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1.
Előszó.
A magasépítési beruházások versenyképességének növelése a tűzvédelmi követelményrendszer
módosításával.

A tűzmegelőzés szabályozási környezete, a tűzvédelmi tervezés egyre jelentősebb szerepet játszik a
magyar építésgazdaság fenntartható fejlődésben! A jövő megkerülhetetlen feladata, hogy a
tűzmegelőzési környezet - a szükséges társadalmi megállapodások és nemzetközi vállalások
fenntartása mellett - támogassa és semmiképpen ne akadályozza az építőipar és az azzal szoros
összefüggésben működő ingatlanfejlesztői piac versenyképességét!
A magyar magasépítési piac meghatározó szereplői, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) és
az Építési Vállalkozások Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) folyamatosan figyelemmel kísérik a piaci
területükön Magyarország regionális versenyképességének helyzetét, illetve a regionális
versenyképesség növelésének lehetőségeit és feltételeit.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a versenyképességet nehezítő tényezők sorában egyre
lényegesebbnek tekintik a tűzmegelőzés szerepét, főleg miután több oldalról is megerősítést nyert,
hogy az utóbbi években a tűzmegelőzési szabályozás nagyobb rugalmassága miatt Magyarország
helyett csak a nálunk kedvezőtlenebb földrajzi és közlekedési infrastruktúra adottságokkal
rendelkező Lengyelországba került át a logisztikai- és ipari csarnokberuházások tekintélyes része.
Egy közös munkacsoportot alakítottak, amelyben a résztvevő szakemberek megvizsgálták a hatályos
tűzmegelőzési szabályozási környezetnek és szemléletnek, a tűzvédelmi engedélyezési folyamatoknak,
a tűzvédelmi tervező képzés jelenlegi állapotának a magasépítési és ingatlanfejlesztési piacokra
gyakorolt hatását és a jobb versenyképesség érdekében szükségesnek látott változtatások lehetőségét.
A piac meghatározó szereplőitől elvárt felelős hozzáállással javaslataik teljes összhangban állnak a
jelenlegi szabályozási, képzési és engedélyezési környezettel és a társadalmilag elfogadott és
nemzetközi szerződésekben vállalt biztonsági szintek fenntartásával.
A szakértők segítségével első lépésként kidolgozott javaslatcsomag a fentiek figyelembevétele mellett
a regionális versenyképesség visszaszerzéséhez szükséges mértékben támogatja mind a közösségi,
mind a magán forrásból finanszírozott magasépítési és logisztikai projekteket.
A tűzvédelmi szabályozási környezetet érintő javaslatok az élet és vagyonvédelem és az gazdasági
fenntarthatóság mellett javítják az építőipari és a logisztikai szektorok környezeti fenntarthatósági
pozícióit is.
Az elhúzódó Covid-19 járvány hatásai tovább növelik a munkacsoport tevékenységének jelentőségét,
mert a magyar gazdaság járvány időszakot követő fenntarthatóságában mind az építőipar, mind a
logisztikai iparág kulcs szerepet játszik, tehát a regionális logisztikai kapacitások lehetőségek szerinti
legnagyobb szeletének megszerzése az építőipar és a logisztikai iparág közös érdekén túl most
fokozott nemzetgazdasági jelentőséggel is bír.
Az első lépésként javasolt módosítások hatásvizsgálatát a szakértők egy a logisztikai piacra jellemző
méretű és felépítésű minta csarnoképületre végezték el. A beruházási költségeken túl megvizsgálták
az üzemeltetési és fenntarthatósági szempontokat, valamint az építőipar versenyképessége
szempontjából olyan fontos lehetőségeket, mint pl. az acélszerkezetek alkalmazhatósága, a csarnok
épületek előre gyárthatósága.
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A munkacsoport a nemzetközi kapcsolatain keresztül begyűjtött két régiós országból –
Lengyelországból és Romániából - a szabályozási környezetre jellemző adatokat. Az adatpk
összevetéséből egyértelműen kiderül, hogy a román szabályozás a magyarnál rugalmatlanabb és
szigorúbb és oda nem is települnek nagy globális logisztikai központok, míg a lengyel szabályozás
rugalmasabb és bizonyos esetekben lényegesen kedvezőbb is a magyarnál, tehát ma a nagy regionális
logisztikai és ipari csarnokfejlesztések jellemzően Lengyelországban történnek. Ez az összehasonlítás
megerősíti azt a tapasztalatot, hogy a tűzvédelmi szabályozási környezet jelentősen javíthatja,
illetve ronthatja az érintett szektorok versenyképességét.
A munkacsoport által javasolt módosítások javítanák az acélszerkezetek alkalmazásának
versenyképességét is, ami a fenntarthatóság javításán túl segíti az új innovatív termékek és
módszerek megjelenését és elterjedését a magyar magasépítésben. Az acélszerkezetekkel történő
kivitelezés támogatja az átalakulást a projekt alapútól a termékalapú megoldások felé, segíti az
