Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelete
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2)
bekezdésének 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladatés hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §
(1) A létesítmények, építmények létesítésére – ideértve a tervezést, az átalakítást, illetve a módosítást is -,
valamint a létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök és - a robbanó és robbantó anyagok
kivételével – az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi szabályokat,
tűzvédelmi műszaki követelményeket a rendelet mellékletében foglalt Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a
továbbiakban: OTSZ) tartalmazza.
(2) A rendelettel megállapított műszaki követelményeket a létesítmény, építmény, valamint a forgalomba hozott
berendezés építési, létesítési eljárása során a tervezésnél, az átalakításnál, a bővítésnél, illetve a módosításnál
annak körében és mértékében kell alkalmazni.
2. §
(1) Az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások
megtétele esetében – kérelemre az eltérést engedélyezheti az OTSZ
a) 3. rész II. fejezetének 1. táblázatában meghatározott legkisebb távolság alól, továbbá a 3. rész II. fejezetének
3.4.; 3.5.1.; 3.5.2.; 3.5.3.; 6.1.; 6.2.; 6.5.; 6.7.; 6.8.; 6.9.; 6.10.; 6.11. pontjai, valamint
b) 5. rész I/4. fejezetének 4.8.4.; 4.8.4.1. pontjai, az I/5. fejezetének 1.1.; 1.2.; 1.4.; 2.11.; 4.5–5.4.1.; 5.4.9.;
5.4.11.; 5.4.13.; 5.1–5.3.; 5.5–7.; pontjai, az I/6. fejezet 1.1–1.7.2.; 1.7.5.; II. fejezet 3.10–3.14; 6.3.; 7.1.;
7.8–7.12.; 9.1–9.4.; 10.3–10.3.6.; 12.10.; 12.11.; 12.15.; 17.1.; 19.1.; 19.5.; 20.1.; 20.4.; 20.7.; 20.8.; 21.2.; 21.4.;
21.5.; 23.10–23.15.; 24.1–25.11.; 26.2–28.2. pontjai előírásai alól.
(2) Az OTSZ
a) 1. rész I. fejezete, a II. fejezete, a III. fejezete, a VII. fejezetének 2.7. pont ja, a VIII. fejezetének 1.4. pont ja és
XIV. fejezetének 1.2. pontjai,
b) 3. rész I. fe je ze te, a III. fe je ze té nek 1. címe, és a IV. fe je ze te,
c) 4. rész XI. fejezete,
d) 5. rész I/1–3. fejezete, az I/4. fejezet 1.1–1.2.9.; 2.5.; 3.6.1–3.6.3.; 3.6.6.; 3.6.7.; 3.7.2–3.7.2.3.; 4.8.5; 4.8.6.;
4.8.12.3. pontjai és az M1. melléklete, az I/5. fejezet 1.3.; 2.1.; 3.1.; 3.2.; 4.1.; 4.2.; 4.4.; 5.4.2–5.4.4.; 5.4.6.;
5.4.7.; 5.4.10.; 5.4.12. pontjai, az I/6. fejezet 1.7.3.; 1.7.4 pontjai, az I/7. fejezet 2.1.1.; 2.2–2.3.1.3.; 3 pontjai., az
I/8. fejezet; az I/9. fejezet 1–2. pontjai, az I. cím: 3.1.3.; 3.3.1.; 3.3.3.; 3.3.4.; 3.3.4.1–3.3.5.5. pontjai és az 1. sz.
függelék, az M1.; M2. mellékletek, valamint az M4. melléklet, a II. cím: 2.1–2.1.2.; 5.4. pontjai, az V. cím, az I/10.
fejezet 1–5. pontjai, a II. fejezet 1–3.2.; 3.9.; 4.1–5.3.; 6.4.; 6.6.; 10.1.; 10.2.; 11.10.; 12.2–12.4.; 12.8.; 12.9.;
17.2.; 17.3.; 18.1.; 19.2.; 19.4.; 20.3.; 20.6.; 21.3.; 23.1.; 23.2.; 23.5–23.7.; 26.1. pontjai rendelkezései alól eltérés
nem engedélyezhető.
(3) Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások
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megtétele esetében – kérelemre az eltérést engedélyezheti az OTSZ – (1)–(2) bekezdésben nem említett –
rendelkezéseitől.
(4) Az OTSZ-ben hivatkozott szabványoktól eltérő, de azokkal legalább azonos biztonsági szintet nyújtó műszaki
megoldást kérelemre az (1) és (3) bekezdésben kijelölt hatóság jóváhagyja.
(5) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a tűzvédelmi műszaki követelmény, tűzvédelmi szabály vagy szabvány alkalmazásának pontos helyszínét, az
érintett építmény, szabadtér, dolog megnevezését;
b) az érintett tűzvédel miműszaki követelmény, tűzvédelmi szabály vagy szabvány azon részét, amelyre az
eltérési kérelem vonatkozik;
c) a tűzvédelmi műszaki követelménytől, tűzvédelmi szabálytól vagy szabványtól való eltérés indokát;
d) a kérelemhez mellé kelni kell a tervezett eltérő megoldás olyan részletességű műszaki dokumentációját, amely
bizonyítja, hogy az eltérő megoldás a rendelettel megállapított tűzvédelmi műszaki követelményben, tűzvédelmi
szabályban vagy szabványban foglalt előírásokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.
(6) A rendelet mellékleteiben meghatározott műszaki követelményektől való eltérés, a más hatóság hatás körébe
tartozó engedélyezési eljárást megelőző enengedélyezhető.
3. §
Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan termékeknek,
amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Török országban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba,
vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az
ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az emberi egészség és élet védelme,
valamint a közbiztonság tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.1
(2) A már üzemelő tűz és hiba átjelző rendszereket legkésőbb 2013. március 1-ig a rendelet 2. rész IV.
fejezetének 4.6. pontjában foglalt tűzvédelmi műszaki követelmények szerint át kell építeni. A már üzemelő tűz és
hiba átjelző rendszerek 4.6.2. a) pontban meghatározott regisztrációját legkésőbb 2008. október 1-ig végre kell
hajtani.
(3) A rendelet hatályba lépésével egy idejűleg az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.
(XII. 29.) BM rendelet, valamint az azt módosító 9/2000. (II. 16.) BM rendelet és a 26/2005. (V. 28.) BM rendelet,
továbbá a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM
rendelet, valamint az azt módosító 43/2004. (VII. 7.) BM rendelet hatályát veszti.
(4) A (3) bekezdés a rendelet hatály ba lépését követő napon hatályát veszti.
(5) E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom
szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információ szolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10.
cikkében előírt egyeztetése megtörtént.
Bajnai Gordon
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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A rendelet és a mellékleteként kiadott OTSZ 2008. május 22-én lép hatályba!
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OTSZ 5. rész

