
  

Lakossági 
tájékoztató a 
lakóépületek 
közös használatú 
tereinek 
tűzvédelmi 
szabályairól
Orosháza – 2012. szeptember 19.                      Lászik Gábor tű. őrgy.



  

Vonatkozó jogszabályok

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet - az 
országos településrendezési és építési 
követelményekről (OTÉK)

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

 259/2011.(XII.7.) Korm. rendelet – a 
tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról, és a 
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és 
balesetbiztosításáról
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Általános előírások

   Az építményt, építményrészt (helyiséget, 
tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet 
csak a használatbavételi, üzemeltetési, 
működési és telephelyengedélyben 
megállapított rendeltetéshez tartozó 
tűzvédelmi követelményeknek 
megfelelően szabad használni. 

   OTSZ 563. § (2) 
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   Az épületben, illetőleg helyiségeiben éghető 
anyag olyan mennyiségben és módon nem 
tárolható, azzal olyan tevékenység nem 
folytatható, továbbá olyan tűzveszélyes 
cselekmény nem végezhető, amely az épület 
és helyiségeinek rendeltetésszerű 
használatától eltér, tüzet vagy robbanást 
okozhat. OTSZ 592. § (3) 
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Menekülési utak
 Tűz esetén annak érdekében, hogy a lakók a lehető 

leggyorsabban és sérülés nélkül elhagyhassák az 
épületet a menekülési útvonalakat leszűkíteni 
nem szabad. Leszűkítésnek számítanak a 
folyosón, közlekedőn, lépcsőn, lépcsőpihenőn a 
padlón elhelyezett, és padlófelülettől mért 1,95 
méter alatt a falra szerelt tárgyak (virágtartók) is. 
A leszűkítés túl azon, hogy hátráltatja a menekülést, 
akadályozhatja a tűzoltói beavatkozást, a bent lévők 
mentését. Azok a közlekedési lehetőségek, amelyek 
napközben, normál körülmények között, megfelelő 
megvilágítás mellett helyénvalónak tűnnek, sűrű 
füstben, éjszaka, áramtalanítás követően rendkívüli 
módon megnövelik a kockázatot. 

   OTSZ 575. § (4) OTÉK 95. § (4) 
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Lépcsőházak, folyosók

 A folyosók, lépcsők és kijárati ajtók célja, 
hogy veszély esetén a bent tartózkodók a 
lehető legrövidebb időn belül el tudják 
hagyni az épületet. 

 Ennek érdekében a bent tartózkodók 
létszáma és a megteendő útvonal hosszak 
alapján az előbb felsorolt két jogszabály 
alapján meg kell határozni a kiürítési 
útvonalak legkisebb keresztmetszetét, 
továbbá nem helyezhető el éghető anyag
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Legkisebb szélesség
 Ha bármelyik ponton leszűkítem a folyosót, lépcsőt 

vagy az ajtót, akkor az fogja meghatározni az 
átbocsátóképességet!!

 A menekülési útvonalak (folyosók, lépcsők, ajtók) 
legkisebb szélessége:
 A bent tartózkodók létszáma és az útvonal hosszak alapján 

számítással meghatározható
 az OTÉK konkrét szélességet ír elő

 A két érték közül a nagyobbikat kell figyelembe 
venni 

 A menekülési útvonal szélességét a járófelülettől 
mért 1,95 m magasságig kell figyelembe venni
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OTÉK
 Folyosó

 97. § (1) Az építmények folyosóinak szélességét a 
rendeltetésüknek megfelelően kell meghatározni. A 
kiürítésre figyelembe vett folyosó legkisebb szabad 
szélességét – a vonatkozó jogszabályok előírása szerint – 
számítással kell meghatározni, de az nem lehet kevesebb 
1,10 m-nél, a tömegtartózkodás céljára szolgáló épületben, 
épületrészben 1,65 m-nél.