élőmunka kiváltását az autmatizáció és a robotizáció segítségével. Ezek a hatások a költségek
csökkentésén túl növelik az iparág kapacitását, javítják és egyenletessé teszik a munkaminőséget.
A fentieken túl a kezdeményezés jelzi azt is, hogy a meghatározó piaci szereplők szerint a tűzvédelmi
mérnöki szakág megfelelő szintű fejlesztése a gazdasági és környezeti fenntarthatóság és az építőipar
elengedhetetlen technológiai fejlődése – azaz Magyarország versenyképessége - szempontjából is
fontos. A felismerés, miszerint az építőipar modernizációjának, a versenyképességének egyik fontos
alapfeltétele a tűzvédelem modernizációja a fejlett ipari országokban, de a Magyarországgal azonos
fejlettségi szinten álló régiós országok nagy részében már korábban megtörtént, az átalakulás
megkezdődött, vagy be is fejeződött. A tanulmány készítői fontosnak tartják, hogy ez az átalakulás
Magyarország is mihamarabb megtörténjen.
A piaci oldalról egyértelmű igény fogalmazódott meg magasan képzett tűzvédelmi mérnökök iránt,
akiknek a többi mérnöki szakághoz hasonlóan megfelelő tudásuk és lehetőségük van valódi mérnöki
munka végzéséhez.
A piacon már ma is működnek magasan képzett tűzvédelmi szakemberek, akik kreatív munkával
vesznek részt a tervezési, a kivitelezési és üzemeltetési folyamatokban. Ez a fajta tűzvédelmi mérnöki
munka, azonban még mindig nem emelkedhetett fel a többi szakági mérnöki munka szintjére. Ugyanis
amíg egy szerkezettervező mérnök méretezéssel meghatározza egy tartószerkezet paramétereit, egy
elektromos tervező méretezi és meghatározza az épület elektromos hálózatát, a gépész tervező
méretezi a fűtési-hűtési rendszereket, addig a tűzvédelmi tervező ma még csak ott tart, hogy a
jogszabályi kódexből kikeresi az előírásokat és azokat értelmezi.
A szakágnak el kell jutnia arra a szintre, amikor az épületek tűzvédelmi rendszereit tűzvédelmi
mérnökök tervezik meg számításokkal, méretezésekkel. Amennyiben az épületszerkezeti tervezésnél
elfogadjuk azt, hogy egy gerenda statikai modellje és terhelése alapján nem a jogszabály, hanem a
mérnök határozza meg, hogy milyen anyagokból, geometriával és építéstechnológiával készüljön el,
úgy hasonló elvárás támasztható a modern tűzvédelmi mérnöki munkával szemben is. Ez nem azt
jelenti, hogy nem kellenek jogszabályok, hiszen minden mérnöki terület jogszabályi irányelvek között
működik.
Az ingatlanfejlesztői és ennek kapcsán a magasépítési piacok szereplői tisztában vannak azzal, hogy a
versenyképességhez a megfelelő szabályozási környezet megteremtése önmagában nem elég. Nagyon
fontos a mérnöki szakágak – köztük a tűzvédelmi mérnöki szakággal – naprakész tudásszintje is. Ennek
fenntartása érdekében az építőipar és az ingatlanfejlesztői szektor minden rendelkezésre álló eszközzel
kiveszi a részét a mérnökképzésben és a kutató-fejlesztő munkában.
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A sikeres együttműködés érdekében folyamatban van egy együttműködési megállapodás az IFK és
az ÉVOSZ, valamint a tűzvédelmi mérnökképzés jövőbeni központja, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem között, illetve már most a tényleges képzés indulását megelőzően több ÉVOSZ tagvállalat
írt alá szándéknyilatkozatot a tűzvédelmi mérnökképzésben történő aktív részvételéről.
A meghatározó piaci szereplők hasonlóan fontos területnek tekintik a megfelelő minőségbiztosítási
környezet megteremtését. Ezt a feladatot a Magyar Mérnöki Kamarával és a magyarországi
minőségellenőrző szervezetekkel közösen szándékoznak kialakítani. A többi mérnöki szakághoz
hasonlóan a tűzvédelmi tervezéshez is szükséges a vezető tervezői, a tervellenőri és felelős műszaki
vezetői jogosultságok létrehozása, a létrehozáshoz szükséges jogszabályi környezet megteremtése.
A versenyképes szabályozási környezet teret adhat a biztosítói piac korábbinál nagyobb
szerepvállalásának is. Amíg az előírásokon alapuló szigorú tűzvédelmi kötelezettség az általánosan
alkalmazott alapelv, addig a biztosítóknak nem áll érdekükben áttérni a szakmai alapon történő valós
kockázatok értékelése alapján történő működésre.
Összefoglalva a fentieket, a magasépítési és ingatlanfejlesztő piac képviselőinek véleménye szerint
a további piacvesztés elkerülésének és a regionális versenyképesség javításának érdekében
haladéktalanul szükséges a tűzmegelőzési szabályozás, valamint a tűzvédelmi mérnökképzés
korszerűsítése. A piaci szereplők készek a módosításhoz szükséges feladatok támogatására.
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2.
Külföldi példák.

