak jellemzői

A kockázati egység 

kockázata

2
Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített

termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül
NAK

3

Tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból

készített termék, tárgy; a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és

tárolóhelyiségenként legfeljebb 100 l/kg mennyiségű robbanásveszélyes anyag

AK

4

Tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból

készített termék, tárgy; a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és

tárolóhelyiségenként 100 l/kg-nál nagyobb, de legfeljebb 300 l/kg mennyiségben

robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag

KK

5

Tűzveszélyes és nem tűzveszélyes anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy;

a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és tárolóhelyiségenként 300 l/kg-

nál nagyobb mennyiségben robbanásveszélyes anyag

MK

6
Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolása legfeljebb 300 l/kg

mennyiségben
KK

7
Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolása 300 l/kg-nál nagyobb

mennyiségben
MK

8 Gépjárműtároló, max. 10 személygépkocsi NAK

Kockázati osztályba sorolás
3. táblázat





A B

Tárolási alaprendeltetésű kockázati egység tárolóhelyiségében tárolt anyagok, 

termékek, tárgyak jellemzői

A kockázati egység 

kockázata

9 Gépjárműtároló, 10-nél több személygépkocsi AK

10 Egyéb gépjárműtároló tehergépkocsi, autóbusz, trolibusz, egyéb gépjármű részére KK

11 Parkológépes vagy gépesített gépjárműtároló KK

12 Vasútijármű tároló KK

13 Légijármű-tároló - Repülőgép hossza max. 12 m, törzsszélessége max. 2 m AK

14 Légijármű-tároló - Repülőgép hossza >12 m vagy törzsszélessége > 2 m KK

15 Szemestermény-tároló AK

Kockázati osztályba sorolás
3. táblázat





A B C

1
Ipari, mezőgazdasági 

alaprendeltetés
Rendeltetés jellemzői

A kockázati egység 

kockázata

2
Állattartás

alom nélkül NAK

3 alommal AK

4

Asztalosműhely, - üzem, 

Faipari üzem, fűrészüzem, 

parkettagyártás

Bútorkészítő műhely, üzem

(fa és faalapú építőlemez 

alapanyagokból)

Faalapú termékek gyártása

KK

5 Autószerelő műhely, karosszéria 

lakatos műhely

ha a I-II. tűzveszélyességi fokozatú tartozó 

folyadékokkal történő alkatrészmosás minősítéssel 

rendelkező zárt berendezésben vagy a szabadban 

történik, vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú 

folyadékokkal történő alkatrészmosást nem végeznek

AK

6 egyéb esetben KK

7

Autófényező, - lakkozó

kizárólag vízbázisú festékekkel AK

8
szerves oldószeres festékek vagy fedőlakk 

felhasználása esetén
KK

Kockázati osztályba sorolás
4. táblázat





A B C

Ipari, mezőgazdasági 

alaprendeltetés
Rendeltetés jellemzői

A kockázati egység 

kockázata

9

Betonelem és gázbeton gyártás, 

téglagyártás, kerámia termékek 

gyártása

AK

10

Bitumenes termékek gyártása 

(szigetelőlemezek, tetőfedő 

anyagok)