 (2) Az akadálymentes közlekedésre tervezett folyosó 
szabad szélessége legalább 1,20 m legyen. Az 1,20 m-es 
szabad szélesség esetén belátható távolságokban kitérő 
helyeket kell biztosítani. Rendszeres kétirányú 
kerekesszékes forgalom esetében 1,80 m-es szabad 
szélességet kell biztosítani.
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OTÉK
 Lépcső

 64§ (6) A kiürítés céljára szolgáló lépcső szabad            
            karszélességét a lépcső által kiszolgált  
            építményben, építményrészben a rendeltetés 
            szerint huzamosan tartózkodók számának és a 
            várható forgalom egyidejűségének 
            figyelembevételével, a kiürítésre vonatkozó 
           előírások megtartásával kell meghatározni, ez a 
           szélesség azonban nem lehet kevesebb
 a) időszakos használatú lépcső esetén 0,6 m-nél,
 b) egy lakáson vagy üdülőegységen belüli lépcső esetén 

                                                                                 0,80 m-nél,
 c) tömegtartózkodásra szolgáló építményben,    

                                                    építményrészben 1,65 m-nél,
 d) egyéb építményekben 1,10 m-nél,
 e) akadálymentes használathoz 1,20 m-nél.
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1. példa

Hő- és 
füstelvezetésre 

szolgáló ablak 

Menekítésre szolgáló ablak 
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magyarázat

 Abban az esetben, ha a közlekedő 1,1 méter széles, akkor a 
menekülési útvonalon nem helyezhető el a menekülést, 
közlekedést akadályozó tárgy. 

 A hő- és füstelvezetésre figyelembe vett ablakok, valamint a 
mentésre szolgáló ablakok megközelíthetőségét is biztosítani 
kell, ezeken a területeken elegendő 1 méter széles útvonal. 

 Virágok a fenti esetekben a piros színnel jelölt területeken kívül, 
illetve a piros színnel jelölt területeknél 1,95 méter magasság 
felett (a virágtartó alsó része legyen az említett magasságban) a 
tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül elhelyezhető. 

 A mentésre, valamint hő- és füstelvezetésre szolgáló ablakhoz 
vezető folyosórészt tilos ráccsal lezárni, kivéve, ha a hő- és 
füstelvezető ablak nyitószerkezete a ráccsal lezárt területen 
kívül, bárki által hozzáférhető helyen van. 
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2. példa

Hő- és 
füstelvezetésre 

szolgáló ablak 

Menekítésre szolgáló ablak 
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magyarázat

 Abban az esetben, ha a közlekedő 1,1 méternél szélesebb, pl.: 
1,5 m, a lépcső szabad karszélessége 1,1 méternél szélesebb, 
pl.: 1,4 m, ekkor kiürítés számítás alapján kell meghatározni a 
menekülési útvonal szabad szélességét, de ebben az esetben is 
biztosítani kell a min. 1,1 méter szélességet. 

 A hő- és füstelvezetésre figyelembe vett ablakok, valamint a 
mentésre szolgáló ablakok megközelíthetőségét is biztosítani 
kell, ezeken a területeken elegendő 1 méter széles útvonal.

 Virágok a fenti esetekben a piros színnel jelölt területeken kívül, 
illetve a piros színnel jelölt területeknél 1,95 méter magasság 
felett (a virágtartó alsó része legyen az említett magasságban) a 
tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül elhelyezhető.