A magyar, román, német és lengyel tűzvédelmi előírások összehasonlítása a logisztikai
csarnoképületek vonatkozásában

A magyar, a lengyel, a román és a német tűzvédelmi szabályzatok vonatkozó részeinek
összehasonlítását táblázatos formában lásd a 3. számú mellékletben.

Általános megállapítások
A szabályzók összehasonlítására készült táblázat alapján a következő megállapítások tehetőek:
1.) A romániai tűzvédelmi szabályok a legszigorúbbak, melyek az épületszerkezetekkel szemben
támasztott követelményekben jelennek meg és a kivitelezési költségekre vannak jelentős
hatással.
2.) A hazai szabályozás a romániainál kedvezőbb, de a lengyelnél és a németnél szabályozásoknál
szigorúbb.
A tűzvédelmi szabályozások eltérő szintű rendszerei a szigoron kívül a beruházási költségekben is
jelentős eltérését megmutat, ami pedig a piaci versenyképességre kedvezőtlen hatással van. A
tapasztalat az, hogy Romániában kevesebb raktárterületet építenek a nemzetközi beruházók az ország
kikötői területét leszámítva, mint hazánkban, míg Lengyelország hozzánk képest jelentősebb
mennyiségű logisztikai területet épít, szintén figyelmen kívül hagyva a tengerparti részt. Lengyelország
a Magyarországnál rosszabb területi fekvése ellenére lényegesen több raktárat épít, holott a
diszlokációja okán hazánkhoz képest sokkal hosszabb szállítási útvonalon jut el a célországba az áru.
Hazánk versenyképességének növelése érdekében a szabályozási háttéren szükséges változtatni, mely
háttér nem csak és kizárólag a tűzvédelemből áll, de jelen elemzésnek csak ez képezi tárgyát.

Lengyel és a magyar szabályozás összevetése.
Ha a fentiek alapján a piaci helyzet elemzéséből indulunk ki, akkor a hazai szabályozást a lengyel
szabályozással érdemes összehasonlítani, amelynek tapasztalatai az alábbiakban foglalható össze:
A lengyel szabályozás is ismeri a kockázati besorolást, azonban sokkal több szempontot vesz
figyelembe (pl. tűzterhelést is vizsgál), mint a hazai, így a lengyel rendszer inkább kockázat elemzésen,
mint sem kockázati besoroláson alapul. A besoroláshoz képest a kockázat elemzés sokkal rugalmasabb
szabályozási rendszert eredményez, mely magyarázhatja a kedvezőbb szabályokat a logisztikai
központok vonatkozásában.
A hő- és füstelvezetéssel kapcsolatban megállapítható, hogy sokkal több lehetőséget tartalmaz, mint
a hazai, mivel engedi a méretezést az NFPA, a VdS, vagy a lengyel szabályozás szerint is megtervezni,
azzal a megkötéssel, hogy a sprinklert is annak a szabályozásnak kell megfeleltetni, mint amivel a hőés füstelvezetést tervezték. Ezzel szemben a hazai szabályozásunk csak az OTSZ, TvMI, és a vonatkozó
szabvány használatát engedélyezi eltérési engedélyezési eljárás nélkül. Sajnos az a bevett hazai
gyakorlat, hogy eltérő sprinkler szabályozást csak úgy lehet alkalmazni hazánkban, ha csak a szigorúbb
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szabályokat érvényesírjük a külföldi szabályozásból míg az enyhébbek helyett a hazai szabályokat kell
alkalmazni.
A szerkezetek tűzállósági követelménye függ a tűzterheléstől, de egy raktárcsarnok esetén a sprinkler
és a hő- és füstelvezetés együttes létesítése mellett, az épületszerkezetekkel szemben nincs
követelmény. Ha a raktárhoz eltérő funkció pl. iroda csatlakozik, akkor az iroda és a raktár közé 120
perces tűzgátló falat kell húzni az alaptól a tetőfödémig. Az OTSZ az épületszerkezetekkel szemben
támasztott tűzállósági határértékek meghatározásakor nem veszi figyelembe sem a tűzterhelést, sem
a beépített oltórendszer jelenlétét, ezáltal a szabályozásunk sokkal merevebb, mint a lengyel, illetve
így figyelmen kívül hagy olyan körülményeket, mint pl a magasabb tűzterhelés nagyobb tűztéri
hőmérsékletet eredményez, illetve az oltórendszer a környezetét hűtve csökkenti a hőmérsékletet, és
a sprinkler rendszer fajtájától függően kordában tartja a tüzet egy bizonyos területen belül, de képes
azt akár teljesen eloltani is.
Az oltórendszer létesítési kötelezettsége a hazai szabályozáshoz hasonlóan nincs előírva a lengyeleknél
se, de az előzőekben taglalt előnyök (épületszerkezetekkel szemben nincs tűzvédelmi követelmény)
miatt általában létesítésre kerül.
Az oltóvíz mennyiség meghatározás a tűzterheléstől és a tűzszakasz nagyságától függ, ahogy azt nálunk
a korábbi OTSZ is szabályozta, de az oltóvíztározó és a védendő épület közötti maximális távolság nincs
meghatározva.
A megengedett maximális tűzszakaszméret egyszintes épület esetében 2000 m2, míg többszintesben
1000 m2. Abban az esetben, ha a raktár területén sprinkler, és hő- és füstelvezető rendszer létesül,
akkor nincs tűzszakaszkorlát. Ez a szabályozási szemlélet figyelembe veszi a hő- és füstelvezetés azon
szerepét, hogy az épületszerkezetekre ható hőterhelést csökkenti, illetve az oltórendszer nem engedi
a tüzet egy bizonyos alapterületnél nagyobb területen elterjedni. A hazai szabályozásunk ilyen mérnöki
gondolatokat nem tartalmaz, csak az alapterület duplázását engedi, ami maximálisan 24.000 m2 lehet
egyszintes föld feletti AK-s tároló épület esetén.