KK

11 Borkészítés NAK

12 Cementgyár AK

13 Elektromos berendezések gyártása KK

14 Festék-, lakkgyártás kizárólag vízbázisú festékek gyártása AK

15 egyéb esetben KK

16 Filmstúdió AK

17 Horganyzó üzem NAK

18
Gipsz-, gipszkarton-, 

gipszrostlemezgyártás
NAK

Kockázati osztályba sorolás
4. táblázat





A B C

Ipari, mezőgazdasági 

alaprendeltetés
Rendeltetés jellemzői

A kockázati egység 

kockázata

19

Gépkocsigyártás, járműgyártás

présüzem NAK

20 karosszériaüzem AK

21
összeszerelő üzem, fényező üzem kizárólag 

vízbázisú festékekkel
AK

22 összeszerelő üzem, fényező üzem egyéb esetben KK

23 Gumigyártás KK

24 Gyertyagyártás KK

25
Huzal- és kábelgyártás

szigetelés nélküli huzalgyártás AK

26 szigetelt vezeték-vagy kábelgyártás KK

27 Malom KK

28

Műanyaggyártás

fröccsöntés AK

29 műszálgyártás, műanyaghabok gyártása KK

30 műgyantagyártás MK

Kockázati osztályba sorolás
4. táblázat




A B C

Ipari, mezőgazdasági 

alaprendeltetés
Rendeltetés jellemzői

A kockázati egység 

kockázata

31

Nyomda

kizárólag vízbázisú nyomdafestékekkel AK

32
szerves oldószeres nyomdafestékek felhasználása 

esetén
KK

33 Pálinkafőzde, likőrgyártás KK

34

Papírgyártás

cellulóz gyártás NAK

35 előkészítés és alappapírgyártás AK

36
félkésztermék és késztermék gyártása alappapírból, 

hullámpapírgyártás, kartondobozgyártás
KK

37 Sörgyártás AK

38 Sütőüzem, kenyérgyár, pékség AK

39

Tejüzem

tejfeldolgozás AK

40 tejpor- és proteingyártás KK

Kockázati osztályba sorolás
4. táblázat




A B C

Ipari, mezőgazdasági 

alaprendeltetés
Rendeltetés jellemzői

A kockázati egység 

kockázata

41 Terményszárítás KK

42
Üveggyártás, üvegfúvás

üveggyártás, laminálás, hőszigetelő üvegek 

konfekcionálása
NAK

üvegfúvás AK43

44 Vágóhíd NAK

45 Üzemanyagtöltő állomás AK

46 Varroda, szabászati tevékenység AK

47 Vegytisztítás KK

48 Zöldség-gyümölcstermesztés AK

Kockázati osztályba sorolás
4. táblázat




Meg kell határozni :

a) az épületet, önálló épületrészt alkotó kockázati 

egységeket, 

a) azok kockázati osztályait és azt követően 

b) az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati 

osztályát és 

b) speciális építmény esetén annak kockázati osztályát. 

A kockázat meghatározása




 ) A kockázati egység lehet

 önálló rendeltetési egység 

 szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja 

 speciális építmény 

 az épületnek, az önálló épületrésznek, a speciális 
építménynek

 a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy 
(tervező) általa meghatározott épületrész

A kockázat meghatározása




a) a lakások egymással, 

b) a lakások és a közösségi rendeltetésű önálló 
rendeltetési egységek, ha a közösségi rendeltetésű 
önálló rendeltetési egységek 

a) 1. melléklet 1. táblázatának 4. sora szerinti kockázata 
NAK vagy AK,

b) 1. melléklet 2-4. táblázata szerinti kockázata NAK és

c) beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezéssel való 
ellátottság esetén annak kiépítettsége a kockázati egység 
teljes területén azonos,

Azonos kockázati egységbe 
helyezhetőek




a) a lakások a közösségi és az ipari rendeltetésű önálló 

rendeltetési egységekkel, ha

a) a lakások 1. melléklet 1. táblázat szerinti kockázata NAK 
vagy AK,

b) a közösségi rendeltetésű és az ipari rendeltetésű önálló 
rendeltetési egységek 1. melléklet 1. táblázat szerinti 
kockázata NAK,

c) az ipari rendeltetésű önálló rendeltetési egység 
alapterülete legfeljebb 100 m2 és

d) beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezéssel való 
ellátottság esetén annak kiépítettsége a kockázati egység 
teljes területén azonos.

Azonos kockázati egységbe 
helyezhetőek




a) közlekedő helyiség, 

b) a rendeltetéssel összefüggő tárolásra szolgáló 
tárolóhelyiség, 

c) a legfeljebb 4 parkolóállással rendelkező 
gépkocsitároló helyiség,

d) villamos, valamint gépészeti helyiség,

e) ipari, mezőgazdasági, tárolási alaprendeltetés esetén 
a rendeltetéssel összefüggő szociális helyiség és az 
üzemviteli, adminisztratív tevékenységek ellátását 
biztosító helyiség.