 A tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül a kékkel jelölt 
területeken – kivéve lépcsőfokok járófelülete – csak 
növények helyezhetők el. 
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3. példa

Hő- és 
füstelvezetésre 

szolgáló ablak 

Menekítésre szolgáló ablak 
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magyarázat

 Ha a közlekedő 1,1 méternél keskenyebb, pl.: 0,8 
m, a lépcső szabad karszélessége 1,1 méternél 
keskenyebb, pld.: 0,9 m széles, akkor a közlekedő 
és a lépcső teljes szélességét, valamint a hő- és 
füstelvezetésre figyelembe vett ablakok, valamint a 
mentésre szolgáló ablakok megközelíthetőségét is 
biztosítani kell. Virágok csak 1,95 méter magasság 
felett (a virágtartó alsó része legyen az említett 
magasságban) helyezhetők el a tűzvédelmi hatóság 
engedélye nélkül. 
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Tűzvédelmi hatóság engedélyével 
elhelyezhető eszközök:
 A menekülési útvonal legkisebb szabad 

keresztmetszetének leszűkítése a kiürítéshez 
szükséges átbocsátóképesség méretig

 A közlekedőn, lépcsőházban éghető anyag tárolása, 
éghető burkolat elhelyezése az alábbiak kivételével:
 Lakásbejárat, önálló rendeltetési egység bejárata előtti 

lábtörlő
 A közlekedők azon területein, ahol menekítés nem történik 

(pl.: zsákfolyosó végfala és a legközelebbi lakásbejáratok 
közötti terület) növény, babakocsi, kerekesszék, kerékpár, 
stb. (ha az elhelyezett, tárolt anyag, tárgy nem nehezíti a 
tűzvédelmi berendezések használatát)
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Rácsos ajtó

 Vagyonvédelmi rácsos ajtó elhelyezhető a 
hatóság engedélye nélkül:
 A lakásbejárat előtt
 Olyan közlekedőn ahol nem található tűzvédelmi 

szempontból lényeges berendezés
 A rácsos ajtó nyitásiránya és méret ne 

akadályozza a menekítést és a a rácsos 
ajtóval elzárt menekülési útvonalat 
igénybevevők rendelkeznek a rács 
nyitásához szükséges kulccsal
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A tűzvédelmi hatóság NEM ENGEDÉLYEZI a 
menekülési útvonal leszűkítését, éghető anyag 
tárolását, éghető burkolat elhelyezését
 Ha nem tartható a kiürítéshez szükséges 

átbocsátóképesség
 Ha az elhelyezett tárgy tárolásra szolgál 

(pl.:szekrény)
 Ha az elhelyezett tárgy tűz keletkezését 

idézheti elő (pl.:működtetett elektromos 
berendezés)

 Ha az elhelyezett tárgy nehezíti a tűzvédelmi 
eszközök megközelítését, használatát (pl.: 
tűzcsap, hő- és füstelvezető nyitó)
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 Ha az elhelyezett tárgy nagymértékben 
hozzájárul a tűz, illetve a füst terjedéséhez, a 
füstfejlődéshez, a szomszédos önálló 
rendeltetési egységre való átterjedésre

 Ha az elhelyezett tárgy eldőlése 
akadályozhatja a menekítést

 Egyéb ( a konkrét eljárás során további 
szempontok is figyelembe vehetők)
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Bírság mértéke

   A szabálytalanság elkövetéséért a 
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 7. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint tűzvédelmi 
bírság kiszabására kerül sor – külön 
figyelmeztetés nélkül – már az első esetben 
is: 
− ha a menekülésre számításba vett kijáratot, 

vészkijáratot, oly módon szűkítik le, hogy a 
kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem 
biztosított (a bírság minimális összege 60.000 Ft, 
maximális összege 100.000 Ft kijáratonként) 
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− ha a menekülésre számításba vett kijáratot, 
vészkijáratot lezárják, leszűkítik oly módon, hogy a 
menekülő számára az nem szüntethető meg 
azonnal (a bírság minimális összege 200.000 Ft, 
maximális összege 300.000 Ft kijáratonként); 

− ha a kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón 
éghető anyagokat, tárgyakat helyeznek el a 
tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül (a bírság 
minimális összege 60.000 Ft, maximális összege 
100.000 Ft közlekedőnként) 
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 Több szabálytalanság együttes fennállása 
esetén a bírság mértéke az egyes 
szabálytalanságokért kiszabható bírságok 
összege, de legfeljebb 10.000.000 Ft. 