Következtetések, javaslatok.

A fenti összehasonlításból megállapítható, hogy a lengyel szabályozás sokkal jobban támaszkodik a
kockázat elemzésre, azaz figyelembe veszi a beépített oltórendszer hatásait az épületszerkezetekre,
tűzre, a hazai szabályozástól eltérően a tűzterhelés nagysága is a tervezés alapjául szolgál, ahogy az
hazánkban is jelen volt 2015. márciusáig, illetve a hő- és füstelvezetés és oltórendszer együttes hatását
a tűzre, illetve az épületszerkezetekre is mérlegeli. A lengyel szabályozás megteremti annak a
lehetőségét, hogy ne csak az európai, illetve lengyel normákat lehessen alkalmazni a tervezés során,
hanem az oltórendszer és a hő- és füstelvezető rendszer szabályainak megválasztásánál
alkalmazhatóak a német (VdS), az amerikai (NFPA) szabályozók is azok koherens alkalmazásával, azaz
nem lehet keverni a különböző szabályzók előírásait, hanem csak a kiválasztott szabályzó mellett lehet
a tervezést végrehajtani. Ez a szabályozási kör sokkal közelebb áll a német és egyéb európai, de akár
az amerikai szabályozáshoz, mely azzal a következménnyel jár, hogy a beruházó már közel ismerős
szabályozási terepen mozogva könnyebben prognosztizálja a bekerülési költségeket is.
Ez a szerteágazó mérnöki tudáson és tapasztalaton alapuló tervezés eredményezi a kedvezőbb
költségű, de megfelelő biztonságot adó épület megvalósítását.
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A fenti gondolkodásmódot, és az egyéb vizsgálatokon alapuló tapasztalatokat javasoljuk a hazai
szabályozásba is beemelni a versenyképességünk növelése érdekében. Természetesen a hazai
szabályozás is lehetővé teszi a mérnöki módszerek használatát, és az OTSZ-től, valamint a TvMI-től
eltérő tervezést, de amíg a lengyeleknél ezen mérnöki módszerek, és tapasztalatok alkalmazása már a
tűzvédelmi szabályozásukban megjelenik, addig hazánkban ezeket az eseteket minden egyes épület
tervezésekor eltérési engedély, vagy jóváhagyási eljárás keretében a tűzvédelmi hatósággal
engedélyeztetni kell, még az építési engedélyezési eljáráson túl.
Ez a gyakorlat egy beruházó szemszögéből azt jelenti, hogy míg Lengyelországban a kérdésére azt a
választ kapja, hogy nincs akadálya korlátlan nagyságú tűzszakasz, egybefüggő tér létesítésére, addig
hazánkban csak azt a választ lehet neki adni, hogy optimális esetben max. 24.000 m2 lehet a tűzszakasz
méret és ennél nagyobb tűzszakasz külön elbírálás mellett, eltérési engedéllyel és a hozzá tartozó
ellensúlyozó műszaki megoldásokkal lehetséges. A két válasz között az a szembetűnő különbség, hogy
a lengyeleknél biztos, hogy lehet, itthon pedig nem feltétlen, és nem tudni milyen peremfeltételek
mellett. Ez egyértelmű hátrány, azaz a válaszokból a befektető máris a lengyelek felé orientálódik.
Ez a helyzet még súlyosabb egy esetleges átalakítási igény esetén amikor a piaci követelmények
változása miatt szükséges módosítások engedélyezését a hatóság csak igen magas költséggel
megvalósítható műszaki feltételek teljesítéséhez köti.

