
Tűzvédelem 

 

 

A biztonságtudomány (safety culture) az angolszász 
országokban már elterjedt fogalom és követelmény, 
amely szerint minden érintett személy figyelemmel 
kíséri, elemzi, feltárja a veszélyeztető körülményeket és 
törekszik a kockázatok csökkentésére.  

A rendszer mindezek mellett figyelembe veszi, hogy a 
teljes körű biztonságot nemcsak a saját, hanem a 
környezetünk különféle szintjének biztonsága 
garantálhatja. A tudatos tűz elleni felkészülés, a 
tudományos „előrelátás" csak akkor valósul meg a 
gyakorlatban, ha az eredményeket átveszi a 
szabályozás, a joggyakorlat, amely a nemzetközi 
együttműködés és közös fejlődés alapja. 

 

 

 

 

 

A biztonságtudomány integrált és komplex 
összetevői 

 



Tűzesetek megelőzése 

Tűzvédelem elemei 

Az Országgyűlés az Alaptörvényből 

és a nemzetközi szerződésekből 

eredő feladatok teljesítése 

érdekében, az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tüzek megelőzése, a tűzeseteknél, a 

műszaki mentéseknél való 

segítségnyújtás, és a tűz elleni 

védekezésben résztvevők jogainak, 

kötelezettségeinek, valamint a 

védekezés szervezeti, irányítási 

rendjének, személyi, tárgyi és 

anyagi feltételeinek szabályozására 

a tűz elleni védekezésről, a 

műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról szóló 1996. évi 

XXXI.  törvényt megalkotja. 



Tűzoltási feladatok ellátása 

Tűzesetek megelőzése 

Tűzvédelem elemei 



Tűzvizsgálat 

Tűzesetek megelőzése 
Tűzoltási feladatok ellátása 

Tűzvédelem elemei 



 
1 A tüzek keletkezésének megelőzése, 

A tűzvédelmi tevékenységnek mindig is a prevenció volt 
az egyik legfontosabb eleme 
 
Tűzmegelőzésnek tekintünk, tehát minden olyan 
intézkedést, amelynek célja a veszélyforrások, illetve 
hatásaik csökkentése, vagy megszüntetése.  
  
A tűzmegelőzés legfőbb feladata a létesítés és a használat 
során: 



2. a tüzek továbbterjedésének megakadályozása, 



3. a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítása.  



3/A. § (1) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat meghatározza az épületek, építmények 

létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi 

követelményeket, az elérendő biztonsági szintet. 

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló  

1996. évi XXXI. törvény 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető: 

 

- tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával, 

 

- a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási 

módszerek alkalmazásával,  

 

- a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy 

teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja. 



- tűzterjedés elleni védelem, 

- kiürítés, 

- hő és füst elleni védelem, 

- beépített tűzjelző berendezésekre vonatkozó szabályok, 

- tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények, 

- beépített tűzoltó berendezésekre vonatkozó szabályok, 

- tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv, 

- számítógépes szimuláció, 

- villamos és villámvédelmi berendezések. 

BM OKF honlapján közzétételre kerül 

3/A. § (2) A tűzvédelmi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős 

bizottság kidolgozza az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban 

meghatározott biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, 

számítási módszereket tartalmazó tűzvédelmi műszaki irányelveket. 

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról  

szóló 1996. évi XXXI. törvény 



XVIII. sz. 
Tűzrendészeti Pátens 1788. II. József 

 

XIX. sz. 
1882. augusztus 11-én kiadott 43,744 számú helyhatósági szabályrendelet a budapesti színházak 
tűzbiztonsága tárgyában  

 

 

XX. sz. 
a tűzrendészet újabb szabályozásáról szóló 180.000/1936. B. M. rendelet 

a tűzrendészetről szóló 4/1957. (XI. 19.) BM rendelet 

a tűzrendészetről szóló 1/1963. (VII. 5.) BM rendelet 

a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 4/1974. (VIII. 1.) BM rendelet 

az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 4/1980. (XI. 25.) BM rendelet (OTSZ) 

az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet (OTSZ) 

 

XXI. sz 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (OTSZ) 

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (OTSZ) 

 

 

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 

53/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ 5.0) 
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Főbb tűzvédelmi létesítési és használati szabályzók idősorrendben 



Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
I. Fejezet Általános rendelkezések 

II. Fejezet Értelmező rendelkezések 

III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek 

IV. Fejezet Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás 

V. Fejezet Általános szerkezeti követelmények 

VI. Fejezet Tűzterjedés elleni védelem 

VII. Fejezet Rendeltetéstől függő létesítési követelmények 

VIII. Fejezet Kiürítés 

IX. Fejezet Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények 

X. Fejezet Hő és füst elleni védelem 

XI. Fejezet Hasadó és hasadó-nyíló felületek 

XII. Fejezet Speciális építmények tűzvédelme 

XIII. Fejezet Villamos és villámvédelmi berendezések 

XIV. Fejezet Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések közös szabályai 

XV. Fejezet A beépített tűzjelző berendezésekre vonatkozó szabályok 

XVI. Fejezet A beépített tűzoltó berendezésekre vonatkozó szabályok 

XVII. Fejezet Éghető folyadékok és gázok tárolására, kimérésére vonatkozó létesítési követelmények 

XVIII. Fejezet Használati szabályok     

XIX. Fejezet Éghető folyadékok és gázok használati szabályai 

XX. Fejezet Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 

XXI. Fejezet Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv 

XXII. Fejezet Záró rendelkezések 

20 melléklet 
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Kihirdetését követő 90. napon lép hatályba 

. 

A rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet rendelkezéseinek megfelelően 

készített  

tűzvédelmi tervdokumentáció is benyújtható,  

 

- ha az annak készítésére vonatkozó tervezői szerződést e rendelet hatálybalépését 

megelőző 180 napnál nem korábban kötötték meg. 

90 nap 90 nap 

kihirdetés 

XXII. Fejezet Záró rendelkezések 

tűzvédelmi tervezés  

szerződés napja  hatályba lépés 

2015. március 5. 2014. december 5. 2014. december 5. 2014. augusztus 27. 2014. augusztus 27. 



I. Fejezet Általános rendelkezések 

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció - email: info@flamella.hu tel.: (30)2512812 fax: (1) 240 8092 



OTSZ hatálya  

nem terjed ki  

- bányák föld feletti területére 

- bányák földalatti térségeire 

- atomenergia alkalmazására szolgáló 

sajátos építmények  

- robbanó- és robbantóanyagokra 

- pirotechnikai termékekre  

- meglévő építmény, építményrész átala-

kítása, bővítése, korszerűsítése, 

helyreállítása, felújítása, rendeltetésének 

módosítása esetén az átalakítás 

mértékének, körének megfelelően  

- új építményre 

a vonatkozó műszaki követelmények tűzvédelmi 

rendelkezéseit vagy azzal egyenértékű 

megoldást, kialakítást kell alkalmazni. 

Ha a rendelet nem tartalmaz  

az esetekre előírást 

I. Fejezet Általános rendelkezések 



II. Fejezet  

Értelmező rendelkezések 

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció - email: info@flamella.hu tel.: (30)2512812 fax: (1) 240 8092 



II. Fejezet Értelmező rendelkezések 
200 értelmező rendelkezés  

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 

1.ipari-mezőgazdasági alaprendeltetés: ipari, mezőgazdasági rendeltetésű önálló rendeltetési 

egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, 

2.közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó 

kockázati egység alaprendeltetése, 

3.lakó alaprendeltetés: lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és ehhez tartozó 

rendeltetésű helyiségeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,  

4.tárolási alaprendeltetés: tárolási rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati 

egység alaprendeltetése, 

vegyes alaprendeltetés: eltérő alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységeket tartalmazó 

kockázati egység alaprendeltetése  

állvány jellegű építmény: olyan építmény, melynek tartószerkezete a használati célnak megfelelő 

állékonysági teljesítményre méretezett, külső térelhatároló falszerkezettel nem rendelkezik, az 

építményen bizonyos magasságban rendeltetést és emberi tartózkodásra szolgáló járófelületet 

alakítanak ki,  

 

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,  

 

önálló épületrész: a szomszédos épületrészektől statikailag független, tűzgátló szerkezettel 

elválasztott épületrész, amelynek kiürítése a szomszédos épületrészeken való áthaladás nélkül 

biztosított, 