 A tűzvédelmi bírság megfizetése nem 
mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi 
felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság 
kiszabására okot adó szabálytalanság 
megszüntetésének kötelezettsége alól. 
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 A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás 
mellett – az azonnal megszüntethető 
szabálytalanságok kivételével – a tűzvédelmi 
bírságot kiszabó jogerős határozat közlését 
követő két hónap elteltével szabható ki 
ismételten. 
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Tárolás

 Az épület padlásterében éghető anyag csak úgy, és 
olyan mennyiségben helyezhető el, hogy azok a 
tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne 
akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók 
legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől 
és a kéménytől legalább 1 méter távolságra 
helyezkedjenek el. OTSZ 574. § (2) 

 Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és 
előterében mindennemű tárolás tilos. OTSZ 574. § (6) 
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 Gépjárműtároló helyiségben, vagy 
tárolóhelyen éghető folyadék, éghető gáz – a 
gépjárműbe épített üzemanyagtartály 
kivételével – nem tárolható. OTSZ 601. § (4) 

 Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben „A” 
és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó 
anyag nem tárolható. OTSZ 574. § (1) 
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 „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartoznak a különböző 
oldószeres festékek, lakkok, a benzin, az éghető gázok. Az 
anyag beazonosítását a csomagoláson lévő felirat, jelzés, 
piktogram teszi lehetővé. 

 „A” tűzveszélyességi osztály lehetséges jelölései: 
    „A” tűzveszélyességi osztály; fokozottan tűz- és 

robbanásveszélyes; I. tűzveszélyességi fokozat; fokozottan 
tűzveszélyes; tűzveszélyes; ”F”; „F+”; „R 11”; „R 12” vörös 
négyzetben láng szimbólum. 

 „B” tűzveszélyességi osztály lehetséges jelölései: 
     „B” tűzveszélyességi osztály; tűz- és robbanásveszélyes; II. 

tűzveszélyességi fokozat; kevésbé tűzveszélyes; „R 10”. 

Orosháza – 2012. szeptember 19.                      Lászik Gábor tű. őrgy.



  

 A szemétledobó helyiségben, a közhiedelemmel 
ellentétben nem tárolható éghető anyag, lom, 
illetve hulladék. A helyiségek függőlegesen egy 
légteret képeznek a csővezeték és a födémáttörés 
miatt, rendkívül módon megnövelve annak a 
lehetőségét, hogy a szeméttárolóban, vagy 
szemétledobó helyiségben keletkező tűz füstje és 
lángja - az úgynevezett kürtőhatás miatt - 
pillanatokon belül több, vagy akár valamennyi 
szintet elborítsanak, veszélybe sodorva az 
épületben tartózkodókat.     OTSZ 592. § (3) 
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 A lakásban, üdülőegységben az „A” és „B” 
tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékból 
legfeljebb 20 liter, a „C” és „D” tűzveszélyességi 
osztályba tartozó éghető folyadékból vonatkozó műszaki 
követelményekben meghatározott, annak hiányában 
legfeljebb 60 liter mennyiség tárolható. OTSZ 592. § (4)

 
 Propán-bután gázpalack nem alkalmazható, nem 

tárolható olyan helyiségben, vagy – a kétszintes 
lakásokat tartalmazó egyemeletes lakóépületek 
kivételével – földszintesnél magasabb építményben, ahol 
az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet 
összeomlását idézheti elő. OTSZ 592. § (5) 

 Különösen veszélyes, így tilos propán-bután illetve más 
éghető gáz pincében, alagsorban való tárolása, 
elhelyezése. OTSZ 574. § (1) OTSZ 592. § (5) 
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Gépjárművek tárolása
 Gépjármű épület kapualjában – a családi házak 

kivételével – nem tárolható. Gépjármű udvarban az ajtó, 
ablak, erkély, kiürítésre, menekítésre szolgáló lépcső 
függőleges vetületétől minden irányban legalább 2 méter 
távolságra helyezhető el.  OTSZ 601. § (2) (3) 

