Használati előírások
Éghető folyadékok tárolása
1.
Kérdés: A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat
negyedik rész „Éghető folyadékok tárolása” alatti XX. fejezet 279. §-ában hivatkozás történik
az éghető folyadékok tárolási módjaira és eszközeire (pl. hordó, kanna, konténer, tartály stb.),
viszont azok hiányoznak az OTSZ-ből.
Válasz: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban: OTSZ) szóló 28/2011. (IX.
6.) BM rendelet 4. rész XVI. – XXII. fejezetei (234. § -287.§) tartalmazzák az éghető
folyadékok és gázok tárolásával kapcsolatos létesítési, a XXXIII. fejezet (610.§ -629.§) a
használati, üzemeltetési előírásokat. Ezen túlmenően az OTSZ 5. rész 573. § - 574. §-ai
tartalmazzák a raktározásra, tárolásra vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat.
Az éghető folyadékok tárolásával kapcsolatban az OTSZ többféle tárolási módot is
megenged, a tárolandó anyag mennyiségétől függően. Így lehetőség van 300 liter
mennyiségig a 610.§ - 614. § szerinti tárolásra, de a jogszabály arra is lehetőséget ad, hogy ezt
a mennyiséget (vagy ennél nagyobb mennyiséget) a tárolóterekre illetve a kamrákra
vonatkozó előírások szerint tárolják.
Az OTSZ 279. § kimondja, hogy:
„279. § A 286-287. § előírásai vonatkoznak az éghető folyadékokat és olvadékokat (a
továbbiakban: folyadék) tároló, raktározó, lefejtő, töltő és kiszolgáló létesítmények, önállóan
vagy létesítményeken belül elhelyezett berendezéseinek általános követelményeire, a tárolás
módjaira és eszközeire, valamint a lefejtő- és töltőállomásokra. Az itt nem szabályozott
esetekben a kialakítás feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azokkal
legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.”
Ezen túlmenően az OTSZ 265. § kimondja, hogy:
„265. § A tűzveszélyes folyadékok tárolására, kimérésére szolgáló kamrák kialakítása feleljen
meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azokkal legalább egyenértékű biztonságot
nyújtson.”
A fentiek alapján, amennyiben az éghető folyadékok tárolását nem a legfeljebb 300 liter
mennyiség tárolására vonatkozó (OTSZ 610.§ - 614. §) előírások szerint, hanem pl. a „kamra”
definíciójának megfelelő építményben valósul meg, a betartandó vonatkozó műszaki
követelmény a „Kamra tűzveszélyes folyadékok részére” című MSZ 9942: 1983 szabvány.
Amennyiben a tárolás ezektől eltérően valósul meg, akkor az „éghető folyadékok és
olvadékok tároló- és kiszolgáló létesítményeinek, -berendezéseinek tűzvédelmi előírásai”
című MSZ 15633 szabványsorozatban foglalt tűzvédelmi követelményeket kell betartani.
Tekintettel arra, hogy a tárolóhely kialakítása speciális szakértelmet, jogszabályi, szabványi
ismereteket igényelhet, esetlegesen hatósági engedély köteles lehet, javasolt tűzvédelmi
szakértő igénybevétele a tárolással kapcsolatban.
A tűzvédelmi szakértők névjegyzéke az alábbi oldalon érhető el:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_szakertok

2.
Kérdés: A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletet
módosító 10/2011. (III.28.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében hivatkozott önálló
rendeltetési egység nem került értelmezésre a vonatkozó jogszabályban. A tűzvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel
foglalkozók kötelező élet és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Kormány rendelet
I. fejezet 1. § (1) bekezdés fa) pontjában hivatkozott önálló rendeltetési egység szintén nem
került értelmezésre.
Válasz: Az önálló rendeltetési egység definícióját a tűzvédelmi jogszabályok nem
tartalmazzák, mivel azt közel 25 éve a tűzvédelemmel szorosan összefüggő építészeti
jogszabály tartalmazza.
1986-tól 1997-ig az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről szóló 2/1986. (II. 27.)
ÉVM rendelet 4. számú melléklet 79. pontja, 1998. január 1. óta Az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1.
számú melléklet 72. pontja 1997 óta tartalmazza ezt a fogalmat:
„72. Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas
helyiség vagy helyiségcsoport amelynek a szabadból vagy az épületen belül közlekedőből
nyíló önálló bejárata van.”
Budapest, 2012. április 16.
BM OKF Tűzvédelmi Főosztály

