


VÁLTOZÁSOK AZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATBAN (TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK)

267.§

(3) Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős

szervezet a tűzoltó vízforrásokról nyilvántartással

rendelkezik.

A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző

személy kötelessége.

(4) A tűzoltó vízforrásokról vezetett nyilvántartás

tartalmazza

267.§

(3) Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős

szervezet a tűzoltó vízforrásokról tűzvédelmi

üzemeltetési naplót vezet.

A napló vezetése a felülvizsgálatot végző személy

kötelessége.

(4) A tűzoltó vízforrásokról vezetett tűzvédelmi

üzemeltetési napló tartalmazza

269.§

(1) Száraz felszálló vezetékkel kialakított fali

tűzcsapot és szekrényt (a továbbiakban:

száraztüzivízvezeték-rendszert) legalább félévenként

kell felülvizsgálni és ötévenként nyomás próbázni.

269.§

(1) Száraz felszálló vezetékkel kialakított fali

tűzcsapot és szekrényt (a továbbiakban:

száraztüzivízvezeték-rendszert) legalább évenként kell

felülvizsgálni és ötévenként a teljes rendszert nyomás

próbázni kell.



VÁLTOZÁSOK AZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATBAN (TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK)

269.§

(6) Pinceszinti és nehezen megközelíthető területek

védelmére kialakított száraztüzivízvezeték-rendszer

féléves felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző

személy az általános feladatokon felül ellenőrzi………

269.§

(2) A száraztüzivízvezeték rendszer féléves

felülvizsgálata során a 268.§-ban meghatározott

általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző

személy ellenőrzi

269.§

(2) A száraztüzivízvezeték rendszer éves felülvizsgálata

során a 268.§-ban meghatározott általános

feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy

ellenőrzi

269.§

(6) Pinceszinti és nehezen megközelíthető területek

védelmére kialakított száraztüzivízvezeték-rendszer

éves felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző

személy az általános feladatokon felül ellenőrzi………



VÁLTOZÁSOK AZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATBAN (TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK)

270.§

(1) Föld alatti és föld feletti tűzcsapok esetében………

Ha az oltáshoz szükséges oltóvíz víztározóról és

vízhálózatról együttesen került biztosításra , akkor a

vízhozammérés csak a vízhálózatból kiveendő

vízmennyiségre vonatkozik.

270.§

(1) Föld alatti és föld feletti tűzcsapok esetében………

Ha az oltáshoz szükséges oltóvíz oltóvíztárolóból és

vízhálózatról együttesen került biztosításra , akkor a

vízhozammérés csak a vízhálózatból kiveendő

vízmennyiségre vonatkozik.

270.§

(3)

i) a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási

keresztmetszetnél vagy a tűzcsap vízhozamát és

270.§

(3)

i) a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási

keresztmetszetnél vagy a tűzcsap vízhozamát – kivéve

a közcélú ivóvízhálózaton üzemeltetett tűzcsapokat- és
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274.§

(2) A féléves felülvizsgálat során a 268.§-ban

meghatározott általános feladatokon felül a

felülvizsgálatot végző személy megvizsgálja az oltóvíz

mennyiségét, az utántöltésre való szerelvények

állapotát, a lábszelep működőképességét, fűtött

víztárolók esetén a fűtési rendszer működőképességét.

274.§

(1) Medencék tartályok (a továbbiakban együtt:

víztárolók) és egyéb vízforrások félévenkénti

felülvizsgálatáról………

274.§

(1) Medencék tartályok (a továbbiakban együtt:

víztárolók) és egyéb vízforrások évenkénti

felülvizsgálatáról………

274.§

(2) A féléves felülvizsgálat során a 268.§-ban

meghatározott általános feladatokon felül a

felülvizsgálatot végző személy megvizsgálja az oltóvíz

mennyiségét, az utántöltésre való szerelvények

állapotát, a lábszelep működőképességét, fűtött víztárolók

esetén a fűtési rendszer működőképességét.
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275.§

(1) Víztárolók esetében az ötéves teljes körű

felülvizsgálat során az általános és féléves feladatokon

felül a felülvizsgálatot végző személy elvégzi

275.§

(1) Víztárolók esetében az ötéves teljes körű

felülvizsgálat során az általános és éves

felülvizsgálatot végző személy elvégzi

275.§

(2) A szívóvezeték nyomáspróbája a szívókosár nélküli

lezárt szívóvezetéken vízzel történik, a próbanyomás

értéke 1,5 Mpa, időtartama 5 perc. A nyomáspróba

alatt a szerelvényeknél szivárgás nem megengedett.