Az IFK és az ÉVOSZ ezen versenyhátrány megszüntetésére dolgozta ki javaslatát, mely figyelembe veszi
a – lengyelekhez, és a fejlettebb nyugati országokhoz hasonlóan – mérnöki módszereket, a kockázati
besorolás helyett a kockázat elemzést helyezi előtérbe a logisztikai központok vonatkozásában. Jelen
anyagnak nem célja, bár lehetne a teljeskörű tűzvédelmi szabályozás átgondolása, hanem csak a nagy
raktárépületek vonatkozásában célja a versenyhátrány megszüntetése.
A főbb javaslatok az alábbiakban kerülnek összefoglalásra:
Az oltórendszerek között az oltási hatékonyság értelmezése mellett (korlátozó, elfojtó, oltó) a társult
létesítési feltételek meghatározása, pl. tűzszakaszkorlát megszűntetése, hő- és füstelvezetés
elhagyása, épületszerkezetek tűzvédelmi követelményeinek törlése, a tüzivízforrások (medence)
épülettől mért távolságának újragondolása.
A részletes javaslatokat a normaszövegtervezet, a nemzetközi szabályozási különbségeket az
összehasonlító táblázat mutatja. (3. számú melléklet)
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3.
Jogszabály módosítási javaslatcsomag.
OTSZ módosítási javaslat normaszöveg tervezet

Az OTSZ 16.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

Az OTSZ 16.§-a az alábbi (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
(8) Azon épületek esetében, melyek teljes alapterülete beépített automatikus jelző- és
oltórendszerrel védett, még a védelemből kihagyható terekben is, ott a jogszabályban szereplő
tűzállósági határétéktől, működési időtartamtól 50 %-kal gyengébb tűzállóságú
épületszerkezetek, funkció megtartó kábelezések is alkalmazhatóak. Ha az épületszerkezetre,
működési időtartamokra az előzőek alapján 15 percnél kisebb követelményt kell alkalmazni,
akkor arra a szerkezetre nincs tűzállósági határérték követelmény.
(9) Azon ipari, mezőgazdasági és tárolási és épületek esetében, melyek teljes területén
beépített automatikus tűzjelző rendszerrel és légtérfeltöltés elvén működő automatikus
oltórendszerrel, ESFR vagy CMSA sprinkler rendszerrel, vagy magasnyomású vízköddel
oltórendszerrel védett, az épületszerkezetekkel szemben nincs tűzvédelmi követelmény.
Az OTSZ 21.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
(5) Az ipari, mezőgazdasági, raktárépületek tűzszakaszméretére nincs korlátozás, ha az épület
tejes területére kiterjedő automatikus oltó és jelzőrendszer létesül.

Az OTSZ 24.§ (2) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:
g) A homlokzati tűzterjedési határérték, és a tűzterjedési gát követelményétől el lehet
tekinteni, ha az épület egészére kiterjedő automatikus oltórendszer kerül kiépítésre.
Az OTSZ 82.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A víztározó és a védeni kívánt építmény, szabadterület közötti távolság nem haladhatja meg
a 200 métert, kivéve, ha az épület teljes alapterülete automatikus tűzjelző és oltórendszerrel
védett, mert ebben az esetben a távolság 500 méter lehet. Ha az oltóvíz biztosítása a
tüzivíztározóról táplált nyomás alatti tüzivízhálózattal, és arra megfelelő számú tűzcsap
telepítéssel kerül biztosításra, akkor az oltóvíz mennyiséget biztosító tűzcsapok az épület 100
méteres körzeten belül kell elhelyezni, és a tározó távolságára nincs előírás. A távolságot a
megközelítési útvonalon kell mérni.
Az OTSZ 88.§ a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
(6) ESFR vagy CMSA sprinkler oltórendszerrel védett 4 méternél nagyobb belmagasságú terek
esetében a hő- és füstelvezetés kialakításától el lehet tekinteni, ha az épület teljes területére
kiterjedő automatikus tűzjelzőrendszer kiépítésre kerül.

