
Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását 
végzők 

(4) 
2022. 

 
Általános rész 

I. Valamennyi foglalkozási ág és munkakör vonatkozásában egy oktatási óra 45 perces. 
II. Minden foglalkozási ág, munkakör esetében oktatni kell a tűz jelzésére vonatkozó alábbi 

információkat: 
A tűz jelzésekor legalább az alábbi adatokat közölni kell a jelzésfogadó ügyelettel (112-es 

hívásfogadó központ, katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányítási ügyelet, tűzoltósági ügyelet): 
a tűzeset, káreset helye, 

a tűzre, veszélyeztetésre vonatkozó adatok (mi ég, mit veszélyeztet), 
az esemény mérete, kiterjedése, 

a bejelentő személy neve, telefonszáma. 
4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, 
javítását végzők 

4.1. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról: 
1. §, 2. § (1), 4. § a)-c), h)-m), t)-u), 5. § (1)-(2), 6. §, 8. §, 11. §, 13. § (1), (4)-(6), (8), 13/A. §, 15-20. 
§, 21. § (1), (5)-(6), 22. §, 43. §, 48. § (2). 

4.2. 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, 
a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról: 1. § 
(1) c), fb), (2) i), (3) b), d), h), i), l), 2. §, 7. §, 9. §, 1. melléklet. 

4.3. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról: 
I. fejezet, Általános rendelkezések: 1. §. 
II. fejezet, Értelmező rendelkezések: 4. § (2) bekezdés 43., 68-69., 78-79., 105., 148., 153., 155., 

156., 159., 172., 176., 177., 180., 185., 188-190. pontjai. 
III. fejezet, Védelmi célok és tervezési alapelvek: 5-7. §. 
IV. fejezet, Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás: 8-9. §. 
V. fejezet, Általános szerkezeti követelmények: 13-14. §, 15. § (1), 16. § (1), 2. melléklet 1. 

táblázat 21-23 sor. 
VI. fejezet, Tűzterjedés elleni védelem: 17 § (1), 19-20. §, 22. § (1)-(2), 27. §, 29. § (2). 
VII. fejezet, Rendeltetéstől függő létesítési követelmények: 33. § (1), (3)-(5), (7), 36. § (2)-(3), 

37. § (2)-(3), 40. § (2), 41. § (2). 
VIII. fejezet, Kiürítés: 56. § (2). 
X. fejezet, Hő és füst elleni védelem: 88. § (2), 93. § (4), 94. § (1)-(2), 98. § (5)-(6), 9. melléklet 5. 

táblázat. 
XII. fejezet, Speciális építmények tűzvédelme: 111. § (2), 116. § (1)-(2), (7), 118. § (4), 123 § 

(1). 
XVIII. fejezet, Használati szabályok: 151. §. 
XX. fejezet, Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat: 248-252. §, 18. melléklet 13-14, 20. sor. 
4.4. 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 

munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi 
szakvizsga részletes szabályairól: 1. § (1)-(2), 3. § (5)-(6), 6. §, 7. §, 8. § (3), (5)-(6), 9. §. 

4.5. 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az építési termékek forgalmazására 
vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről: 2. cikk 1-2., 4-5., 11., 13. pont, 4. cikk, 6. cikk (1)-(4) pont, 7. cikk, 14. cikk, 
III. és V. melléklet. 

4.6. 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének 
és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól: 2. § 5., 9., 13-17., 
3. §, 4. § (1)-(3), (4) a)-c), (5)-(7), 5. §, 7. §, 10. §, 12. §, 1. melléklet 35. cím 4 pontja. 

 
 



4.7. Magyarországon érvényes teljesítménynyilatkozattal rendelkező, gyártó(k) által kiadott 
beépítési útmutatók, a javításra, felülvizsgálatra, karbantartásra vonatkozó utasítások az alábbi 
termékek esetében: 

- gyárilag csukószerkezettel szerelt tűzgátló vagy füstgátló ajtók vagy kapuk, 
- csukószerkezet nélküli tűzgátló vagy füstgátló ajtók vagy nyitható ablakok, 
- szerelt falszerkezetbe építhető tűzgátló vagy füstgátló ajtók vagy nyitható ablakok, 
- falazott falszerkezetbe építhető tűzgátló ablakok vagy kapuk. 
Hatályos tűzvédelmi műszaki irányelvek tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek 

beépítésére, felülvizsgálatára, karbantartására, javítására vonatkozó részei: 
4.8. Tűzterjedés elleni védelem TvMI. 
4.9. Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői TvMI. 
4.10. Felülvizsgálat és karbantartás TvMI. 
Az alábbiakban felsorolt hatályos nemzeti szabványok tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítésére, 

javítására, karbantartására vonatkozó részei: 
4.11. MSZ EN 14351 Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. 
4.12. MSZ EN 16034 Bejárati ajtók, ipari, kereskedelmi, garázsajtók és nyitható ablakok. 

Termékszabvány, teljesítményjellemzők. Tűzállósági és/vagy füstgátlási jellemzők. 
4.13. MSZ EN 15269 Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási 

vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 
4.14. MSZ EN 1125 Zárak és épületvasalatok. Menekülőutakpánikajtózárai vízszintes 

működtetőrúddal. 
4.15. MSZ EN 1154 Zárak és épületvasalatok. Szabályozottan működő ajtócsukó eszközök. 

Követelmények és vizsgálati módszerek. 
4.16. MSZ EN 1155 Zárak és épületvasalatok. Villamos működtetésű rögzítőberendezések 

nyílóajtókhoz. 
4.17. MSZ EN 14637 Zárak és épületvasalatok. Villamos szabályozású rögzítőrendszerek tűz-

/füstgátló ajtórendszerekhez. 
Javasolt szakirodalom: 
4.18. Dr. Beda László PhD, Égés- és Oltáselmélet, SZIE Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar. 
4.19. MSZ EN 13501-1 Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: 

Osztályba sorolás a tűzveszélyességi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával. 
4.20. MSZ EN 13501-2 Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: 

Osztályba sorolás - a szellőzési rendszerek kivételével - a tűzállósági vizsgálatok eredményeinek 
felhasználásával. 

4.21. MSZ EN 14600 Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonságú ajtók, kapuk és nyitható ablakok. 
Követelmények és osztályba sorolás (hatályon kívül). 

A tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzés szervezett előadások keretei között megtartandó 
oktatási óraszámai: 

alapképzés (felkészítő tanfolyam): 8 óra, 
alapképzés távoktatás formájában: 4 óra, 
ismételt szakvizsgára felkészítő képzés (továbbképzés): 4 óra, 
ismételt szakvizsgára felkészítő képzés távoktatás formájában: 2 óra. 

 
JOGSZABÁLYOK 

4.1. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról: 
1. §, 2. § (1), 4. § a)-c), h)-m), t)-u), 5. § (1)-(2), 6. §, 8. §, 11. §, 13. § (1), (4)-(6), (8), 13/A. §, 15-20. 
§, 21. § (1), (5)-(6), 22. §, 43. §, 48. § (2). 

 
Hatályos: 2022.01.01.- 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A törvény hatálya 



1. § (1)3 E törvény hatálya kiterjed 
a)4 Magyarország területén tartózkodó magánszemélyekre; 
b)5 Magyarország területén levő jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezeteire, ha ezekre vonatkozóan jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként 
nem rendelkezik, ezek hiányában a viszonosság irányadó; 

c)6 Magyarország területén folytatott, a tűzvédelemre kiható valamennyi tevékenységre és a 
tűzoltóság által végzett műszaki mentésre. 

(2) A diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező személyekre a nemzetközi 
szerződésekben foglaltak, ezek hiányában a viszonosság az irányadó. 

(3)7 A viszonosság fennállása tekintetében az igazságügyért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős 
miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter együttes nyilatkozata az irányadó. 

(4)8 A törvény hatálya nem terjed ki a bányák föld alatti részeire. 
2. § (1)9 A tűzvédelemmel és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket az e törvény 

hatálya alá tartozóknak a jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak 
szerint kell teljesíteni. 

Értelmező rendelkezések 

4. § E törvény alkalmazásában 
a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 

javakra, illetve azokban károsodást okoz; 
b) tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem): a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok 

ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása; 
c) tűzmegelőzés: a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, 

illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során 
megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok 
érvényesítésére irányuló tevékenység; 

d)14 tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány: a magyarországi kijelölt tanúsító vagy az Európai 
Bizottságnál megfelelőségértékelési eljárás elvégzésére bejelentett szervezet által kiadott 
dokumentum, amely bizonyítja, hogy a tűzoltó-technikai termék, vagy a tűz- vagy robbanásveszélyes 
készülék, gép, berendezés megfelel a tűzvédelmi, biztonságossági követelményben meghatározott 
tűzvédelmi előírásoknak; 

h)16 tűzoltó-technikai termék: a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás megkönnyítésére, a 
tűzkár csökkentésére vagy a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés, eszköz, 
tűzoltó készülék, oltóanyag, amely nem tartozik a j) pont szerinti építési termék fogalmába, valamint a 
tűzoltóság által a tűzoltás, műszaki mentés során használt jármű, felszerelés, hírközlő eszköz, 
védőeszköz; 

i)17 tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés: olyan szerkezet, amelyet az anyagok és 
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 
2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 
1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 

ia) tűzveszélyes gázok, 
ib) tűzveszélyes aeroszolok, 
ic) tűzveszélyes folyadékok, 
id) tűzveszélyes szilárd anyagok, 
ie) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek, 
if) piroforos folyadékok, 
ig) piroforos szilárd anyagok, 
ih) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és 

keverékek, 
ii) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadékok, 
ij) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyagok vagy 



ik) A, B, C vagy D típusú szerves peroxidok 
veszélyességi osztályai és kategóriái egyikébe tartozó anyag vagy keverék előállítására, 

feldolgozására, használatára, tárolására vagy kimérésére terveztek és gyártottak; 
j)18 építési termék: minden olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak 

forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék és amelynek 
teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények 
tekintetében nyújtott teljesítményét; 

k)19 szabvány: egy elismert szabványügyi testület által ismételt vagy folyamatos alkalmazás céljára 
elfogadott műszaki előírás, amelynek betartása nem kötelező és amely a következő kategóriák 
valamelyikébe tartozik: nemzetközi szabvány, európai szabvány, harmonizált szabvány, nemzeti 
szabvány; 

l)20 tűzvédelmi, biztonságossági követelmény: az építési termék, tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy 
robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés tűzvédelmi, biztonságossági tulajdonságát, jellemzőjét 
megállapító műszaki előírás; 

m)21 teljesítménynyilatkozat: az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, amely az 
építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen 
igazolja; 

t)28 műszaki előírás: műszaki tartalmú alapdokumentum, mely lehet európai uniós jogi aktus, 
jogszabály, harmonizált, európai vagy nemzeti szabvány, európai műszaki értékelés, nemzeti műszaki 
értékelés, hatályos építőipari műszaki engedély vagy műszaki irányelv; 

u)29 építményszerkezet (épület- vagy műtárgyszerkezet): az építmény építési termékekből 
meghatározott céllal összeépített olyan eleme, amellyel szemben tűzvédelmi követelmény létezik; 

A tűzjelzés 

5. § (1)35 Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 
hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a 
tűzoltóságnak (a továbbiakban: jelzésfogadó), vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a 
mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (közös 
önkormányzati hivatalnak). 

(2) A törvény hatálya alá tartozók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket 
kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani. 

A tűzoltás 

6. § (1) A törvény hatálya alá tartozók a tűzoltásban, a műszaki mentésben – ellenszolgáltatás nélkül 
– életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével 
kötelesek közreműködni. 

(2)40 Azokat a változásokat, amelyek a településen vagy a létesítményben a tűzoltást 
befolyásolhatják, a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó 
készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak vagy önkormányzati tűzoltóságnak, illetve 
az érintett létesítményi tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni. 

8. § (1) A tűzoltóság fenntartója a Polgári Törvénykönyv szerződésen kívül okozott kárért való 
felelősségre vonatkozó szabályai szerint köteles a tűzoltóság által a tűzoltás, a műszaki mentés vagy a 
tűzoltással, illetve műszaki mentéssel kapcsolatos gyakorlatok során, azokkal közvetlen 
összefüggésben harmadik személynek okozott, más forrásból meg nem térülő kárért – az elmaradt 
vagyoni előny kivételével – a kártérítés megfizetésére. 

(2) A tűzoltóság fenntartója a Polgári Törvénykönyv sérelemdíjra vonatkozó szabályai szerint 
köteles a tűzoltóság által a tűzoltás, a műszaki mentés vagy a tűzoltással, illetve műszaki mentéssel 
kapcsolatos gyakorlatok során – azokkal közvetlen összefüggésben – harmadik személynek okozott 
személyiségi jogsértésért sérelemdíj megfizetésére. 

(3) A tűzjelzésben, tűzoltásban, műszaki mentésben a 7. § (2) bekezdése alapján közreműködő által 
a tűzoltás, a műszaki mentés során okozott kárt, illetve személyiségi jogsértést úgy kell tekinteni, 
mintha azt a tűzoltóság okozta volna. Mentesül a tűzoltóság a felelősség, illetve a sérelemdíjjal való 



helytállás alól, ha bizonyítja, hogy őt a közreműködő utasításokkal való ellátásában és felügyeletében 
felróhatóság nem terheli. 

(4) A tűzjelzésben, tűzoltásban, műszaki mentésben a 7. § (2) bekezdése alapján közreműködők a 
közreműködésükkel, járműveik, eszközeik, felszereléseik igénybevételével közvetlen összefüggésben 
keletkezett, más forrásból meg nem térülő káruk megtérítésére – az elmaradt vagyoni előny kivételével 
–, illetve a személyiségi joguk megsértése esetén követelhető sérelemdíj megfizetésére a Polgári 
Törvénykönyv szerződésen kívül okozott kárért való felelősségre, valamint sérelemdíjra vonatkozó 
szabályai szerint tarthatnak igényt a tűzoltóság fenntartójától. 

(5) Nem kell megtéríteni annak a kárát, illetve nem tarthat igényt sérelemdíjra az, aki a tüzet 
szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta. 

(6) Köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett költségek 
megtérítésére az, aki 

a) a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta; 
b) a tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő jelzést adott; 
c) gondatlansága miatt téves automatikus tűzátjelzés keletkezett. 

(7) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a költségek megtéríttetése céljából jogosult a (6) 
bekezdésben meghatározott személyek nevének, lakcímének kezelésére. 

(8) A (7) bekezdésben meghatározott adatot a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az adat 
rögzítésétől számított 5 évig kezeli. 

II. Fejezet 

A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOK46 

Tűzvédelmi hatósági feladatok 

11. §47 (1) A tűzvédelmi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben 
a) engedélyezi a kérelmezett jog gyakorlását, 
b) a hatáskörébe utalt ügyekben ellenőrzi a kötelezettségek betartását, 
c) az előírások megsértése esetén korlátozza vagy megtiltja az üzemeltetés, a tevékenység 

folytatását, 
d) a kötelezettségeiket megsértőkkel szemben figyelmeztetést alkalmaz vagy tűzvédelmi bírságot 

szab ki, valamint 
e) a tűzesettel kapcsolatban tűzvizsgálati eljárást folytat le és tűzeseti hatósági bizonyítványt ad ki. 
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott tűzvédelmi bírság fizetésére a magánszemélyek, a 

jogi személyek, és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei kormányrendeletben 
meghatározottak szerint kötelezhetők. 

(3)50 A honvédelemért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások kivételével 
közigazgatási szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható az alábbi közigazgatási szabályszegések 
miatt indult közigazgatási hatósági eljárásokban: 

a) tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő, 
b) tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő, 
c) kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárvatartása a nyílászáró vészeseti 

nyithatóságának biztosítása nélkül, 
d) épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan 

tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, 
továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges 
átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése, 

e) szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel vagy oltóvíz-felhasználás 
akadályozása, 

f) a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása, 
g) tűzoltó készülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével), 



h) jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának 
elmulasztása, 

i) ha az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, 
illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem 
gondoskodik a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja. 

 
Tűzmegelőzési feladatok49 

13. §55 (1)56 Olyan építési termék hozható forgalomba – az egyedi, hagyományos, természetes, 
bontott vagy műemléki felhasználású építési termék kivételével –, amely rendelkezik az építési termék 
építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályairól szóló jogszabályban meghatározott, beépítéshez szükséges iratokkal. 

 (4)59 A 305/2011/EU rendelet hatálya alá nem tartozó építményszerkezet műszaki előírásban 
meghatározott tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét, az alábbi módok valamelyike 
szerint kell igazolni: 

a) Magyarországon vagy az Európai Unióban akkreditált vizsgáló laboratórium által elvégzett 
vizsgálati jelentés vagy a vizsgáló laboratórium ez alapján kiadott nyilatkozata, 

b) a vonatkozó Eurocode szabványok alapján elvégzett tűzállósági vagy tűzvédelmi méretezés, a 
méretezésnek megfelelő kivitelezést igazoló felelős műszaki vezető építési napló bejegyzése, 

c) szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium igazolása alapján a felelős műszaki 
vezető építési napló bejegyzése, 

d) a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség igazolására a felelős műszaki vezető építési napló 
bejegyzése, amennyiben az adott összetételű építményszerkezet tűzvédelmi teljesítményét a 
jogszabály vagy tűzvédelmi műszaki irányelv meghatározza, 

e) az e törvény 47. § (2) bekezdés 26. pontja alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott 
esetben a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nyilatkozata. 

 (6) Az (5) bekezdésben foglalt termékek esetén a védelem egyenértékűségét tűzvédelmi hatóság 
vizsgálhatja. 

 (8) Az (1)–(3) bekezdés szerinti termék forgalomba hozatalához, forgalmazásához, beépítéséhez 
kiadott iratot, uniós jogi aktusokban és magyar jogszabályokban meghatározott módon vissza kell 
vonni, ha a termék nem felel meg az abban megállapított tulajdonságoknak, feltételeknek. 

13/A. §60 (1)61 A 13. § (1)–(3) bekezdésében felsorolt termékek tűzvédelmi, biztonságossági 
követelményeknek való megfelelősége tekintetében a tűzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti 
hatósági feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: piacfelügyeleti hatóság) jár el. 

(2)62 Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a rendeltetésszerűen használt 13. § 
(1)–(3) bekezdése szerinti termék tűzvédelmi szempontból veszélyezteti a biztonságot, megtiltja annak 
forgalomba hozatalát, forgalmazását, beépítését, felhasználását és piacfelügyeleti bírságot szabhat ki. 

(3)63 A 13. § (1)–(3) bekezdés szerinti, a forgalomba hozatalhoz, forgalmazáshoz, beépítéshez 
szükséges irattal nem rendelkező termék forgalomba hozatalát, forgalmazását, beépítését a 
piacfelügyeleti hatóság megtiltja és piacfelügyeleti bírságot szabhat ki. 

(4)64 
(5)65 A végleges döntéssel kiszabott piacfelügyeleti bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott 

összeget késedelmi pótlék terheli, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. 

(6)66 A piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét e törvény, a termékek 
piacfelügyeletéről szóló törvény, jogszabályok, valamint műszaki előírások alapján gyakorolja. 

 
 

III. Fejezet 
A MAGÁNSZEMÉLYEK, A JOGI SZEMÉLYEK, VALAMINT A MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK 

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZETEINEK TŰZVÉDELEMMEL 
ÉS MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI 

A magánszemélyek tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai 



15. § (1) A magánszemélyeknek meg kell ismerniük és meg kell tartaniuk, illetőleg meg kell 
tartatniuk a tulajdonukban, használatukban levő épületek, lakások, járművek, gépek, berendezések, 
eszközök és anyagok használatára és működtetésére vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat. 

(2)72 A magánszemélyek kötelesek gondoskodni az (1) bekezdésben felsoroltaknak a jogszabályban 
meghatározott tűzvédelmi felülvizsgálatáról, és biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét. 

16. § A magánszemélyeknek meg kell ismerniük a tűzesetek és a műszaki mentést igénylő balesetek, 
káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket. 

17. § A magánszemélyek kötelesek gondoskodni arról, hogy a nevelésük, felügyeletük alatt álló 
személyek a 15. § (1) bekezdésében foglalt tűzvédelmi ismereteket megszerezzék, és tevékenységük 
során ne okozzanak tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt. 

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és 
magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tűzvédelemmel és műszaki 

mentéssel kapcsolatos feladatai 

18. § (1)73 A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai 
rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a 
jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi 
körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. 

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek 
a)74 a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló – jogszabályban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi 

berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, 
időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni; 

b) a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében – előzetes 
egyeztetés alapján – a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni; 

c)75 a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki 
mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani; 

d) biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét. 
(3) Az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek 

biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata. 
18/A. § (1) A tűzvédelmi, gazdasági és műemléki szempontból kiemelt fontosságú létesítményekre 

külön jogszabályban meghatározottak szerint a hivatásos tűzoltóság Tűzoltási és Műszaki Mentési 
Tervet (a továbbiakban: TMMT) készít. 