275.§

(2) A szívóvezeték nyomáspróbája a szívókosár nélküli

lezárt szívóvezetéken vízzel történik, a próbanyomás

értéke 1 Mpa, időtartama 5 perc. A nyomáspróba alatt

a szerelvényeknél szivárgás nem megengedett.





5.1.   TŰZCSAPOK

5.1.2.   

A felülvizsgáló vagy a felülvizsgáló szervezet rendelkezik

a)  a mérendő nyomásnak megfelelő méréshatárú 

nyomásmérővel (legalább 1,6% pontosságú) 

Megjegyzés:  A pontosabb mérés érdekében ajánlott a csillapított nyomásmérő használata.

h)  a mérés elvégzéséhez szükséges szerelvényekkel (gyűjtő, állványcső)



5.1.   TŰZCSAPOK

5.1.4. a meglévő és üzemben tartott szerelvényszekrény és szerelvények felülvizsgálata föld feletti és

föld alatti tűzcsapoknál a vonatkozó műszaki és gyártói  előírások figyelembe vételével történik.

5.1.4.1. A felülvizsgálat gyakoriságának megállapítása a kérdéses szekrény környezeti körülményei,

a tűzveszély és kockázat figyelembevételével történik, de legalább az adott vízforrás

felülvizsgálatával egyezzen meg. 



5.1.   TŰZCSAPOK

5.1.4.2.   Amennyiben az üzemeltető és a felülvizsgáló féléves felülvizsgálati ciklust határozott meg,

akkor a féléves felülvizsgálat kiterjed arra, hogy

a)  a szerelvényszekrény kielégíti-e a vonatkozó műszaki követelmény előírásait,

b)  a szerelvényszekrény elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e,

c)  a fali felfüggesztés esetén a felfüggesztő szilárd és a célnak megfelelő-e,

d)  a szerelvényszekrény sérülésmentes, ajtaja szabadon nyitható-e,

e)   az előírt szerelvények, tartozékok megtalálhatók-e,

f)   a szerelvények, tartozékok rögzítettek-e és

g)  van-e megfigyelhető hiányosság, korrózió okozta vagy egyéb károsodás akár a szerelvény-

szekrényen, akár a benne lévő szerelvényeken, tartozékokon.             



5.1.   TŰZCSAPOK

5.1.4.3. A felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi a tárolt szerelvények, tartozékok és a szerelvény-

szekrény sérülésmentességét, a tartozékként elhelyezett vízzáró lapos tömlőket áthajtogatja,

az áthajtogatás során szemrevételezéssel ellenőrzi a tömlő állapotát és a korrodált vagy

sérült szerelvényről, tartozékról írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.



5.1.4.4. Az éves felülvizsgálat során az 5.1.4.2. és az 5.1.4.3. pontban foglaltakban előírt féléves

feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy

a)   ellenőrzi

aa)   a szerelvényszekrényben elhelyezett szerelvények, tartozékok állapotát,

ab)   a föld alatti vagy föld feletti tűzcsapkulcs vagy az egyetemes kapocskulcsok megfelelősségét

és biztonságos használhatóságát gyakorlati próbával; a kulcsokon rendellenes deformáció,

repedés nem megengedett,

5.1.   TŰZCSAPOK



5.1.4.4.

ac)   az állványcső működtethetőségét vagy az áttétkapocs állapotát és

ad)   a sugárcső biztonságos és könnyű működtethetőségét,

b)   elvégzi a szerelvényszekrényen és a szerelvényeken, tartozékokon

a gyártó által előírt karbantartásokat és

c)   a vizsgálat során nem megfelelőnek minősített szerelvényekről, tartozékokról írásban

értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.

