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1. Tervezésí alapadatok

Targyi ingatlanon található a meglévő általános iskola épülete. Az éptiLlet meglévő
helyiségeinek rendeltetése nem valtozik, a tervezett tetőráépítés a meglévő helyiségek, illetve
épületrészek funkcióját nem érinú. Mivel az iskolaépület meglévő lapos tetős ópületszfu,nya
korábban több ízben beázott, és a tetőszigetelés már felújításra szorulna, ezért az építtetö úgy
döntött, hogy aá már nem újítja fel, helyette egy maga§tetőt épít rá, ezzel biáösítva az épület
beázásmentes használatát.

A munka során egy 15 fokos hajlasszögu, faanyagú és fémlemez bodtású kon§rtető készül.

Az OTSZ 2. § (4) bekezdés alapján meglévő építmény, épífrrrényrész atalakitásq bővítése
esetén az átalak,ltás mértékéne§ korének és az építmény, épínnényrész tűzvédelmi helyzetét
befolyásoló hatasainak figyelembevételével kell az OTSZ előírásait alkalmazni.

A tetőráépítés a meglévő fiitési rendszert nem érinti, a tervezett részen kémény nincs.

A tetöráépítés által érintett épületszárny egy, az iskola főépüetétől ftiggetlen, önalló épület
így önálló űzszakasz is. A beruhazó ájékoáatása alapjan az érintett épület egészében egy
időben tartózkodók szétmalegfeljebb 160ö, igy utovábbra sem fogja meghaladni a 300főt.
Az iskolai rendezvények, amelyeken a gyermekek szülőkkel, családtagokkal együtt vesznek
részt (pl.: évnyitó, évzírő, ballagás stb.) a megrendelő ájékaáatása alapjan a korábbi
gyakorlatnak megfelelően továbbra is az iskola udvarán, rossz idő esetén a tornacsamokban
vagy a kulturhazban kerűnek megrendezésre.
A tetőráépítés nem fogja befolyásolni az épületekben egy időben tartózkodók létszámát, igy a
korábban meghatározott és engedélyezett kiüdtés-számítást sem.

2. Tűzveszélvességi és kockázati osztálvba sorolás

A tetőráépítés attal érintett épületrészben, é§ az újonnan kialakítandó padlástéóen sem
tárolnak majd, ,,tűzveszélyes" tüzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat.
Az épületen beliil mindegyik rendeltetés továbbra is az okíaási tevékenységhez kapcsolódik,
ezért az épület egy kockázati egységként kezelhető.

Az épület kockázati eglségei, helyiségei az OTSZ 12.§ (1} c} alapján:

} A kockazati egység legfelső építménysántjének sántmagassága alapján: NAK (0,00-7m)
} A kock. egys. legalsó ópítmenyszintjének szintmagassaga alapjan: NAK (0,00--3,00m)
} A kock. egységben tartózkodók menektilési képessége AK(segítséggel menekiilnek)
} A kock. egys. legnagyobb helyiségének befogadó- képessége alapjan (< 300fö): AK
} A kock. egys. taroló helyiségeiben tárolt anyagok, termékek, targyak jellemzői. AK

me?téküdó kockózari osdáIya: AK

Az épület helyiségei az OTSZ 10.§ és 11.§ alapjan egy kockázati egységbe sorolhatóak.

Fentiek alapján aláesítmény mértékadó kockúzati osztúlyq az OTSZ 12.§ (3) alapjón: AK



TARIÁN KöZSÉG öNKoRMÁNYZATA(2831 Tarj:fuL Rákóczi ű 39.)
Mruastető gritese az iskola,alület meotévő számv{m

Tadán Rákoczi út 13. szám, hrsz.: 22. alatt
Tűroérlelmi míiszaki leírá,s

Mértékadó kockizati oszüíly K6vtttlmény: ÁK
Alkahnazoű szerkezet

Tűzáilo§ági
teljesíknémylípífuény szer&ezet

ídldszintes épüIet pfu ceszint
nélkal

lO
6)
No

o§a
.O

Rq

Lo

O

o

TeÁerhordlí talak á merevítésák a pinces§ní
hiv&ekvel c REI 30

Meglevó
,,uaivriz" vasbeton szerkezet

belülól vakolva
A1 REI 90

Tehuhotdti pillére* és mqevítésák apbtca;zirt
kiraelével

Nem l&sül
Nem létesül

Pincazi*i tehahtúí falak & mercvítéseik Nem létesül Nem létesül

Pfuxa zinti pilluek és maevítá eih Nem létmiil Nem létesül

ndcaziutfelaitötlbtt Nem láesül Nerrrr létesül

End*M e padüsfi;dént C REI 30 Meglévó
__univr{z" frdern e.w. v.b. elemekböl

c REI 60

Taőíilán taítli§?§kezde, maevítáei, palaai*
tdőNé-m 60 kg/rrl fewaanq fda C REI 15

