




NAK

0,0-7,00

1-50

KK

- bölcsőde,

KÖZEPES KOCKÁZAT (KK).



A következő esetekben:

3. NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek
– az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan közösségi

rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 50 m2,
– az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2.
4. A több, mint 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti –
állvány jellegű építmény esetén.
4. A tömegtartózkodás céljára nem szolgáló lelátó, vendéglátó, kereskedelmi rendeltetéssel rendelkező –
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény, ami 50 főnél több személy
tartózkodására szolgál és alapterülete a nettó 20 m2–t meghaladja.

NAK

0,0-7,00

1-50

NAK

- jellemzően menekülésben nem
korlátozott személyek



ALACSONY KOCKÁZAT (AK).

NAK

0,0-7,00

1-50

NAK

- jellemzően menekülésben nem
korlátozott személyek

ALACSONY KOCKÁZAT (AK).



NAK

0,0-7,00

1-50

NAK

- lakás,

NAGYON ALACSONY KOCKÁZAT (NAK).







az épületben falburkolat nem létesül.

az épületben a mennyezeten tűzálló gipszkarton burkolat létesül.

az épületben PVC illetve greslap burkolat létesül, melyek megfelelnek.

az épületben belső oldali hő- és hangszigetelés nem létesül.





A B C D D

1
A épület
mértékadó
kockázati
osztálya

A és B épületek közötti tűztávolság (m), haB
épület mértékadó kockázati osztálya

2 NAK AK KK MK

5 KK 6 7 8 9





A B C D E

1 amegengedett legnagyobb útvonalhossz (m), haa
kiürítendő kockázati egység kockázati osztálya

2 NAK AK KK MK

3 Menekülési út elérési távolsága

30 45 45 30
4

Átmeneti védett tér ésbiztonságos tér
elérési távolsága menekülési útvonal

nélkül

A B C

1 menekülő
létszám (fő)

menekülési
útvonal, lépcsőkar
legkisebb szabad
szélessége (m)

menekülési útvonalon
beépített ajtó legkisebb
szabad belmérete (m)

2 0-50 1,2 0,9



(normál megtáplálás - saját akkumulátoros betáplálással tervezve)

(normál megtáplálás - saját akkumulátoros betáplálással tervezve)





átmeneti védett térbe
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•



KK

Biztonsági világítás 60