5.1.   TŰZCSAPOK



5.1.4.5.   A szerelvényszekrényekben elhelyezett állványcsövet, nyomótömlő – szerelvényt,

áttétkapcsot, sugárcsövet 5 évenként nyomáspróbával ellenőrzi.

Megjegyzés:  Az áttétkapocs valamint a sugárcső nyomáspróbájának elvégzését, a kapocsrészen beütéssel ajánlott megjelölni.

5.1.4.6.   A föld alatti tűzcsaphoz elhelyezett állványcsövön az ötévenkénti nyomáspróba alkalmával

illeszkedési próbával ellenőrzi a csatlakozó menet épségét, a föld alatti tűzcsap kifolyó-

csonkjával egyező csonkra függőleges helyzetben felszerelt állványcsövön a szerelvények

zárt és nyitott állásában – nyitott esetben a csonkok kupakkapoccsal zárt állapota mellett

1,0 Mpa túlnyomású vízzel tömítettségi próbát végez. A vizsgálat eredményes, ha 2 perc

vizsgálati idő alatt a kiömlő ágakon és az állványcső egyéb részein szivárgás nem

tapasztalható.                     

5.1.   TŰZCSAPOK



5.1.5.  Az éves felülvizsgálatot végző személy a felülvizsgálatot az üzemeltetési naplóban rögzíti.

Megjegyzés: Az üzemeltetési naplóra a B.1. melléklet tartalmaz mintát. 

Az üzemeltetési napló legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

- Készenlétben tartó neve

- Készenlétben tartó címe

- Felülvizsgálat helye, címe

- Felülvizsgálatot végző cég neve, címe

- Felülvizsgálatot végző személy neve, szakvizsga bizonyítvány száma

- Felülvizsgálatot végző személy aláírása, elektronikusan vezetett 

üzemeltetési napló esetén elektronikus aláírás

5.1.   TŰZCSAPOK



5.1.5.

- Felülvizsgálat időpontja

- Felülvizsgálat típusa

- Készenléti hely

- Vízforrás típusa

- Tömlő mérete, nyomáspróba éve

- Kifolyási nyomásérték, vagy vízmennyiség

(nyitott mérőműszerrel mérve)

- Megjegyzés (például: rendben, javításra szorul, selejt)

5.1.   TŰZCSAPOK



5.1.6.     Tűzcsapok vízmennyiség mérésének eszközei.

5.1.6.3.   a mennyiség mérőknél a turbulencia kialakulásának megakadályozására egysugaras

mérőnél a mérő előtt 10D utána 5D, kétsugaras mérőnél a mérő előtt 5D, utána 3D

egyenes szakasz van (D a mérő csatlakozásának belső átmérője), vagy minimum a

mérőeszköz gyártói utasítása szerint. 

5.1.6.4.   a kiválasztott mennyiség mérők 2% pontossággal mérnek és a mért értéknek a 

mérőóra 2/3-os tartományába esnek                 

5.1.   TŰZCSAPOK



5.1.6.     Tűzcsapok vízmennyiség mérésének eszközei.

5.1.6.6.   A mérések megkezdése minden esetben a mérőműszer légmentes feltöltése után és már

állandósult vízáramnál történjen (pillanatnyi átfolyás alapján számoló vízmennyiség

mérőnél egyszerűen ellenőrizhető, manuális időmérésen alapuló vízmennyiség mérőnél

szemrevételezéssel lehet ellenőrizni a vízáram állandósulását) 

5.1.   TŰZCSAPOK



5.1.11.     Vízmennyiség mérés

Az adott létesítmény oltóvíz ellátásának méréssel történő megállapításánál a

hidraulikailag legkedvezőtlenebb tűzcsapon szükséges a mérést elvégezni úgy,

hogy az előírt oltóvíz térfogatáram biztosítására tervezett számú tűzcsapok

teljesen nyitott állapotban vannak.

Megjegyzés:     A legkedvezőtlenebb vízhozamú tűzcsapot ajánlott a tűzcsapok egyenkénti vízmennyiség

mérésével megállapítani.

A mérésekről készített jegyzőkönyv mintát a B.2. melléklet tartalmazza.          

