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Tisztelt Polgármester Úr!

Tata Város Önkormányzata részére a fenti hivatkozási számú Tata város teljes közigazgatási területére új
településrendezési  eszközök  készítésével  kapcsolatban  az  alábbi  katasztrófavédelmi  szakvéleményét
teszem: 

A tűz elleni  védekezésről,  a  műszaki mentésről  és  a  tűzoltóságról szóló 1996. évi  XXXI.  törvény (a
továbbiakban:  Ttv.)  29.  §  (1)  alapján,  „a  településen  az  oltóvíz  szerzési  lehetőségek  biztosítása  az
önkormányzat feladata.”

A tervezési területeken a megvalósuló építményekhez,  „az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” szóló
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 193. § (2) bekezdés alapján: 

„A létesítmény  közlekedési,  tűzoltási  felvonulási  útvonalait,  területeit,  valamint  vízszerzési  helyekhez
vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek
közlekedésére és működtetésére.”

Az OTSZ 67. § (4) bekezdése alapján: „A tűzoltási felvonulási területet megközelítő tűzoltási felvonulási
útnak olyannak kell  lennie,  hogy a tűzoltó gépjárművek,  a magasból mentő a helyszínt biztonságosan,
tolatás nélkül el tudják hagyni”

Tűzoltás  céljára  a  településen,  az  OTSZ  8.  sz.  mellékletében  szereplő  táblázat  szerinti  „oltóvíz-
intenzitást” kell biztosítani, a 73. § (1) bekezdése értelmében.

Az oltóvíz ellátást az OTSZ 73. § figyelembe vételével kell kialakítani:
„  (1) A mértékadó tűzszakasz területére meghatározott vízmennyiséget vízvezetékről vagy – ha az más
módon nem oldható meg – oltóvíztározóból kell biztosítani.
(2)  Oltóvízként  számításba  vehetők  –  a  tűzvédelmi  hatóság  engedélyével  –  azok  a  nem  időszakos
természetes felszíni vizek is, amelyek a védendő építménytől 200 méternél nincsenek nagyobb távolságra.
A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni.
(3)   Település,  valamint  létesítmény  létesítése  vagy  bővítése  esetén  az  oltóvizet  az  egyes  szakaszok
használatbavételével egyidejűleg kell biztosítani.
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(4) Az oltóvíz szomszédos létesítményeknél – a tűzvédelmi hatóság engedélyével – közösen is biztosítható.
(5) A vízszerzési helyet úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető, az
oltóvíz akadálytalanul kivehető legyen. 

(6) A kábel- és közműalagútnál, valamint a közműfolyosóknál tűzszakaszonként két helyen kell biztosítani
az oltóanyagok bejuttatásának lehetőségét.”

Oltóvíz hálózat kialakítása esetén, az OTSZ. 74. § (1) bekezdését kell figyelembe venni, miszerint:
„Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat belső átmérőjét az oltóvíz-intenzitás és a kifolyási nyomásigény
alapján, valamint a közműrendszer kialakítását figyelembe véve kell méretezni. Egyirányú táplálás esetén
a vezeték legalább NA 100, körvezeték esetén pedig legalább NA 80.
(2) A tűzvédelmi hatóság engedélyével az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat az (1) bekezdéstől eltérően
méretezhető azon az 1000 főnél kevesebb állandó lakosú településen,
a) amelyben vagy azon kívül, de annak minden védendő építményétől, valamint szabadterétől 200 méteres
távolságon  belül  oltóvízellátásra  figyelembe  vehető  –  a  mértékadó  tűzszakasz  területének  megfelelő
mennyiségű vizet biztosító – természetes vagy mesterséges víznyerő helyre épített vízkivételi mű található
vagy
b) amelyben a mértékadó tűzszakasz területének megfelelő oltóvíz-intenzitást más műszaki megoldásokkal
biztosítják.”

