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Kockázati osztályok megnevezései: 
NAK nagyon alacsony kockázat
AK  alacsony kockázat
KK  közepes kockázat
MK  magas kockázat

Megjegyzés: a fenti táblázat kizárólag az OTSZ 5.2 építmények fal-, mennyezet- és padlóburkolataira vonatkozó követelményeit tartalmazza.

* Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 58. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 (4) A menekülési útvonalon a lépcsőházak kivételével a padlóburkolat, falburkolat, mennyezetburkolat elvárt tűzvédelmi osztálya helyett alkalmazható egy osztállyal enyhébb követelmény, ha a menekülési útvonalat
  befogadó tűzszakasz teljes területén tűzoltó berendezést létesítenek, és a) padlóburkolat esetében az enyhébb követelmény legalább Dfl-s1,
  b) falburkolat esetében az enyhébb követelmény legalább D-s1, d0,

ÉPÍTMÉNY-SZERKEZETEK TÛZVÉDELMI OSZTÁLYÁRA ÉS TÛZÁLLÓSÁGI TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

OTSZ 2022 - 8/2022. (IV.14.) BM rendelet az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet módosításáról     

BURKOLATOK ÉS TÛZVÉDELEM – OTSZ 5.2

Mértékadó kockázati osztály NAK NAK NAK AK AK KK MK

Épületrész szintszáma (a 12. § (4) 
bekezdése alapján)

1-2 Ipari, 
mezôgazdasági, 

tárolási, 
alaprend. 
esetén

3 Ipari, 
mezôgazdasági, 

tárolási, 
alaprend. 
esetén

4 1-3 4-7 1-2 3-6 7-15 1-2 3-15 >15

1-3 lakó 
alaprend. 
esetén

1-3 közösségi  
alaprend. 
esetén

Építményszerkezet kritérium

Menekülési útvonal padlóburkolata*
Dfl-s1 Dfl-s1 Cfl-s1 Dfl-s1

Bfl-s1 Bfl-s1

Menekülési útvonal padlóburkolata 
lépcsôházban Bfl-s1 A2fl-s1 Bfl-s1 A2fl-s1

Menekülési útvonal falburkolata, 
álmennyezete, mennyezetburkolata* D-s1, dO D-s1, dO C-s1, dO D-s1, 

dO
B-s1, 
dO

A2-s1, 
dO

B-s1, 
dO A2-s1, dO

Menekülési útvonalon alkalmazott 
hô- és hangszigetelés, 

burkolat nélkül vagy burkolattal
B-s1, dO B-s1, dO A2-s1, 

dO A2-s1, dO A2-s1, dO

Menekülési útvonal álpadlója REI 15
D

15
D

30
C

30
D

30
A2

60
A2

60
A2

90
A2



RENDELTETÉSI TERÜLET PADLÓBURKOLAT
FALBURKOLAT,
MENNYEZET-
BURKOLAT

KÖVETELMÉNYEK AZONOS 
RENDELTETÉS, DE ELTÉRÔ KOCKÁZATI 

OSZTÁLYOK ESETÉN
MEGJEGYZÉS

Szállás jellegû rendeltetés legalább Cfl-s1 legalább B-s1, dO* – 14. pont 37.§

0ktatási, nevelési, gyermekfoglalkoztató, gyermekek nap-
közbeni ellátását biztosító, továbbá játszóház rendeltetés**

legalább Cfl-s1
legalább B-s1, dO* KK kockázati osztály esetén

15. pont 38.§
legalább A2-s1, dO MK kockázati osztály esetén

Iroda, igazgatási rendeltetés legalább Cfl-s1 legalább B-s1, dO* – 16. pont 39.§

Egészségügyi rendeltetés legalább Bfl-s1 legalább B-s1, dO* – 17. pont 40.§

Szociális rendeltetés legalább Bfl-s1 legalább B-s1, dO* – 18. pont 41.§

Nézôtérrel vagy anélkül kialakított rendezvényterek, 
továbbá kulturális, hitéleti rendeltetés legalább Cfl-s1*** legalább B-s1, dO* – 19. pont 43.§

Vendéglátás, valamint válogatott lemezbemutatás vagy 
élô elôadás útján nyújtott zeneszolgáltatás legalább Bfl-s1 legalább A2-s1, dO – 2O. pont 44.§

Kereskedelmi rendeltetés legalább Cfl-s1 legalább B-s1, dO* – 21. pont 45.§

Kényszertartózkodásra szolgáló rendeltetés legalább A2**** – 22. pont 46.§

Sportrendeltetés legalább Cfl-s1***
legalább B-s1, dO* KK kockázati osztály esetén

23. pont 47.§
legalább A2-s1, dO MK kockázati osztály esetén

Ipari rendeltetés legalább Cfl-s1 legalább B-s1, dO* – 26. pont 50.§

* A tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben előírt B-s1, d0 tűzvédelmi osztályú mennyezetburkolat helyett alkalmazható C-s1, d0 tűzvédelmi osztályú és legalább g1 gyújtásveszélyességi kategóriájú szerkezet - lásd 33. § (7)
  A tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben előírt B-s1, d0 tűzvédelmi osztályú falburkolat helyett alkalmazható C-s1, d0 tűzvédelmi osztályú, valamint Bfl -s1 tűzvédelmi osztályú padlóburkolat helyett alkalmazható Cfl -s1  

tűzvédelmi osztályú burkolat, ha a helyiséget befogadó tűzszakasz teljes területén tűzoltó berendezés létesül - lásd VII. fejezet, 33. § (8).
** Ha a rendeltetési egység teljes területét beépített automatikus tűzjelző és oltóberendezés védi, akkor az MK osztályba tartozó rendeltetés esetén A2 tűzvédelmi osztály helyett megengedett a B tűzvédelmi osztályú anyagok 

használata.
*** Enyhébb követelmény, mint az OTSZ 5.2-ban előírt Bfl -s1 tûzvédelmi osztály
**** A padlóburkolat esetében feltüntetett A2 tűzvédelmi osztályba sorolt termékek tűzvédelmi szakemberek tájékoztatása szerint teljesítik a padlóburkolatokra vonatkozó vizsgálatokban előírt követelményeket.
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