A kockázati egység részét képezheti 





a) speciális építmény esetén a XII. fejezetben foglaltak 
alapján,

b) az 1. melléklet 4. táblázatában nem szereplő ipari, 
mezőgazdasági rendeltetés esetén 

a) a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős 
személy a tűzvédelmi helyzetet befolyásoló egyéb 
körülmények vizsgálatával, mérlegelésével

c) egyéb esetben az 1. melléklet 1-4. táblázata alapján kell 
meghatározni.

A kockázati egység kockázati 
osztályának meghatározása




Közúti alagutak:

 AK legfeljebb 300 m hosszú

 KK 300 m – 1000 m

 MK 1000 m hosszabb

Gyalogos aluljárók:

 AK: csak gyalogosforgalomra használt

 KK: üzletet vagy egyéb közönségforgalmi helyiség esetén

 Felszín alatti vasútvonal:

 KK: felszíni állomás és építmény

 MK: felszín alatti vasútvonal föld alatti állomásai, 
valamint a vonalalagutak

Speciális építmény kockázati 
osztályának meghatározása




Kilátó

 az 1. melléklet 1. táblázata szerint 

 Ponyvaszerkezetű építmények

 az 1. melléklet 1-2. táblázata 

Állvány jellegű építmények

 1. melléklet 1-4. táblázata 

 Szín építmények

 1. melléklet 1-4. táblázat 

Speciális építmény kockázati 
osztályának meghatározása




(3) Az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény 
mértékadó kockázati osztálya a (4) bekezdésben foglaltak 
kivételével megegyezik az abban lévő kockázati egységek 
kockázati osztályai közül a legszigorúbb kockázati osztállyal.

(4) Az épület, az önálló épületrész mértékadó kockázati 
osztálya a (3) bekezdés szerint megállapított kockázati 
osztálynál eggyel szigorúbb kockázati osztálynak felel meg 
akkor, ha az épület, az önálló épületrész befogadóképessége 
meghaladja 

a) NAK osztály esetén az 500 főt,

b) AK osztály esetén az 1500 főt,

c) KK osztály esetén a 3000 főt.

Mértékadó kockázati osztálya 
meghatározása



Kockázati osztályba sorolás

Kockázati egység lehet:

önálló rendeltetési egység

49

lakás



Kockázati osztályba sorolás

Kockázati egység lehet:

önálló rendeltetési egység

szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja

50

lakás

lakáslakás

lakás



Kockázati osztályba sorolás

Kockázati egység lehet:

önálló rendeltetési egység

szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja

51

lakás

lakáslakás

lakás

gktároló, 4 szgk.



Kockázati osztályba sorolás
52

lakás

lakás

lakás lakás

lakás

lakás

lakás

lakás

ügyvédi iroda

lakás

üzlet

mélygarázs

Kockázati egység lehet:



Kockázati osztályba sorolás
53

lakás

lakás

lakás lakás

lakás

lakás

lakás

lakás

ügyvédi iroda

lakás

üzlet 

mélygarázs

Kockázati egység lehet:



Kockázati osztályba sorolás
54

lakás

lakás

lakás lakás

lakás

lakás

lakás

lakás

ügyvédi iroda

lakás

színház 500 
fős nézőtérrel

mélygarázs

Kockázati egység lehet:





Tűzoltó készülékek




 A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben 

és veszélyességi övezetekben minden megkezdett 50 m2

alapterület után

 „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, 
tűzszakaszok és szabadterek alapterület minden 
megkezdett 200 m2-e után, de legalább szintenként

 „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, 
tűzszakaszok és szabadterek alapterület minden 
megkezdett 600 m2-e után, de legalább szintenként

 „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményekben, 
tűzszakaszokban és szabadtereken szükség szerint

Hatályos előírások




204. § (3) Tűzoltó készüléket kell készenlétben 

tartani

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább 
szintenként,

b) ahol e rendelet előírja és

 c) jogszabályban meghatározott esetekben

a 16. melléklet 2. táblázata szerint.

204. § (1) oltásteljesítményekhez tartozó 
oltóanyagegység-mennyiségeket a 16. melléklet 1. 
táblázata tartalmazza.