(2) A létesítmény és a hozzá tartozó terület felett a rendelkezési jogot gyakorló a tűzoltóság írásos 
megkeresésére a TMMT elkészítéséhez szükséges műszaki és kapcsolattartási adatokat 30 napon belül 
köteles a hivatásos tűzoltóság rendelkezésére bocsátani. 

(2a) A TMMT elkészítéséhez szükséges kapcsolattartási adatként a hivatásos tűzoltóság 
a) a létesítmény, a terület tűzvédelméért felelős személy nevét, telefonszámát, 
b) a létesítmény, a terület műszaki vonatkozásban meghatározott felkészültségű szakembereinek 

nevét és telefonszámát 
a létesítménynél vagy a területen betöltött feladatkör, munkakör fennállásáig vagy a 
létesítmény TMMT készítésére vonatkozó kötelezettségének megszűnéséig kezeli. 
(3) Az adatszolgáltatásra kötelezett a szöveges formátumú adatokat elektronikus úton, míg a 

műszaki rajzos, grafikus formátumúakat nyomtatott és elektronikus változatban kell átadnia a 
tűzoltóság részére. 

(4) Az adatokban bekövetkezett változásokat a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 
írásban 8 napon belül be kell jelenteni a hivatásos tűzoltóságnak. 

(5) A hivatásos tűzoltóság a részére átadott adatokat harmadik fél részére nem adhatja át, azokat a 
csak Tűzoltási Műszaki Mentési Tervek készítéséhez használhatja fel. 

19. §77 (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek 
tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha 

a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, 



b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a 
legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy 

c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek. 
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a 

munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások 
szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és 
betartsák. 

 (3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, 
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell 
gondoskodniuk, ha 

a)83 fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, 
tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége 
meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget, 

b)84 mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a 
szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, vagy 

c)85 
d) olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek, 
da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található, 
db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy 
dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, 

oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt. 
19/A. §78 A jogszabályban meghatározott lakó- és üdülőegységre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, 

a riasztás, a menekülés lehetséges módozatait, a tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó 
előírásokat az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok tartalmazzák. 

20. §(1)79 A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály 
megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő 
növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a 
tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni. 

 (2)80 Minden tűz- vagy robbanásveszélyes technológia bevezetése, forgalomba hozatala, ezek 
hiányában alkalmazása előtt a gyártó, forgalmazó, importőr vagy meghatalmazott képviselő, ezek 
hiányában a megrendelő vagy alkalmazó köteles a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából 
szükséges vizsgálatokat, legalább a kijelölt tanúsító szervezetekre vonatkozó követelményeknek 
megfelelő vagy akkreditált szervezettel elvégezni vagy elvégeztetni, és a vizsgálatok eredményét a 
tűzvédelmi hatóság kérésére rendelkezésre bocsátani. 

21. §82 (1)83 Jogszabályban meghatározott esetben az építészeti-műszaki tervdokumentáció része a 
tűzvédelmi dokumentáció, amely tartalmazza törvény és annak végrehajtási rendeletében előírt 
tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés dokumentálását tervekkel és műszaki leírásokkal. 

 (5)87 A felelős műszaki vezető – annak hiányában a kivitelező – köteles a végleges építési 
engedélyben, a tűzvédelmi dokumentációban és a műszaki előírásokban szereplő tűzvédelmi 
követelményeket a kivitelezés során megtartani, megvalósítani, a tervezési hiányosságok 
megszüntetését a tervezőnél és a beruházónál kezdeményezni. 

(6)88 A felelős műszaki vezetőnek – annak hiányában a kivitelezőnek – az építőipari kivitelezési 
tevékenységek befejezését követően az (5) bekezdésben foglaltak érvényesítéséről írásban kell 
nyilatkoznia. 

22. § (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint a felsőoktatási 
intézményekben a tanulmányi követelményekbe építve, továbbá a szaktanfolyamokon, 
továbbképzéseken oktatni kell az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi 
ismereteket. Az oktatásról a nevelési-oktatási intézmény és az oktatást végző szerv köteles 
gondoskodni. 

(2) Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi 
szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott 
foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző 
köteles megszervezni. 



(3)93 A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő 
családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, 
tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt 
elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. 

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a 
tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem 
rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja. 

VI. Fejezet 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

43. § (1) Tűzvédelmi bírság fizetésére a magánszemélyek, a jogi személyek, és ezek jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetei kormányrendeletben meghatározottak szerint 
kötelezhetők. 

(2)149 A tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot a jogszabályban előírt tűzvédelmi kötelezettségek 
megsértése esetén szabhat ki. 

(3)150 A végleges döntéssel kiszabott tűzvédelmi bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget 
késedelmi pótlék terheli, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában 
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. 

(4)151 A tűzvédelmi bírság helyszíni bírságként is kiszabható. 
48. § (2)229 A 2013. július 1. előtt a tűzoltó-technikai termékként kezelt építési termékekre kiadott, 

2013. július 1-jéig hatályukat nem vesztett tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványok és forgalmazási 
engedélyek – az azokban meghatározott érvényességi időtől függetlenül – 2016. július l-jéig 
hatályosak. 
 
4.2 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a 
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról: 1. § (1) 
c), fb), (2) i), (3) b), d), h) HK., i), l), 2. §, 7. §, 9. §, 1. melléklet. 

Hatályos: 2001.01.01.- 
 

I. FEJEZET 

A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEK ÉS A TŰZVÉDELMI 
HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES SZABÁLYAI 

1. Első fokú tűzvédelmi hatóságként eljáró hatóságok 

1. § (1) c)3 a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési 
és használati szabályok betartását, továbbá – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – járművön 
a tűzvédelmi használati szabályok betartását, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről 
és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésének 
hatálya alá nem tartozó tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet ellenőrzi, 

fb) a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az 
engedélyezett tevékenységtől kedvezőtlenül eltérnek, 

(2) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 
szervét (a továbbiakban: területi szerv) jelöli ki, amely 

i)22 a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi 
szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a tűzvédelmi szakvizsga megtartását, továbbá 
dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok érvénytelenítéséről, 

(3) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi 
szervét (a továbbiakban: központi szerv) jelöli ki, amely 

b) az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól eltérést engedélyezhet, 
d) a külön jogszabályban meghatározott esetekben dönt a védelem egyenértékűségéről, 



h)31 
i)32 eljár a területi szerv, valamint a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzvédelmi szakvizsgával 

összefüggő oktatásszervezői tevékenységével és az általuk szervezett tűzvédelmi szakvizsgáztatással 
kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási 
ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi 
szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a 
tűzvédelmi szakvizsga megtartását, és dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok 
érvénytelenítéséről, 

l)35 az építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolására kiadott 
nyilatkozatokkal összefüggésben: 

la) személyes adatokat nem tartalmazó nyilvántartást vezet a kiadott nyilatkozatokról, 
lb) ellenőrzi a kiadott nyilatkozatok megfelelőségét. 
 

2. Másodfokú tűzvédelmi hatóságként eljáró hatóságok 

2. § (1) A Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem 
rendelkezik – a területi szervet jelöli ki. 

(2) A Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként a központi szervet jelöli ki azokban az 
ügyekben, ahol a területi szerv első fokú tűzvédelmi hatóságként eljárt. 

(3)37 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként a 
másodfokú hatóságként kijelölt szervek járnak el. 

 

II. FEJEZET 

A TŰZVÉDELMI BÍRSÁG 

7. § (1)49 
(2)50 
(3)51 Több szabályszegés együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabályszegésekért 

kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint. 
9. § (1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi 

felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének 
kötelezettsége alól. 

(2)56 
(3)57 A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló végleges döntést költségvetési okokból a központi szerv 

költségvetési intézményével is közölni kell. 
(4)58 
9/A–9/B. §59 

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez81 

 A B C 

1. A tűzvédelmi szabályszegés megnevezése 

A 
tűzvédelmi 

bírság 
legkisebb 
mértéke 

(Ft) 

A tűzvédelmi 
bírság 

legnagyobb 
mértéke 

(Ft) 

2. tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett 
elő 10 000 1 000 000 

3. 
tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett 

elő, és 
az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 

20 000 3 000 000 



4. tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy 
robbanásveszélyt idéztek elő 20 000 1 000 000 

5. 
kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása 

a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, ha a 
nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók 
kiürítésére szolgál 

40 000 1 500 000 

6. 
kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a 

nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, az 5. sortól 
eltérő egyéb esetben 

30 000 1 200 000 

7. 

épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó 
helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő 
elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a 
menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a 
kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése, ha a 
menekülési útvonal, a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló 
helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál 

30 000 1 000 000 

8. 

épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó 
helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő 
elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a 
menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a 
kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése a 7. 
sortól eltérő egyéb esetben 

20 000 800 000 

9. 

az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, 
dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, 
valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak az elhelyezéssel 
érintett fal vagy 
a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító 
elhelyezése 
(a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével) 

20 000 500 000 

10. a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt vagy 
igazolható létszám túllépése 30 000 3 000 000 

11. jogszabály vagy hatóság által előírt tűz- vagy füstgátló műszaki 
megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása 30 000 200 000 

12. a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület 
maradéktalanul nem biztosított 30 000 1 000 000 

13. szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel 
vagy oltóvíz-felhasználás akadályozása 30 000 1 000 000 

14. a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása 20 000 2 000 000 

15. 
a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó 

jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, 
felszerelésre, illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése 

50 000 2 000 000 

16. tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut 
szállító járművek kivételével) 20 000 50 000 

17. tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító 
járművek kivételével) alapkarbantartás elmulasztása esetén 10 000 20 000 

18. 
tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító 

járművek kivételével) közép- vagy teljes körű karbantartás elmulasztása 
esetén 

20 000 30 000 

19. 
a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó 

berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, 
felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 

50 000 400 000 



legfeljebb 100 m2 alapterületű 

20. 
a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó 

berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, 
felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 
101–500 m2 alapterületű 

100 000 1 000 000 

21. 
a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó 

berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, 
felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 
500 m2 feletti alapterületű 

200 000 2 000 000 

22. tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy 
hatóság által előírt állandó felügyeletének, tűzátjelzés hiánya 100 000 1 500 000 

23. 

jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó 
eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt 
megszüntetésének, 
vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, 
ha a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt 

50 000 1 000 000 

24. 

jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett 
műszaki megoldás létesítésének, készenlétben tartásának, 
üzemeltetésének, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, 
nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának hiánya, 
működésének akadályozása, ha az nem tartozik más tűzvédelmi 
bírságtétel alá 

30 000 1 000 000 

25. jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, 
készenlétben tartásának elmulasztása 30 000 1 000 000 

26. tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi 
szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása 50 000 500 000 

27. 
hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga 

oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi 
szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködés 

50 000 500 000 

28. 
tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki 

követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági 
társaság) 

50 000 1 000 000 

29. tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése 50 000 1 000 000 

30. 
a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező 

nem 
a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően 
tervezte meg az építményt 

30 000 1 000 000 

31. a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott 
a tűzvédelmi dokumentáció készítése során 30 000 1 000 000 

32. 
a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve a 

tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett a tűzvédelmi szabályzat 
megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem 
gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt 

30 000 1 500 000 

33. 

a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság 
által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi 
szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi 
szabályzatában, 
a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt 
módon – 
nem gondoskodott, és a határidő lejárta óta több mint 15 nap eltelt 

30 000 1 000 000 



34. 
az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – 

megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező 
személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik 
a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja 

50 000 500 000 

35. a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi 
szabályzatot nem készítik, készíttetik el 50 000 250 000 

36. 
a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a 

jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a 
tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza 

50 000 200 000 

37. 

az építményben, építményrészben raktározott, tárolt anyag, termék 
mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor 
hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket, és a megnövelt 
tűzterheléshez kapcsolódó, a jogszabály által előírt követelményeket 
nem érvényesítették 

30 000 2 000 000 

38. 
a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati 

minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó 
jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya 

40 000 300 000 

39. az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet 
vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el 50 000 200 000 

40. 
a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló 

változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű 
szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, 
illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé 

30 000 1 000 000 

41. a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott 
jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte 50 000 1 000 000 

42. 

a tűzoltótechnikai termék, építési termék tűzvédelmi célú 
ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a 
műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben 
foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során 
a termék működőképességének veszélyeztetése, ha az nem tartozik más 
tűzvédelmi bírságtétel alá 

50 000 1 000 000 

43. a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltótechnikai 
termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét 200 000 3 000 000 

44. 
a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban 

foglalt egyéb előírások megszegése, ha az nem tartozik más tűzvédelmi 
bírságtétel alá 

20 000 60 000 

45. 
a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, 

szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó 
tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése 

20 000 1 000 000 

46. 
az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi 

szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő 
megküldésének elmulasztása 

30 000 100 000 

47. ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi 
tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz 50 000 1 000 000 

48. 
szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre 

és 
az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása 

20 000 400 000 

49. 
eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi 

műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása 
nélkül 

50 000 1 000 000 



50. 
eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki 

megoldástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy 
tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt műszaki megoldást 
alkalmazzák 

50 000 1 000 000 

 
4.3 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat  

Hatályos: 2022.06.13. - 
 

I. fejezet, Általános rendelkezések: 1. §. 
 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § (1) E rendeletben előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani 
a) *  a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, 

helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása, a létesítéskor figyelembe vett, a 
tűzvédelmi helyzetet befolyásoló körülmények, feltételek változása, 

b) a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvédelmi berendezés létesítése, 
fennmaradása, átalakítása, megszüntetése, használata, 

c) gép, berendezés, eszköz használata, tárolása, 
d) anyagok előállítása, használata, tárolása, 
e) egyéb, az építmény tűzvédelmét biztosító eszközök használata, 
f) a szabadtéri rendezvények tartása, valamint 
g) egyéb, tűzvédelmet érintő használat, tevékenység 

során. 
(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) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan 
termékeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, 
illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az 
irányadó előírások az emberi egészség és élet védelme, valamint a közbiztonság tekintetében az e 
rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak. 

 
II. fejezet, Értelmező rendelkezések: 4. § (2) bekezdés 43., 68-69., 78-79., 105., 148., 153., 

155., 156., 159., 172., 176., 177., 180., 185., 188-190. pontjai. 
 

4. § (2) *  E rendelet alkalmazásában 
43. figyelmeztető jel: olyan biztonsági jel, amely valamely veszélyforrásra hívja fel a figyelmet, 
68. kiürítés: az épületben, épületen, speciális építményben, szabadtéren tartózkodó személyek 

átmeneti védett térbe vagy biztonságos térbe jutását célzó haladás folyamata, 
69. kiürítés első szakasza: a kiürítés azon része, amely a tartózkodási helytől a menekülési útvonal 

eléréséig vagy - ha az menekülési útvonal igénybevétele nélkül biztosítható - az átmeneti védett térbe 
vagy a biztonságos térbe jutásig tart, 

78. külső térelhatároló fal: a homlokzatnak a külső tér, a belső udvarnak, fedett átriumnak, 
légudvarnak és légaknának az általa határolt nyitott udvar felé néző térelhatároló fala, 

79. lábazati felület: az egy építményszinthez tartozó homlokzati falfelület technológiailag szükséges 
magasságú sávja, amelynek alsó határa a terepcsatlakozás, alacsonyabb épületcsatlakozás, csatlakozó 
vízszintes építményszerkezet felső síkja, 

105. nyithatóság: kiürítésre szolgáló nyílászáró zárt állapotának oldására és a nyílászáró kézzel való 
kitárására, nyitott állapotba mozgatására való alkalmasság, 

148. tűzgátló födém: födémszerkezet, amely az általa elválasztott tűzszakaszok vagy helyiségek 
között a tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja, 



153. tűzgátló válaszfal: tűzgátló lezárások nélkül kialakított, nem teherhordó, egy tűzszakaszon 
belüli szomszédos helyiségeket elválasztó falszerkezet, amely - a tömör falfelületen vizsgálva - az 
általa elválasztott helyiségek között a tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja, 

155. tűzoltási felvonulási terület: az építmények tűzoltására, mentésre szolgáló terület, amely a 
beavatkozáshoz szükséges tűzoltás technikai eszközök és a tűzoltóegységek rendeltetésszerű 
működésének feltételeit biztosítja, 

156. tűzoltási felvonulási út: a tűzoltási felvonulási terület megközelítésére szolgáló, a tűzoltó 
gépjárművek közlekedésére alkalmas út, 

159. tűzoltó készülék karbantartó szervezet: karbantartó személyt alkalmazó, tűzoltó készülék 
karbantartását végző, karbantartó műhelyt fenntartó vállalkozás, 

172. tűzveszélyességi osztály: az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék 
fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, veszélyességét 
jellemzi, 

176. tűzvédelmi osztály: az építőanyagok és építményszerkezetek tűzzel szembeni viselkedésére 
jellemző kategória, amit a vonatkozó műszaki követelmények szerinti vizsgálat alapján állapítanak 
meg, 

177. tűzvédelmi üzemeltetési napló: tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzésének, 
felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására szolgáló dokumentum, 

180. 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, 

185. védelmi szint: a beépített tűzjelző, valamint a beépített tűzoltó berendezés kiépítettségétől, a 
tűzjelző berendezés által felügyelt, valamint az oltóberendezés által oltással érintett térrészek 
kiterjedésétől függő kategória, 

188. villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata: a jogosult személy által végzett, a villamos 
berendezés tűzvédelmi megfelelőségének, hibáinak megállapítására és minősítésére irányuló 
felülvizsgálat, 

190. zárt közlekedő helyiség: minden oldalról elsődleges építményszerkezettel határolt közlekedő 
helyiség. 
 

III. fejezet, Védelmi célok és tervezési alapelvek: 5-7. §. 
 

III. FEJEZET 
VÉDELMI CÉLOK ÉS TERVEZÉSI ALAPELVEK 

5. § (1) E rendeletben meghatározott tűzvédelmi követelményeket életvédelmi, közösségi 
értékvédelmi és tulajdonosi értékvédelmi célok teljesülése érdekében kell megvalósítani. 

(2) Az életvédelmi célokhoz tartozik különösen 
a) a veszélyeztetett személyek menekülésének, mentésének biztosítása, 
b) a menekülés és a mentés során az életfeltételek biztosítása, 
c) a tűzoltói beavatkozás résztvevőinek védelme és 
d) a tűzoltói beavatkozás feltételeinek biztosítása. 
(3) A közösségi értékvédelmi célokhoz tartozik különösen 
a) a lakáscélú ingatlanállomány védelme, 
b) a létfontosságú rendszerek egyes elemeinek védelme, 
c) a társadalom alapvető ellátását biztosító intézmények védelme, 
d) *  a kulturális örökség megóvása, védelme, beleértve a műemlékvédelmi szempontok 

figyelembevételét a tűzvédelmi megoldások megválasztásánál, valamint 
e) a környezet - talaj, élővilág, levegő, víz - megóvása, védelme, a visszafordíthatatlan vagy az 

aránytalanul nagy ráfordítással megszüntethető károsodás elkerülése. 
(4) A tulajdonosi értékvédelmi célokhoz tartozik különösen 
a) a működés, üzemelés folyamatosságának fenntartása, 
b) a tulajdon, raktárkészlet, állatállomány védelme, 
c) az eszközök, berendezések védelme, működőképességük fenntartása, 
d) a piacvesztés elkerülése és 
e) a tulajdonosi, biztosítási, üzemeltetési költségek optimalizálása. 



(5) Az értékvédelmi célok teljesülése érdekében tett tulajdonosi intézkedések nem befolyásolhatják 
kedvezőtlenül az életvédelmi és a közösségi értékvédelmi célok teljesülését. 

