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Tűzvédelmi müszaki leínás

4. Tűzszakaszok kialakítása

Az OTSZ 21.§ (4) a)
tábl ázata al apj in ve§§zük

értelmébena megengedett űzszakasz területet az 5. melléHet 2.
fi gyel emb e.

A

megengedett fiízszakasz terület (AK esetén beépítetttíizoltó berendBzés nélWl): iskolai
rendeltetés esetén 3000m2, az épület űzszakasziinak teülete nem változik, igy,továbbra is a
megengedett értékekenbelül marad.

4.1. Tűzterieúós elleni védelem

Az épület egy űzszakasz, ezértűzszakasz határt képező űzgátlő elválasztás nem létesül.

A

tetőráépítésnem érinti a korábbi menekülési úfuonalakat, valamint az önáúlő rendeltetési
egységek közötti valasdalakat, igy ezekkel sz€mben új követelmény a tetöráepítés kapcsárr
nem merül fel.

alapján AK mértékadó kockazati osztályu épület esetén a tetőfödém
hőszigetelése és a vizszigetelés anyaga Al-E tűzvédelmi osáályú, és a tetőszigetelési
rendszer Broof (tl) kategóriájú kell, hogy legyen.

Az OTSZ 32. § (3)

4.1,í. Homlolaati tűzterjeüs elleni

védclem

Az OTSZ 24 § Q) alapjan, mivel az épület újonnan kialakítandő tetőzete azonos űzszakaszt
képez a meglévő épületrészekkel,igy a falak esetleges homlokzati hőszigetelését nem
szükséges homlokzati tűzterj edés el enni védelemmel ellátni.

4.I.2. Tűztávolsáq
Tárgyi épület környezetében, az intézményteületén, illetve a szomszédos telken AK

A tetőráépités miatt a tűztávolságok egyik oldalon sem
változnak meg. Azonban az OTSZ alapjan vizsgálva az épületek közötti űztávolság
megfelelőségét, az OTSZ 18.§ (1) a) alapjan megallapítható, hogy a meglévő tűztavolságok
osztá{yba tartőző épületek találhatóak.

megfelelőek.
} Tárgyi épület kockázati osztálya: AK
} Szomszédos épületek kockazati osáá{ya: AK
} Tűztávolság OT§Z 3. melléklet l.áblázat atapjan:

AK-AK

kOzOtt legalább 6m

Tárgyi épület meglévő homlokzatai és a szomszédos épületek homlokzatai ktiztitti távolságok
nagyobbalg mint az előirt minimális 6m távolság (a legkevesebb 7m).

4.I.3. Gépészetiés villarnos átvezetések

Az OTSZ 27.§ (4)

bekezdése alapján az épűetben gépészetiszerelvényaknákat nem kell
kialakítani. Túzgíttlő épületszerkezeteken történő átvezetések nem lesznek,

5.' Kiürítésmenekítés
épület, menektilésben korlátozott (l0 év alatti) gyermekek elhelyezésére,oktatására is
szolgál, ugyanakkor nem minősül speciális intézménynek. Az OTSZ 54.§ (1) alapjan, továbbá
aváltozás mértékétis figyelembe véve átmeneti védett tér letesítésenem indokolt.

Az

A

beruhazó ájékoztatása alapján az érintett épületszárnyban tartózkodó személyek száma
legfe§ebb kb. 160 fő, akik iskolás koruak, valamint az épületben dolgozó, illetve ott
esetl egesen j elenlévő felnőttek.
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