OTSZ 5.0





1 táblázat

Önálló rendeltetési 

egység vagy szabadtér 

alapterületig m2

Általános esetben

Robbanásvesz

élyes anyag 

tárolása

50 2 6

100 3 9

200 4 12

300 5 15

400 6 18

500 7 21

600 8 24

700 9 27

800 10 30

900 11 33

1.000 12 36

minden további 250 +2 +6

2 táblázatOltóanyag-

egység [OE]

MSZ EN 3-7 szabvány 

szerinti tűzosztály

MSZ EN 1866 

szabvány szerinti 

tűzosztály

A B

1 5A 21B

2 8A 34B

3 55B

4 13A 70B

5 89B

6 21A 113B

9 27A 144B

10 34A

12 43A 183B

15 55A 233B

16
I B

17
II B

18
III B

19
IV B




Oltóanyag-

egység [OE]

MSZ EN 3-7 szabvány 

szerinti tűzosztály

MSZ EN 1866 

szabvány szerinti 

tűzosztály

A B

1 5A 21B

2 8A 34B

3 55B

4 13A 70B

5 89B

6 21A 113B

9 27A 144B

10 34A

12 43A 183B

15 55A 233B

16
I B

17
II B

18
III B

19
IV B

Önálló rendeltetési 

egység vagy szabadtér 

alapterületig m2

Általános esetben

Robbanásvesz

élyes anyag 

tárolása

50 2 6

100 3 9

200 4 12

300 5 15

400 6 18

500 7 21

600 8 24

700 9 27

800 10 30

900 11 33

1.000 12 36

minden további 250 +2 +6

példa: 700 m2-es iroda




 1500 m2-es épület, 

 „A-B” 140 m2

 „C” 900 m2

 „D” 400 m2

 „E” 60 m2

 Tűzoltó készülék (28/2011 szerint)

 „A-B” 3 db

 „C” 5 db

 „D” 1 db

Példa: 28/2011 BM rendelet




Önálló rendeltetési 

egység vagy szabadtér 

alapterületig m2

Általános esetben

Robbanásvesz

élyes anyag 

tárolása

50 2 6

100 3 9

200 4 12

300 5 15

400 6 18

500 7 21

600 8 24

700 9 27

800 10 30

900 11 33

1.000 12 36

minden további 250 +2 +6

 140 m2 – 12 OE

 900 m2 – 11 OE

 400 m2 – 7 OE

 60 m2

18 OE





 140 m2 – 12 OE

 900 m2 – 11 OE

 400 m2 – 7 OE

 60 m2

 12 OE – 43A  183B – 1 db

 18 OE – 27A 144B – 2 db

 28/2011 szerint

„A-B” 3 db

„C” 5 db

„D” 1 db

Oltóanyag-

egység [OE]

MSZ EN 3-7 szabvány 

szerinti tűzosztály

MSZ EN 1866 

szabvány szerinti 

tűzosztály

A B

1 5A 21B

2 8A 34B

3 55B

4 13A 70B

5 89B

6 21A 113B

9 27A 144B

10 34A

12 43A 183B

15 55A 233B

16
I B

17
II B

18
III B

19
IV B

18 OE




 (2) Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési 

egységben

 „A” és „B” osztályú tüzek is előfordulhatnak és 

 a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan „A” és „B” 
osztályú tűz oltására alkalmas, 

 melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, 

 akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

204 §




 (5) A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdésben

meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek,
eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is
előírhatja.

 (6) A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen
hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó
készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására
a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan
használható, üzemképes állapotban kell tartani.

 (7) Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó
készülékek esetén legalább 2 l töltettérfogatú tűzoltó
készülékeket kell készenlétben tartani.

204 §



A nyilvántartási naplót a tűzvédelmi szabályzathoz csatolva kell tárolni.

A tűzvédelmi szabályzat készítésére nem kötelezett készenlétben

tartóknak – 5 db készenlétben tartott tűzoltó készülék alatt legfeljebb 5

db készenlétben tartott tűzoltó készülék esetén – nem kell nyilvántartási

naplót vezetni,

5-nél több készenlétben tartott tűzoltó készülék esetén a nyilvántartási

naplót a tűzvédelmi oktatási dokumentációhoz csatolva kell tárolni.