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
- a menekülési és tűzvédelmi biztonsági jelekkel foglalkozó részletek ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI
ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME

I/1. FEJEZET
Alapelvek
[442. oldal]

Alapvető célkitűzés, hogy tűz esetén az építmény állékonysága egy előírt, de korlátozott időtartamra –
amennyiben az időbeli követelmények meghatározhatók – biztosítsa a bentlévők biztonságos menekülését,
mentésük lehetőségét és a tűzoltói beavatkozást.
1. AZ ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK CÉLJAI
1.3.

Kiürítés és mentés [442. oldal]

Az épületeket, építményeket úgy kell kialakítani, hogy:
a) a benntartózkodó személyeket tűz esetén gyorsan és figyelemfelkeltő módon (indokolt esetben több
szakaszban) tájékoztathassák, riaszthassák,
b) a benntartózkodó és önálló menekülésre képes személyek az előírt normaidőn belül biztonságos helyre
vagy védett térbe távozhassanak,
c) a mozgásban/cselekvőképességben akadályozott, vagy fogyatékos személyek segítséggel történő
menekülése, mentése az ilyen rendeltetésű, és az akadálymentesen megközelíthető épületekben,
építményekben biztosítva legyen,
d) a kialakítás a kiürítési útvonalak késedelem nélküli használatát tegye lehetővé (felismerhetőség,
megfelelő biztonsági jelzések alkalmazása, megvilágítás, akadályok feloldása, hő- és füstmentesség,
átbocsátóképesség),
e) a benntartózkodó állatokat el lehessen távolítani.
1.5.

