Tájékoztató

1. Kérdés:
A tervezéskor hatályos, 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. sz. melléklet I/3. fejezet 1.5.6.
szakasza tartalmaz burkolatokkal kapcsolatban követelményeket. Az 1.5.6.1. pont értelmében,
a padlóburkolat és a lábazat anyaga „nem éghető”, vagy „nem éghető” aljzaton legalább
„mérsékelt lángterjedésű” (vonatkozó műszaki követelmények) legyen a tömegtartózkodásra
szolgáló helyiségek kiürítési útvonalául szolgáló folyosókon és lépcsőházakban, illetve „nem
éghető” aljzaton „közepes lángterjedésű” (vonatkozó műszaki követelmények) anyag is
felhasználható a tömegtartózkodási helyiségekben.
Ha a beépítés időszakában kereskedelmi forgalomban még kapható lesz olyan burkolat
(szőnyegpadló), amelyik kielégíti a „nem éghető” aljzaton „mérsékelt lángterjedésű”
követelményt és az ÉMI engedélye még nem járt le. A korábbi szabály szerinti megfelelőségű
burkolat beépíthető-e?
Válasz:
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény (továbbiakban: Ttv.) 13. § (1) bekezdése alapján forgalomba hozni, beépíteni,
használni és készenlétben tartani csak megfelelőségi igazolással rendelkező építési terméket
lehet. A megfelelőségi igazolás a Ttv. 4. § m) pontja alapján az építési termékek műszaki
követelményeire és megfelelőségi igazolására vonatkozó külön jogszabályban meghatározott
igazolás. Amennyiben az „ÉMI engedélye” megfelel ezen kritériumoknak, akkor beépíthető
az a burkolat amire az építésügyi hatóság – a tűzvédelmi szakhatóság véleménye alapján –
építési engedélyt adott.
2. Kérdés:
Ha a beépítés időszakában kereskedelmi forgalomban még kapható lesz olyan burkolat
(szőnyegpadló), amelyik kielégíti a „nem éghető” aljzaton „mérsékelt lángterjedésű”
követelményt és az ÉMI engedélye már lejárt. Lejárt engedéllyel rendelkező padlóburkolat
beépíthető-e?
Válasz:
Kereskedelmi forgalomba nem hozható érvényes megfelelőségi igazolással nem
rendelkező építési termék. Ugyanakkor a tanúsítás lejárta előtt vásárolt építési termék
beépíthető.
3. Kérdés:
Ha a beépítés időszakában kereskedelmi forgalomban még kapható és ÉMI
engedéllyel rendelkező burkolat, engedélye a használatbavételi eljárás időpontjára már lejár,
akkor az elfogadható-e?
Válasz:
A használatbavétel során azt kell igazolni, hogy a beépítés időpontjában az építési
termék érvényes megfelelőségi igazolással rendelkezett.
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4. Kérdés:
Ha a beépíteni szánt burkolat jelenleg rendelkezik ÉMI engedéllyel és megfelel a
„nem éghető” aljzaton „mérsékelt lángterjedésű” követelménynek, akkor az a későbbiek során
beépíthető-e vagy ez a használatbavételi eljárás gátját képezheti?
Válasz:
Nem világos, hogy mit ért „későbbiek során” alatt. A 9/2008. (II. 22.) ÖTM
rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 2008. május 22-től
hatályos és rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A
rendelet hatályon kívül helyezte a 2/2002. (I. 23.) BM rendeletet. A „mérsékelt lángterjedésű”
tulajdonságú építési termék a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet figyelembevételével kiadott építési
eljárásokban használható fel abban az esetben, amennyiben a termék érvényes megfelelőségi
igazolással rendelkezik.
5. Kérdés:
Amennyiben az 1-4. kérdések okafogyottá válnak, mert a korábbi szabályhoz
kapcsolódó burkolat (szőnyegpadló) nem lesz kapható a kereskedelmi forgalomban, tehát
csak olyan burkolatot lehet kapni, amelynek a vizsgálati eredménye a jelenleg hatályos
OTSZ-hez kötődik, akkor a szintszám és a tűzállósági fokozathoz rendelt és a menekülési
útvonalakra vonatkozó szabályokat kell-e alkalmazni vagy a korábbi kedvezmény bármilyen
formában érvényesíthető-e.
Válasz:
A szintszám és tűzállósági fokozat függvényében a menekülési útvonalakra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
6. Kérdés:
Felmentési eljárás keretén belül az OTSZ 5. rész I/4. fejezet 3.1. szakasz 1. táblázat
előírásai (3>n>5 szint alapján A2fl-s1) alól eltérés adható-e, mert az akusztikai követelmények
teljesítése miatt a jelzett közlekedőterületek egy jelentős részén a tervezés szőnyegpadlóval
számolt.
Válasz:
A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 2. § 3 bekezdése értelmében az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások
megtétele esetében - kérelemre az eltérést engedélyezheti az OTSZ I/4. fejezet 3.1. szakasz 1.
táblázat rendelkezéseitől. A rendelet mellékleteiben meghatározott műszaki követelményektől
való eltérés, a más hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárást megelőzően
engedélyezhető.
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