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Előzetes szakhatósági állásfoglalás
Vörös Imre (1134 Budapest, Huba utca 12.) kérelmére, a 1134 Budapest, Huba utca 12. szám alatti,
ingatlanon létesülő Tiszteletreméltó P. Marton Marcell Emlékház építési engedélye megadásához
tűzvédelmi szempontból az alábbi
feltételekkel járulok hozzá:
1. A felelős műszaki vezetőnek a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséről szóló
nyilatkozatát (a beépítésre került anyagok felsorolásával) a használatbavételig be kell
mutatni.
2. A kivitelezés során olyan építési célú anyagok, késztermékek és berendezések építhetők be
(pl. fal-és födémszerkezetek, tűzgátló szerkezetek, stb.), amelyek külön jogszabályban
meghatározott megfelelőség igazolással rendelkeznek.
3. Az épület villámcsapások hatásával szembeni védelmének megfelelőségét a
használatbavételi eljárás időpontjáig kockázatelemzési jegyzőkönyvvel vagy a kialakított
villámvédelmi berendezésről készült felülvizsgálati jegyzőkönyvvel igazolni kell.
4. Az épület 100 m-es körzetén belüli tűzcsapokról levehető oltóvíz intenzitást (1500 l/p.) a
használatbavételi eljárás időpontjáig vízhozam-mérési jegyzőkönyvvel igazolni kell.
Amennyiben az előírt vízmennyiség biztosítása új tűzcsap telepítését igényli, annak helyét
szakhatóságommal egyeztetni kell.
5. Az épület elektromos rendszerének megfelelőségét tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvvel
a használatbavételi eljárás időpontjáig hitelt érdemlően igazolni kell.
6. A homlokzatokon alkalmazott hőszigetelő rendszerek megfelelőségét a tűzterjedési gátak
vonalában a megvalósult állapotnak megfelelő metszetrajzokkal kell igazolni.
A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság
határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.
Indokolás
A tárgyi cím alatti épület építési engedélye kapcsán Vörös Imre 2018. március 9-én kérelmet
nyújtott be a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltségéhez, mint első fokú tűzvédelmi szakhatósághoz, előzetes szakhatósági állásfoglalás
kialakítása céljából. A kérelemben szereplő iratok, dokumentáció alapján az épület építési
engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból hozzájárultam.
A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg:
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1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 21. § (6) bekezdésében foglaltak alapján.
2) Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
5. §-ban meghatározottak alapján, a rendeltetésszerű és tűzvédelmi szempontból
biztonságos használatra való alkalmasság megállapítása, továbbá a tűzvédelmi
követelmények érvényesítése érdekében szükséges az okmányok bemutatása.
3) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
(továbbiakban: OTSZ)141. §-ban foglaltak, valamint a 281. § alapján szükséges.
4) Az OTSZ 270. § (1) bekezdése és a 71. § alapján szükséges.
5) Az OTSZ 277. § (b) bekezdése és az MSZ HD 60364-6. számú szabvány 61.1.1. valamint a
61.4.1 pontjában foglaltak alapján szükséges.
6) Az OTSZ 26. és 28. § -ban foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzése miatt
szükséges.
Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.
Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.
Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázat 16.
sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011.
(XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.
Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.
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