Tűzoltó beavatkozás [443. oldal]

Az építmények, épületek kialakítása biztosítsa az alábbiakat:
a) a jogszabályban előírt helyeken a tűzjelzés emberi közreműködés és késedelem nélküli, és megfelelő
részletezettségű továbbítását összevont, vagy a tűzoltóság ügyeletére,
b) indokolt esetben az épületbe, építménybe való, károkozás nélküli bejutást,
c) az épület, építmény jellegének megfelelő oltóanyag-ellátást, annak gyors és hatékony igénybe vételét,
d) a tűzvédelmi áramtalanítás lehetőségét a tűzoltók életének védelme érdekében,
e) a kárhelyi rádióforgalmazást nehezítő körülmények esetén annak megkönnyítését,
f) a mentésben közreműködők számára az épületen belüli gyors és biztonságos közlekedést,
irányfelismerést utánvilágító, vagy világító menekülési útvonaljelző biztonsági jelzések alkalmazásával,
g) a különböző tűzvédelmi berendezések, eszközök használatát, kezelését, azok utánvilágító, vagy
világító biztonsági jelzésekkel történő megjelölésével.
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TŰZVÉDELMI MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI
ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME

I/2. FEJEZET2
Alapfogalmak
[445. oldal]
2.4.

A tűzvédelmi szempontból fontos biztonsági jelekre vonatkozó fogalmak [450. oldal]

2.4.1. Biztonsági jel: meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával létrehozott,
rögzített elhelyezésű jel.
2.4.2. Menekülési jel: olyan biztonsági jel, amely a kijárat, vészkijárat helyét, és az épületen belül, vagy a
szabadtéren – a közlekedési (kijárati) úton – annak irányát mutatja. [451. oldal]
2.4.3. Tűzvédelmi jel: olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó készülék
elhelyezését jelzi.
2.4.4. Elsősegély- vagy veszélyhelyzeti jel: olyan biztonsági jel, amely a vészkijárat helyét, az
elsősegélynyújtó helyre vezető utat vagy valamilyen mentési eszköz elhelyezését jelzi.
2.4.5. Tiltó jel: olyan biztonsági jel, amely veszélyes magatartást tilt;
2.4.6. Figyelmeztető jel: olyan biztonsági jel, amely valamely veszélyforrásra hívja fel a figyelmet.
2.4.7. Rendelkező jel: olyan biztonsági jel, amely meghatározott magatartást ír elő.
2.4.8. Jelzőtábla: biztonsági jelet hordozó tábla, amelynek felismerhetőségét kellő megvilágítás biztosítja.
2.4.9. Kiegészítő tábla: a biztonsági jellel együtt alkalmazott, kiegészítő információt adó tábla.
2.4.10. Biztonsági szín: olyan szín, amelynek meghatározott jelentése van a biztonság szempontjából.
2.4.11. Képjel (piktogram): jelzőtáblán vagy világító táblán alkalmazott sematikus ábra.
2.4.12. Világító jel: átlátszó vagy áttetsző anyagból álló, belülről vagy hátulról kivilágított, vagy fénykibocsátó
anyagból készült (utánvilágító) biztonsági jelet hordozó eszköz.

2

E fejezet tárgya az építmények tűzvédelmével kapcsolatos, fontosabb építészeti és tűztechnikai fogalmak meghatározása.
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A biztonsági jelek színét az alábbi táblázat tartalmazza: [451. oldal]
Szín

Alak

Jelentés

A jel színe

Tűzvédelmi
eszköz

Fehér

Tiltás

Fekete

Figyelmeztetés

Információs
jelek
Rendelkező
jelek
Menekülési útirány,
elsősegély,
veszélyhelyzeti
eszköz, felszerelés

Fekete
Fehér

Fehér

Fehér
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TŰZVÉDELMI MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI
ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME

I/4. FEJEZET
Az építmények általános tűzvédelmi követelményei
[459. oldal]
Villamos berendezések és világítások követelményei

4.16.

Általános követelmények [484. oldal]