5.1.   TŰZCSAPOK



5.2.1.     Az ellenőrzés lépéseit és módszereit az MSZ EN 671-3 szabvány tartalmazza.

5.2.2.    A féléves üzemeltetői ellenőrzést végző személy a felülvizsgálatot az üzemeltetési naplóban

rögzíti. A naplóban a következő adatokat adja meg:

a) az ellenőrzés minősítését,

b) az üzemeltetői ellenőrzést végző személy nevét, aláírását,

c) az ellenőrzés végrehajtásának időpontját (évet, hónapot, napot)

5.2.   FALI TŰZCSAP



5.2.3.      Az éves felülvizsgálatot végző személy az üzemeltetési naplóban rögzíti.

Megjegyzés: Az üzemeltetési naplóra a B.1. melléklet tartalmaz mintát.

Az üzemeltetési napló legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

- Készenlétben tartó neve

- Készenlétben tartó címe

- Felülvizsgálat helye, címe

- Felülvizsgálatot végző cég neve, címe

- Felülvizsgálatot végző személy neve, szakvizsga bizonyítvány száma

5.2.   FALI TŰZCSAP



- Felülvizsgálatot végző aláírása, elektronikusan vezetett üzemeltetési napló esetén

elektronikus aláírás

- Felülvizsgálat időpontja

- Felülvizsgálat típusa

- Készenléti hely

- Vízforrás típusa

- Tömlő mérete, nyomáspróba éve

- Kifolyási nyomásérték, vagy vízmennyiség (nyitott mérőműszerrel mérve)

- Megjegyzés (például: rendben, javításra szorul, selejt) 

5.2.   FALI TŰZCSAP



5.2.4.       A felülvizsgálat, karbantartás, javítás eszközei 

a) átfolyásmérő

b) nyomásmérő

c) a vizsgálattal azonos jellemzőjű rövid vizsgálati tömlő (a tömlő hossza maximum 3 m)

d) víztároló edényzet,

c) kézi szerszámok,

f) csavarkulcsok, csőkulcsok, tűzcsapkulcsok,

g) tömítő anyagok

5.2.   FALI TŰZCSAP



5.2.4.       A felülvizsgálat, karbantartás, javítás eszközei 

h) a tömlő nyomáspróbához:

ha) nyomáspróbázógép vagy eszköz, amely alkalmas a tömlők és szerelvények

nyomáspróbájának elvégzésére.

hb) tömlőszárító

hc)  tömlőkötöző

hd)  tömlőtekerő (opcionális)

5.2.   FALI TŰZCSAP



5.2.6.       Kifolyási nyomás vagy vízmennyiség mérés  

A kifolyási nyomás vagy vízmennyiség mérés  a falitűzcsap kifolyócsonkján történik

5.2.6.1.    A mérősugárcsövet az alábbi módon szükséges kiválasztani:

- 52-es fali tűzcsap – 52-es mérősugárcsövet kell alkalmazni

Lövőke 200 mm2 (16-os)  

Maximális szállítható mennyiség 600 l/min. a nyomásmérő méréstartománya 

1,6 Mpa –ig, 1,6 % pontosságú, kalibrált legyen.

A maximális nyomás 1,6 Mpa.

5.2.   FALI TŰZCSAP



- 25-ös fali tűzcsap – 25-ös mérősugárcsövet kell alkalmazni

Lövőke 200 mm2 (16-os)  

Maximális szállítható mennyiség 200 l/min. a nyomásmérő méréstartománya 

1,6 Mpa –ig, 1,6 % pontosságú, kalibrált legyen.

A maximális nyomás 1,6 Mpa.

A mérősugárcsövek kialakításánál be kell tartani a 10D-5D méreteket

Megjegyzés: A mérendő fali tűzcsapok közül a legkedvezőtlenebb megállapításához ajánlott a fali tűzcsapok

egyenkénti vízmennyiség mérése. Az esetlegesegyidejűműködtetés mellettivízmennyiség méréshez szükséges

információkról (építmény megnevezése(rendeltetése), legfelső padlószint magassága, tűzszakasz határok) a

megbízó nyilatkozik.