Tűzcsapokat az OTSZ 75. §-t figyelembe vételével kell kialakítani, ami alapján: 
„(1) Vezetékes vízellátás létesítése esetén az oltóvizet föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani.
(2)  Az  oltóvizet  biztosító  vízvezeték-hálózat  felújítása,  átalakítása  során  érintett  meglévő  föld  alatti
tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni.
(3) Az oltóvizet szállító vízvezeték-hálózatban a vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb tűzcsapnál –
közterületi tűzcsapok kivételével –, fali tűzcsapnál 200 mm2-es kiáramlási keresztmetszetnél legalább 200
kPa (2 bar) kifolyási nyomást kell biztosítani.
(4) A (3) bekezdéstől eltérően a 30 méter szintmagasság feletti legfelső építményszintű épületek esetén a
vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb fali tűzcsapnál 200 mm2-es kiáramlási keresztmetszetnél 600
kPa (6 bar) kifolyási nyomást kell biztosítani. Ezen épületek minden fali tűzcsapjánál a tűzoltó egységek
számára biztosítani kell külön egy 52-C méretű csatlakozási lehetőséget.

Az épületek közötti tűztávolság meghatározását az OTSZ. 18. § alapján kell figyelembe venni: 
„(1) A tűztávolságot
a) a 3. mellékletben foglalt 1–3. táblázat szerint,
b) speciális építmény esetén a XII. fejezet szerint vagy
c) számítással
kell megállapítani.
(2)  A  tűztávolság  3.  mellékletben  foglalt  3.  táblázat  szerinti  meghatározása  esetén  a  szabadtéri
tárolóterület szomszédos, eltérő tűzszakaszhoz tartozó tárolási egységei között az egyes tűzszakaszokhoz
hozzárendelt tűztávolságok közül a nagyobbat kell biztosítani.
(3) Az épülettől tartandó tűztávolságot
a) az épület homlokzatának vagy bármely, a homlokzati síkból kiugró épületrésznek alaprajzi vetületétől,
b)  az  épületen  kívüli,  azzal  összeköttetésben  álló  technológiai  berendezés  esetén  annak  alaprajzi
vetületétől és
c) az épülettel vagy annak részével közös tűzszakaszba tartozó szabadtéri tárolás esetén a tárolóterület
oldalhatárától
kell mérni.
(4) A tárolási egységtől tartandó tűztávolságot a tárolásra szolgáló, e célra kijelölt terület oldalhatárától,
a tárolt anyag legkisebb alaprajzi vetületétől kell mérni.
(5)  Az  épületen  kívüli,  azzal  összeköttetésben  nem álló  technológiai  berendezés  esetén  a  tűztávolság
szükségességét, mértékét a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy határozza meg.”
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 „az országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet:
36. § (1) Szomszédos telkeken a meglévő épületektől a megengedett legkisebb távolság nem lehet kisebb:
a) sem a (2) és (3) bekezdés szerinti telepítési távolságnál,
b) sem az országos tűzvédelmi szabályzat szerint meghatározott tűztávolságnál.
(2)  A legkisebb  telepítési  távolság  az  egymással  szemben  átfedésben  lévő  olyan  épületek  között,
amelyeknek homlokzata huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség nyílását tartalmazza az építési
telekre előírt (megengedett) legnagyobb beépítési magasság mértéke. 

A megyei területrendezési tervben a település felszínmozgással potenciálisan veszélyeztetett területként
van megjelölve, melyet indokolt figyelembe venni az eljárás során.

Véleményemet „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A
szakasza  és  „a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről” szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdése, valamint a 9. sz. melléklet 10. sora alapján adtam.

Kelt, Tatabánya, az időbélyegző szerinti napon. 

Tisztelettel:
SZUNYOG ZOLTÁN tűzoltó ezredes

tűzoltósági főtanácsos
megyei igazgató

Egy példány:        2 lap (3 oldal)

Kapják:
1. Tata Város Polgármestere – Hivatali kapun keresztül 
2. Irattár – elektronikus 
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