6. § (1) Az építési termékeket és az építményszerkezeteket a tervezés során úgy kell megválasztani, 
hogy 

a) a kockázat függvényében a tartószerkezetek teherhordó képességüket, a térelhatároló szerkezetek 
integritásukat és hőszigetelő képességüket - a várható tűzhatást figyelembe véve - e rendelet szerinti 
időtartamig őrizzék meg, 

b) a tűzvédelmi célú építményszerkezetek, építési termékek tűz esetén szerepüket e rendelet szerinti 
időtartamig töltsék be, funkciójukat megtartsák, a tűz jelenlétére hatékonyan reagáljanak, 

c) a tűz és kísérőjelenségei terjedését funkciójuknak megfelelően gátolják, nehezítsék vagy 
irányítsák, valamint 

d) a belőlük fejlődő hő, füst és égéstermékek mennyisége a lehető legkisebb legyen. 
(2) Korlátozni kell a tűz és kísérőjelenségei átterjedését 
a) a szomszédos építményekre, 
b) a menekülési útvonalakra, 
c) a szomszédos tűzszakaszokra, 
d) a szomszédos önálló rendeltetési egységekre, 
e) a tűz keletkezési helyétől eltérő építményszintekre, 
f) a tűzgátló szerkezetekkel határolt terekre és 
g) az átmeneti védett terekre. 
(3) Az építményben tartózkodók részére biztosítani kell 
a) a menekülési útvonal elérhetőségét az építmény bármely pontjáról azon időtartam alatt, ameddig 

a menekülési útvonalhoz vezető úton az életfeltételek biztosítottak, 
b) a menekülési útvonal késedelem nélküli használatát, felismerhetőséget, megvilágítását, 

akadályok feloldását, az átbocsátóképességet, 
c) a menekülési útvonal védelmét a tűz és kísérőjelenségei ellen, 
d) a menekülési képességtől függően meghatározott időn vagy távolságon belül a biztonságos térbe 

vagy az átmeneti védett térbe jutást vagy a tartózkodási hely védelmét és 
e) a kockázattól függően 
ea) a megfelelő tartalmú, késedelem nélküli, a kiürítés szakaszaihoz igazított tájékoztatást a tűzről, 
eb) az alternatív menekülési lehetőséget, a többirányú kiürítést, 
ec) a pánik kialakulásának valószínűségét csökkentő műszaki megoldásokat és 
ed) az építmény környezetében a kijutáshoz, az építmény elhagyásához szükséges és alkalmas 

területet. 
(4) A tűz során fejlődő hő és füst káros hatásai miatt hő és füst elleni védelemmel biztosítani kell 
a) a menekülő személyek védelmét, 
b) a tartószerkezetekre ható hőterhelés csökkentését, 
c) a tűzfészek észlelhetőségét és legalább egy irányból való megközelíthetőségét és 
d) a tulajdonos döntése, kockázatvállalása függvényében az értéktárgyak védelmét. 
(5) A tűzoltói beavatkozás hatékonysága céljából biztosítani kell 
a) az építmény akadálytalan megközelítését tűzoltó gépjárművel, 
b) az építmény környezetében és az építményen belül a rendeltetésnek megfelelő oltóanyag-ellátást, 
c) a veszélyforrások felismerésének lehetőségét, 
d) a tűzoltói beavatkozást segítő berendezéseket, eszközöket és azok tűzoltóság általi 

kezelhetőségét és 
e) a kockázattól függően 
ea) a tűzoltóság késedelem nélküli riasztását, a megfelelően részletes tájékoztatást a tűz helyszínéről 

és a beavatkozást befolyásoló körülményekről, 
eb) az építmény környezetében a tűzoltó gépjárművek, technikai eszközök működéséhez, 

működtetéséhez szükséges és igénybe vehető területet és 
ec) a károkozás nélküli bejutást az építménybe. 
7. § (1) A tűzvédelmi tervezés kiindulási feltételei: 
a) az építmény tűzvédelmi megoldásait egyidejűleg egyetlen, az építmény tetszőleges pontján 

keletkező tűz károsító hatásainak figyelembevételével kell tervezni és méretezni, 
b) az építményt a tűz keletkezésekor rendeltetésszerűen használják, 



c) a veszélyeztetett személyek létszáma, menekülési képessége a rendeltetésnek megfelelő, 
d) a tűz egyetlen, a keletkezés helyét magába foglaló tűzszakaszra terjed ki és 
e) a tűzzel egyidejűleg más veszélyt, kárt, a tűzvédelmi megoldások működésképtelenségét okozó 

esemény nem következik be. 
(2) A tűzvédelmi biztonsági berendezések, műszaki megoldások közötti összefüggések, 

kapcsolatok, kapcsolódások tervezése során figyelembe kell venni a működésképtelenséget előidéző 
hibák hatását. 
 

IV. fejezet, Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás: 8-9. §. 
 

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) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak 
a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 

1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK 
rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) szerinti 

aa) *  instabil robbanóanyagok, az 1.1-1.5. alosztályba tartozó robbanóanyag, továbbá a 
deszenzibilizált robbanóanyag, 

ab) *  1A., 1B. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gáz, valamint az 1A. kategóriába tartozó 
pirofóros vagy kémiailag instabil gáz, 

ac) 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol, 
ad) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag, 
ae) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek, 
af) 1. kategóriába tartozó piroforos folyadék, 
ag) 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag, 
ah) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és 

keverékek, 
ai) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadék, 
aj) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy 
ak) A, B, C vagy D típusú szerves peroxid, 
b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül 
ba) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék, 
bb) a legalább 21 °C zárttéri és legfeljebb 55 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék, az 

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

bc) az a folyadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a 
nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, 
a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt 
petróleum kivételével, 

c) az a) és b) pontba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és keverékek 
közül 

ca) az éghető gáz, 
cb) az éghető gőz, köd, 
cc) a por, valamint egyéb kisméretű szilárd anyag levegővel képzett robbanásveszélyes keveréke, 
cd) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, 
ce) a legalább 21 °C zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, ha nyílttéri 

lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, valamint 
cf) az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, 

mint a nyílttéri lobbanáspontjának 20 °C-kal csökkentett értéke. 
(2) Mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartoznak 



a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül 
aa) az 1.6. alosztályba tartozó robbanóanyag, 
ab) az 1. kategóriába tartozó oxidáló gáz, 
ac) az E, F és G típusú önreaktív anyagok és keverékek, 
ad) az 1. és 2. kategóriába tartozó önmelegedő anyagok és keverékek, 
ae) a 3. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és 

keverékek, 
af) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadék, 
ag) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag, 
ah) az E, F és G típusú szerves peroxid, 
b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül az 

1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül 
ba) az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék, 
bb) az a folyadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri 

lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb, 
bc) az olyan vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem 

állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, 
valamint 

bd) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt 
petróleum, 

c) az (1) bekezdés a) és b) pontjába, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó anyagok 
és keverékek közül 

ca) az a szilárd éghető anyag, amely nem tartozik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes 
osztályba, 

cb) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével, 
cc) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb 

gyulladási hőmérsékletű, B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag, 
cd) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem 

állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, 
ce) az 55 °C feletti nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, 
cf) az a folyadék és olvadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri 

lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb. 
(3) Nem tűzveszélyes osztályba tartozik 
a) a nem éghető anyag, ha nem tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy a 

mérsékelten tűzveszélyes osztályba, 
b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és 
c) a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol. 

 
V. fejezet, Általános szerkezeti követelmények: 13-14. §, 15. § (1), 16. § (1), 2. melléklet 1. 

táblázat 21-23 sor. 
 

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, valamint az olyan építőanyag, 

építési termék, amelynek tűzvédelmi osztályát nem állapították meg, 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, FL vagy 

megfelelő vizsgálattal nem igazolt tűzvédelmi osztályú építőanyaggal, építési termékkel együtt 



vizsgálva A1, A1fl, A1L, A2, A2fl, A2L, B, Bfl, BL, C, Cfl, CL vagy D, Dfl, DL tűzvédelmi 

osztályba tartozik, és kielégíti a tűzállóságiteljesítmény-követelményt. 
(3) *  Az F, Ffl, FL vagy megfelelő vizsgálattal nem igazolt tűzvédelmi osztályú építőanyagot 

tartalmazó többrétegű építési termék csak abban az esetben építhető be, ha az F, Ffl, FL vagy 

megfelelő vizsgálattal nem igazolt tűzvédelmi osztályú építőanyaggal együtt vizsgálva az A1, A1fl, 

A1L, A2, A2fl, A2L, B, Bfl, BL, C, Cfl, CL vagy D, Dfl, DL tűzvédelmi osztályba tartozik, és az F, 

Ffl, FL vagy megfelelő vizsgálattal nem igazolt tűzvédelmi osztályba tartozó anyag folytonossága A1 

vagy A2-s1, d0 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) *  
14. § *  

3. Tűzeseti szerkezeti állékonyság 
15. § (1) Az épületek, speciális építmények tartószerkezeteit úgy kell megtervezni, kivitelezni, hogy 

tűz esetén az e rendeletben előírt időtartamig 
a) azok teherhordó képessége megmaradjon, 
b) szerkezeti állékonyságával biztosítsa a védelmi szerkezetek rendeltetésének ellátását és 
c) a tűzszakasz vagy önálló épületrész a tűz és kísérő jelenségei elleni védelmi képességét be tudja 

tölteni. 
16. § (1) *  Az építmények szerkezeti állékonyságát biztosító tartószerkezeti elemek feleljenek meg 

a 2. mellékletben foglalt 1. táblázatban, valamint a (6) és (7) bekezdésben meghatározott 
követelményeknek. 

2. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez *  
1. táblázat, a Tűzeseti szerkezeti állékonyság alcímhez 
Építményszerkezetek tűzvédelmi osztályára és tűzállósági teljesítményére vonatkozó 

követelmények  
A B C D E F G H I J K L M N 

 

1 Mértékadó kockázati osztály 
 

NAK NAK NAK AK AK KK KK KK MK MK MK 
 

21 Menekülési útvonal falburkolata, 
álmennyezete, mennyezetburkolata 

 
D-s1, d0 D-

s1, 
d0 

C-
s1, 
d0 

D-
s1, 
d0 

B-
s1, 
d0 

A2-
s1, 
d0 

B-
s1, 
d0 

A2-
s1, 
d0 

 

22 Menekülési útvonalon alkalmazott hő- 
és hangszigetelés, burkolat nélkül 
vagy burkolattal 
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VI. fejezet, Tűzterjedés elleni védelem: 17 § (1), 19-20. §, 22. § (1)-(2), 27. §, 29. § (2). 

 
 

VI. FEJEZET 
TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM 

4. Tűzterjedés elleni védelem szomszédos építmények, szabadtéri tárolási egységek között 
17. § (1) A tűz átterjedését meg kell gátolni 
a) *  az azonos vagy szomszédos telken álló, szomszédos épületek között, továbbá a nem 

szomszédos telken álló épület irányába, 



b) *  a szabadtéri tárolóterület tárolási egysége és a szomszédos épület, speciális építmény között, 
c) a szabadtéri tárolóterület szomszédos tárolási egységeiből kialakított tűzszakaszok között és 
d) a speciális építmények és a szomszédos épület vagy speciális építmény között, ha azt e rendelet 

előírja. 
6. Tűzterjedés elleni védelem építményrészek között 

19. § (1) Tűzterjedés elleni védelmet kell biztosítani 
a) *  a szomszédos tűzszakaszok között, építményen belül, homlokzaton és tetőn, 
b) *  a szomszédos kockázati egységek között, építményen belül, homlokzaton és tetőn, 
c) a homlokzaton és a tetőn, ha azt e rendelet előírja, 
d) a speciális építményen belül, ha ezt e rendelet előírja, 
e) *  azonos tűzszakaszba tartozó szomszédos helyiségek, helyiségcsoportok között építményen 

belül, ha azt e rendelet előírja, 
f) azonos tűzszakaszba tartozó építményszintek között, ha azt e rendelet előírja. 
(2) *  Építményszerkezet tűzterjedés elleni védelem céljából való alkalmazása esetén a 2. 

mellékletben foglalt 1. táblázat szerinti tűzvédelmi osztály- és tűzállóságiteljesítmény-
követelményeket kell teljesíteni. 

(3) A tűzterjedés elleni védelemre szolgáló beépített tűzterjedésgátló berendezésnek meg kell 
felelnie a következő követelményeknek: 

a) a berendezés automatikusan működésbe lép a tűz érzékelése esetén, 
b) a működő berendezés az általa elválasztott térrészek között a tűz, a hő és a füst átterjedését a 

helyettesített tűzgátló építményszerkezetre előírt tűzállósági teljesítménykövetelmény időtartamáig 
olyan mértékben meggátolja, amely a helyettesített építményszerkezet rendeltetése és tűzvédelmi 
vizsgálatára vonatkozó előírások alapján szükséges, 

c) a berendezés tűzterjedésgátló képességét, alkalmasságát 
ca) alátámasztó valós méretű tűzteszt eredményét az adott célra való felhasználásra a 

katasztrófavédelem központi szerve elfogadta vagy 
cb) vizsgáló szervezet a katasztrófavédelem központi szervével egyeztetett vizsgálati terv szerinti 

valós méretű tűzteszttel igazolta. 
20. § *  (1) Legalább tűzgátló válaszfallal vagy ezt helyettesítő beépített tűzterjedésgátló 

berendezéssel kell elválasztani 
a) az önálló rendeltetési egységet a szomszédos helyiségtől, 
b) a menekülési útvonalat a szomszédos helyiségtől, 
c) azt a helyiséget a szomszédos helyiségtől, amely esetében e rendelet előírja. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti tűzgátló válaszfalban alkalmazható tűzállósági teljesítmény nélküli, 

üvegezett falszerkezet vagy üvegfal, amelynek összesített felülete 
a) beépített tűzoltó berendezéssel védett tűzszakaszon belüli válaszfal esetén korlátozás nélküli, 
b) egyéb esetben nem haladja meg az elválasztó falfelület 20%-át. 
(3) A (2) bekezdés szerinti üvegezett falszerkezet, üvegfal akkor alkalmazható menekülési 

útvonalat képező fedett átriumban, ha az átriumot befogadó tűzszakasz teljes területét beépített tűzoltó 
berendezés védi, és a homlokzati tűzterjedés elleni gát követelményei teljesülnek. 

7. Tűzszakaszok kialakítása 
21. § (1) Tűzszakaszokat kell kialakítani 
a) a kockázati egységen belül, ha annak alapterülete, továbbá a szabadtéri tárolóterület tárolási 

egységeiből, ha azok összesített alapterülete, kiterjedése meghaladja az e rendelet szerint megengedett 
legnagyobb tűzszakaszméretet, 

b) a speciális építményben a XII. fejezet szerint, 
c) közműalagútban, ha annak szükségességét a tűzvédelmi szakhatóság a tűzterjedés gátlása 

céljából előírja. 
(2) Az építmény tűzszakaszainak legnagyobb megengedett méretét 
a) lakó és közösségi alaprendeltetés esetén az 5. mellékletben foglalt 1. táblázat, 
b) tárolási alaprendeltetés esetén az 5. mellékletben foglalt 2. táblázat, 
c) ipari és mezőgazdasági alaprendeltetés esetén az 5. mellékletben foglalt 3. táblázat, 
d) speciális építmények esetén a XII. fejezet 

tartalmazza. 



(2a) *  A tűzszakasz legnagyobb megengedett méretének 5. mellékletben foglalt 2. és 3. táblázat 
szerinti növelése esetén az épület beépített tűzjelző berendezése késleltetés nélkül hajtja végre a 
benntartózkodó személyek tűzriasztását. 

10. Gépészeti és villamos átvezetések 
27. § (1) *  Az e rendelet által előírt E és I tűzállósági teljesítménnyel rendelkező, helyiségek közötti 

építményszerkezetekben a szerkezeten átvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek átvezetési 
helyein, a vezeték és az építményszerkezet közötti résben, nyílásban, hézagban a tűz átterjedését az 
átvezetéssel érintett építményszerkezetre előírt tűzállósági teljesítménykövetelmény időtartamáig, de 
legfeljebb 90 percig meg kell gátolni, kivéve 

a) a lakáson belüli átvezetéseket, 
b) a legfeljebb 5 cm átmérőjű villamos vagy gépészeti áttörést, ha az átvezetéssel érintett 

építményszerkezet nem minősül tűzgátló alapszerkezetnek, és a tűzvédelmi osztálya A1 vagy A2, 
c) a tűzgátló válaszfalakat. 
(1a) *  A kivételnek minősülő átvezetések esetében az átvezetési helyen a vezeték és az 

építményszerkezet közötti rést, nyílást, hézagot az átvezetéssel érintett építményszerkezetre előírt 
tűzvédelmi osztálykövetelménynek legalább megfelelő tűzvédelmi osztályú anyaggal tömören le kell 
zárni. Abban az esetben, ha az átvezetéssel érintett építményszerkezetre nem vonatkozik tűzvédelmi 
osztálykövetelmény, a lezárást biztosító anyag legalább D tűzvédelmi osztályú legyen. 

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti átvezetéseknél, tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszer alkalmazása 
esetén a tűzgátló lezárást tartós és vízhatlan jelöléssel kell ellátni az átvezetéssel érintett 
építményszerkezet mindkét oldalán, a villamos és gépészeti aknák belső felületének kivételével. A 
jelölésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezárás 

a) megnevezését, 
b) tűzvédelmi jellemzőit, 
c) megfelelőségi igazolásának vagy teljesítménynyilatkozatának azonosítóját, 
d) kivitelezését végző vállalkozás nevét, 
e) kivitelezésének dátumát és 
f) megbontása esetére figyelmeztetést a helyreállítás szükségességéről. 
(3) *  Gépészeti vezetékek, vezetékrendszerek B-E, BL-EL tűzvédelmi osztályú hőszigetelését a 

tűzszakaszhatáron úgy kell átvezetni, hogy az átvezetés módja a tűz átterjedését a tűzszakaszhatárt 
képező szerkezet tűzállósági teljesítménykövetelményével megegyező időtartamig, de legfeljebb 90 
percig meggátolja. 

(4) Az építményszintek között csoportosan átvezetett villamos és gépészeti vezetékrendszereket 
a) ha az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztálya KK, villamos és gépészeti aknában, 
b) ha az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztálya MK, önálló, csak gépészeti vagy 

csak villamos vezetékrendszert tartalmazó villamos és gépészeti aknában 
kell vezetni. 

(5) *  A villamos és gépészeti aknák vezetékrendszerek rögzítésére szolgáló falát a vezetékrendszer 
rögzítésére megfelelő szerkezetből kell kialakítani. 

(6) Az építményszintek azonos tűzszakaszba tartozó részei között átvezetett villamos és gépészeti 
aknát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a tűz ne terjedhessen át az egymás feletti 
építményszintek között az emeletközi födémre előírt tűzállóságiteljesítmény-követelmény időtartama 
alatt, kivéve a gépészeti vezetéken belüli terjedést. 

(7) Az építményszintek azonos tűzszakaszba tartozó részei között átvezetett szemétledobót, 
szennyesledobót vagy hasonló berendezéseket úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a tűz az 
emeletközi födémre előírt tűzállósági teljesítménykövetelmény időtartama alatt ne terjedhessen át 

a) az egymás feletti építményszintek között vagy 
b) a szemétledobó, szennyesledobó vagy hasonló berendezés elhelyezésére szolgáló helyiségen 

kívülre. 
11. A tűzterjedés elleni védelem megoldásainak további követelményei 

29. § *  (1) A tűzfalat úgy kell kialakítani, hogy az épület egészét - beleértve a tetőszerkezetet is - 
függőlegesen metssze át olyan módon, ami a tűz átterjedését az elvárt ideig meggátolja. 

(2) Tűzfalban az épületek közötti átjáráshoz, gépjárműközlekedéshez, technológiai kapcsolatokhoz 
szükséges, tűzgátló nyílászáróval ellátott nyílások kialakíthatóak, a tűzfal felületének 10%-át meg nem 



haladó összesített nyílásfelülettel, a gépjármű-közlekedés esetében az ahhoz feltétlenül szükséges 
nyílásmérettel. 
 
 

 
VII. fejezet, Rendeltetéstől függő létesítési követelmények: 33. § (1), (3)-(5), (7), 36. § (2)-

(3), 37. § (2)-(3), 40. § (2), 41. § (2). 
 

VII. FEJEZET 
RENDELTETÉSTŐL FÜGGŐ LÉTESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK 

33. § *  (1) Lakó és közösségi alaprendeltetésű kockázati egységben az épületen belüli szemétgyűjtő 
helyiség nem szabadba nyíló ajtaja legalább EI2 30-C tűzállósági teljesítményű, továbbá határoló 

falszerkezete legalább A2 tűzvédelmi osztályú és EI 30 tűzállósági teljesítményű legyen. 
(3) Lakó és közösségi alaprendeltetésű kockázati egységben a 100 m2-nél nagyobb alapterületű, 

mérsékelten tűzveszélyes osztályú anyagok tárolására szolgáló helyiség, közös bejáratú 
helyiségcsoport falszerkezetét födémtől födémig kell kialakítani. A falszerkezet legalább A2 
tűzvédelmi osztályú és EI 30 tűzállósági teljesítményű, nem szabadba nyíló ajtaja legalább EI2 30-C 

tűzállósági teljesítményű legyen. 
(4) A szomszédos, technológiailag nem kapcsolódó helyiségektől az adott épület mértékadó 

kockázati besorolásának megfelelő tűzgátló építményszerkezetekkel kell határolni 
a) *  a 200 kW összteljesítmény feletti kazánhelyiséget, 
b) a gázmotortereket, ha az összteljesítmény meghaladja a 140 kW-ot, 
c) a 200 m2 alapterület fölötti gépészeti helyiségeket, szellőző gépházakat, 
d) a normál és biztonsági tápellátással is rendelkező főelosztó vagy kisfeszültségű, 3 × 250 A-nél 

nagyobb áramerősségű betáplálással rendelkező főelosztó elhelyezésére szolgáló villamos kapcsoló 
helyiségeket és a több tűzeseti fogyasztó megtáplálására szolgáló, a megtáplált tűzeseti fogyasztóval 
nem egybeépített biztonsági tápforrás berendezéseit tartalmazó helyiséget, 

e) *  a fali tűzcsap működését és a külső oltóvízellátást biztosító szivattyút tartalmazó helyiséget, 
13. Lakó, üdülő rendeltetés 

36. § *  (2) Lakó vagy üdülő rendeltetés esetén a NAK kockázati osztályú kockázati egység 
kivételével a zárt folyosóra, menekülési útvonalra vagy lépcsőházba nyíló lakossági tárolók, közös 
bejáratú tároló helyiségcsoportok épületen belüli ajtói legalább EI2 30-C tűzállósági teljesítményűek 

legyenek. 
(3) Lakó, üdülő rendeltetés esetén, a NAK és az AK kockázati osztályú kockázati egység 

kivételével a zárt közép- vagy oldalfolyosóra, menekülési útvonalra vagy lépcsőházba nyíló lakások, 
üdülőegységek épületen belüli lakásbejárati ajtói legalább EI2 30 tűzállósági teljesítményűek 

legyenek. 
 
f) a kórházak energiaellátását, üzemképességét fenntartó berendezéseket tartalmazó helyiségeket, 
g) a tűzoltósági beavatkozási központot, 
h) a nemzetbiztonsági, tűzbiztonsági szempontok alapján a tűzvédelmi hatóság által meghatározott 

helyiségeket, 
i) közösségi alaprendeltetés esetén - kereskedelmi rendeltetés kivételével - a 300 kg/l mennyiséget 

meghaladó mennyiségű, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag passzív 
tárolására szolgáló helyiséget, kivéve az e célra minősített tároló szekrényben történő tárolást és 

j) a gázpalacktároló helyiséget. 
(5) A beépített tűzoltó berendezés oltóközpont-helyiségét, gépházát a szomszédos helyiségektől a 

berendezés előírt működési időtartamával legalább megegyező tűzállósági teljesítményű 
építményszerkezetekkel kell elválasztani. Abban az esetben, ha a működési időtartam-követelmény 
meghaladja az építmény teherhordó falára előírt tűzállósági teljesítmény-követelmény időtartamát, 
akkor a teherhordó falra vonatkozó tűzállósági teljesítményt kell teljesítenie az elválasztó falnak. 



