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Tájékoztatás
Szilárd éghető anyagok szabadtéri tárolása
Tájékoztatom, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM
rendeletben (továbbiakban: OTSZ) foglalt szabadtéri tárolásra vonatkozó szabályok 2015.
március 5. követően az alábbiak szerint változtak meg.
1. Fogalmak
Alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott
terület; szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület,
helyiség, vagy építményszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér esetében a nettó
alapterület
Szabadtéri tárolóterület: anyagok, termékek, tárgyak tárolására és igény szerint azok
időjárás elleni védelmére szolgáló, épületen kívüli terület; nem minősül szabadtéri
tárolóterületnek a gépjárműparkoló, a gépjármű telken való elhelyezése és az épület
tetőfödémén kialakított tárolóterület.
Szilárd éghető anyag: szobahőmérsékleten szilárd állapotú szerves- vagy alacsony
szervetlenanyag-tartalmú anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete a vonatkozó műszaki
eljárással meghatározható, valamint a B-F tűzvédelmi osztályba sorolt szilárd építőanyagok.
Tűztávolság: a külön tűzszakaszba tartozó szomszédos építmények, szomszédos szabadtéri
tárolási egységek, szomszédos építmény és szabadtéri tárolási egység között megengedett
legkisebb, vízszintesen mért távolság.
Belterület: a település közigazgatási területének – jellemzően a település történetileg
kialakult, összefüggő, beépített, vagy beépítésre szánt területeket tartalmazó – a helyi építési
szabályzatban kijelölt része.
Külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban
mezőgazdasági, erdőművelési, vízgazdálkodási, vagy különleges (pl. bánya, vízmeder,
hulladéktelep) célra szolgáló, vagy művelés alatt nem álló természetközeli része.
2. Tűzveszélyességi osztályba sorolás
Tűzveszélyes osztályba tartozik az a szilárd éghető anyag, amely nem tartozik
robbanásveszélyes osztályba, valamint az OTSZ hatályba lépése előtt „C” vagy „D”
tűzveszélyességi osztályú anyag.1
3. Tűzvédelmi végzettséggel rendelkező személy vagy szervezet foglalkoztatására
vonatkozó szabályok
A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet értelmében:
A gazdálkodó szervezeteknél2 tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább
középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell
foglalkoztatni abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó
anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra
szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m -t, de legfeljebb 10 000 m .
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Az OTSZ hatályba lépését megelőzően az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6) BM
rendelet 560. § (4) bekezdés alapján „Mérsékelten tűzveszélyes” (jelzése: „D”) tűzveszélyességi osztályba
tartozik
a) az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 °C-nál nagyobb”
2
Gazdálkodó szervezet: gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek.
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A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felsőszintű
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni abban az esetben, ha a
gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy
telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület
meghaladja a 10 000 m -t.
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4. Szabadtéri tárolásra vonatkozó szabályok
A tűztávolságot az alábbi táblázatban rögzített adatok alapján kell figyelembe venni.
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a tárolási egységben tárolt anyag jellege,
tűzveszélyességi jellemzői
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tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és
ilyen anyagból készített termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi
jellemzőitől
függetlenül,
és
legfeljebb 300 liter mennyiségben robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyag
csak nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen
anyagból készített termék, tárgy éghető anyagú csomagolással
csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 300 l
mennyiségben
kazal, szérű, rostnövénytároló
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Épület és tárolási egység közötti
tűztávolság (m),
ha az épület mértékadó kockázati
osztálya
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Belterületen, udvaron tárolt szilárd éghető anyagok, tárolt takarmányok esetében az 3.
sorban lévő tűztávolságokat kell alkalmazni.
2
Külterületen elhelyezett kazlak esetében a táblázat 4. sorában lévő tűztávolságokat kell
alkalmazni.
A tárolási egységtől tartandó tűztávolságot a tárolásra szolgáló, e célra kijelölt terület
oldalhatárától, a tárolt anyag legkisebb alaprajzi vetületétől kell mérni.
5. Használati szabályok
4.1 Általános
A tárolást csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben,
tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
szükséges anyag és eszköz tartható.
Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól,
száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.
A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
4.2.Szérű, rostnövénytároló, kazal
A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső
tárolási egység és a környező
a) robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítására, feldolgozására, használatára,
tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább 200 méter,
b) egyéb építményektől legalább 100 méter,
c) vasúti vágányoktól – a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve – legalább 100 méter,
d) közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter és
e) nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj
közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter
tűztávolságot kell tartani.
Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő alomszalma- és szálastakarmányszükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni.
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A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két
kazal közé kerüljön.
A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20
méter távolságot kell biztosítani.
A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles
védőszántással kell körülvenni.”
Dohányozni szélcsendes időben a kazaltól legalább 30 méter távolságra szabad.
A rostnövény osztályozása esetén egy időben legfeljebb 4 kazal vagy tárolási egység bontható
meg.
6. Jogszabálysértést követő eljárás
A 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet alapján a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot
szab ki, ha az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő
szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás
igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről.

