Tájékoztató
Szempontok berendezési tárgyak, bútorok, stb. közlekedőn,
folyosón való elhelyezésének tűzvédelmi értékeléséhez

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2020.

Az OTSZ 194. § (1) és 205. § (3) bekezdése meghatározza, milyen esetekben és módon lehet
közlekedőkön, lépcsőházakban berendezési tárgyakat, bútorokat kihelyezni. Az említett
rendelkezésektől a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló
489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján eltérés engedélyezhető. Az
eltérési engedély a tűzvédelmi hatóság egyedi mérlegelése alapján megadható, ha a kihelyezés
körülményei, jellemzői nem növelik meg a kockázatot.
Az alábbi szempontrendszer segítséget ad a kérelmezőnek az eltérési engedélyt igénylő
esetekben az eltérési kérelem összeállításához, az elvárt biztonsági szint teljesülésének
alátámasztásához.

Berendezési tárgyak, bútorok, stb. elhelyezése közlekedőn, folyosón - szempontrendszer
Konkrét tárgy: …………………………………………
az értékelés szempontja
Megjegyzés: az értékelést
valamennyi kihelyezett
berendezési tárgyra,
továbbá tárolás,
tárolóeszköz esetén a tárolt
anyagra is el kell végezni!
okozhat-e tüzet, potenciális
gyújtóforrásnak tekinthető-e?

megfelel
mérlegelni, értékelni
kell
nem fogadható el

- ebből a szempontból nem igényel
intézkedést
- a keletkező tűz nagysága, kiterjedése
- oltóberendezés jelenléte
- a tűz korai észlelésének lehetősége,
tűzjelző berendezés jelenléte (érzékelő
közeli elhelyezése)
- füstelvezetés jelenléte

- nem okozhat
- okozhat

külső tűz hatására hogyan
viselkedik?

- nem éghető
- éghető

- égve csepegő

- füstfejlesztő

- szétfolyik és
terjeszti a tüzet
olthatóság,
oltóanyag

alkalmazható

elfogadható megoldás
a mérlegelés, értékelés szempontjai

így

- oltása nem igényel
különleges ismeretet
és/vagy eszközt
- oltása
különleges
ismeretet
és/vagy
eszközt igényel

- ebből a szempontból nem igényel
intézkedést
- a keletkező tűz nagysága, kiterjedése
- távolság
a
potenciális
gyújtóforrásoktól, tűzterjedést elősegítő
tárgyaktól (pl. közlekedőre nyíló
ajtóktól,
a
közlekedő
éghető
falburkolatától,
lambériától),
ill.
védelem (leárnyékolás) a hősugárzás,
lánghatás ellen
- oltóberendezés jelenléte
- a tűz korai észlelésének lehetősége,
tűzjelző berendezés jelenléte (érzékelő
közeli elhelyezése)
- fej feletti helyzetben nem helyezhető el
és
- éghető padlóburkolat, tárgy felett nem
helyezhető el
- füstfejlesztő képesség
- füstelvezetés jelenléte
- oltóberendezés
jelenléte,
füstre
gyakorolt hatása (pl. hűtés)
- nem helyezhető el (pl. használtolaj
gyűjtésére szolgáló eszköz)
- mérlegelni kell az oltásra szolgáló
eszköz elhelyezésének szükségességét
a folyosón elhelyezni kívánt tárgy
közelében
- a szükséges eszközt biztosítják és
- az ott előforduló, tartózkodó személyek
a megfelelő ismerettel (ill. a szükség
szerinti gyakorlattal) rendelkeznek (ez
pl. oktatást tehet szükségessé) és
- a megfelelő ismerettel nem rendelkező
személyek nem fordulnak elő (pl.
látogatók) vagy nem kizárólagosan
fordulnak elő

a konkrét tárgy,
anyag
elhelyezésének
értékelése

a kiürítést kedvezőtlenül
befolyásolja?
megjegyzés: tisztázni kell,
hogy
az
ismert
(megállapítható) létesítéskori
előírások
figyelembe
vételével
kiürítési
vagy
menekülési útvonalról van
szó

a
tűzoltó
hátráltatja?

beavatkozást

- a
kiürítéshez
szükséges szélesség
biztosított
- a
kiürítéshez
szükséges szélesség
nem biztosított
- az érintett közlekedő
egyetlen (egyirányú)
kiürítési útvonalat
képez (zsákfolyosó)

- van
alternatív
kiürítési lehetőség,
irány
- elhelyezése miatt a
tűzoltók mozgását
korlátozza,
balesetveszélyt
jelent
- nem jelent nagyobb
kockázatot

- ebből a szempontból nem igényel
intézkedést
- a
megfelelő
szélességet,
átbocsátóképességet biztosítják
- az útvonal hosszúsága (a megtételéhez
szükséges időtartam)
- az ott tartózkodó személyek menekülési
képessége
- a tűz korai észlelésének lehetősége,
tűzjelző berendezés jelenléte (érzékelő
közeli elhelyezése)
- a kiürítés korai fázisú megkezdésének
biztosítása (késleltetés nélküli belső
riasztás)

- az elhelyezésen módosítanak

- ebből a szempontból nem igényel
intézkedést

tűzvédelmi
eszközök,
berendezések, kezelőszervek
stb.
észlelhetőségét,
megközelítését,
hozzáférhetőségét,
használatát,
kezelését,
hatékony
működését
korlátozza, akadályozza?

- nem
korlátozza,
akadályozza

- ebből a szempontból nem igényel
intézkedést

- korlátozza,
akadályozza

tűzvédelmi biztonsági jelek,
feliratok
észlelhetőségét
korlátozza?

- nem korlátozza

- a tárgyat áthelyezik vagy az eszközt,
berendezést, kezelőszervet áthelyezik
olyan módon, ami annak megfelelő
működését, kialakítását, jellemzőit (pl.
tűzjelző kézi jelzésadójának elérési
távolságát)
nem
befolyásolja
kedvezőtlenül
- ebből a szempontból nem igényel
intézkedést
- a tárgyat vagy a jelet, feliratot
áthelyezik

- korlátozza