Az OTSZ 7. melléklet 1. és 2. táblázatai helyébe az alábbi táblázatok lépnek:

2021. 04. 07

8. oldal

(22 oldal)

Az IFK és az ÉVOSZ közös OTSZ módosítási javaslata

INDOKOLÁS
Az OTSZ 16. § módosítási javaslatához
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Egy esetleges tűz során az épületbe beépítésre került automatikus oltórendszer külső beavatkozás
nélkül közvetlenül a tűzfelületre juttatja az oltóanyagot. Az oltás során a tűzre jutó oltóanyag a tűz
szabad fejlődését megakadályozza, így az épületszerkezetek tűzállósági vizsgálatánál alkalmazott ISO
beltéri tűzgörbének megfelelő felmelegedés nem következik be. A tűzzel érintett térben az
oltórendszer működésbe lépése után a tűz egy bizonyos nagyságú területen túl nem tud terjedni az
oltórendszerek működésére vonatkozó szabályok, és vizsgálati tapasztalatok alapján, azaz egy sprinkler
rendszer működésbe lépése mellett a tűzfelület nagysága nem lehet nagyobb 500 m2-nél. Ez a
körülmény szintén a kismértékű és lokális tűzterhelést eredményezi. Az előző két körülmény
együttesen azt eredményezi, hogy kisebb kiterjedésű tűzből alacsonyabb – az épületszerkezetekre
ható – hőmérsékletekkel, illetve lassabban melegedő környezettel lehet számolni, melyek
összességében az ISO görbében feltételezett tönkremeneteli időnél lényegesebben későbbi
épületszerkezeti tönkremenetelt eredményez. Természetesen az emberélet, mint legfontosabb
tényező sem szenvedhet hátrányt. Ezt a beépített tűzjelzőberendezés garantálja, mely a tűz korai
szakaszában jelzést ad, így biztosítja a benntartózkodók értesülését a tűzről és a menekülés
szükségességéről.
A tervezettben a (9) bekezdésben foglalt szabály arra a körülményre, tényre épül, hogy az
oltórendszerek oltási képessége között van eltérés. A szakirodalom a térfeltöltés elvén működő
oltórendszereket, az ESFR és CMSA sprinklereket, valamint a magasnyomású vízköddeloltó
rendszereket tényleges oltórendszernek tekinti, azaz ezek működésbe lépése után a tűz az érintett
helyiségben elalszik, így esély sincs a kiterjedt tűz kialakulására, illetve számottevő tűzterhelés
létrejöttére.
Az OTSZ 21. § módosítási javaslatához
Az előző indokolás rész rávilágított már arra a körülményre, hogy az oltóberendezés a tűz nagyságát,
kiterjedését csökkenti. Ennek megfelelően, ha egy tűz nagysága az oltórendszer működésbelépése
miatt nem tud 500 m2-nél nagyobb területen égni, akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy van-e
értelme a tűzszakasz méret korlátozásának. A tűzjelző berendezés pedig a gyors észlelést, ezáltal a
tűzoltóság korai riasztását, a benntartózkodók időben történő menekülését, vagy azoknak a kezdeti
tüzek oltását teszi lehetővé. Egyébként a BM OKF eltérési engedélyezési eljárásainak gyakorlati
tapasztalatai is azt mutatják, hogy a hatóság ezen körülményeket akceptálja az eljárásai során, azaz
mindazt a mérnöki tudást alkalmazza, amit pl. a lengyel szabályozás is tartalmaz, csak nem
automatikusan, hanem külön engedélyezési eljárás keretében, mely időt, és ezáltal pénzt jelent(het) a
beruházónak. Az sem elhanyagolható körülmény, hogy a jogszabályoknak a gyakorlati tapasztalatokból
származó tudást be kellene építenie szabályozási rendszerükbe, így igazodva az élethez, valamint jelen
esetben csökkenthetné is az amúgy is túlterhelt hatóság munkáját.