Meglévó
,,univriz" f&lém e.ry. v.b. elemekből

C REI 60

TéőlW!fu 
'erelhaároki 

s zerkez§e
(6t)wm2-ig) Netn létesül Neín léte§ül

FetéIsglkw D Fa fedélszerkezet D

Épülaen bdfrü a mqeküIési tfuvonalnak mfuőísüIő
l,&aők,b lbcűpikatáile taaiszqkezaei és

jfuófelSlalének alát&nasúí szqkezaei
Nem létesül Nern létesül

M qt& üIá i ú*adaln k <íp eő s zabadláp a ő
taftószg,*ezúe

Nem láesüI Nem létesül

Tűtg&ü alqszsrka§
Tűóerj dleni gút, űzga:U lezfu el

, Fclhrbollt,padhíbwkdd
Allutqrezld, lvtnyaabarbla, ófoad:í sü.

Tűzslírüí nlúlá§záró
T űgtídlí r és k it őltő+ & elzlúró sze* eréek

Nem létesül Nem létesül

.9 -J6l

9ri§ta >,P§.6
jl? Fo-5

€.6a

FűIbuí*ola' Nem láesül Nern létesül
padhíbut*ala Netn létesül Neín létesiil

Almesay qÉ, meaay e r@urkolC Nem leteül Nem létesül

Abadb Nem létesül Nern létesúl

gtí- es hangszisadés, bw*ola aéIlúI
vag butkolat nőgd!

Nem létesül Nern létesül

3. Epületszerkezetek tűzvédelme
Az alkalmazandó epűetverkezeteket Bz.OT§?,L reIléklet 1. ábilrfuata alryjánkell kiválaszüani.

Az OTSZ 16.§ (1) alapján az átalal<ttás során új áthidaló §zerkezetek nem keíülnek beépítésre.

Az OTSZ 16.§ (6) alapján az egye§ építményszerkezetekre yonatkozó követelményeket az
építményszerkezetek építményen belül betöltött statikai szerepéneh a teheratadás rendjének' figyelembevételével kell meghatározni. Egy építményszerkezet alátámasztására,
gyámolítasára, fiiggesáésére, mereütésére nem alkalmazhatő az adoít szefkezet űzállőságs
követelményénél kisebb tűzallóságu szerkezet,

Látszódó gyalult szarufavéges eresz kialakíás készül. A szarufá,kra - az ereszhilnyúlás felett -

16 mm vastag lambéria burkolat lesz felülről felszegelve.

A tervezett tetőráépíté§ altal kiatakuló, be nem épített padlástérbe a meglévő,acélhágcsón,
valamint atevezett 80xl00-as tetőkibúvón kereszttil lehet majd bejutni.

/'/^ 
--b,S!
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4. Tűzszakaszok kialakítása

Az OTSZ 21.§ (4) a) értelmében a megengedett űzszakasz területet az 5. melléHet 2.
tábl ázata al apj in ve§§zük fi gyel emb e.

A megengedett fiízszakasz terület (AK esetén beépített tíizoltó berendBzés nélWl): iskolai
rendeltetés esetén 3000m2, az épület űzszakasziinak teülete nem változik, igy,továbbra is a
megengedett értékeken belül marad.

4.1. Tűzterieúós elleni védelem

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

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

Az OTSZ 32. § (3) 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.

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 intézmény teületén, illetve a szomszédos telken AK
osztá{yba tartőző épületek találhatóak. 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
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. Gépészeti és villarnos átvezetések
Az OTSZ 27.§ (4) bekezdése alapján az épűetben gépészeti szerelvényaknákat nem kell
kialakítani. Túzgíttlő épületszerkezeteken történő átvezetések nem lesznek,

5.' Kiürítés menekítés

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

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.