(7) *  A tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben előírt B-s1, d0 tűzvédelmi osztályú 
mennyezetburkolat helyett alkalmazható C-s1, d0 tűzvédelmi osztályú és legalább g1 
gyújtásveszélyességi kategóriájú szerkezet. 

14. Szállásjellegű rendeltetés *  
37. § (2) *  A NAK és AK kockázati osztályú kockázati egység kivételével a szobaegységek 

épületen belüli bejárati ajtói legalább EI2 30-C tűzállósági teljesítményűek legyenek. 

(3) *  A menekülési útvonalra nyíló 20 m2-nél nagyobb alapterületű tárolóhelyiségek ajtói EI2 30-C 

teljesítményűek legyenek. 
17. Egészségügyi rendeltetés 

40. § (2) *  Az előkészítéssel menthető vagy előkészítéssel sem menthető személyek huzamos 
tartózkodására szolgáló helyiségeit, helyiségcsoportjait minden más helyiségtől tűzgátló 
építményszerkezettel, valamint legalább EI2 30-C tűzállósági teljesítményű és S200 füstgátló 

képességű ajtóval kell leválasztani. 
18. Szociális rendeltetés 

41. § *  A szociális rendeltetésre vonatkozó tűzvédelmi követelményeket a rendeltetés jellege, 
jellemzői figyelembevételével, a jelen fejezetben szabályozott rendeltetések tűzvédelmi követelményei 
alapján kell megállapítani. 
 

VIII. fejezet, Kiürítés: 56. § (2). 
 
 

VIII. FEJEZET 
KIÜRÍTÉS 

29. Átmeneti védett tér követelményei 
56. § (2) *  Az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, valamint az önálló helyiségként kialakított 

átmeneti védett tér bejárati ajtaja az előírt tűzállósági teljesítményen kívül rendelkezzen S200 füstgátló 

minősítéssel. Füstmentes lépcsőházból vagy előteréből nyíló átmeneti védett tér bejárati ajtaja 
esetében elegendő az Sa minősítésű füstgátló ajtó alkalmazása 

 
IX. fejezet, Hő és füst elleni védelem: 88. § (2), 93. § (4), 94. § (1)-(2), 98. § (5)-(6), 9. 

melléklet 5. táblázat. 
 

X. FEJEZET 
HŐ ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM 

49. Általános előírások 
88. § *  (2) Az (1) bekezdés a)-g) pontjától eltérően nem kötelező hő- és füstelvezetést létesíteni 
a) a legfeljebb 500 m2 alapterületű és legalább EI2 15 C minősítésű bejárati ajtóval rendelkező, 

pinceszinti gépészeti helyiségben vagy helyiségcsoportban, 
b) a legfeljebb 500 m2 alapterületű, nem közösségi rendeltetésű pinceszinti helyiségben, amelyben 

jellemzően nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolnak, 
c) *  a legfeljebb 1200 m2 alapterületű, nem tömegtartózkodásra szolgáló pinceszinti helyiségben, ha 

a belmagasság felső harmadában az alapterület legalább 5%-ának megfelelő szabad nyílásméretű, 
betörhető üvegezésű, padlószintről nyitható homlokzati nyílászáróval vagy szabad nyílással 
rendelkezik, és a helyiség feletti födém síkja a rendezett terepcsatlakozás felett helyezkedik el, 

d) az olyan - beépített tűzoltó berendezéssel nem védett - ipari, mezőgazdasági rendeltetésű vagy 
raktárhelyiségben, amelynek tetőfedése vagy a helyiséget felülről lezáró egyéb szerkezete a tűzzel 
szemben számottevő ellenállással nem rendelkezik, 

e) a füstfejlődés szempontjából alacsony kockázatú térben, 
f) *  a hő- és füstelvezetés szempontjából 
fa) nyitott udvarban, 



fb) nyitott gépjárműtárolóban. 
54. Füstszakaszok kialakítása 

93. § (4) *  A szomszédos füstszakaszokat úgy kell elválasztani egymástól, hogy az elválasztás a 
kiürítést ne akadályozza, a füst terjedését, szétterülését korlátozza. 

94. § (1) *  
(2) A tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személynek a várható igénybevétel 

figyelembevételével meg kell határoznia a füstgátló ajtóknak az önműködő csukódással kapcsolatos 
vizsgálati ciklus szerinti besorolását. 

58. Füstmentes előtéri és füstmentes lépcsőházi helyiségkapcsolatok, nyílászárók *  
98. § (5) *  A füstmentes lépcsőházba és a füstmentes előtérbe a szomszédos helyiségek és egyéb, 

ajtónak nem minősülő nyílászárók úgy nyílhatnak, hogy azok a füstmentesítés működését és a kiürítést 
nem veszélyeztethetik. 

(6)-(8) *  
 

 
9. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez *  

1. táblázat, a Hő- és füstelvezetés alcímhez *   
A B C 

 

1 hő- és füstelvezetésre kötelezett 
helyiség 

természetes füstelvezetés legkisebb mértéke légcsere 
mértéke 

(ha nem a 
hatásos 

nyílásfelületet 
alkalmazzák) 

 

2 
  

hatásos nyílásfelület füstszegény 
levegőréteg 
magassága 

(m) 

  

3 
  

a helyiség 
alapterületének 

%-ában 
kifejezve 

minimuma 
(m2) 

   

4 menekülési 
útvonalat képező 

közlekedő, 
folyosó 

1 1 m2 - 30/óra 
 

5 
 

lépcsőház 5 1 m2 - 30/óra 
 

6 
 

lépcsőtér 1 
a kapcsolódó 

közlekedő 
területekre 

vonatkoztatva 

1 m2 - 30/óra 
 

7 
  

5 
a lépcső 
elméleti 

alapterületére 
vonatkoztatva 

1 m2 - 30/óra 
 

8 Fedett átrium 3 1 m2 - - 
 

9 1200 m2-nél 
nagyobb 

a füstszakasz 
számított 

1 - - - 
 



alapterületű 
helyiség, valamint 

tömegtartózkodásra 
szolgáló helyiség 

belmagassága 
legfeljebb 

4 m 

10 
 

a füstszakasz 
számított 

belmagassága 
meghaladja a 

4 m-t 

- - a számított 
belmagasság 

fele, de 
legalább 3 m 

- 
 

11 Pinceszinti helyiség 1 0,3 m2 - - 
 

        

2. táblázat, a Hő- és füstelvezetés alcímhez  
A B C D E F 

 

1 Füstelvezetéssel 
érintett 
helyiség 

Füstelvezető 
ventilátor 

Füstelvezető, valamint légpótló 
légcsatorna 

Füstcsappantyú 
 

2 
  

érintett 
helyiséggel 

azonos 
tűzszakaszban 

az érintett 
helyiség 

tűzszakaszától 
eltérő 

tűzszakaszban 

egy 
tűzszakaszon 

belül 

tűzszakaszok 
között 

 

3 Ha az érintett 
helyiséget 
befogadó 

tűzszakasz teljes 
területét 

beépített vízzel 
oltó berendezés 

védi 

F300 60 E300 x S 
single, ahol x 

legalább 
megegyezik az 

emeletközi 
födémre a 
beépítési 

helyen előírt 
időtartam- 

követelménnyel 

EI x S multi, 
ahol x 

megegyezik a 
tűzgátló 

szerkezetekre a 
beépítési 

helyen előírt 
időtartam- 

követelménnyel 

E300 x S single 
ahol 

x legalább 
megegyezik az 

emeletközi 
födémre a 
beépítési 

helyen előírt 
időtartam- 

követelménnyel 

EI x S multi, 
ahol x legalább 
megegyezik a 

tűzgátló 
szerkezetekre a 

beépítési 
helyen előírt 
időtartam- 

követelménnyel 

 

4 Egyéb esetben F400 90 E600 x S 
single, ahol x 

legalább 
megegyezik az 

emeletközi 
födémre a 
beépítési 

helyen előírt 
időtartam- 

követelménnyel 

EI x S multi, 
ahol x legalább 
megegyezik a 

tűzgátló 
szerkezetekre a 

beépítési 
helyen előírt 
időtartam- 

követelménnyel 

E600 x S single 
ahol x legalább 
megegyezik az 

emeletközi 
födémre a 
beépítési 

helyen előírt 
időtartam- 

követelménnyel 

EI x S multi, 
ahol x legalább 
megegyezik a 

tűzgátló 
szerkezetekre a 

beépítési 
helyen előírt 
időtartam- 

követelménnyel 

 

 
XII. fejezet, Speciális építmények tűzvédelme: 111. § (2), 116. § (1)-(2), (7), 118. § (4), 123 § 

(1). 
 

XII. FEJEZET 
SPECIÁLIS ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME 

65. Közúti alagutak 



111. § (2) *  A vészkijárati ajtók az MSZ EN 1363-1 szabvány tűzgörbéje, illetve az MSZ EN 1634-
1 szabvány szerinti vizsgálattal legalább EI1 90, MK osztály esetén legalább EI1 120 tűzállósági 
teljesítményű legyen. Az ajtók tűzvédelmi osztálya legalább A2 legyen. 

66. Gyalogos aluljárók 
116. § (1) *  Ha a KK osztályba tartozó aluljáró tömegtartózkodásra szolgáló épület, felszín alatti 

vasútvonal menekülési útvonalául szolgál, akkor az aluljáró üzleteinek portálszerkezetei legalább A2 
tűzvédelmi osztályú EI 30, nyílászárói legalább A2 tűzvédelmi osztályú EI2 30 tűzállósági 

teljesítményűek legyenek. 
(2) Abban az esetben, ha az üzlet területén beépített tűzjelző és oltóberendezés van kiépítve, az (1) 

bekezdésben foglalt portálszerkezetre tűzállóságiteljesítmény-követelmény nem vonatkozik. 
(7) A KK osztályba tartozó aluljárókban hőszigetelő, burkoló anyagként, valamint nyílászáróként 

A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagok alkalmazhatók. 
67. Felszín alatti vasútvonal 

(7) A vonalalagutakban a fali tűzcsapok távolsága egymástól legfeljebb 50 méter lehet. 
118. § (4) *  Az alagútban lévő vészkijárati ajtók az MSZ EN 1363-1 szabvány tűzgörbéje és az 

MSZ EN 1634-1 vizsgálat szerint legalább EI1 90-C tűzállósági teljesítményű legyen. 
123. § (1) A föld alatti terekben burkoló, díszítő anyagként valamint nyílászáróként A1 vagy A2-

s1,d0 tűzvédelmi osztályú anyagok alkalmazhatók. 
(2) Az állomások területén üzletek, elárusító helyek - jegypénztár kivételével - nem létesíthetők. 
 
XX. fejezet, Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat: 248-252. §, 18. melléklet 13-14, 20. sor. 
 

XX. FEJEZET 
ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT 

126. Általános előírások 
248. § (1) *  Az üzemeltető köteles 
a) az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, 

karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt 1. táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, 
valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni, 

b) a 18. mellékletben foglalt 1. táblázatban feltüntetett, önkéntes vállalás útján telepített, beépített, 
felszerelt, elhelyezett, alkalmazott műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos 
felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt 1. táblázatban foglaltak szerint, a 
javításról szükség szerint gondoskodni, ha a műszaki megoldás meghibásodása, nem megfelelő 
működése, kialakítása a menekülést, a tűzjelzést, a tűzoltóság beavatkozását, a tűz oltását 
hátráltathatja, nehezítheti, kedvezőtlenül befolyásolhatja. 

(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 az annak 
elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után 15 napon belül, valamint a 
hibák kijavításáról a 251. § szerint 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 papír alapon vagy elektronikusan 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 elvégzésének határidejéig 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. 

(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. 
(4) *  Az időszakos felülvizsgálat, továbbá az üzemeltetői ellenőrzési feladatokra is kiterjedő 

karbantartás elvégzésével teljesül az adott időintervallumra esedékes üzemeltetői ellenőrzés. 
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 vagy azzal egyenértékű 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. 

18. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez *  
1. táblázat, az Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat fejezethez  

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 
13 pánikzár, vészkijárati 

zár, vészkijárat 
biztosító rendszer 

minden 
rendezvény 

előtt, 
de legalább 

3 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

6 hónap 
(+ 2 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

14 tűzgátló 
lezárások 

tűzgátló 
nyílászárók 

1 hónap tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

6 hónap (+ 2 
hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 
20 

 
füstgátló 
nyílászáró 

3 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

6 hónap (+ 2 
hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 
 
4.4. 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi 
szakvizsga részletes szabályairól: 1. § (1)-(2), 3. § (5)-(6), 6. §, 7. §, 8. § (3), (5)-(6), 9. §. 

Hatályos: 2021.07.26.- 
1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti 

tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező 
személy végezhet. 

(2) *  Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki az 1. melléklet 1-9., és 12-13. 
pontjában meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja. 

3. § (1) Szakvizsgáztatásra az jogosult, aki 
(5) *  A szakvizsgabizottság elnöke nem működhet közre közeli hozzátartozójának, valamint az 

ugyanannál a munkáltatónál alkalmazásban álló szakvizsgázónak a szakvizsgáztatásában, valamint 
egyéb olyan esetekben, ahol az elfogulatlan szakvizsgáztatás tőle nem várható el. A 
szakvizsgabizottság tagja nem lehet a szakvizsgabizottság elnökének közeli hozzátartozója, 
alkalmazottja vagy beosztottja. 

(6) A kizárási okot a szakvizsgabizottság tagjának, elnökének, vagy a szakvizsgázónak a szakvizsga 
előtti nyolc napig kell bejelentenie az oktatásszervezőnek. Az oktatásszervező módosított összetételű 
szakvizsgabizottság felkérésével köteles az összeférhetetlenségi okot megszüntetni. 

6. § Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő 
tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett, és 

a) *  az 1. melléklet 5. vagy 7-9. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében 
legalább műszaki szakképesítéssel vagy érettségi végzettséggel, 



b) az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az a) pontban 
foglaltakon túlmenően 

ba) legalább három hónap tűzoltó-készülék karbantartó műhelyben eltöltött gyakorlati idővel, 
bb) legalább három hónap tűzoltó-készülék gyártónál eltöltött gyakorlati idővel, vagy 
bc) legalább két év a tűzoltókészülék karbantartó műhely felügyeletével kapcsolatos hivatali 

beosztásban eltöltött gyakorlattal, 
c) *  az 1. melléklet 10-11. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében műszaki 

képzési területen szerzett mérnök szakképzettséggel és legalább egy év tervezési tevékenységet végző 
szolgáltató által igazolt gyakorlattal, tervellenőrzési gyakorlattal, vagy tűzvédelmi hatósági területen a 
foglalkozási ághoz kapcsolódó gyakorlattal, 

d) *  az 1. melléklet 4., 12., 13., 15. vagy 16. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) 
esetében legalább műszaki vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó 
szakképesítéssel vagy érettségi végzettséggel, 

e) *  az 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében legalább 
erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója vagy műszaki mérnöki végzettséggel 
rendelkezik. 

7. § (1) A szakvizsga elméleti és az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott foglalkozási ág 
(munkakör) esetében gyakorlati részből áll, amely az alapkarbantartás fázisaira terjed ki, különös 
tekintettel a működési nyomás és a nyomásmérő műszer akadálytalan működésének ellenőrzésére. 

(2) Az elméleti vizsga minden esetben írásbeli részből áll, melyet abban az esetben követ szóbeli 
rész, amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgán 50-89% közötti arányban adott helyes választ. 
Amennyiben a vizsgázó legalább 90%-os arányban helyes választ adott, nem kötelező szóbeli vizsgát 
tennie, a vizsga sikeresnek minősül. Amennyiben a vizsgázó 50% alatti arányban adott helyes választ, 
a vizsga sikertelennek minősül. 

(3) A sikeres szakvizsgáról az oktatásszervező a 2. melléklet szerinti bizonyítványt állít ki, ami a 
szakvizsga napjától számított öt évig érvényes. 

(4) Sikertelen szakvizsga esetén az oktatásszervező - a felkészítő tanfolyam vagy továbbképzés 
újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül - biztosítja a szakvizsga megismétlését. 

(5) A bizonyítvány érvényességének lejárta előtt ismételt szakvizsga tehető a szakvizsga 
törzsanyagában meghatározott óraszámú felkészítő továbbképzés elvégzésével, a 6. §-ban 
meghatározott követelmények igazolásának kötelezettsége nélkül. Amennyiben a szakvizsga-
bizonyítvány lejár, a felkészítő tanfolyamot ismételten el kell végezni. 

(6) A szakvizsgára bocsáthatóság szakképzettségre, gyakorlatra vonatkozó feltételeit az 
oktatásszervező a szakvizsgára felkészítő képzésre és a szakvizsgára való jelentkezés során ellenőrzi. 

8. § (3) *  A munkáltató a szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, valamint a 
szakvizsgára kötelezett személyekről kimutatást vezet. 

(5) *  Az 1. melléklet 4., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15. vagy 16. foglalkozási ágak, munkakörök 
esetében a tevékenységet végzőnek rendelkeznie kell az általa tervezett, kivitelezett, karbantartott, 
javított, telepített, felülvizsgált termék magyar nyelvű ismertetőjével, a használatra, karbantartásra és 
felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírással. 

(6) *  Az 1. melléklet 4., 8., 9., 12., 13., 15. vagy 16. foglalkozási ágak, munkakörök esetében a 
kivitelezést, karbantartást, javítást, telepítést, felülvizsgálatot végzőnek rendelkeznie kell a gyártó által 
a kivitelezéshez, karbantartáshoz, javításhoz, telepítéshez, felülvizsgálathoz meghatározott 
eszközökkel, anyagokkal. 

9. § (1)-(3) *  
(4) *  Ha a külön jogszabály szerint érvénytelennek minősülő bizonyítvány visszavonásra kerül, 

akkor az ismételt szakvizsgára bocsáthatóság feltétele a felkészítő tanfolyam újbóli elvégzése. 
(5) *  Ha a bizonyítvány érvénytelenségét a tűzvédelmi hatóság az oktatásra vagy a 

szakvizsgáztatásra vonatkozó előírások súlyos megsértése miatt állapította meg, akkor a felkészítő 
tanfolyam elvégzésére kötelezett a szakvizsgára felkészítő képzést és a vizsgát, annál az 
oktatásszervezőnél, amely a külön jogszabály alapján érvénytelennek minősülő bizonyítványt 
kiállította díjmentesen végezheti el. Amennyiben a szakvizsgára felkészítő képzést és vizsgát más 
oktatásszervezőnél végzi, a külön jogszabály alapján érvénytelennek minősülő bizonyítványt kiállító 
oktatásszervező köteles a képzés és vizsga költségeit megtéríteni. 

 



4.5. 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az építési termékek forgalmazására 
vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről: 2. cikk 1-2., 4-5, 11., 13. pont, 4. cikk, 6. cikk (1)-(4) pont, 7. cikk, 14. cikk, III. és V. 
melléklet. 