Az OTSZ 24. § módosítási javaslatához
Ezen módosítás szintén a korlátozott tűzfejlődést és abból származó hőfejlődést veszi alapul. Az
oltórendszer hatására kisebb tűzből kevesebb hő fejlődik, illetve az oltórendszer által kijuttatott
oltóanyag a környezetét hűti, így nincs reális esélye a tűznek a homlokzaton keresztül egyik szintről a
másik szintre átterjednie. A BM OKF egyes eltérési engedélyezési eljárásai során egyébként ezt a
körülményt már figyelembe vette. A különböző épületek esetében lefuttatásra került tűz modellek is
alátámasztják a módosítás biztonságos voltát.
Az OTSZ 82. § módosítási javaslatához
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A javaslat figyelembe veszi azt a körülményt, hogy az épület védelmére beépített oltórendszer a tűz
terjedését megakadályozza, azt egy bizonyos méret fölé nem engedi növekedni. Ez a beavatkozó
állomány részére hosszabb beavatkozási idő mellett sem eredményez kezelhetetlenül nagy tüzet az
oltáshoz szükséges eszközök megszereléséig. Míg a nyomás alatti rendszerre vonatkozó szabályozás
azon gondolatkör mellett fogalmazódott meg, hogy ebben az esetben lényegében egy belső tűzi
vízhálózat került kiépítésre, azaz nincs értelme a tározó és az épület távolságát szabályozni, hisz pl.
Budapesten sincs szabályozva a gellérthegyi tározó és a budai kerületekben lévő épületek közötti
távolság, ami lényegében egy nagy tűzi víztározó és az épület vonatkozásában is értelmezhető lenne.
Az OTSZ 88. § módosítási javaslatához
A javaslat csak két oltórendszer esetében engedi a hő- és füstelvezetés elhagyását, mivel ezen vízzel
oltó rendszerek a hagyományos sprinkler rendszerekhez képest sokkal nagyobb vízmennyiséget adnak
le egy-egy fejből, és magasabb nyomáson is. Ez a két különbség az oltás során azt eredményezi, hogy
a füstöt lehűti a víz és az ezáltal nem tud, vagy sokkal nehezebben tud az épületből távozni. A hő- és
füstelvezetés elsősorban életvédelmi berendezés, másodsorban az épületszerkezetekre ható hőhatást
hivatott csökkenteni. A hő- és füstelvezetés hiánya a szerkezetekre ható hőhatást nem növeli, mert
ezen oltórendszerek ténylegesen eloltják a tüzet, illetve a nagymennyiségű víz pedig nagy hűtőhatást
fejt ki. Ezen két körülmény lényegében kedvezőbb hatást eredményez összességében, mint a
hagyományos sprinkler és a hő- és füstelvezetés együttesen. Életvédelmi szempontból sem hátrányos
a füst épületben maradása, mert akik az épületben tartózkodnak tűz esetén azok az épületet gyorsan
el tudják hagyni, illetve a nagy belmagasság miatt a tűz kisérő füstjelenségével nem fognak találkozni,
míg a kiérkező tűzoltóknak oltással nem kell foglalkozniuk, mert azt a beépített oltórendszer már
megtette helyettük elég csak a vizet elzárni, illetve ha mégis lenne még tűz a védőfelszerelésük
megvédi őket a füst káros hatásaitól, míg a tűz helyének felderítésében a működésbe lépett sprinkler
rendszer ad támpontot.
Az OTSZ 7. melléklet 1. és 2. táblázataihoz
A nagy belmagasság biztosítja a bennlévők füst szegény térben történő menekülését, mely körülmény
nem teszi szükségessé a távolság, illetve az idő korlátozását. Az épület tönkremenetelével sem kell
számolni, mivel az oltórendszer megakadályozza azt, így épületomlás sem következhet be, mely a

menekülőket veszélyeztetné.
Nagybelmagasságú épületek esetében (korábban csarnok) a korábbi szabályozásnak megfelelően az
épületszerkezetekre meghatározott tűzállósági határértékek legyenek alacsonyabbak, tekintettel arra,
hogy az ilyen épületekben nem a zárttéri tűzgörbe szerint fog a tűz fejlődni, mivel a nagy mennyiségű
helyiségen belüli levegő kizárja a flashover kialakulását.
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4.
A javasolt módosítások hatása az építési konstrukcióra.
A tanulmányban megvizsgáltunk egy már megépült logisztikai épületet, amelynek a hatályos
jogszabályok között tervezett megoldásait megváltoztattuk a módosított javaslatcsomagnak
megfelelően. Ez követően a két verziót hasonlítottuk össze.
A vizsgált csarnok adatai.
Alapterületek.
Iroda és egyéb területek:
Csarnok raktárterület:
Összesen:

2 409 m2
11 066 m2
13 475 m2

Belmagasságok, szintek.
Csarnok: 11,80 m belmagasság a főtartók alsó síkjáig.
Iroda fej: földszinti dokkoló terület 5,80 m, 1. emelet 3,18 m, 2. emelet 3,00 m.
Az épület alaptervei:
Az épület alapterveit lásd az 1. számú mellékletben.
Tűzvédelmi műszaki leírás
A jelenlegi jogszabályok és a javasolt jogszabályok szerinti tűzvédelmi műszaki leírásokat lásd a 2.
számú mellékletben.
Az összehasonlítást elvégeztük a tűzvédelem, az épület tartószerkezetek, az épületgépészet és az
épület elektromosság tekintetében is. Mindemellett megvizsgáltuk a változásokat az épület
létrehozásának és működésének teljes életciklusában egészen az épületszerkezetek bontásáig és
annak anyagának újra hasznosításáig.

