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 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenQrzésekrQl, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról

 Mire nem kell építési engedély?
 1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelethez: Építési engedély 

nélkül végezhetQ építési tevékenységek
 A napelemes rendszer telepítéséhez nem kell építési engedély.
 Ha kapcsolódik más építéshez, akkor ki kell térni a napelemes rendszer 

telepítésére is.

 Engedély esetén tervdokumentáció készítése szükséges.
 Az építészeti-mqszaki dokumentáció elemei:
 8. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelethez: Az építészeti-

mqszaki dokumentáció tartalma
 Általános elQírások 6. : A tqzvédelmi dokumentáció tartalmazza a 

tqzvédelmi követelmények teljesítésére szolgáló megoldásokat.



 Tqzvédelmi szakhatóság bevonása
 6. melléklet : Az egyes építésügyi hatóság engedélyezési 

eljárásában közremqködQ szakhatóságok
 Pl.: Tqzvédelmi szakhatóság, három szintes lakóépület 

esetén
 5. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez 

Szakhatósági dokumentációk tartalma építésügyi 
hatósági engedélyezéshez
 VI. A tqzvédelmi szakhatóság állásfoglalásának 

megkéréséhez szükséges dokumentáció
 1.1.10. az épületgépészeti, valamint a villamos és 

villámvédelmi berendezések tqzvédelmi követelményeinek 
teljesülésére



 Az engedélyezés során megjelenik a tqzvédelem 
megfelelQségének kérdése
 Szakhatóság nélküli ügyek: 
 Csak a tervdokumentáció meglétét ellenQrzi a hatóság
 Annak tartalmát nem vizsgálja

 Tqzvédelmi szakhatóság bevonása esetén annak tartalma 
is vizsgálatra kerül + szaktervezQ bevonása
 A szakhatóság bevonása nem garancia a terv 

megfelelQségére!!! 

 Építési engedély nélküli tevékenység:
 Sok esetben nem készül tervdokumentáció.
 Az épület tqzvédelme nem jelenik meg.



 Ha nincs építési engedély nincs követelmény?
 A kivitelezést az építési engedély és a vonatkozó mqszaki 

elQírások jogszabályok betartásával kell megvalósítani.

 Minden építésnél be kell tartani a vonatkozó 
jogszabályi elQírásokat!

 Tqzvédelmi elQírások:
 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tqzvédelmi 

Szabályzatról
 Építményt létesíteni - ideértve a tervezést, az átalakítást, illetve 

rendeltetésének módosítását is - valamint az 
építményt, berendezést használni, technológiát alkalmazni az e 
rendeletben meghatározott tqzvédelmi szabályok, tqzvédelmi 
mqszaki követelmények betartásával lehet.



 Alapkövetelmény: a meglévQ épület átalakítása 
során a meglévQ tqzvédelmi kialakítás 
megtartása, esetleg annak javítása.

 Az átalakítás, építés körében kell a hatályos 
tqzvédelmi elQírásokat érvényre juttatni.
 Nem feltétlen elegendQek az alapvetQ tqzvédelmi 

ismeretek.
 Épület felmérése tqzvédelmi szempontból:
 Példa: tqzszakaszolás, beépített tqzvédelmi 

berendezések, villámvédelem.  



 Európai harmonizált szabályozás
 Alapkövetelmény a jogszabályban, mqszaki 

kifejtés szabványban
 Alapelveket határoz meg + részletszabályokat 

tartalmaz
 Nem ad mindenre egyértelmq követelményt, de az 

alapelveket mindenkor meg kell tartani:
 A tqzvédelmi villamos leválasztás lehetQsége
 A tqzterjedés gátlása
 Menekülés biztonságának fenntartása (pl.: lapostetQkön

lépcsQházak közötti átjárás)



 Az építmény villamos berendezéseit a 
vonatkozó mqszaki követelménynek 
megfelelQen kell létesíteni. – MSZ HD 60364

 A tqz keletkezésének lehetQségét meg kell 
akadályozni.
 A napelemek túl-áram elleni védelme nehezen 

biztosítható.
 MegfelelQ kábelezés, kötések alkalmazása a villamos ív 

keletkezésének minimalizálása.
 A meglévQ rendszerrel való csatlakozás problémái.



 Az építmény villamos berendezését központilag és 
szakaszosan, tqzszakaszonként is leválaszthatóan 
kell kialakítani. 
 Pl.: távkapcsolóvak kioldható DC leválasztó
 Az épület tqzszakaszainak ismerete!



 A tqzszakaszok és födémek vonalában minden 
esetben meg kell akadályozni a villamos 
vezetékeken történQ tqzátterjedést.



 Közösségi vagy legalább középmagas 
épületben az épületgépészeti és 
épületvillamossági szerelvényeket, vezetékeket 
függQlegesen szerelQaknában kell vezetni.

 Kétszintesnél magasabb épületekben 
épületgépészeti és épületvillamossági 
szerelQaknák követelménye:
 Lezárás födémek síkjában (a födém tqzgátlásának 

megfelelQ anyaggal)
 Vagy tqzgátló aknaszerkezet és az aknába való ki- és 

beállás kerül tömítésre.



 Norma szerinti villámvédelem: MSZ EN 62 305
 Nem norma szerinti: MSZ 274 alapú 

szabályozás (régi OTSZ, 2/2002 BM 
rendelet, stb.)

 Az épület meglévQ villámvédelmét negatívan 
nem befolyásolhatja.

 Villámvédelmi tervezQ szakvéleménye!
 A norma szerinti villámvédelem módosítása 

csak szaktervezQ bevonásával lehetséges. 



 Kell-e tqzvédelemben jártas szakértQt bevonni 
a telepítésbe?

 A válaszhoz az épület mérete, rendeltetése 
kiindulási alap lehet.
 Negatívum:
 További költség a szakértQ bevonása
 „Még egy ember aki kérdez.”

 Pozitívum:
 Ha jó a szakértQ, akkor konkrét megoldást is ad.
 FelelQsség megosztása
 A megfelelQ jogszabályi megoldás megtalálása
 A késQbbi reklamációk kivédése
 Költséghatékonyabb kivitelezés



 2009. augusztus 15.
 Felújítást követQ 

tqzeset
 3 ember halála 
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