5.2.   FALI TŰZCSAP



5.3.3.   Az éves és féléves felülvizsgálat során a szívóvezetékek megszívásával lehet ellenőrizni a

szerelvények működőképességét.  A szívást a folyamatos vízsugár megjelenéséig szükséges

folytatni.

Megjegyzés: Amennyiben szemrevételezéssel megállapítható a szívócső olyan állapotú, hogy

várhatóan nem bírja ki a 10 bar nyomást, azt az üzemeltetési naplóban rögzíti.

5.3.4.    A jogosult személy a felülvizsgálatot üzemeltetési naplóban rögzíti.

Megjegyzés: Az üzemeltetési naplóra a B.1.2. melléklet tartalmaz mintát.

5.3.   OLTÓVÍZTÁROZÓ



Az üzemeltetési napló legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

- Készenlétben tartó neve

- Készenlétben tartó címe

- Felülvizsgálat helye, címe

- Felülvizsgálatot végző cég neve, címe

- Felülvizsgálatot végző személy neve, szakvizsga bizonyítvány száma 

5.3.   OLTÓVÍZTÁROZÓ



- Felülvizsgálatot végző aláírása, elektronikusan vezetett üzemeltetési napló esetén

elektronikus aláírás

- Felülvizsgálat időpontja

- Felülvizsgálat típusa

- Készenléti hely

- Oltóvíztározó típusa, mérete

- Szívócsonk(ok) száma

- Szívócsonk(ok) nyomáspróba éve

- Megjegyzés (például: rendben, javításra szorul,)  

5.3.   OLTÓVÍZTÁROZÓ



5.3.7.      Amennyiben a természetes vízforráshoz szívóvezeték került kiépítésre, üzemképessége

ellenőrzése, illetve fenntartása érdekében szükséges az 5.3.2. – 5.3.5. pont szerinti

felülvizsgálatok elvégzése.

Megjegyzés: Amennyiben a szívócsövet cserélni kell, akkor a könnyebb légtelenítés érdekében

javasoljuk a szívócső teljes hosszán a szívópont felé történő emelkedést, különösen a

hosszú (5 m feletti hosszúságú szívócsövek esetében).

5.3.   OLTÓVÍZTÁROZÓ



5.4.1.      A jogosult személy a felülvizsgálatot üzemeltetési naplóban rögzíti.

Megjegyzés: Az üzemeltetési naplóra a B.1.3. melléklet tartalmaz mintát.

5.4.   SZÁRAZ FELSZÁLLÓ VEZETÉKEK



5.4.1.  Az üzemeltetési napló legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

- Készenlétben tartó neve

- Készenlétben tartó címe

- Felülvizsgálat helye, címe

- Felülvizsgálatot végző cég neve, címe

- Felülvizsgálatot végző személy neve, szakvizsga bizonyítvány száma

5.4.   SZÁRAZ FELSZÁLLÓ VEZETÉKEK



5.4.1.

- Felülvizsgálatot végző aláírása, elektronikusan vezetett üzemeltetési napló esetén

elektronikus aláírás

- Felülvizsgálat időpontja

- Felülvizsgálat típusa

- Készenléti hely

- Nyomáspróba éve

- Megjegyzés (például: rendben, javításra szorul, selejt)

5.4.   SZÁRAZ FELSZÁLLÓ VEZETÉKEK



Minden egyes tömlődobot és fali tűzcsapszekrényt legalább félévenként az üzemeltetőnek, vagy

képviselőjének ellenőriznie kell, mely ellenőrzés során meg kell győződni arról, hogy minden tömlődob,

vagy fali tűzcsap szekrény:

a) a kijelölt helyen van-e elhelyezve

b) nincs-e eltorlaszolva, és a rajta lévő használati utasítások jól olvashatóak-e

c) nyilvánvaló hiba, korrózió vagy szivárgás jelei mutatkoznak-e

A föld alatti és föld feletti tűzcsapokat legalább félévenként a gyártó előírásai és az 54/2014(XII.6) BM

rendelet 268§-ban meghatározott általános feladatok alapján kell felülvizsgálni, és évenként teljes körű

felülvizsgálatot kell végezni.

ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉS



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