2.cikk 
 

Fogalommeghatározások 
 
E  rendeletalkalmazásában: 
1. „építési  termék”:  bármely olyan termék vagy készlet, amelyetazért  állítottakelőéshoztak 
forgalomba,hogy építményekbe vagyépítményekrészeibeállandójelleggel 
beépítsék,ésamelynekteljesítményebefolyásoljaazépítménynekazépítményekkelkapcsolatosalapvetőkövetel
ményektekintetébennyújtottteljesítményét; 
2.„készlet”:egyetlengyártóáltal,legalábbkétkülönelemből állóegyüttesként forgalombahozottépítésitermék, 
amelyetösszekellszerelniahhoz, hogyaz építménybe belehessenépíteni; 
4. „alapvetőjellemzők”: az építésitermék  azon jellemzői, amelyek 
azépítményekrevonatkozóalapvetőkövetelményekkelfüggnekössze; 
5.„építésitermékteljesítménye”:atermékrelevánsalapvető jellemzőirevonatkozó,szintekkel,osztályokkal, 
illetve leírássalkifejezettteljesítménye; 
11. „harmonizáltszabvány”: a98/34/EKirányelv I.mellékletében felsoroltvalamelyikeurópaiszabványügyi 
testület által,ugyanezenirányelv6.cikkénekmegfelelően a Bizottságkérelmealapjánelfogadottszabvány; 
13. „európai 
műszakiértékelés”:azépítésitermékteljesítményénekazalapvetőjellemzőivonatkozásábanamegfelelő 
európaiértékelésidokumentummal összhangbanvégzett dokumentáltértékelése; 
 

4.cikk 
 

Teljesítménynyilatkozat 
 
(1) Harmonizáltszabvány általszabályozottépítésitermék 
esetében,vagyhaatermékmegfelelegy,atermékvonatkozásábankiadotteurópaiműszakiértékelésnek,agyártón
ak forgalombahozatalkornyilatkozatotkell kiállítaniaatermékteljesítményérevonatkozóan. 
(2) Harmonizáltszabvány általszabályozottépítésitermék 
esetében,vagyhaatermékmegfelelegy,atermékvonatkozásában kiadott európaiműszakiértékelésnek,a 
terméknekaz alkalmazandóharmonizáltműszakielőírásokbanmeghatározott alapvetőjellemzők 
tekintetébennyújtottteljesítményével kapcsolatbancsakolyaninformációtlehetbármilyen formában 
közölni,amelyateljesítménynyilatkozatbanrészletesenszerepel, kivéveazt az esetet,amikor az 5. 
cikkelösszhangban  nem készültteljesítménynyilatkozat. 
(3) Ateljesítménynyilatkozatelkészítésével 
agyártófelelősségetvállalazért,hogyazépítésitermékmegfelelanyilatkozatban rögzített 
teljesítménynek.Atagállamoka gyártóáltal kiállított teljesítménynyilatkozatotpontosnakésmegbízhatónak 
tekintik,mindaddig,amígfelnemmerülennekellenkezője. 
 

6.cikk 
 

Ateljesítménynyilatkozattartalma 
 

(1) A  teljesítménynyilatkozat– a vonatkozó harmonizált műszakielőírásoknakmegfelelően–
azépítésitermékekteljesítményétfejezikiazokalapvetőjellemzőinekvonatkozásában. 
(2) Ateljesítménynyilatkozatkülönösenakövetkezőinformációkattartalmazza: 
a)aterméktípusmeghatározását,amelyreateljesítménynyilatkozatotkiadták; 
b)azépítésitermékekteljesítményeállandóságánakértékelésére 
ésellenőrzéséreszolgáló,azV.mellékletbenszereplőrend- szervagyrendszerek; 
c)azegyesalapvetőjellemzőkértékelésérehasználtharmonizált szabványvagyeurópai műszaki  
értékeléshivatkozási számaéskibocsátásidátuma; 



d)adott esetbena  felhasználtegyediműszakidokumentáció hivatkozási  száma,  valamint  azok  a 
követelmények, amelyeknekagyártóállításaszerintatermékmegfelel. 
(3) A teljesítménynyilatkozatemellettaz alábbiakattartalmazza: 
a)azépítésitermékegyvagytöbb,azalkalmazandóharmonizáltműszakielőírásoknakmegfelelőrendeltetése; 
  b)anyilatkozatbanszereplőegyvagy többrendeltetésvonatkozásábana  szóban forgóharmonizált 
műszakielőírások szerintialapvetőjellemzők jegyzéke; 
c)azépítésitermékteljesítményelegalábbegy,anyilatkozatban szereplőegyvagytöbb 
rendeltetésszempontjábólreleváns alapvetőjellemzőtekintetében; 
d)adott esetben az építési termék szintek vagy  osztályok szerinti,vagyleírásban,adott  
esetbenszámításeredményeképpenmegadottteljesítményeazon alapvetőjellemzőinek 
vonatkozásában,amelyeket a3.cikk(3)bekezdésének megfelelőenhatároztakmeg; 
e)azépítésitermékazonalapvetőjellemzőinek teljesítménye, amelyeka termék rendeltetésével 
vagyrendeltetéseivel kapcsolatosak,  figyelembevéve a termék rendeltetésével vagyrendeltetéseivel 
kapcsolatosazon rendelkezéseket, amelyekarraa helyrevonatkoznak,ahol  a 
gyártóforgalmaznikívánjaaterméket; 
f) ajegyzékbenszereplő olyanalapvetőjellemzőktekintetében, amelyekrenincsNPDnyilatkozat, 
azNPD(NoPerformance Determined–nincsmeghatározottteljesítmény)betűk; 
g)haaszóbanforgótermékrekiadtakeurópaiműszakiértéke- lést,azépítésiterméknek 
avonatkozóeurópaiműszaki érté- kelésbenszereplőnyilatkozatszerintivalamennyi alapvető 
jellemzőjevonatkozásában  szintekvagyosztályokszerint, illetveleírásbankifejezettteljesítménye. 
(4) Ateljesítménynyilatkozatota II. mellékletbentalálható mintafelhasználásávalkellkiállítani. 

 
7.cikk 

 
Teljesítménynyilatkozatmellékelése 

 
(1) Valamennyiforgalmazott termékhez mellékelnikell  a 
teljesítménynyilatkozategypéldányátnyomtatottvagy elektronikusformában. 
Amennyibenazonbanegyegészterméktételtegyetlen felhasználónak  szállítanak,elegendő,ha a 
szállítmányhoza teljesítménynyilatkozat  egy példányát mellékelik,akár nyomtatott, 
akárelektronikusformában. 
(2) A címzettkérésérerendelkezésérekellbocsátaniateljesítménynyilatkozatpapírranyomtatottpéldányát. 
(3) Az(1)és(2)bekezdéstőleltérve,ateljesítménynyilatkozat 
másolatátaBizottságáltala60.cikkelösszhangbanfelhatalmazásonalapulójogiaktusokkalmegállapítandófeltét
elekszerint azinternetenisközzélehettenni.Efeltételek többekközöttazt 
biztosítják,hogyateljesítménynyilatkozatlegalábba11.cikk 
(2)bekezdésébenemlítettidőszakbanhozzáférhetőmaradjon. 
(4) A  teljesítménynyilatkozatot annak a  tagállamnak  a 
nyelvénvagynyelveinkellrendelkezésrebocsátani,amelyben aterméketforgalmazzák. 
 

14.cikk 
 

Aforgalmazókkötelezettségei 
 
(1) Aforgalmazókaz építésitermékneka piacon  történő forgalmazásakoraz e rendeletben  meghatározott 
követelményekkelkapcsolatbankellőgondossággaljárnakel. 
(2) Aforgalmazókazépítésitermékforgalmazása előtt meggyőződnekarról,hogyelőíráseseténaCE jelölés 
felvan tüntetveaterméken,atermékhezmellékeltékarendelet szerint 
szükségesdokumentációt,valamintatagállamnyelvén/nyelvein 
írt,afelhasználókáltalkönnyenérthetőhasználatiutasítástés 
biztonságitájékoztatót.Aforgalmazókmeggyőződnekarrólis, hogyagyártóésazimportőr  
betartottaa11.cikk(4)és(5) bekezdésébenés a 13. cikk  (3) bekezdésébenmegállapított követelményeket. 
Haaforgalmazóúgyítélimeg,vagyokavanfeltételezni,hogy az  építésiterméknem 
felelmegateljesítménynyilatkozatnak vagyazerendeletbenszereplőegyébalkalmazandókövetelményeknek, 
addignemhozhatjaforgalombaazépítésiterméket, 



amígnembiztosított,hogyatermékmegfelelakísérőteljesítménynyilatkozatnak 
ésazerendeletbenszereplőegyébalkalmazandókövetelményeknek,vagy amígateljesítménynyilatkozatot  nem  
helyesbítették.Továbbá, amennyiben a  termék veszélytjelent,aforgalmazótájékoztatjaerrőlagyártótvagy 
azimportőrt,valamintapiacfelügyeletihatóságokat. 
(3) A forgalmazókbiztosítják,hogy mindaddig,amíg egy építésitermékért  felelnek,a 
tárolásivagyszállításifeltételek nemveszélyeztetikatermékateljesítménynyilatkozatnakvagy 
azerendeletbenszereplőegyéb alkalmazandókövetelményeknekvalómegfelelését. 
(4) Azokaforgalmazók,amelyekúgyítélikmeg,illetveokuk van feltételezni,hogy  az 
általukforgalmazottépítésitermék nem felelmega teljesítménynyilatkozatnakvagyaz ebbena 
rendeletbenszereplőmásalkalmazandó követelményeknek, meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket  
a szóban forgó építésitermék megfelelőségénekbiztosításaérdekében, adott  
esetbenpedigkivonjákaforgalombólvagyvisszahívják azt.Továbbáamennyibenatermék 
veszélytjelent,errőltájékoztatjákazoknakatagállamoknakazilletékesnemzetihatóságait, amelyeknek 
piacánforgalmaztákaterméket,ésrészletestájékoztatást adnak különösen az előírások  megsértésérőlés a 
megtettkiigazítóintézkedésekről. 
(5) 
Aforgalmazókvalamelyilletékesnemzetihatóságindokoltkérésérerendelkezésrebocsátjákazépítésiterméktelj
esítménynyilatkozatnakvagyazebbenarendeletbenszereplőmás 
alkalmazandókövetelményeknekvalómegfelelőségénekigazolásához szükségesminden 
információtésdokumentációt,az e hatóságszámárakönnyenérthetőnyelven.Azemlítetthatóság 
felkérésealapjánaforgalmazókazáltalukforgalmazottépítési 
termékekbőleredőkockázatokkiküszöböléséreszolgálóminden intézkedésbenegyüttműködnekahatósággal. 
 

 
III. MELLÉKLET 

 
1. 
Aterméktípusegyediazonosítókódja:……………………………………………...................................................
......................................................................................................... 
2. Típus-,tétel-
vagysorozatszámvagyegyébilyenelem,amelylehetővétesziazépítésitermékazonosításáta11.
cikk (4)bekezdésébenelőírtaknakmegfelelően: 
3. Azépítésitermékneka gyártóáltalmeghatározottrendeltetésevagyrendeltetéseiaz 
alkalmazandóharmonizált műszakielőírássalösszhangban: 
4. Agyártókneve,bejegyzettkereskedelmineve,illetvebejegyzettvédjegye, valamintértesítésicímea11. cikk(5) 
bekezdésébenelőírtaknakmegfelelően: 
5. Adottesetbenannakameghatalmazottképviselőnekaneveésértesítésicíme,akinekamegbízásakörébea12.cikk 
(2)bekezdésébenmeghatározottfeladatoktartoznak: 
6. 
Azépítésitermékekteljesítményeállandóságánakértékeléséreésellenőrzéséreszolgáló,azV.mellé
kletben szereplők szerintirendszervagyrendszerek: 
7. Harmonizáltszabványokáltalszabályozottépítésitermékekrevonatkozógyártóinyilatkozatesetén: 
……………………………………………………………………………………….. 
(abejelentettszervneveés,szükségesetén,azonosítószáma) 
................................................................................-t végzetta(z)………………………….. 
...............................................................................a  rendszerben, 
(aharmadikféláltalelvégzettfeladatokleírásaazV.mellékletnek megfelelően)  
ésakövetkezőtadtaki:………………...........................................................................................................................
............................................... 
(atermékmegfelelőségitanúsítványa,azüzemigyártásellenőrzésmegfelelőségitanúsítványa,adottesetbenvizs
gálati/ számításijelentések). 
8. Olyanépítésitermékekrevonatkozógyártóinyilatkozatesetén, 
amelyekreeurópaiműszakiértékeléstadtakki: 
...................................................................................................................................................................................................
...................... (aműszakiértékeléstvégzőszervneveés,szükségesetén,azonosítószáma) 
 



akövetkezőtadtaki:............................................................................................................................................................
..................... (azeurópaiműszakiértékeléshivatkozásiszáma) 
...............................................................................................................................................................................................
........alapján 
(azeurópaiértékelésidokumentumhivatkozásiszáma) 
................................................................................-t végzetta(z) 
................................................................................a  rendszerben, (aharmadikféláltalelvégzett 
 
feladatokleírásaazV.mellékletnek megfelelően) ésakövetkezőtadtaki: 
..............................................................................................................................................................................  
(atermékmegfelelőségitanúsítványa,azüzemigyártásellenőrzésmegfelelőségitanúsítványa,adottesetbenvizs
gálati/ számításijelentések). 
 
9. Anyilatkozatszerintiteljesítmény 
 
Magyarázatatáblázattal kapcsolatban: 
 
1.az1.oszloptartalmazzaafentiharmadikpontbanmegadottrendeltetésvagyrendeltetésekharmonizáltműsza

ki előírásbanmeghatározottalapvetőjellemzőit; 
2.az 1. oszlopban felsoroltvalamennyialapvetőjellemzőre– a 6. cikkbenmeghatározott  
követelményeknek megfelelően–a  2. oszloptartalmazzaa  
nyilatkozatszerinti,szintekkelvagyosztályokkal,vagyleírásrévén kifejezettteljesítményt.Ahol  nem 
nyilatkoztaka teljesítményről, az „NPD” (NoPerformanceDetermined– 
nincsmeghatározottteljesítmény)jelzésszerepel; 
3.az1.oszlopbanfelsoroltvalamennyijellemzőrea3.oszlop azalábbiakattartalmazza: 
a)amegfelelőharmonizáltszabványhivatkozásaésdátuma,illetveadottesetbenahasználtegyénivagymegfelel
őműszakidokumentációhivatkozásiszáma; 
 

vagy 
 
b)amennyibenrendelkezésreállamegfelelőeurópaiértékelésidokumentumhivatkozásaésdátuma,valamint a 
vonatkozóeurópaiműszakiértékeléshivatkozásiszáma. 
 

Alapvetőtulajdo
nságok 

(1.megjeg
yzés) 

Teljesít
mény 

(2.megjeg
yzés) 

Harmonizált műszaki 
előírások 

(lásd:3.megje
gyzés) 

   
   
   

 
Amennyibena37.és38.cikknekmegfelelőenegyediműszakidokumentációalkalmazásárakerült
sor,atermékáltal teljesítettkövetelmények: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
10. Az1.és2.pontban meghatározotttermékteljesítményemegfelela9.pontban 
feltüntetett,nyilatkozatszerinti teljesítménynek. 
Eteljesítménynyilatkozat kiadásáértkizárólaga4.pontbanmeghatározottgyártóafelelős. 
Agyártónevébenésrészérőlaláírószemély: 

 
 

(név és beosztás) 
....................................................................................................................................................................
............................... 
.(akiállításhelyeésdátuma)                                                                    (aláírás) 
 
 



 
V. MELLÉKLET 

ATELJESÍTMÉNYÁLLANDÓSÁGÁNAKÉRT
ÉKELÉSEÉS ELLENŐRZÉSE 

 
1.ATELJESÍTMÉNYÁLLANDÓSÁGÁNAKÉRTÉKELÉSÉREÉSELLENŐRZÉSÉRE  

SZOLGÁLÓRENDSZEREK 
 

     1.1.1+.rendszer:Agyártóáltalazépítésitermékalapvetőjellemzőinektekintetébena  
következőkalapjánkiadott teljesítménynyilatkozat: 
a)agyártóvégzi: 
i.azüzemigyártásellenőrzést; 
ii.agyárbanvettmintáktovábbivizsgálatátameghatározottvizsgálatitervszerint; 
b)abejelentettterméktanúsítószervatermékteljesítményeállandóságánaktanúsítványátakövetkezőkalapján
adja ki: 
i.aterméktípusmeghatározásáttípusvizsgálat(ideértveamintavételtis),típusszámítás, 
táblázatbafoglaltértékek vagyatermékleíródokumentációjaalapján; 
ii.agyártóüzemésazüzemigyártásellenőrzésalapvizsgálata; 
iii.azüzemigyártásellenőrzésfolyamatosfelügyelete,vizsgálataésértékelése; 
iv.azunióspiaconvalófogalombahozataltmegelőzőenvettmintákszúrópróbaszerűvizsgálata. 
1.2.1. rendszer:Agyártóáltalaz építésitermék alapvetőjellemzőinektekintetébena 
következőkalapjánkiadott teljesítménynyilatkozat: 
a)agyártóvégzi: 
i.azüzemigyártásellenőrzést; 
ii.agyárbanvettmintáknakagyártóáltalvégzetttovábbivizsgálatátameghatározottvizsgálatitervszerint; 
b)a  
bejelentettterméktanúsítószervatermékteljesítményeállandóságánaktanúsítványátakövetke
zőkalapján adjaki: 
i.aterméktípusmeghatározásatípusvizsgálat(ideértveamintavételtis),típusszámítás,táblázatbaf
oglaltértékek vagyatermékleíródokumentációjaalapján; 
ii.agyártóüzemésazüzemigyártásellenőrzésalapvizsgálata; 
iii.azüzemigyártásellenőrzésfolyamatosfelügyelete,vizsgálataésértékelése. 
1.3.2+.rendszer:Agyártóáltalazépítésitermékalapvetőjellemzőinektekintetébena  
következőkalapjánkiadott teljesítménynyilatkozat: 
a)agyártóvégzi: 
i.aterméktípusmeghatározásáttípusvizsgálat(ideértveamintavételtis),típusszámítás, 
táblázatbafoglaltértékek vagyatermékleíródokumentációjaalapján; 
ii.azüzemigyártásellenőrzést; 
iii.agyárbanvettmintáktovábbivizsgálatátameghatározottvizsgálatitervszerint; 
b)abejelentettgyártásellenőrzés-
tanúsítószervazüzemigyártásellenőrzésmegfelelőségitanúsítványátakövetkezők alapjánadjaki: 
i.agyártóüzemésazüzemigyártásellenőrzésalapvizsgálata; 
ii.azüzemigyártásellenőrzésfolyamatosfelügyelete,vizsgálataésértékelése. 
1.4.3. rendszer:Agyártóáltalaz építésitermék alapvetőjellemzőinektekintetébena 
következőkalapjánkiadott teljesítménynyilatkozat: 
a)agyártóvégziazüzemigyártásellenőrzést; 
b)a bejelentettvizsgálólaboratóriumvégzia terméktípusmeghatározásáttípusvizsgálat 
(ideértvea gyártóáltal 
végrehajtottmintavételtis),típusszámítás,táblázatbafoglaltértékekvagyatermékleíródokume
ntációjaalapján; 
1.5.4. rendszer:Agyártóáltalaz építésitermék alapvetőjellemzőinektekintetébena 
következőkalapjánkiadott teljesítménynyilatkozat: 
a)agyártóvégzi: 
i.a terméktípusmeghatározásáttípusvizsgálat,típusszámítás,táblázatbafoglaltértékekvagya 
termékleíró dokumentációjaalapján; 
ii.azüzemigyártásellenőrzést; 



b)abejelentettszervnek nincsenekfeladatai. 
 

2.ATELJESÍTMÉNYÁLLANDÓSÁGÁNAKÉRTÉKELÉSÉBEÉSELLENŐRZÉSÉBE BEVONT SZERVEK 
 
Azépítési termékteljesítményeállandóságánakértékelésébeésellenőrzésébebevont,bejelentett 
szervekfunkcióját illetőenkülönbséget kelltenniakövetkezőkközött: 
1.terméktanúsítószerv:olyanállamivagynemállamibejelentettszerv,amelyrendelkezikakellős
zakértelemmelés 
felelősséggelaterméktanúsításmegadotteljárásiésirányításiszabályokszerintielvégzéséhez; 
2.üzemigyártásellenőrzőtanúsítószerv:olyanállamivagynemállamibejelentettszerv,amelyren
delkezikakellő 
szakértelemmelésfelelősséggelazüzemigyártásellenőrzéstanúsításánakmegadotteljárásiésirány
ításiszabályok szerintielvégzéséhez; 
3.vizsgálólaboratórium:olyanbejelentettlaboratórium,amelyanyagokvagyépítésitermékekjellemzőitvagy
telje- 
sítményétméri,vizsgálja,teszteli,kalibráljavagymásmódonmeghatározza. 
 

3.OLYANALAPVETŐ   JELLEMZŐK,  AMELYEK ESETÉBEN NEMKÖTELEZŐ  A VONATKOZÓ  
HARMONIZÁLT MŰSZAKIELŐÍRÁSRAVALÓHIVATKOZÁS 

 
1. Tűzzel szembeni viselkedés. 
2. Tűzállóság 
3. Kültéri tűzzel szembeni viselkedés. 
4. Zajelnyelés. 
5. veszélyes anyagok kibocsátása. 
 
4.6. 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól: 2. § 5., 9., 13-17., 3. §, 
4. § (1)-(3), (4) a-c), (5)-(7), 5. §, 7. §, 10. §, 12. §, 1. melléklet 35. cím 4 pont. 
 