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
az 55/2012. (X. 29.) BM rendelet módosításával




(7) A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett 
ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról 
tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza

 a) a létesítmény nevét és címét,

 b) a tűzoltó készülékek típusjelét,

 c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely 
vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,

 d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának 
fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, 
középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát

 e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző 
személy nevét és aláírását.

264 §






 OTSZ 5.0 Záró rendelkezések (287 §)
 50/2011. (XII. 20.) BM 

 Tűzoltó készülék nem vehető át karbantartásra…
 Címkére vonatkozó előírások
 Műhely felszereltsége (biztonsági szelep beállító: „szükség 

esetén”; új: „tartályszárításra alkalmas gép, berendezés”)
 Karbantartás minden mozzanata

 ÚJ:
 Közép karbantartáskor a tűzoltó készülékek felszállócsövén

vagy belső hajtóanyag palackján maradandó módon jelöli:
 a) a karbantartás dátumát,
 b) a karbantartó szervezet nevét vagy azonosító jelét és
 c) a karbantartó személy aláírását

Karbantartás szabályai




A B C D

1

érintett műszaki megoldás

üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás

2 ciklusidő

dokumentálás 

szükségessége és 

módja

ciklusidő

dokumentálás 

szükségessége és 

módja

ciklusidő

dokumentálás 

szükségessége és 

módja

3 tűzoltó készülék 3 hónap (+ 1 hét)
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló
nincs követelmény

6 hónap (+ 1 

hónap) 1)

12 hónap (+ 1 

hónap), 2)

5 év (+ 2 hónap),

10 év (+ 2 hónap)

tűzvédelmi 

üzemeltetési napló

4

fali tűzcsap, vízforrások a 

természetes vízforrás 

kivételével, nyomásfokozó 

szivattyú, száraz oltóvízvezeték

6 hónap (+ 1 hét)
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló
12 hónap (+ 1 hét)

tűzvédelmi

üzemeltetési napló

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg

tűzvédelmi 

üzemeltetési napló

Ellenőrzés, karbantartás, 
felülvizsgálat 





Tűzoltó-vízforrások 
felülvizsgálata




A tűzoltó-vízforrások:

 üzemképességéről, 

 megközelíthetőségéről, 

 fagy elleni védelméről, 

 az előírt rendszeres 

 ellenőrzések, 

 karbantartások, 

 javítások és 

 nyomáspróbák 

 elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért 
felelős szervezet gondoskodik.

266 §




 (3) Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős 

szervezet a tűzoltóvízforrásokról nyilvántartással 
rendelkezik. 

A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző 
személy kötelessége.

 (4) A nyilvántartás tartalmazza:
a) a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását,

b) a felülvizsgálat időpontját,

c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-
bizonyítványának számát és

d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

267 §




 Száraztűzivízvezeték-rendszert ellenőrzése:

 félévenként kell felülvizsgálni és 

 ötévenként nyomáspróbázni.

 Föld alatti és föld feletti tűzcsapok

 Vízhozammérés (kérelem benyújtása előtt legfeljebb fél 
évvel)

 legalább félévenként felülvizsgálat

 évenként teljes körű felülvizsgálatot

 (7) A falitűzcsap-szekrények felülvizsgálata feleljen meg a 
vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal legalább 
egyenértékű biztonságot nyújtson.

269 - 270 §





 ) A szerelvényszekrények és szerelvényei, 
tartozékai legalább

 félévenkénti felülvizsgálat 

 évenként teljes körű felülvizsgálat

271 §




A föld alatti tűzcsaphoz elhelyezett állványcsövön az 

ötévenkénti nyomáspróba alkalmával illeszkedési 
próbával ellenőrizni kell a csatlakozó menet épségét, a 
föld alatti tűzcsap kifolyócsonkjával egyező csonkra 
függőleges helyzetben felszerelt állványcsövön a 
szerelvények zárt és nyitott állásában – a nyitott esetben 
a csonkok kupakkapoccsal zárt állapota mellett – 1,0 
MPa túlnyomású vízzel tömítettségi próbát kell végezni. 
A vizsgálat eredményes, ha 2 perc vizsgálati idő alatt a 
kiömlő ágakon és az állványcső egyéb részein szivárgás 
nem tapasztalható.