J""\
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A kiüfíté§ megengedett idótartama az OTSZ 7. meltéket 4. táblárata alapján az első
szakaszban 1,5 perc, a második szakaszban 8 perc.

A korábbi engedélyezósi eljarások során az épület egészére készrilt kitidtés-számítás.
A tervezett tető ráépítéssel olyan változás, illefue létszámnövekedés nem történik, amely
érintené a korábbi kitidtés-szárnítást, ezért az átalakítás (bővítés) mértékének, körének
figyelembevételével új kiüdté§-számitás a jelen tervezés során nem készül.

ó. Tetők. tetőtór beéDíté§ köYetelmónYei

A, űj tetőszerkezet nyeregtetö kialakítású. Tetötér beépités nem készül. A tetőre ktilon külső,
hő- ille&e vízszigetelő réteg nem kerül. A tető fa tartószerkezete a|aít a fodém hőszigetelési
rendszere legalább Broof(t l ) kategóriájú lesz.

7. Tűzoltóság beavatkozását biztosító körülmények

7. 1. Felvonulási terület
Az épülettekintetében az OTSZ ó5.§ (1) alapjrán tűzoltási felvonulási területet továbbra sem
kell biáositani, mivel az összlétszám nem haladja meg a 300 frőt.

Az épület megközelítésére szolgáló útvonal közterületen biztositott. OTSZ 65.§ (2)
Amennyiben aűzvédelmi szakhatóság mégis egyéb felvonulási tertiletet, utat kíván kijelölni,
akkor annak kialakítását a 65. § (4) pont alapjan: ,,...köteles a helyi adottsagoknak
megfelelően saját és segítségnyűpó eg,lségek emelőinek, gépjárműfecskendriinek
paraméterei alapjan dI szal&atóságt áIlásfoglalásóban meghaaínazni ca építési
engeü lye zé si elj árán ker etéb en. "

7.2. Oltőan:rag
c Az épület mértékadó űzszakasza a tetóráépítést követően sem változik, igy a korábban

tervezett altőviz mennyiség ajelenleg hatáúyos OTSZ alapjan is elegendő lesz.
o Az érintett épület sántenkénti alapterülete 422,76m2, a sziikséges oltőviz mennyiség

meghatározásához azonban a mértékadó tűzszakasz méretét, a jóval nagyobb alapteűletű
iskola ffiépület j elenti.

o Az épülethez szükséges oltóvíz mennyiség - a korábbi építési engedélyezési eljarások
során az építési hatóság altal elfogadott tervdokumentációk alapjan biztosított volt. A
létesítmény kozelében két darab (ldb föld alatti, és ldb föld feletti) tíjzcsap talalható.

7.3. FaIi tűzcsapok
Az OTSZ 79.§ (1) c) alapjan AK esetén 1000m2-nél nagyobb kockazati egységekben kell fali-
hizcsapot létesíteni. Ezért a tetőráépítés altal érintett épületszárnyban új fali-űzcsapok
telepítése továbbra sem indokolt. A meglévő falitűzcsapokat illetve szerelvényeiket azonban
időszakosan felül kell vizsgáltatni.

7.4. Tűzotlósági rádióerősítő
Az építményekben * ha egyéb jogszabaly másként nem rendelkezik * biztosítani kell a
kárelhádtás során egyrittműködő szervek rádióforgalmazást feltételeit. Mivel azonban a
tervezés által érintett épület talajszint alatti sánttel nem rendelkezi§ továbbá az építés során
és azóta felhasznált, illetve a tervezés által érintett tető kivitelezése sorárr felhasználandó
épületszerkezei anyagok sem teszik indokoltá, iw a kárelhádris során együttműködő
szervek áttat használt radió-tavközlési rendszer vonatkozásában a beltéri kézi rádiós
berendezések számára a megfelelö működést biztosító erősitő berendezések qem kerülnek
kiépítésre.

_J*J)
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E. Hő- és füst elenni védelem

A tervezett tető által kiatakuló padlástérben helyiségek nem kerünek kialakításta, az huzamos
emberi tartózkodásra nem lesz alkalmas, íry ott menekülési úwonalak sem lesznek, igy azok
hő- és fiistelvezetésének tervezése sem indokolt.