Hatályos: 2022.06.15. - 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § E rendelet alkalmazásában: 
5. elvárt műszaki teljesítmény: az építési termék olyan lényeges terméktulajdonsága, amely az 

építményre vonatkozó alapvető követelmények teljesüléséhez szükséges, valamint a 
terméktulajdonsághoz kapcsolódó elvárt szint, osztály vagy leírás, 

9. építményekre vonatkozó alapvető követelmények: az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott alapvető követelmények, 

13. lényeges terméktulajdonság: az építési termék olyan teljesítménye, amely a termék tervezett 
felhasználása során az építményben való elhelyezkedés, az épületszerkezeti szempontból betöltött 
szerep és a környezeti hatások figyelembevétele mellett az alapvető követelmények teljesülése 
szempontjából meghatározó és a megfelelő termék kiválasztásához nélkülözhetetlen, 

14. nemzeti műszaki értékelés: műszaki előírás, amely a sorozatban gyártott építési termékre 
vonatkozó más műszaki előírás hiányában a gyártói teljesítménynyilatkozat alapdokumentuma, 
szintek, osztályok vagy leírás megadásával tartalmazza a termék tervezett felhasználásához 
kapcsolódó, nyilatkozatba foglalandó alapvető jellemzőket, továbbá meghatározza a 
teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszert, 

15. teljesítménynyilatkozat: az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, amely az 
építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen 
igazolja, 

16. termékre vonatkozó műszaki előírás: a teljesítménynyilatkozat műszaki tartalmú 
alapdokumentuma, mely lehet harmonizált európai szabvány, európai műszaki értékelés, vagy ennek 



hiányában nem harmonizált európai szabvány, más magyar szabvány, Magyarország területén 
elfogadott nemzeti műszaki értékelés, vagy hatályos építőipari műszaki engedély, 
17. tervezett felhasználás: az építési termék gyártója által meghatározott az építési termékre vonatkozó 
rendeltetés. 

3. Elvárt műszaki teljesítmény 
3. § (1) Az építési termék akkor teljesíti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 41. § (1) bekezdésében foglalt követelményeket, ha 
a) *  a tervező az építészeti-műszaki dokumentációban a 4. § (1) bekezdésében felsoroltak szerint állapítja meg 

a beépítendő építési termékek alapvető jellemzői tekintetében azok elvárt teljesítményét, és 
b) a beépítés során a tervező előírásai mellett, figyelembe veszik az építési termék gyártójának a termék 

teljesítményére vonatkozó nyilatkozatát és a tárolására, szállítására, beépítésére vonatkozó előírásait is. 
(2) Az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését 
a) általános esetben az építési termék gyártói teljesítménynyilatkozat, 
b) *  egyedi, hagyományos, természetes, bontott vagy műemléki védelem alatt álló építménybe tervezett 

építési termék beépítése esetében a felelős műszaki vezető építési naplóban az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló kormányrendelet szerint tett nyilatkozattal, 

c) *  tűzvédelmi célú építési termék esetén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a 
továbbiakban: BM OKF) vizsgálati eredményeken alapuló engedélye 
igazolja. 

(3) Ahol jogszabály az építési termékkel szemben követelményt állapít meg, ott az építési termék 
beépíthetőségének feltétele, hogy a teljesítménynyilatkozat tartalmazza a követelménynek való megfelelést 
igazoló termékjellemzőt. 

(4) Ahol jogszabály olyan épületszerkezettel szemben állapít meg követelményt, amely önmagában nem egy 
építési termék vagy nem egy készlet elemeinek összeszerelésével jön létre, hanem több építési termékből, az 
építési helyszínen, az építési tevékenység során keletkezik, akkor a követelmény teljesítését a tervező az 
építészeti-műszaki dokumentációban az adott szakterület műszaki előírásai szerint igazolja. 

(5) *  Nem minősíthető egyedi építési terméknek vagy készletnek az olyan építési termék vagy készlet, 
amellyel szemben tűzvédelmi követelmény van, ha 

a) az csak méreteiben vagy az alkotóelemei méreteiben tér el, de rendeltetésének megfelelő műszaki 
jellemzőiben nem tér el egy olyan építési terméktől vagy készlettől, amelyre van harmonizált szabvány, európai 
műszaki értékelés vagy nemzeti műszaki értékelés, vagy 

b) alkotóelemei között van olyan, amelyre vonatkozik harmonizált szabvány, európai vagy nemzeti műszaki 
értékelés, és megadott teljesítményjellemzői alapján az összeállított termék vagy készlet beépítés céljára 
jellemző teljesítménye meghatározható. 

(6) *  Amennyiben egy gyártó egyedi termékként, készletként kíván kezelni egy olyan építési terméket, 
készletet, amellyel szemben tűzvédelmi követelmény van, az építési termékek vonatkozásában hatáskörrel 
rendelkező piacfelügyeleti hatóság jogosult vizsgálni és megállapítani, hogy az építési termék vagy készlet 
egyedi terméknek minősül-e. 

 
4. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének szabályai 

4. § (1) A tervező az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki teljesítményét 
a) az építési termék építményben való felhasználásának módja, 
b) az építési termék várható élettartama alatt az építésből, az építmény használatából és az üzemeltetéséből 

származó hatások, 
c) az építményt érő várható hatások, és 
d) a jogszabályokban az építési termékre, valamint a tervezett épületszerkezetre vonatkozóan meghatározott 

követelmények és szakmai szabályok 
figyelembevételével határozza meg. 

(2) *  Ha a beépítendő termék teljesítményére jogszabály követelményt állapít meg, építészeti-műszaki 
dokumentáció hiányában az építési termékek elvárt műszaki teljesítményét az (1) bekezdésben meghatározott 
szempontok figyelembevételével az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint a 
kivitelezési szerződésben kell meghatározni. 

(3) Ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az egyben az elvárt 
műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszaki előírásában foglalt 
összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya 
vagy leírása. 

(4) Amennyiben a tervező az építési termékeket nem a (3) bekezdés szerint jelöli meg, hanem az építési 
termékekre vonatkozóan elvárt műszaki teljesítményeket határoz meg, az építészeti-műszaki dokumentáció az 
építménybe betervezett építési termékek elvárt teljesítményére vonatkozóan legalább a következő információt 
tartalmazza: 



a) a tartószerkezet - előre gyártott építési elemek vagy késztermékek esetén - 
aa) anyagának megjelölését, főbb méreteit, 
ab) alkalmazott terméktípusának megnevezését, amennyiben már ismert; 
b) a tartószerkezetnek az állékonyság és mechanikai szilárdság szempontjából legjellemzőbb elvárt 

teljesítményét, amennyiben azokra jogszabály vagy jogszabályban hivatkozott szabvány követelményt állapít 
meg; 

c) az egyéb építményszerkezetben az építési terméknek a felhasználás szempontjából legjellemzőbb elvárt 
termékjellemzőit, amelyekre jogszabály vagy jogszabályban hivatkozott szabvány tűzvédelmi (pl. tűzállósági 
határérték, tűzvédelmi osztály), épületenergetikai (pl. hőátbocsátási tényező), zajvédelmi vagy egészségvédelmi 
követelményt állapít meg; 

d) akadálymentes kialakítás esetén alkalmazott burkolatok, rácsok, kapaszkodók, lépcső elemek, ajtócsukó 
berendezések és más speciális építési termékek elvárt teljesítményét; 

e) amennyiben jogszabály, szabvány vagy a tervezési program a tervezett építmény szempontjából 
közegészségügyi, biztonsági vagy más követelményeket tartalmaz, akkor a követelmények teljesítéséhez 
szükséges mértékben és részletezettséggel kell megadni az alkalmazott építési termékek elvárt teljesítményét; 

f) a létesítendő épületgépészeti rendszerek (fűtési, hűtési, gépi szellőztetési és használati melegvíz-előállító) 
berendezéseinek elvárt termékjellemzőit, amennyiben az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
szóló rendelet követelményt állapít meg; 

g) *  műemléki védelem alatt álló építménybe tervezett egyedi, hagyományos, természetes vagy bontott építési 
termék főbb méreteit, anyagának megjelölését, felületkezelésének módját, kiegészítő szerkezeti elemeinek 
leírását. 

(5) A tervező a kivitelezés megkezdéséhez szükséges kivitelezési dokumentáció elkészítése során az elvárt 
műszaki teljesítmények alapján meghatározza a beépítésre kerülő építési termékeket. A meghatározásnak a 
termék kereskedelmi forgalomból való beszerzéséhez elegendő információt kell tartalmaznia. 

(6) Ha az 1. melléklet az építési termékre vonatkozóan a jellemző beépítési mód függvényében lényeges 
terméktulajdonságokat állapít meg, az építési termék elvárt műszaki teljesítményét a tervező ezekkel a 
terméktulajdonságokkal is meghatározhatja. 

(7) A (6) bekezdésben meghatározott feltételektől a tervező a beépítés feltételeinek függvényében eltérhet. 
5. A teljesítmény igazolása 

5. § (1) Az építési termék - a 7. §-ban felsorolt építési termékek kivételével - az építménybe akkor építhető be, 
ha termék teljesítményét 

a) a harmonizált szabvány által, vagy európai műszaki értékeléssel szabályozott termékek esetében a 
305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően, vagy 

b) a termékre vonatkozó harmonizált európai szabvány hiányában a (2) és (3) bekezdés szerinti 
teljesítménynyilatkozat igazolja. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a teljesítménynyilatkozatot nem harmonizált európai 
szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány, vagy 2013. július 1-je előtt kiadott hatályos építőipari 
műszaki engedély alapján is ki lehet állítani, ha a felsorolt dokumentumokból az építési termék tervezett 
felhasználása szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek vizsgálatának, értékelésének módszerei 
és a teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet V. melléklete szerinti rendszere meghatározható. 

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentumok egyike, vagy a dokumentumok összessége nem szolgáltat 
elegendő információt a teljesítménynyilatkozat kiállításához, a gyártó - választása szerint - a rendelkezésére álló 
dokumentumok felhasználásával, belföldi célú betervezés és beépítés céljából, a 8. § szerinti eljárással nemzeti 
műszaki értékelést, vagy a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt eljárás szerint az EGT 
területén történő felhasználás céljából, európai műszaki értékelést készíttethet. 

(4) Azoknak az építési termékeknek az esetében, ahol nincs elfogadott harmonizált európai szabvány és nem 
készült európai műszaki értékelés, a teljesítménynyilatkozat legalább az alábbi adatokat és információt 
tartalmazza: 

a) a terméktípus meghatározását, amelyre a teljesítménynyilatkozatot kiadták, 
b) az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszerét, a 305/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletben szereplő rendszernek vagy rendszereknek megfelelően, 
c) az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki értékelés vagy a 11. § 

szerinti építőipari műszaki engedély hivatkozási számát és kibocsátási dátumát, 
d) az építési termék rendeltetését, a gyártó által figyelembe vett tervezett beépítési módját, 
e) a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés vonatkozásában az alapvető jellemzők felsorolását, 
f) az építési termék teljesítményét, a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés szempontjából 

releváns alapvető jellemző tekintetében az 1. melléklet figyelembevételével, 
g) az építési termék-szintek vagy osztályok szerinti, vagy leírásban, vagy számítás eredményeképpen 

megadott teljesítményét a jogszabályban előírt követelményekre vonatkozóan, 



h) a c) pontban felsorolt, olyan alapvető jellemzők tekintetében, amelyekre nincs megállapítva a termék 
teljesítménye, az NPD (No Performance Determined - nincs meghatározott teljesítmény) betűket kell feltüntetni, 

i) *  a gyártó és meghatalmazott képviselő esetén azok neve, értesítési címe. 
 
7. § (1) *  Ha az építési termék egyedi, az építkezés helyszínén gyártott, vagy műemléki védelem alatt álló 

építménybe beépített, illetve bontott, hagyományos vagy természetes építési termék és a gyártó által önkéntesen 
kiadott teljesítménynyilatkozat nem áll rendelkezésre, az építési termék akkor építhető be, ha a beépítéséért 
felelős műszaki vezető az építési naplóban tett nyilatkozatával igazolja, hogy az építési termék tervezett 
beépítése megfelel az Étv. 41. §-ában foglaltaknak. Az igazoláshoz a felelős műszaki vezető szakértő, szakértői 
intézmény vagy akkreditált vizsgálólaboratórium közreműködését is igénybe veheti. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a gyártó önkéntes teljesítménynyilatkozatot tehet az 5. § (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint, ha 

a) ezt a felhasználóval, tervezővel kötött szerződése rögzíti, 
b) ezt a termék speciális jellege, vagy a beépítés különleges követelményei vagy más körülmények 

indokolják. 
(3) Ha az építési termékre nem vonatkozik harmonizált európai szabvány és nem adtak ki európai műszaki 

értékelést és olyan építési termékkörbe tartozik, amelyre a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
V. melléklete szerinti 1+, 1 vagy 2+ rendszer alkalmazását írja elő az Európai Bizottság vonatkozó határozata, az 
(1) bekezdés szerinti mentesség akkor vehető igénybe, ha az igazoláshoz a felelős műszaki vezető szakértő, 
szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium közreműködését dokumentáltan igénybe vette. 

(4) *  A szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium köteles a (3) bekezdésben előírt, az 
építési termék megfelelőségére vonatkozó dokumentációt az alábbi módszerek legalább egyikén alapuló 
részletes műszaki indokolással ellátni: 

a) számítás, 
b) akkreditált laboratórium vizsgálata, kísérlete, állásfoglalása, 
c) számítógépes szimuláció, 
d) tudományos kutatás eredménye, 
e) műszaki előírásban meghatározott jellemző felhasználása vagy 
f) az a)-e) pontban foglaltak elemzése, értékelése. 
(5) *  Tűzvédelmi célú építési termék teljesítménynyilatkozat hiányában a BM OKF vizsgálati eredményeken 

alapuló engedélyével is beépíthető. Amennyiben az engedélyben megadott termékre vonatkozóan harmonizált 
európai szabvány kerül kiadásra a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése 
szerint, a párhuzamos hatályosság időszakának leteltével az engedély hatályát veszti. 

 
7. A kölcsönös elismerés szabályai 

10. § *  Amennyiben nem állnak rendelkezésre az építési termékekre alkalmazandó harmonizált szabványok 
vagy európai műszaki értékelés, az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban az adott ország 
előírásaival összhangban előállított, illetve forgalomba hozott, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes valamely EFTA-államban az adott ország előírásaival összhangban előállított építési 
termékek az építményekbe betervezhetők és beépíthetők, feltéve, hogy ezek az építési termékek az e rendelet 
által előírttal egyenértékű szintű védelmet biztosítanak az élet- és egészségvédelem, a biztonság és az adott célra 
való alkalmasság tekintetében. 

 
8. Záró rendelkezések 

12. § Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba 
hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 
5. §-ának előírásai szerint 2013. július 1-je előtt kiadott építőipari műszaki engedély az érvényességének idejéig, 
de legfeljebb 2018. július 1-jéig hatályban marad. Az építőipari műszaki engedély alapján végzett első 
típusvizsgálatok vizsgálati eredménye felhasználható teljesítménynyilatkozat kiadására. 

 

1. melléklet a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelethez 

Az építési termékek lényeges terméktulajdonságai 
(a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklet 1. táblázatában meghatározott 
termékkörönként) 
35. Tűzgátló, tűzterjedést gátló és tűzvédelmi termékek, tűzkésleltető termékek 
  A B 



SORSZÁM TERMÉKTULAJDONSÁG FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 
4 Tűzgátló / füstgátló nyílászárók (ajtó, kapu, ablak) 
4.1 Tűzállósági teljesítmény 

minden felhasználási területre 
4.2 Tűzvédelmi osztály 
4.3 Füstgátló tulajdonság füstzáró felhasználás esetén 
4.4 Önzáródó képesség minden felhasználási területre 
 

Hatályos tűzvédelmi műszaki irányelvek tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítésére, 
felülvizsgálatára, karbantartására, javítására vonatkozó részei: 

 Tűzterjedés elleni védelem TvMI. 
2022.06.13. 

3. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3.1. A tűzterjedés elleni védelem biztosítására alkalmas megoldást, 
kialakítást jelent a) a megfelelő mértékű tűztávolság, b) 4az olyan tűzfal vagy minden más olyan 
tűzgátló építményszerkezet, ami az OTSZ-ben előírt tűzvédelmi követelményeket teljesíti, c) az olyan 
beépített tűzterjedésgátló berendezés, ami az OTSZ-ben előírt tűzvédelmi követelményeket teljesíti. d) 
2Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben meghatározott műszaki megoldás. Megjegyzés 1: 2Az a), b), c) és 
d) pontok szerinti vagy egyéb, megfelelő megoldások (például egyedi műszaki megoldás) folytonos és 
következetes alkalmazása biztosítja a kielégítő védelmet. Megjegyzés 2: A tűzterjedés elleni védelem 
építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú, valamint tűzvédelmi építési 
termékek, építményszerkezetek és berendezések együtteséből áll, amelynek összehangolt és megfelelő 
működéséért a tervező, a kivitelező és az üzemeltető együttesen felel. A választott megoldások 
alkalmazása során a gyártói előírások és az alkalmazástechnikai útmutatók is betartandók. 

3,4Megjegyzés 3: Jelen TvMI kidolgozása idején már érvényben van az MSZ EN ISO 13943:2017 
„Tűzbiztonság. Szakszótár és az MSZ EN 13501-1:2019 ”Épületszerkezetek és építési termékek 
tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok 
eredményeinek felhasználásával” című szabvány, amelyben az anyagok, építési termékek 
vonatkozásában a korábbi osztályba sorolási nómenklatúra változott, követve és adaptálva a releváns, 
hatályban lévő európai bizottsági határozatokban hivatalosan elfogadott, illetve alkalmazott, magyar 
szakkifejezést. Nevezetesen a témakörben releváns ”reaction-to-fire” vizsgálatok korábban 
tűzveszélyességi vizsgálatként szerepeltek a hazai tűzvédelmi jogszabályokban és szabványokban, és 
az anyagokat az MSZ EN 13501- 1:2007+A1: 2010 szabvány szerint, továbbá az 
építményszerkezeteket az OTSZben foglalt előírások szerint tűzvédelmi osztályokba sorolták. Az új 
nómenklatúrát alkalmazva az anyagok és építési célú termékek viszonylatában ezek elnevezése most 
tűzzel szembeni viselkedési osztályra és az ehhez aktuálisan csatlakozó kiegészítő osztályokra 
változtak (Pl. Bs2, d0, ahol „B” a tűzzel szembeni viselkedési osztály jelzete, az „s” a füstfejlesztéssel 
kapcsolatos, a „d” pedig az égve-csepegési tulajdonságra utaló kiegészítő osztály jelzete). Az 
építményszerkezetek vonatkozásában a tűzvédelmi osztály elnevezés továbbra is érvényben maradt. 
Ebben a TvMI-ben az OTSZ szöveghasználatával megegyező kategóriák mellett már (zárójelben) az 
új megnevezés is szerepel. Az ebben a megjegyzésben foglaltaknak az ismerete kiemelten fontos a 
hazai szakirodalom, az anyagok és építési termékek kísérő dokumentumai szabatos tartalmának, az 
abban alkalmazott szakkifejezéseknek a világos és egyértelmű értelmezésnél. 3.2. 4A tűzszakaszok 
elválasztása akkor megfelelő, ha a védelmi síkok felületfolytonosságának elve érvényesül, azaz a 
tűzszakasz-határ minden pontján teljesül a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő tűzállósági 
teljesítményű védelem. 3.3. 4Az épületszerkezetek, épületgépészeti-, technológiai berendezések 
tűzgátló szerkezetekkel vagy tűzfallal történő kapcsolata akkor megfelelő, ha egy tűz során fellépő 
alakváltozás vagy hőtágulás nem befolyásolja hátrányosan a tűzgátló szerkezet tűzállósági 
teljesítmény-jellemzőit vagy állékonyságát. 3.4. 4A tartószerkezet tűzvédelmére alkalmazott burkolati 
rendszer tűzállóságot biztosító képessége figyelembe vehető, amennyiben a védelmi síkok 
felületfolytonossági elve a kialakításnál érvényesítésre kerül, továbbá, ha a) a burkolat mögött, a 
tartószerkezet felőli oldalon gyújtóforrást okozó gépészeti vezeték, berendezés vagy villamos kötés 
nem található, b) a burkolati rendszer síkjába vagy a burkolat síkja mögé kerülő épületgépészeti 
vezetékek és épületvillamossági szerelvények beépítési módja a burkolat felületfolytonosságát nem 



szakítja meg. 3.5. 4Meglévő létesítmény, építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése, 
helyreállítása, felújítása, használata, vagy rendeltetés módosítása során abban az esetben lehet a 
tűzgátló alapszerkezetek, tűzgátló ajtók helyzetét, megváltoztatni, elbontani, amennyiben a hatályos 
jogi környezet követelményei a védelmi síkok felületfolytonossági elve mentén teljesülnek és a 
tűzvédelmi célú berendezések kialakítása a megváltozott feltételekhez igazítható. 4Megjegyzés: Az 
ellenőrzésnek az adott szerkezet tűzvédelmi teljesítményének vizsgálatán túl többek között ki kell 
terjednie arra is, hogy milyen tűzterjedés elleni védelmet szükséges biztosítani a homlokzaton, tetőn, 
hol szükséges utólagosan tűzvédelmi célú lezárásokat alkalmazni, valamint, hogy a tűzvédelmi célú 
berendezések, pl. hő- és füstelvezető csatornák kialakítása, milyen módon illeszkedik az új 
feltételrendszerbe, milyen átalakításokat igényelnek. 