273 §




Medencék, tartályok (víztárolók) és egyéb vízforrások:

 félévenkénti felülvizsgálatáról, 

 ötévenkénti teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben 
tartásáért felelős szervezet gondoskodik. 

275§
(4) A természetes vízforrások, mint tűzoltóvízforrások 
felülvizsgálatakor a kialakítástól függően kell az előírásokat 
alkalmazni.

274 §




A B C D E F G

Az építmény megnevezése

Többszintes épületek Középmagas épületek Magas épületek

Egy-egy tűzszakaszában szükséges szintenkénti fali tűzcsapok

egyidejűség
Vízhozama 

(liter/perc/tűzcsap)
egyidejűség

Vízhozama 

(liter/perc/tűzcsap)
egyidejűség

Vízhozama 

(liter/perc/tűzcsap)

1 Legfelső padlószint magassága Legfeljebb 14 m 14 m-nél nagyobb és legfeljebb 30 m 30 m-nél nagyobb

2

Az építmény megnevezése

Egy-egy tűzszakaszában szükséges szintenkénti fali tűzcsapok

3 egyidejűség
Vízhozama 

(liter/perc/tűzcsap)
egyidejűség

Vízhozama 

(liter/perc/tűzcsap)
egyidejűség

Vízhozama 

(liter/perc/tűzcsap)

4 Lakóépület – - 2 150 2 200

5
Igazgatási, iroda- és oktatási 

épület 1 80 2 150 4 200

6
Egészségügyi, szociális 

intézmények, szállás épületek 2 100 3 150 4 200

7
Egyéb közösségi épületek

2 150 3 200 4 200

8
Ipari, mezőgazdasági, termelő, 

tárolási épületek 2 150 3 150 4 200

Fali tűzcsapok szintenkénti 
kialakítása





Tűzvédelmi Műszaki 
Megfelelőségi Kézikönyv

TMMK




 tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv: TMMK 

olyan tűzvédelmi dokumentáció, amely az építmény
építését, átalakítását, bővítését követően a megvalósult
tűzvédelmi adatokat, továbbá a használati feltételeket
tartalmazza, amelyekkel az építmény tűzvédelmi
szempontból biztonságosan üzemeltethető

Tűzvédelmi Műszaki 
Megfelelőségi Kézikönyv




 cél: a tűzvédelmi helyzet szinten-tartása

 eszköz: rendszeres felülvizsgálat

A rendeltetésben, használatban bekövetkezett
változásokhoz hozzá kell igazítani a tűzvédelmi
megoldásokat.

TMMK




Az építmény használatbavételét követő 60 napon 

belül az építmény tulajdonosának, társasház esetén a 
társasháznak 
 az 5 szintesnél magasabb lakóépületek,
 az 1.000 m2-nél nagyobb közösségi épületek,
 az 1.000 m2-nél nagyobb ipari épületek,
 a 3.000 m2 -nél nagyobb mezőgazdasági épületek,
 a 2.000 m2-nél nagyobb tárolási épületek vagy
 speciális építménynek minősülő közúti alagút, 

valamint felszín alatti vasút esetében.

A fentieket az e rendelet hatálybalépését követően 
használatba vett építmények esetében kell 
alkalmazni.

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi 
Kézikönyvvel kell rendelkeznie




 (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.

282 §




 (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. 

283 §




A TMMK tartalmazza

 az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit:

 aa) az építészeti kialakítást

 ab) a villamos rendszer és villámvédelem kialakítását

 ac) a felvonók és mozgólépcsők, speciális épületgépészeti 
rendszerek kialakítását,

 a tűzjelző berendezés, tűzoltó berendezés, vészhangosítási 
rendszer és hő- és füstelleni védelem kialakítását,

 a rajzi mellékletet,

 a TMMK készítőjének nevét, címét és jogosultságát és

 az 5 évenkénti felülvizsgálat elvégzését igazoló 
dokumentumot.

284 §





Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

Kocsis Antal

Tűz- és munkavédelem

+36 20 9704 355

skoda17@gmail.com


