
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek 2022. évi 

módosításával kapcsolatos felkészítés  

tűzvédelmi tervezők és szolgáltatók részére 

1-1 nap - 2022. május 9. és 10. 

Időpont Előadás címe Előadó 

800 – 815 Megnyitó  
BM OKF valamint a szervező szakmai 

szervezetek képviselői 

820 – 840 Az OTSZ módosításának irányai 
Dr. Ördög Tamás tű. ezredes 

megelőzési és engedélyezési szolgálatvezető 

840 – 1015 

A kockázati osztályba sorolás módszertanának, 

jellemzőinek változásai 

a) menekülési képesség szerinti 

kockázatok 

b) figyelmen kívül hagyható szintek 

c) egyes rendeltetésekhez kapcsolódó 

kockázatok 

Péter András tű. alezredes 

főosztályvezető  

 

Wagner Károly tű. alezredes 

kiemelt főreferens 

Tűzterjedés elleni védelmet érintő jogszabályi 

és irányelvi változások 

a) tűzszakaszok méretezése 

b) szintek közötti tűzterjedési gátak 

követelményei  

tűzoltó berendezés létesítésének hatása a 

tűzszakaszok méretére 

Épületszerkezetek elvárt tűzvédelmi 

jellemzőivel összefüggő változások 

a) tűzállósági követelmények csökkentése 

b) tűzoltó berendezés létesítésének hatása 

az épületszerkezetek követelményeire 

c) szerkezetcsoportok meghatározásának 

változásai 

1015 – 1030 Szünet  

1030 – 1130 

A kiürítési feltételek biztosításának és 

ellenőrzésének módosításai  

a) megengedett idő és úthossz növelése 

b) többirányú kiürítés  
Bajusz Péter tű. százados 

kiemelt főelőadó 

Szabadtéri rendezvényekre vonatkozó 

követelmények változása 

1130– 1230 Ebédszünet  

1230– 1300 

A hő és füst elleni védelem biztosításának, 

méretezésének, kialakításának változásai és a 

főbb enyhítések 

a) alacsony kockázatú terek 

b) füstelvezetés méretezése 

c) füstelvezető, légpótló nyílások hatásos 

felülete 

Badonszki Csaba tű. alezredes 

főosztályvezető-helyettes 



Villamos berendezések és villámvédelem 

szabályozásbeli változásai 

A robbanás elleni védelem főbb változásai 

1300 – 1330 A beépített tűzoltó berendezések új megoldásai 

a) a fokozott üzembiztonság feltételei 

Péter András tű. alezredes 

főosztályvezető  

1330 – 1345 Szünet  

1345 – 1450 

A tűzoltói beavatkozást biztosító feltételek és 

megoldások új elemei 

a) hiányzó feltételek ellensúlyozása 

b) vízforrások megoldásai 

c) egyes rendeltetések előírásai 
Hidas Zoltán tű. őrnagy 

kiemelt főreferens 

A beépített tűzjelző berendezések tervezésére, 

telepítésére, ellenőrzésére vonatkozó 

enyhítések 

1450 – 1520 Konzultáció, felmerülő kérdések 

megválaszolása 

Péter András tű. alezredes 

főosztályvezető  

Badonszki Csaba tű. alezredes 

főosztályvezető-helyettes 

Wagner Károly tű. alezredes 

kiemelt főreferens  

Bajusz Péter tű. százados 

kiemelt főelőadó 

valamint a szervező szakmai szervezetek 

képviselői  

1520 – 1530 Zárás 
BM OKF valamint a szervező szakmai 

szervezetek képviselői 

 