 
5.4. Tűzgátló lezárások 5.4.1. Tűzgátló nyílászárók 5.4.1.1. Tűzgátló lezárásra alkalmas az olyan 

tűzgátló nyílászáró, - 1amelynek tűzállósági teljesítmény-jellemzőit a vonatkozó tűzállósági 
vizsgálatot követően teljesítménynyilatkozattal igazolták. Megjegyzés 1: A teljesítmény jellemzőit a 
tűzállósági vizsgálat kiterjesztett alkalmazását követően az MSZ EN 13501-2 szerint kiállított 
osztályozási (értékelési) jegyzőkönyvvel, a teljesítmény állandóságát pedig az MSZ EN 16034 
szabvány alapján kiállított teljesítménynyilatkozattal lehet igazolni. 1Megjegyzés 2: Az MSZ EN 
16034 az MSZ EN 13241-1 vagy az MSZ EN 14351-1 szabvánnyal történő egyidejű alkalmazása 
esetén harmonizált termékszabvány, így a teljesítményjellemzőket a 305/2011/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelő teljesítménynyilatkozattal kell igazolni (lásd 275/2013 
Korm. rend 5.§ (1) a) pontja) 1Megjegyzés 3: 2Az MSZ EN 16034 szabvány az MSZ EN 14351-2, 
vagy az MSZ EN 16361 szabvánnyal történő egyidejű alkalmazása esetén nem harmonizált európai 
szabvány, amely egyben magyar termékszabvány is. Így ez alapján kiadható a teljesítménynyilatkozat, 
tekintettel arra, hogy a tervezett felhasználása szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzőket, 
ezek vizsgálatának, értékelésének módszereit és a teljesítményállandóság értékelésének és 
ellenőrzésének a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti rendszerét 
a szabvány meghatározza. (275/2013 Korm. rend 5.§ (2) pontja) 

Megjegyzés 4: Az MSZ EN 16034 szabvány csak azokra az üvegezett oldal és felülvilágító panelekre 
vonatkozik, amelyek szerves elemei az ajtónak. Az ajtó rendszerelemeiből készült, de az ajtó szerves 
részét nem képező üvegezett panelek teljesítményjellemzői az MSZ EN 1634-1 szerinti vizsgálati ill. 
az MSZ EN 15245-4 szerinti kiterjesztett alkalmazási jegyzőkönyv alapján kiadott osztályba sorolási 
jegyzőkönyvvel, teljesítményállandósága pedig a rendszerre vonatkozó Teljesítményállandósági 
Tanúsítvánnyal igazolhatóak. - amelyet csak olyan kiegészítő burkolattal, bevonattal láttak el, ami nem 
befolyásolja kedvezőtlenül a tűzvédelmi jellemzőket 

1Megjegyzés: A kialakítástól függően szakintézeti állásfoglalás vagy a vonatkozó jogszabálynak 
megfelelő tűzvédelmi tervezői, tűzvédelmi szakértői nyilatkozat szükséges lehet (lásd jelen irányelv B 
mellékletét), - 1amely műszaki dokumentációja alapján az adott fogadószerkezetbe beépíthető (a 
fogadószerkezetnek legalább akkora tűzállósági teljesítménnyel kell rendelkeznie, mint a tűzgátló 
nyílászáróra előírt követelmény); 1Megjegyzés 1: A tűzgátló nyílászáró műszaki dokumentációjában 
szereplőtől eltérő fogadószerkezetbe történő beépítés szakintézeti állásfoglalás esetén, az 
állásfoglalásban szereplő feltételek teljesítésével felel csak meg. 1Megjegyzés 2: Amennyiben a 
tűzgátló nyílászáró acél kiváltó szerkezetbe kerül, csak olyan kiegészítő, tűzállóságot növelő védelem 
felel meg, amely képes megakadályozni a tűzállóságot növelő védelem tűztől mentett oldalán a 
nemkívánatos mozgások elkerülésére a káros felmelegedést (átlagosan 140 K, egy ponton 180 K 
hőmérséklet-emelkedés) - amelynek önműködő csukódással kapcsolatos vizsgálati ciklus szerinti 
besorolását a várható igénybevétel figyelembevételével határozták meg, - amelynek csukódási 
sebességét úgy állították be, hogy ne okozzon kárt a fogadószerkezetben, - amelynek önműködő 
tűzeseti csukódása automata mozgatású nyílászáró esetén is, valamint a mozgatószerkezet üzemi 
energiaellátásának kiesése esetén is biztosított, - amely, ha automatikusan nyíló, akkor csak 
manuálisan állítható vissza nyitott állapotba, ha tűzjelzés hatására automatikusan becsukódott, - 
3amelynek beépítése a nyílászáró gyártójának előírásai alapján, a vonatkozó tűzállósági vizsgálat 
során alkalmazott beépítésnek megfelelően, a minősítésében szereplő fogadószerkezetbe történik 
(beleértve az ajtótok és a fogadószerkezet közötti hézag kitöltését, lezárását), - amelynek az ajtóval 
együtt minősített mozgatószerkezete olyan kialakítású, amelynek meghibásodása nem eredményezi tűz 
esetén a becsukódott nyílászáró visszanyílását, továbbá - amelyet hő- és füstelvezetés céljára nem 



használnak, nem méreteznek. 1Megjegyzés 1: Homlokzati tűzterjedési határérték-követelménnyel 
rendelkező homlokzat előtt az a homlokzati tűzterjedést az alábbi kialakítású zöldhomlokzat nem 
befolyásolja: - tűzállósági teljesítmény-jellemző (E xx-integritás, EW xx integritás+ sugárzás 
csökkentés, EI xx integritás + szigetelés, - xx percben az időtartam - önműködő csukódással 
kapcsolatos vizsgálati ciklus szerinti besorolás (C0-C5) Megjegyzés 2: A tűzgátló nyílászárók 
kiegészítő burkolattal való ellátásával kapcsolatban a B informatív melléklet tartalmaz iránymutatást. 
Az OTSZ 13-14. §-a szerint, a komponensek ismert tűzvédelmi osztálya alapján elvégzett besorolás 
kiváltja az MSZ EN 13501-1 szerinti besorolást. 

 
Megjegyzés 3: A tűzgátló nyílászárón, portálszerkezeten, üvegfalon a beépítést követő azonosíthatósága 

érdekében a gyártó gyártmányazonosító adattáblát, azonosítót helyezhet el, amelynek javasolt tartalma 
a következő: - gyártó (név és kapcsolattartási adatok, pl. kód vagy cím) - a termék típusa és/vagy neve, 
- a termék sorozatszáma vagy egyedi azonosító kódja - 3tűzgátlási, füstgátlási és/vagy önműködő 
csukódási osztályozás (MSZ EN 16034 7.pont) A gyártmányazonosító adattábla, azonosító anyaga 
tartós jelöléssel ellátott fém, kopásálló műanya tábla, matrica lehet, de az adatok közvetlenül az ajtólap 
élébe préselve, marva, vésve is feltüntethetők. Fix ablak, üvegfal illetve portálszerkezet esetén az 
azonosító táblát a - rendszeres ellenőrzéskori beazonosíthatóság, félreértések elkerülése miatt – 
utólagosan is ellenőrizhető, jól látható helyen célszerű elhelyezni a terméken. 1Megjegyzés 4: A 
csukódás kezdetétől számított csukódás legfeljebb 60 másodpercig tartson. Az MSZ EN 16034:2015 
A melléklete tartalmazza a tűzgátló nyílászárók közül a pántos és forgó ajtószerkezetek, a vízszintes, 
valamint a függőleges irányban záródó ajtó- és kapuszerkezetek tűzeseti automatikus csukódására és a 
csukódás sebességére vonatkozó követelményeket. 1Megjegyzés 5: 3A tűzgátló nyílászárók 
önműködő csukódással kapcsolatos vizsgálati ciklus szerinti besorolását az OTSZ 30. § (7) bekezdése 
alapján a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy (tűzvédelmi szakértő, tűzvédelmi 
tervező) határozza meg. A választható teljesítmény-jellemzőket az MSZ EN 16034 tartalmazza. 
Megjegyzés 6: Amennyiben a tűzgátló nyílászáró tervezett igénybevétele annak kötelező alkalmassági 
idején belül várhatóan meghaladja a 200.000 nyitási ciklust, az önműködő csukódással kapcsolatos C5 
teljesítmény-jellemző nem ad elegendő garanciát a tervezett élettartamon belül a megfelelő 
működésre. Ekkor más műszaki megoldás keresendő a tűzgátló ajtó megfelelő működésének 
biztosítására (pl. egy nyíláson belül két ajtó alkalmazása: egy üzemszerűen nyitott állapotban lévő 
tűzgátló ajtó és egy tűzállósági teljesítmény-jellemző nélküli ajtó, amely teljesíti az ismételt nyitással 
és csukással szembeni akár 1.000.000 vizsgálati ciklust; vagy a tűzszakaszhatár módosítása oly 
módon, hogy ne essen bele a kötelező alkalmassági időn belül a 200.000 nyitási ciklust meghaladó 
nyitásszámú tűzgátló ajtó). Megjegyzés 7: Kétszárnyú ajtó esetén mindkét szárny önműködő 
csukódását megfelelő sorrendben kell biztosítani. Az állószárny – amennyiben a kiürítési számításnál 
figyelembe vették - automata le-, illetve feltűző vasalattal látandó el 

5.4.1.2. Személyek vagy gépjárművek közlekedésére szolgáló nyílás tűzgátló lezárására alkalmas a 
6.1.1. pont szerinti tűzgátló ajtó, tűzgátló kapu (pl. tolókapu, szekcionált kapu, gördülőkapu, 
redőnykapu), tűzgátló függönykapu (gyorscsévélő kapu). 1Megjegyzés: Abban az esetben, ha a 
különleges működési módú felgördülő tűzgátló, nyílászárók menekülési útvonalnak is minősülnek, 
akkor a menekülés biztosítását meg kell oldani. Ez alapvetően a nyílászáróval egybeépített 
személyforgalmi átjáró ajtóval (nyílószárny) biztosítható. A menekülés céljára az átjáró ajtó szabad 
szélessége vehető figyelembe. Amennyiben nem egyértelmű a menekülés iránya és a menekülő 
személyek létszáma miatt az átjáró ajtónak a menekülés irányába kell nyílnia, akkor mindkét irányba 
nyíló átjáró ajtó építhető be és a kiürítés tervezésénél csak a megfelelő irányba nyíló átjáró ajtó vehető 
figyelembe. A menekülés céljára az átjáró ajtónak menekülési útvonalon beépíthetőnek kell lennie 
(Teljesítményállandósági Tanúsítvány MSZ EN 14351-1 4.10 Kinyithatóság 

5.4.1.3. Technológiai szállítópálya (konvejor, futószalag, stb.) tűzgátló lezárására alkalmas a 6.1.1. pont 
szerinti tűzgátló ajtó, tűzgátló redőnykapu, konvejor lezáró szerkezete. Megjegyzés: A 
szállítószalagok, görgősorok és konvejerek szakaszolását megkönnyítheti a tűzszakaszhatáron a 
meghajtás kettőzése. Tűzjelzés esetén nemcsak a tűzterjedést gátló szerkezet zárja le a nyílást, hanem 
a szállítószalag, görgősor vagy konvejor is automatikusan leáll. A biztonságot a vezérlés 
megkettőzésével lehet fokozni (központi és helyi vezérlés együttes alkalmazása). 5.4.1.4. Tűzgátló 
nyílászáró nyitott állapotban való üzemszerű rögzítésére alkalmas - az ajtótartó mágnes, - a nyílászáró 
szerkezet részét képező nyitó-csukószerkezet vagy mozgatószerkezet. Megjegyzés 1: az ajtótartó 



szerkezet ellátható tartalék energiaforrással, ha a nyílászáró véletlen vagy nemkívánatos csukódása 
veszélyhelyzetet okozhat (pl. jelentős targoncaforgalom esetén vagy épület akadálymentesített 
területén). Az önműködő tűzeseti csukódást ebben az esetben is biztosítani kell. Megjegyzés 2: az 
önműködő tűzeseti csukódáshoz szükséges vezérlőjelet szolgáltathatja az épület tűzjelző berendezése, 
a nyílászáró részét képező, abba integrált vagy a nyílászáró közelébe szerelt automatikus tűzérzékelő. 
5.4.1.5. A tűzgátló nyílászáró késleltetett csukása esetén az ott-tartózkodók figyelmeztetésére alkalmas 
a nyílászáró mindkét oldalán, jól látható és észlelhető helyen felszerelt, a beépített tűzjelző berendezés 
részegységét képező fényjelző, ha tűzjelzés esetén késleltetés nélkül működésbe lép. 5.4.1.6. 
3Tűzgátló lezárások – gépészeti és villamos vezetékek átvezetésével – csak úgy alakíthatók ki tűzgátló 
nyílászárók beépítésének közelében megfelelően, ha a nyílászáró beépítésének műszaki feltételei és a 
gépészeti és villamos vezetékátvezetések tűzgátló lezárásának helyigénye együttesen teljesül. Az 
áttörést körbeölelő felületet tűzgátló falként szükséges kialakítani 
 
 

Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői TvMI. 
2022.06.13. 

Tűzállósági vizsgálati módszerek 
 

A1. A laboratóriumi vizsgálati módszerek alkalmazása több évtizedes múltra tekint vissza, és az 
alkalmazott metodikák folyamatos fejlődésben vannak. Fontos alkalmazási szabályként minden 
esetben figyelemmel kell lenni arra, hogy az adott módszerek milyen időszakban voltak, illetve vannak 
hatályban, mert a megállapított teljesítményjellemzők értéke ettől a szemponttól erősen függ, és az 
eredmények alkalmazását befolyásolja. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a különböző szerkezetek 
tűzzel szembeni ellenállását bemutató tűzállósági paraméterek egy korábban érvényben lévő 
szabványos módszerrel meghatározva más értékűek, mint a jelenleg érvényben lévő módszerek 
végrehajtásával nyert adatok, azaz már nem igazolható még ugyanolyan vizsgálati tűzhatás esetében 
sem egy adott teljesítmény. 
A2. Szigorú követelményeknek való megfelelés esetén – személyi és technikai szakmai felkészültség, 
jártassági adottságok, független és pártatlan működés feltételrendszere mellett – kapnak akkreditált 
státust a hivatásos/hivatalos laboratóriumok. Ez azért fontos mind a szabályzati előírások, mind a 
műszaki irányelvek viszonylatában, mert a teljes létesítési folyamat során a felhasználható vizsgálati 
eredmények hiteles forrása kizárólag akkreditált laboratórium lehet. Az e szervezetek által kibocsátott 
vizsgálati és osztályozási jegyzőkönyvek szolgálhatnak alapjául a terveknek, a hatósági 
állásfoglalásoknak, a szakértői elemzéseknek és véleményeknek, valamint az építményszerkezetek 
tűzvédelmi teljesítmény igazolásának. 
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19. 1TŰZGÁTLÓ, FÜSTGÁTLÓ NYÍLÁSZÁRÓK 
Megjegyzés 1: Jelen fejezetben az OTSZ 18. melléklet 14. és 20. sorában meghatározott üzemeltetői ellenőrzés és 
az időszakos felülvizsgálat módszereit határozzuk meg az OTSZ által támasztott biztonsági szint megtartása 
érdekében. Megjegyzés 2: A karbantartásnál elsősorban a gyártó karbantartásra vonatkozó tájékoztatója szerint 
kell eljárni. 
19.1. Üzemeltetői ellenőrzés 19.1.1. Az üzemeltető az OTSZ szerinti rendszerességgel köteles ellenőrizni, 
ellenőriztetni az épület tűzgátló nyílászáróit. 19.1.2. Az ellenőrzés során szemrevételezéssel meg kell vizsgálni a 
nyílászárókat, sérülés vagy rendellenesség tapasztalható-e a korábbi felülvizsgálat óta. Működőképes-e a 
nyílászáró, nem akadályozza-e az önműködő záródást deformáció vagy idegen anyag jelenléte. 19.1.3. 
Amennyiben az üzemeltető az üzemeltetői ellenőrzés során rendellenességet tapasztal, (melyre vonatkozóan 
korábban nem történt bejegyzés az üzemeltetési naplóban) meg kell rendelnie a választott karbantartótól vagy 
javítást végző szervezettől (karbantartó szervezet) a javítást, illetve az üzemképes állapotba hozatalt. 19.1.4. Az 
üzemeltetői ellenőrzés személyi feltételei: 3Az üzemeltető / üzemeltető szervezet részéről eljáró, kijelölt személy, 
aki ismeretekkel és megfelelő jártassággal rendelkezik az adott létesítményben található tűzgátló, füstgátló 
nyílászárók elhelyezkedéséről, ellenőrzéséről, beleértve ezen TvMI meghatározásait. Azon személy, aki a 
szemrevételezést végrehajtja, jogosult az üzemeltetési naplóba történő bejegyzésre. 19.1.5. Az üzemeltetői 



ellenőrzés dokumentálása: Az ellenőrzést / szemrevételezést az üzemeltetési naplóban dokumentálni szükséges, a 
következő adatok megadásával: - az ellenőrzést / szemrevételezést végző személy neve, aláírása, az ellenőrzés 
időpontja, - 4az épületben elhelyezkedő tűzgátló nyílászárók listája alapján megjelölve, hogy mely ajtó(k)nál 
tapasztalható rendellenesség, továbbá azok rövid leírása, - rendellenesség esetén a karbantartó szervezet 
értesítésének dátuma. 19.1.6. Segédlet az üzemeltetői ellenőrzéshez: Az ellenőrzés alkalmával a vizsgálatnak a 
következőkre célszerű kiterjednie: a) működőképesség ellenőrzés, b) sérülés ellenőrzése a nyílászárón: nagyobb 
fokú síkeltérés, horpadás (nagyobb, mint 10 mm és/ vagy 5 mm/m), c) 4üvegezett szerkezet esetén: törött vagy 
repedt-e az üvegszerkezet d) tokszerkezet és falcsatlakozás: a nyílászáró működtetésénél nem tapasztalható-e a 
tokszerkezet elmozdulása a falszerkezethez képest, e) 4szerelvények megléte: elhasználódás/sérülés/rongálás 
következtében az ajtó szerelvényei nem sérültek-e, nem hiányosak-e, megfelelően rögzülnek-e az ajtószerkezethez 