 Lakóépületen belül gépjárművek - így az 50 cm3 feletti 
motorkerékpárok is - csak gépjárműtároló helyiségben 
(garázsban) tarthatók. OTSZ 563. § (2) 

 Gépjárműtároló helyiségben, vagy tárolóhelyen üzemanyagot, 
éghető folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal 
feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a 
gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos. 
Megjegyzés: tűzveszéllyel járó tevékenység a hegesztés, 
alkatrész oldószeres mosása, stb. OTSZ 601. § (4) 
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Tennivalók tűz 
esetén



  

Hogyan jelezzünk tüzet?

   A tüzet lehetőleg távbeszélőn 
jelezzük a 105-ös (112) hívószámon, 
annak hiányában bármilyen más, 
arra alkalmas figyelemfelkeltő 
módon (kiabálással, kürttel, 
vészcsengővel, szirénával, 
haranggal, stb.) kell az 
állampolgárok figyelmét felhívni a 
veszélyre. 
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 A tűzjelzéssel egy időben riasztani kell a tűz 
által veszélyeztetett környezetet, a lakókat 
és meg kell kezdeni az emberek mentését, 
ha ez szükséges. 

 Mindig legyünk tekintettel arra, hogy a füst 
legalább olyan veszélyt jelent az emberi 
életére, mint maga a tűz, az égés. 
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Füstöl = füst öl?
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Tűzjelzés tartalmi követelménye

 Káreset pontos címe?
 Kiterjedése?
 Mi ég mit veszélyeztet?
 Van-e élet veszélyben?
 Tűzjelző telefonszáma.
 Tűzjelző neve.

Az eloltott tüzet is be kell jelenteni a 
tűzoltóság ügyeletére!!
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Helyes magatartás tűz esetén

 Kerüljük a pánikot. A helyzethez képest nyugodt 
határozott mozdulatokkal többet érünk mint kapkodva. 
Félelmünket ne ragasszuk rá másokra gyereket felé 
próbáljunk nyugalmat sugározni.

 Minden mozdulatot előzzön meg a tűzoltóság értesítése. 
105 ami az illetékes megyei ügyeletre fut be így fontos a 
pontos helymeghatározás. 

 Célszerű ismerni a segélykérő számok mellett a vonalas 
telefonszámokat is.

     Tűzoltók: 68 / 414-244 
     Rendőrség: 68 / 411-344
     Mentők: 68 / 411-204
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Menekülésnél mindig legyünk 
figyelemmel a következőkre:
 A lakásból kilépve az ajtót csukjuk, de ne 

zárjuk be.
 Meghajolva, esetleg kúszva meneküljünk, 

mivel a füst felfelé terjed, alul a padlóhoz 
közelebb veszélytelenebb és a padló 
közelében a hőmérséklet is alacsonyabb.

 A legrövidebb úton kíséreljük meg a 
szabadba való kijutást. 
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Tűzoltás
Késedelem nélkül kezdjük meg a tűz oltását! 
    
Gondoljunk arra, hogy minden tűz először kis tűz. 
A háztartásban található egyszerű eszközök jól felhasználhatók     az oltásra: 

 vízzel teli vödör,
 lavór, 
 fazék, 
 vizeskancsó, 
 felmosóruha, 
 szikracsapóként vízbe mártott cirokseprű, 
 autoszifon, szódásüveg (irányítható vízsugarat ad), 
 vizes takaró, szőnyeg, fürdőköpeny, fürdőlepedő, törölköző, 

Nagy szolgálatot tehet a környezetünkben rendelkezésre álló 
tűzoltó készülék. 
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A tűzoltó készülék használata

 Biztosítószeget kihúzni

 Marokszelepet megnyomni

 Szakaszos működtetés

 Szóró csövet a tűzre irányítani
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Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket
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