9. Yillamos és villámv&elmi berendezések:

9. 1. Kisfeszültségű erősáramú berendezések
A tetőtérben elektromos háúőzat nem kerül kiépítósre, az épület meglévő elektromos hálőzaát
a tető raépítés miatt nem kell átalakítani.

9.2. Villámvédelem
Az épületről villámvédelmi kockazatelemzést kell
meglévő épületrészek meglévő villámvédelemi
(OTSZ 141.§, 142.§, 143.§, 144.§.)

készíteni, és az alapján a villámvédelmet a
rendszeréhez hasonlóan biztosítani kell.

l 0. Biztonsáei világítás, biztonsági ielzések

A tervezett tetóráépítés nem érinti az épüetszárny menekülési útvonalut, ezeftaz épi,iletbe új
biaonsági világítasi rendszert nem kell létesíteni, az esetleges meglévö rendszert nem szükséges
bővíteni. Azezel<re vonatkozó elöiraso§ így csak iranymutatások (OTSZ 146.§ (1)

o a menektilési útvonalakon,
o a fűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a

helyiség megkOzelítésére hasznárlt útvonalon,
o űzjelző központ helyiségében és a tiizoltó egységek részére a helyiség

megkozelítésére hasznalt útvonalon,
o ahol a tűzvédelmi szakhatóság a menektilés biaosítása érdekében előírja.

o Mivel az épületben, épületrészekben tartózkodó menekülő személyek megfelelő
helyismerettel rendelkeznek, a meneki,ilési jelek megvilágításának új létesítés esetén sem
kell a használat időtartama alatt folyamatos üzeműnek lennie,

l Tűzvédelmi jelekkel kell azonban megielölni a:

o űzoltó készülékeket,
o fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szekrényeket, a szánaz, oltóvízvezeték

betáplalási és vízkiveteli pontj ait,
o bármely tartózkodási helyről nem láthatő tílzjelzőkéá jelzésadőkat,
o kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelö szerkezeteit és

o beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjainak bejáraát.
o A közművek főelzárő szerelvényeinek helyét az építrnény főbejáratanal jelezni kell.
o A tüzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett

legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 meter magasságban kell elhelyezni úgy,
hogy azok könnyen felismerhetöek legyenek, az OTSZ 13. mellékleí 1. ábrája alapjan.

Meneki}lési utánvilágítós jelek e lhe lyezése
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TARIÁN KöZSÉG öNKoRMÁNYZATA (2831 Tarj,án, R,ákóczi ű 39.)
Mapastotó énítése az iskolaeoület molévő számvám

Tarjfu Rrákoczi ű 13. szím, hrsz.:22. alatJ.
Tíinárlelmi mííszaki lejű<

11. Beépíteít tűzielző és oltóberendezés

Tűzjelzés az épületben lévő tívbeszélő készüléken, illefue mobiltelefonon lehetséges,
automatikus bépített űzjelző berendezés korábban §em létesült, és az újonnan létesülő
padlástérben sem indokolt tílzje|ző berendezés létesítese,

Beépített tűzoltó berendezés letesítése szintén nem kötelező.

12. Tűzoltó készülékek

A padlástérben nem indokolt tűzoltó készülék elhelyezése, azonban az érintett épületrészben
az O"ISZ 16. melléklet 2. táblázata alapján legalább 11 oltóanyageg]r§égnek megfelelő
telj esítményben kell tűzoltó készüléket elhelyezni.

Az OTSZ 1ó. melléklet 1. tábláaata alapján 12 oltóanyagegyseghu rendelt
oltásteljesítmény (43A l83B) az elhelyezésre kerülő (egalább szintenként ldb) 6k9os polTal
oltó késztilékekkel biztosított lesz (példa: MAXIMA PKM 6A oltaste§esitménye 34A l44B).
A fentiek alapjrán az épületben, az ott keletkező űtz oltásara alkalmas AB porraloltó
készülékeket kell elhelyezni.

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáSérhet&rr, úgy kell elhelyezni, hogy
a tílzoltő készrilék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező űz olására a legrövidebb idő alatt
felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes allapotban kell tartani.

A tűzoltó készti{éket biztonsági jellel kell ellátni, az alábbi módon:

Kóka, 2016.június 1.

építész tűmédelmi szakértő
I-074/20I3.
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