 
Megjegyzés 1: Jelen fejezetben az OTSZ 18. melléklet 14. és 20. sorában meghatározott üzemeltetői ellenőrzés és 
az időszakos felülvizsgálat módszereit határozzuk meg az OTSZ által támasztott biztonsági szint megtartása 
érdekében. Megjegyzés 2: A karbantartásnál elsősorban a gyártó karbantartásra vonatkozó tájékoztatója szerint 
kell eljárni.  
19.1. Üzemeltetői ellenőrzés  
19.1.1. Az üzemeltető az OTSZ szerinti rendszerességgel köteles ellenőrizni, ellenőriztetni az épület tűzgátló 
nyílászáróit.  
19.1.2. Az ellenőrzés során szemrevételezéssel meg kell vizsgálni a nyílászárókat, sérülés vagy rendellenesség 
tapasztalható-e a korábbi felülvizsgálat óta. Működőképes-e a nyílászáró, nem akadályozza-e az önműködő 
záródást deformáció vagy idegen anyag jelenléte. 1 
9.1.3. Amennyiben az üzemeltető az üzemeltetői ellenőrzés során rendellenességet tapasztal, (melyre vonatkozóan 
korábban nem történt bejegyzés az üzemeltetési naplóban) meg kell rendelnie a választott karbantartótól vagy 
javítást végző szervezettől (karbantartó szervezet) a javítást, illetve az üzemképes állapotba hozatalt.  
19.1.4. Az üzemeltetői ellenőrzés személyi feltételei: 3Az üzemeltető / üzemeltető szervezet részéről eljáró, 
kijelölt személy, aki ismeretekkel és megfelelő jártassággal rendelkezik az adott létesítményben található tűzgátló, 
füstgátló nyílászárók elhelyezkedéséről, ellenőrzéséről, beleértve ezen TvMI meghatározásait. Azon személy, aki a 
szemrevételezést végrehajtja, jogosult az üzemeltetési naplóba történő bejegyzésre.  
19.1.5. Az üzemeltetői ellenőrzés dokumentálása: Az ellenőrzést / szemrevételezést az üzemeltetési naplóban 
dokumentálni szükséges, a következő adatok megadásával: - az ellenőrzést / szemrevételezést végző személy neve, 
aláírása, az ellenőrzés időpontja, - az épületben elhelyezkedő tűzgátló nyílászárók listája alapján megjelölve mely 
ajtó(k)nál tapasztalható rendellenesség, azok rövid leírása, - rendellenesség esetén a karbantartó szervezet 
értesítésének dátuma.  
19.1.6. Segédlet az üzemeltetői ellenőrzéshez: Az ellenőrzés alkalmával a vizsgálatnak a következőkre célszerű 
kiterjednie: a) működőképesség ellenőrzés 
b) sérülés ellenőrzése a nyílászárón: nagyobb fokú síkeltérés, horpadás (nagyobb, mint 10 mm és/ 
vagy 5 mm/m). c) üvegezett szerkezet esetén: törött repedt üvegszerkezet d) tokszerkezet és 
falcsatlakozás: a nyílászáró működtetésénél nem tapasztalható-e a tokszerkezet elmozdulása a 
falszerkezethez képest e) szerelvények megléte: elhasználódás/sérülés/rongálás következtében az ajtó 
szerelvényei nem sérültek-e, nem hiányosak, megfelelően rögzülnek az ajtószerkezethez f) ajtólap – 
tokszerkezet kapcsolata: működtetés közben nem tapasztalható-e szorulás, súrlódás, illetve ajtólap 
vetemedés, ami a tok és az ajtólap közötti hézag megnövekedését okozza (a maximális rés ne legyen 
nagyobb 5 mm-nél) g) ajtólap és padló közti rés megléte: működtetés közben nem tapasztalható 
szorulás, súrlódás  
f) 4ajtólap – tokszerkezet kapcsolata: működtetés közben nem tapasztalható-e szorulás, súrlódás, 
illetve vetemedés, ami a tok és az ajtólap közötti hézag megnövekedését okozza (a maximális rés ne 
legyen nagyobb 5 mm-nél), g) ajtólap és padló közti rés megléte: működtetés közben nem 
tapasztalható szorulás, súrlódás. 19.2. Időszakos felülvizsgálat és megelőző (proaktív) karbantartás 
19.2.1. Az üzemeltető az OTSZ szerinti rendszerességgel köteles intézkedni a nyílászárók időszakos 
felülvizsgálatáról. Az időszakos felülvizsgálattal egy időben megelőző karbantartás elvégzése is 
szükséges. Megjegyzés 1: Az időszakos felülvizsgálat esetén elsősorban a gyártó előírásait kell 
figyelembe venni, amennyiben nincs gyártói előírás, úgy jelen irányelv ad segítséget. Megjegyzés 2: 
Az időszakos felülvizsgálat, ill. megelőző karbantartás alapján szükséges lehet egyes nyílászáró 
szerkezetek helyreállító karbantartásának elindítása, indokolt esetben a nyílászáró cseréje is. 
Megjegyzés 3: A szerkezetek mihamarabbi karbantartatása, ill. esetleges szerkezet cseréje a 



karbantartást megrendelő szervezet felelőssége. 19.2.2. Az időszakos felülvizsgálat és megelőző 
karbantartás személyi feltételei: 
Megjegyzés: 3Lásd. a fogalmak között a karbantartó szervezet és karbantartó személy definícióját. 
Tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, időszakos felülvizsgálatot és megelőző karbantartást végző 
személy a tűzvédelmi üzemelési naplóban tett nyilatkozattal igazolja, hogy rendelkezik a szükséges 
típusismerettel és tisztában van a gyártó kezelési és karbantartási utasításaival. 19.2.3. Az időszakos 
felülvizsgálat és megelőző karbantartás dokumentálása: A tűzgátló és füstgátló nyílászárók 
felülvizsgálatát/karbantartását és a tapasztaltakat a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban kell 
dokumentálni, melynek során célszerű: - felülvizsgálati jegyzőkönyv kitöltése 
(gyártói/termékspecifikus / vagy annak hiányában általános, lásd. I melléklet: Csekklista) Megjegyzés: 
3Javasolt egy felülvizsgálati/karbantartási címke elhelyezése a vizsgált terméken, mely tartalmazza a 
felülvizsgálat idejét, a karbantartó cég nevét, a karbantartó személy szakvizsga számát, karbantartó 
személy nevét és aláírását. 19.2.4. Amennyiben a felülvizsgálat az I melléklet szerinti Csekklista 
alapján történik (nem külön gyártói csekklista, ill. karbantartási dokumentum alapján), a következőket 
szükséges ellenőrizni és jegyzőkönyvezni: a) a szerkezetek megfelelő, önműködő csukódásának 
ellenőrzése, b) a szerkezetek épsége, sérülésmentessége, c) a tűzjelző jelére csukódó ajtóknál a jelzésre 
történő csukódás ellenőrzése* d) a vasalatrendszerek, szerelvények megléte, működőképessége, e) 
3gumitömítés és a hőre habosodó laminátumok megléte, folytonossága, f) a mechanikai védelmi 
rendszerek (pl.: korlátok, pollerek) megléte, sérülésmentessége, megfelelő távolsága a tűzgátló 
nyílászáróktól, g) gyártmányazonosító megléte, olvashatósága 
*Megjegyzés: A rögzítő mágnes tesztgombjával az ajtó akadálytalan csukódása ellenőrizhető, de nem 
ellenőrizhető, hogy kape jelet a tűzjelző felől. Olyan tűzgátló ajtónál, ahol a mágnesnél nincs 
tesztgomb szintén vizsgálandó, hogy csukódik-e az ajtó, ha jelet kap. 19.2.5. Felülvizsgálatkor az 
előző felülvizsgálat óta esetlegesen keletkezett üzemeltetési napló bejegyzéseket ellenőrizni 
szükséges! 19.2.6. Megelőző karbantartás – Tűz és füstgátló ajtók: a) az ajtó finombeállítása b) a zár, 
zárak (adott esetben pánikzár és kapcsolódó nyitószerkezetek) működésének ellenőrzése, utánállítása 
esetlegesen kenőanyag használata, c) zárnyelv felületének bevonása kenőanyaggal, d) kiegészítő 
alkatrészek rögzítettségének ellenőrzése, utánhúzása, e) pántcsapok és csapágygyűrűk zsírozása, f) 
működési hézagok ellenőrzése, g) hőre duzzadó tömítés sértetlenségének ellenőrzése, h) durva 
szennyeződések takarítása, i) csavarok szükség szerinti utánhúzása j) ajtócsukók és csukássorrend 
szabályzók, hibás működés gátlók működésének ellenőrzése, beállítása 
19.2.7. Egyéb termékspecifikus ellenőrzések: 19.2.7.1. 3Fix üvegfalszerkezetek, portálszerkezetek 
esetén a szerkezetek – amennyiben a gyártó máshogy nem rendelkezik – nem igényelnek különösebb 
karbantartást, ellenőrzést. Ezen szerkezeteknél az üveg (vagy egyéb panelszerkezet) törését, 
deformáltságát, illetve az üvegszorító lécek meglétét, épségét szükséges ellenőrizni., 19.2.7.2. 
3Füstgátló nyílászárók esetén nagy gonddal ellenőrizendő a tok/ajtószerkezet gumitömítésének 
megléte, automata küszöb megléte, működése, a lezárásának megfelelősége. 19.2.7.3. Tűzgátló 
tolóajtók, tolókapuk esetén az önzáródás idejét minden felülvizsgálat esetén mérni szükséges. A 
karbantartás elsősorban a gyártó utasítása szerint, ill. ennek hiányában a következőket tartalmazza: a) 
működőképesség ellenőrzése, b) a szerkezet körüli és a szárny alatti szennyeződés eltávolítása, c) 3a 
nyitó rendszer a sin, a felfüggesztés, a csapágyas görgők sértetlenségének ellenőrzése. Megjegyzés: 
3Kenőanyaggal, gépzsírral vagy más speciális anyagokkal a sínt nem szabad kezelni! d) a működési 
hézagok beállítása és ellenőrzése. Elektromágneses rögzítő elemek: Az ellenőrzésénél az esetlegesen 
meglazult csavarok utánahúzásánál vigyázzunk, hogy a kapu rögzítésénél ne tegyünk kárt a 
mágnesben. Megjegyzés 1: Az elektromágnes nagyobb külső felületi hőmérséklete általában nem 
jelent meghibásodást, a tekercseken átfolyó áram okozza.) Megjegyzés 2. Javasolt a tűzgátló 
tolókapuk működőképességét legalább havonta ellenőrizni. 
19.3. 3Helyreállító (reaktíváló) karbantartás 19.3.1. Amennyiben az Üzemeltetői ellenőrzés vagy az 
időszakos felülvizsgálat során a nyílászáró működőképességét, használatát gátló tényező lép fel vagy a 
nyílászáró szerkezetét érintő utólagos átalakítás / módosítás igénye lép fel, azt helyreállító karbantartás 
keretében lehet/kell elvégezni. (Lásd. még: Fogalmak). 19.3.2. A helyreállító karbantartás esetén 
elsősorban a gyártó előírásait kell figyelembe venni, amennyiben nincs gyártói előírás, úgy jelen 
irányelv adhat segítséget. Amennyiben a nyílászáró szerkezet fődarabjának (tok, lap, pántok, zártest, 
esetleg ajtócsukó) módosítása, cseréje válik szükségessé, mindenképp a nyílászáró gyártójának, illetve 
forgalmazójának, képviselőjének iránymutatása szerinti megoldást kell alkalmazni. 19.3.3. 



Amennyiben a szerkezetek hibája a szerkezet egyes elemeinek cseréjével javítható, akkor a javításokat 
kizárólag a hatályos előírások és a termék műszaki dokumentációjának megfelelő módon végezheti. 
19.3.4. A helyreállító karbantartás személyi feltételei: Tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, 
helyreállító karbantartást végző személynek a tűzvédelmi üzemelési naplóban tett nyilatkozattal 
igazolnia kell, hogy rendelkezik a szükséges típusismerettel és tisztában van a gyártó kezelési és 
karbantartási utasításaival 
19.3.5. A helyreállító karbantartás javasolt dokumentálása: 19.3.5.1. 3Javítás, helyreállítás esetén: 
javítási nyilatkozat (mely tartalmazza a javítás rövid leírását, a cserealkatrészek típusát, azonosító 
számát, a javítás kezdetének és végének dátumát, a javítást végző szervezet és személy nevét, a 
javítást végző személy bizonyítvány számát). 19.3.5.2. Amennyiben a nyílászáró javítása, 
helyreállítása nem megvalósítható: nyilatkozat a karbantartást, javítást végző cég részéről, mely szerint 
az ajtószerkezet üzemképes állapotba nem hozható, ezért cseréje javasolt. 19.3.6. Általános előírások 
helyreállító karbantartás esetén: 19.3.6.1. Alkatrész, szerelvény, tartozék pótlása nem gyári (nem típus 
azonos) alkatrésszel: a) Alkatrész vagy fődarab cseréjekor, kizárólag a termék műszaki 
dokumentációja szerinti anyagok, ill. alkatrészek építhetők be. b) A termék műszaki 
dokumentációjában nem szereplő anyagok, ill. alkatrészek beépítése, ill. azokkal történő kiegészítése 
kizárólag a Tűzterjedés elleni védelem című TvMI-ben foglaltak szerint történhet. c) Azt meghaladó 
vagy attól eltérő változást csak a gyártó iránymutatása és erre vonatkozó előzetes írásbeli hozzájáruló 
nyilatkozata, vagy szakintézeti állásfoglalás alapján történhet. d) Üvegszerkezet cseréje, átalakítása: 
Amennyiben az üvegszerkezetek sérülése miatt azt cserélni kell, az lehetőség szerint az eredetivel 
megegyező, vagy az azzal azonos gyártmánycsaládba tartozó üvegszerkezettel pótolandó. 
Amennyiben az üvegszerkezet cseréje azonos gyártmánycsaládba tartozó üvegszerkezettel történik, 
akkor annak tűzvédelmi teljesítménye nem lehet kisebb az eredeti teljesítményjellemzőnél. 
Amennyiben a termék műszaki dokumentációja lehetővé teszi különböző gyártmánycsaládhoz tartozó 
üvegek beépítését, akkor a termék műszaki dokumentációjában szereplő bármelyik üvegtípus a 
vonatkozó beépítési előírások és segédanyagok felhasználásával beépíthető. A beépítésre kerülő 
üvegszerkezet tűzvédelmi teljesítménye nem lehet kisebb az eredeti teljesítményjellemzőnél 
e) Amennyiben a termék műszaki dokumentációja ezt lehetővé teszi, akkor az abban foglaltak 
betartása mellett, az üvegszerkezet tömör panelre ill. a tömör panel üvegszerkezetre cserélhető. 
Megjegyzés: Amennyiben egy tűz- és vagy füstgátló nyílászáróban változtatás történik, akkor az abból 
származó következményekért a felelősség a változtatást végrehajtót terheli. 19.3.6.2. Kiegészítő 
szerelvény utólagos felszerelése A nyílászáró utólagos szerelvénnyel (pl.: hidraulikus ajtócsukó, 
pánikrúd, tartómágnes) történő ellátása kizárólag a termék műszaki dokumentációja alapján vagy a 
Tűzterjedés elleni védelem című TvMI-ben foglaltak szerint történhet. Megjegyzés: 3Az azt 
meghaladó vagy attól eltérő kiegészítés csak a gyártó iránymutatása és erre vonatkozó előzetes írásbeli 
hozzájáruló nyilatkozata, valamint szakintézeti állásfoglalás alapján történhet. 
19.3.6.3. A nyílászárók átalakítása a) A tűzgátló/füstgátló nyílászárók szerkezetek beépítésük és 
használatuk során a termék műszaki dokumentációja alapján, – kizárólag a gyártó előzetes írásbeli 
hozzájáruló nyilatkozatában megerősített módon, – alakíthatók át. b) A gyártó előzetes írásbeli 
hozzájáruló nyilatkozata nélküli módosítások nem megengedettek! (pl.: nyílászáró megbontása, 
utólagos szerelvényezése, megfúrása, csavarozása, hőhatásra habosodó laminátumok eltávolítása). c) 
A felszerelésre kerülő szerelvényeknek az előírt kritériumokról nyilatkozó, érvényes teljesítmény 
nyilatkozattal kell rendelkezniük. d) A nyílászárón eszközölt módosítást, a felhasznált anyagok, 
szerelvények típusát az üzemeltetési naplóban rögzíteni kell. Megjegyzés: Amennyiben az átalakítás 
befolyásolja a nyílászáró teljesítményét, szakintézeti állásfoglalás szükséges. 19.3.6.4. A 
gyártmányazonosító hiánya, pótlása a) A korábbi gyártású tűzgátló ajtókra vonatkozóan nem volt 
előírás a gyártmányazonosító megléte. Ezen gyártmányokra, illetve ott, ahol a működtetés során 
megsérült/olvashatatlanná vált a gyártmányazonosító, lehetőség van gyártmányazonosító tábla 
kiadására illetve utólagos elhelyezésére. A táblán elhelyezendő adatok: - a beazonosítást végző 
karbantartó - a beazonosítás időpontja, - gyártó neve, - gyártmány megnevezése, típusjel, - 3a termék 
tűzvédelmi jellemzői. (tűzállósági teljesítmény, tűzvédelmi osztály, füstzáró képesség, önműködő 
csukódási osztályozás) b ) A gyártmányazonosítót a karbantartó és/vagy gyártó, illetve annak 
képviselője akkor helyezheti el a terméken, ha - a terméket egyértelműen be lehet azonosítani, - az 
ajtószerkezet teljes körű karbantartása megtörtént, az ajtószerkezet mind esztétikai mind funkcionális 
szempontból megfelelő. Megjegyzés: A termék akkor azonosítható be, ha egyértelműen bizonyítható a 



nyílászáró gyártója, típusa pl.: a létesítéskori/beépítéskori dokumentumok vagy szakértő nyilatkozata 
alapján 
c) A módosított tartalmú gyártmányazonosítót elhelyező karbantartó/gyártó vállalja a termék 
megfelelőségét, erről írásban nyilatkozik. A beazonosítás tényét, illetve a kapcsolódó nyilatkozatot az 
üzemeltetési naplóban fel kell vezetni, valamint mellékelni szükséges. d) Amennyiben a termék 
beazonosítása a korábbi dokumentációjának hiánya miatt vagy a karbantartó/gyártó, illetve szakértő 
által nem lehetséges, a gyártmányazonosító nem pótolható. 19.3.6.5. Tűzgátló nyílászáró sérüléseinek 
besorolása Amennyiben az ajtólap síkjában olyan mértékű deformáltság van, mely alapján vélhetően 
sérült az ajtó belső betétszerkezete, az ajtó cserére szorulhat. Amennyiben ilyen probléma áll fenn 
szükséges kikérni a gyártó véleményét az ajtó megfelelőségét illetően. 19.3.6.6. Tűzgátló nyílászáró 
cseréje A helyreállító karbantartás során a következő esetekben a tűzgátló nyílászáró, üvegfal vagy 
portálszerkezet teljes értékű javítása nem valósítható meg: 
a) A cserélendő alkatrész (fődarab) pótlása a nyílászáró/portálszerkezet geometriájának jelentős 
módosításával építhető csak be. b) 3A nyílászárón olyan mértékű beavatkozást végeztek, mely miatt 
nem igazolható annak tűzállósági határértéke és/vagy nem működtethető üzembiztosan, (pl.: a 
nyílászáró burkolatát úgy bontották meg, fúrták ki, hogy a beavatkozás kárt tett a belső rétegekben 
és/vagy a gyártó nem igazolta az utólagos felszerelési módot, nem a gyártó által jóváhagyott módon 
javították az ajtószerkezetet). c) A fém nyílászárókat érő a környezeti, ill. korróziós hatások miatt az 
ajtóelemek palástján korrózió indulhat meg. A korrózió miatt a szerkezetek részlegesen vagy teljesen 
porózussá válhatnak. Az ilyen jellegű átrozsdásodás nem javítható szakszerűen, így amennyiben a 
korrózió az ajtó lap vagy tokszerkezet integritási vagy rögzítési problémáját okozza ezen ajtókat 
cserélni szükséges. A fenti esetekben a tapasztaltak az üzemeltetési naplóban rögzítendők és a termék 
cseréjéről intézkedni szükséges. Megjegyzés 1: A tűzgátló nyílászárók használatuk során 
elhasználódnak. Az elhasználódás bekövetkezhet a tervezet használati idő leteltével és/vagy a tervezett 
és igazolt tartós használati ciklus leteltével. Rendszeres karbantartás mellett a nyílászáró használati 
időtartama bizonyos mértékben növelhető, erre vonatkozóan a gyártó tud felvilágosítást adni. Ha a 
gyártó másképp nem rendelkezik a termék használati tartósságát illetően, úgy általánosan 25 év a 
nyílászárók gyártástól számított várható használati ideje. Megjegyzés 2: 3Amennyiben a nyílászáró 
elérte vagy meghaladta a gyártó által megadott vagy a fentiekben részletezett használati időt, és más 
módon nem igazolható a termék eredeti tűzállósági teljesítménye, cserélni szükséges azt. A 
nyílászárók cseréjét a lehetőség szerint a használati tartóssági időn belül, vagy legkésőbb az azt követő 
6 hónap során meg kell valósítani. 3A tűzgátló nyílászáró cseréjekor a megvalósulási időpontban 
érvényes előírások alapján meghatározott tűzállósági teljesítményű, vagy annál jobb szerkezet 
építendő be. Amennyiben egyértelműen nem állapítható meg a nyílászáróval szembeni teljesítmény 
követelmény, ez esetben egy tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi hatóság állásfoglalása szükséges. 
19.3.6.7. 4A nyílászáró burkolattal történő ellátása Amennyiben az ajtószerkezetet utólagos burkolattal 
látták el, vagy kívánják ellátni, az átalakítást követően vagy azzal egyidejűleg szükséges rendkívüli 
karbantartást végezni. Az ellenőrizni szükséges karbantartási előírásokon túlmenően a Tűzterjedés 
elleni védelem című TvMI B mellékletében foglaltak szerint a burkolat megfelelőségét. Az 
ajtószerkezet átalakítását és a karbantartás tényét az üzemeltetési naplóban rögzíteni kell. 19.3.6.8. 
3Bontott/bontásból származó nyílászárók beépítése 3Bontott/bontásból származó termékek újra 
beépítése után a karbantartás azonnal elvégzendő, dokumentálandó. A termékekre vonatkozóan 
felhasználható a korábban kiadott teljesítménynyilatkozat. Amennyiben a korábbi dokumentum, 
illetve a termék beazonosítása nem egyértelmű, akkor a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 7. §-ban 
írtak alapján szükséges eljárni. 19.3.6.9. 4Különleges működésű tűzgátló és füstgátló nyílászárók A 
különleges működésű tűzgátló és füstgátló nyílászárók (toló, emelő kivitelek, függönykapu, 
redőnykapu, zsalus szerkezet vagy technológiai szállítópálya/konvejor átvezető nyílását lezáró 
szerkezet) karbantartásának esetén a gyártók által kiadott karbantartási utasítás vagy csekklista alapján 
kell eljárni, esetenként termékspecifikus tudás is szükséges lehet. 
 
A Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek az alábbi oldalon érhetők el. 
https://www.katasztrofavedelem.hu/213/tuzvedelmi-muszaki-iranyelvek 
 



„a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, 
a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga 

részletes szabályairól” szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 
11. § (1) bekezdésének figyelembe vételével készült oktatási tematika 


