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Saját szám: 31/20/2017. BV 
 

Tűzvédelmi Műszaki Leírás 

  
A tűzvédelmi műszaki leírás elkészítésénél figyelembe vettem a 
54/2014.(XII.05.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűz-
védelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) 1. § az építmények tűz-
védelmi követelményrendszerének céljai alapelveknél megfogal-
mazottakat.  
 

Tűzvédelmi tervezői nyilatkozat: Alulírott Borsos Viktor építés-
ügyi tűzvédelmi tervező (szakértői névjegyzékszám: TUE 
T/20/2014, mérnök kamarai reg szám: 03-0906) és nyilatkozom, 
hogy a tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 21. §-
ban foglaltak szerint a tűzvédelmi tervfejezetet a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt követelmények alapján készítettük el, a 
tervezés során a tűzvédelmi követelményeket az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló (továbbiakban OTSZ) 
54/2014.(XII.05.) BM rendeletben foglaltak alapján határoztam 
meg.  

 
Az épület ismertetése: 
 
A tervezési dokumentációhoz készült ezen tűzvédelmi műszaki le-
írás, mely során figyelembe vettük, az OTSZ 1 §.-ának előírását, 
mely szerint a dokumentációt a bővítés körében és mértékében 
kell elkészíteni.  
 
 

1. az épület megközelíthetősége – nem értelmezhető: A panelek 
13 sorban találhatóak egymás mellett, arányos kialakításban, 
így itt a tűztávolság nem értelmezhető. A tervezett napelem-
park, és a sportpálya között a maximális 10 méteres tűztávol-
ság rendelkezésre áll.   
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2. kockázati egységek, kockázati osztályok meghatározása: 
Ennél a kiserőmű rendszernél nem értelmezhető a fenti felsorolás. 
A tervezett napelemsor, nem épület, hanem műtárgy.  
 
3. oltóvíz ellátás – nem értelmezhető:  
 
A napelemeknél az oltóvíz ellátás nem értelmezhető. A tervezett 
trafóház 50 m2 alatti, így oltóvíz ellátás nem szükséges.  
 
4. épületszerkezetek – nem értelmezhető: 
A napelemeknél a tűzvédelmi szempontból épületszerkezetekre 
méretezés nem értelmezhető. 
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5. tűzjelzés: 
A napelemes rendszer a szabad téren kerül kialakításra, így a tűz-
jelző hálózat ide történő kiterjesztésére nincs szükség. 
 
A betonházas transzformátor állomás építmény az OTSZ 14. mel-
léklet 1. táblázat 61. sora alapján a kell tűzjelző berendezés.  
 

 
 
Mivel a tervezett építmény nem erőművi berendezés, és a 120 kV-
ot nem éri el az ott lévő üzemi feszültség, így tűzjelző berendezés 
kialakítása nem szükséges.  
 
6. villámvédelem, áramtalanítás: 
 
A napelemes rendszert tűz esetén vízzel oltani tilos! Ezt a tiltó 
táblát a napelemeknél el kell helyezni. 

 
 
Az OTSZ 140. § (1) bekezdése szerint új építménynél a villámcsa-
pások elleni védelmet norma szerinti villámvédelmi berendezéssel 
kell biztosítani. (MSZ EN 62305) A villámvédelmi rendszer szük-
ségességének meghatározása szaktervezői feladat, azt csak az ar-
ra jogosultsággal rendelkező személy végezheti. 
 
A napelemes rendszer teljesen automatikus működésű, külső kézi 
személyzet beavatkozását nem igényli. A tervezett naperőmű sza-
bad területen található.  
 
A hatályos 54/2014. (XII.05.) BM rendelet a következőket mondja 
a napelemekről.  

48. Napelemek 

87. § (1) A napelem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és 

kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani. 

(2) A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen közel-

ében kell elhelyezni. 

(3) A kapcsoló felett „napelem lekapcsolás” feliratot kell elhelyezni. 
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(4) Abban az esetben, ha az épület homlokzatán helyezik el a napelemet, az épületre vonatko-

zó homlokzati tűzterjedési határértéket kell teljesíteni. 

(5) Napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tetőfedésnek a héjalásokra vonatkozó tűzvé-

delmi követelményeket is teljesítenie kell. 

Az OKF kérdés-válaszok alapján a következőkat tartalamazza: 

 
 
6.1. villámvédelem: 
 

A TVMI F melléklet F.1.6.6.1 pontja a következő előírásokat határozza 

meg a „földre szerelt napelemes erőművek villámvédelmi 

kialakításánál”.   
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A hatályos TVMI előírásainak betartása kötelező ezen fotoviltaikus 
naperőmű kialakítása kapcsán.  
 
6.2. áramtalanítás: 
 
A hatályos TVMI 6.3 pontja a következő előírásokat határozza meg  a 

napelemes rendszer AC-DC lekapcsolásáról: 

 
 
A TVMI hitavkozik a 6.2.1. pontra, mely a következőket tartalamazza.   
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A TVMI hitavkozik a 6.5.1.1. pontra, mely a következőket tartalamazza.   

 

 
 

 

 
7. tűzoltó készülék: 
 
Az MSZ 15688:2009 7.10. c. bekezdése alapján nem kell tűzoltó 
készüléket elhelyezni a transzformátor-állomások belső téri kap-
csolóhelyiségeiben.  
 

 
Kecskemét, 2017. november 13.   

       
Borsos Viktor 

építésügyi tűzvédelmi tervező 
TUE T/20/2014 

mérnök kamarai reg szám: 03-0906 