A változásokat az alábbi épületszerkezetek esetében határoztuk meg.
 Hő és füst elvezetés. Szükségtelenné válnak az automatikus hő és füstelvezető rendszerek.
Megjegyzendő itt, hogy ezeket annak ellenére, hogy automatikusnak kell kiépíteni, az utóbbi
években a helyi tűzvédelmi hatóságok már nem engedték automatikusan vezérelni, kizárólag
manuálisan, tekintettel arra, hogy egy tűz esetében ezek nagyobb kárt okoznak, mint
hasznot. Egy nagy belmagasságú csarnok esetében a hő és füstelvezető rendszerek
elhúzhatják a hőt a tűz fölül, emiatt a sprinkler rendszer az épületnek egy másik pontján kezd
oltani és nem a tűz felett.
 Sprinkler rendszer. A hő és füstelvezető kupolák miatt többlet ágakat kell jelenleg építeni.
 Tűzszakaszok. Nem szükséges tűz szakaszolni az épületet, miatt nem kellenek tűzgátló ajtók,
nem kellenek tűzgátló falak, tűzgátló közmű átvezetések, nem kellenek tűzterjedési gátak a
homlokzatokra és a tetőkre.
 Hőterhelésre történő méretezés. A statikailag indokoltnál nem kell vastagabb acél
trapézlemezeket alkalmazni. A hőterhelési számításoknál a hőteher plusz teherként jelenik
meg a statikai terhek mellett.
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A költséges és hosszú beszállítási idejű előregyártott vasbeton szerkezetek helyett védelem
nélküli acél tartószerkezeteket lehet alkalmazni. A vasbeton szerkezetnek a
környezetterhelése is lényegesen nagyobb, lásd az 5. fejezetben.
Épület alapozás. A kisebb épületszerkezeti terhek miatt kisebb alapozásra van szüksége az
épületnek. Ennek ott lehet igazán nagy jelentősége, ahol ez jelenti egy ingatlan
beépíthetőségének a korlátját a gyenge talajszerkezet miatt. A kár olyan területeken lehetne
logisztikai beruházásokat létrehozni, ahol csak nemrégen (20 éves távlaton belül) történt meg
az ingatlan környezetvédelmi rehabilitációja.
Építési határidő. A versenyképeség terén ennek is óriási jelentősége van. Jelenleg a vasbeton
gyártókapacitás nem elég rugalmas és nem elég nagy ahhoz, hogy az igényeknek megfelelően
tudja kiszolgálni a logisztikai fejlesztéseket. Ez mintegy 25 %-al hosszabbítja a kivitelezési
határidőt. Továbbá a bonyolult és szigorú tűzvédelmi szabályozás alól sok esetben eltérési
engedélyeket kell kérni, ami költséges, külön engedélyezési eljárásokat igényel. Ráadásul
ezek egyedi elbírálásúak, ami miatt a kimenetelük is bizonytalan, miatt ezzel nagyon nehéz
kalkulálni.
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5.
A javasolt módosítások hatása a környezeti fenntarthatóságra. LCA (Life Cycle Assessment)
elemzés.
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6.
A javasolt módosítások hatása az építési költségekre és az építési határidőre.
A jogszabálymódosítási változások kapcsán kevesebb és más jellegű szerkezetekkel lehet megépíteni
az épületet. Ennek mennyiségi, költség és határidő vonzatait az alábbi táblázat mutatja.
Összefoglalva:




Az épület 9,62 %-al kevesebb költségből megépíthető.
Az építéshez szükséges határidő 25 %-al lerövidíthető.
Az építési engedélyezési és használatbavételi engedélyezési idő akár 50%-al rövidebb lehet.
Az engedélyezési folyamatok lerövidülnek azzal, hogy az OTSZ-ben foglalt előírásoktól való
eltérés esetén több hónapos tűz és füst modellezésekre alapozott kérelmeket nem kell
elkészíteni, valamint az azokhoz kapcsolódó külön engedélyeztetési eljárásokat nem kell
lefolytatni.
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7.
A javasolt módosítások hatása az üzemeltetési költségekre.

A javasolt jogszabálymódosításokat követően a 13 475 m2-es mintacsarnok üzemeltetési költségei
éves szinten mintegy 2% alacsonyabbak.
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