4.16.4. Az „A” – „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, a legalább 2 szintes lakóépületekben
(társasházakban), továbbá az irodaházakban és a középületekben, valamint az épületek 50, vagy ennél több
fő befogadására alkalmas helyiségeiben, valamint a nagy forgalmú és tömegtartózkodásra szolgáló
szabadtéren és építményben, továbbá ott, ahol azt jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság előírja, biztonsági
világítást és a vonatkozó nemzetközi szabványban3 meghatározott menekülési útirány jelzőrendszert kell
létesíteni, vagy – kiegészítésként – a kiürítési folyamathoz szükséges látási és tájékozódási feltételeket
elősegítő más megoldást alkalmazni, mely a területen elhelyezkedő különféle tárgyakat világító biztonsági
jelekkel jelöli meg (gépek, berendezések, épületelemek és berendezési tárgyak, stb. sarkainak, kontúrjainak
utánvilágító módon (csík, festék) történő megjelölése).
Középmagas, magas épületek [486. oldal]
4.16.23. Az épületek tömegforgalmú célú helyiségeiben és azok kiürítési útvonalain biztonsági világítást kell
felszerelni (az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezésekre vonatkozó általános
előírások szerint) Magas épületek, valamint zárt- és középfolyosós középmagas épületek kiürítésű útvonalain
biztonsági világítást kell létesíteni, amely az igényes fogyasztók táppontjáról (4.16.17., valamint 4.16.22.
pont) is ellátható. A biztonsági világítás mellett más, olyan megoldást is alkalmazni kell, mely a kiürítési
folyamathoz szükséges látási és tájékozódási feltételeket a biztonsági világításra vonatkozó
követelményeknek megfelelő módon tudja biztosítani vagy kiegészíteni, ilyen lehet a területen elhelyezkedő
különféle tárgyak világító módon történő megjelölése által (utánvilágító fal- vagy padló jelölő csík, vagy festék
alkalmazásával). Az épület kiürítési útvonalain a vonatkozó szabványban4 foglalt követelményeknek
megfelelő menekülési útirány jelzőrendszert kell a biztonsági világítás mellett létesíteni.

ISO 16069:2004 Safety Way Guidance System (SWGS) – Biztonságos Útvonal Jelölő Rendszer
ISO 16069:2004 Safety Way Guidance System (SWGS) – Biztonságos Útvonal Jelölő Rendszer
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I/5. FEJEZET
Tűzoltóság beavatkozását biztosító követelmények
[505. oldal]
TŰZOLTÓI BEAVATKOZÁS
4. TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF: [507. oldal]
4.1. Az alábbi helyekre, és létesítményekben szükséges a kulcsszéfeket telepíteni, amennyiben azok területén
beépített tűzjelző berendezés telepítésre került:
a) 10.000 m2-nél nagyobb alapterületű „A-C” tűzveszélyességi osztályú ipari, mezőgazdasági, termelő, tároló,
és feldolgozó létesítmények esetében
b) bármely rendeltetésű 30 m feletti közösségi épületben,
c) a 6000 m2-nél nagyobb alapterületű irodaépületben
d) a 10.000 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi épületben, logisztikai központokban,
e) a 10.000 m2-nél nagyobb alapterületű műemlék és nemzeti értékek elhelyezésére szolgáló épületekben
f) és ahol a tűzvédelmi szakhatóság előírja.
4.2. A kulcsszéfeket a bejárat/ok/ közelében kell elhelyezni,
4.3. A széfekben a bejárati ajtót nyitó kulcson kívül más rendeltetési egységek, közmű elzárást lehetővé tevő
helyiségek kulcsai is elhelyezhetők, az illetékes tűzoltósággal történő egyeztetés alapján,
4.4. Csak olyan tűzoltósági kulcsszéf alkalmazható, mely rendelkezik tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal,
vagy a OKF magyarországi forgalmazási engedélyével,
4.5. A kulcsszéfet jól látható módon jelölni kell, oly módon hogy az 10 m-ről felismerhető legyen. A táblával
történő jelölés esetén annak mérete legalább 100x150 mm legyen és a „KULCSSZÉF” felirat, szerepeljen
rajta. Kiegészítésként elfogadható a sárga villogó fény használata is.
4.6. Az üzemeltető kötelessége a tűzoltósági kulcsszéf állandó üzemképes állapotban tartása, valamint a
felülvizsgálat és karbantartás elvégzése, elvégeztetése.
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5.4. Falitűzcsapok kialakítása [510. oldal]
5.4.1. Vezetékes vízellátás esetén a 5.3. pontban meghatározottakon túl - kivéve a középmagas vagy
magasépületnek nem minősülő lakóépületeket és a 5.4.2. bekezdésben meghatározott építményeket - fali
tűzcsapot is kell létesíteni:
a) ahol azt jogszabály előírja,
b) ezen jogszabály hatálya alá nem tartozó középmagas és magas épületekben szintenként,
c) az „A” tűzveszélyességi osztályba tartozó 200 m2-nél, a „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó 300 m2nél, a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó 500 m2-nél, a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó 1000
m2-nél nagyobb alapterületű tűzszakaszban,
d) középmagas lakó-, igazgatási-, iroda-, és oktatási épületekben tűzszakaszonként és szintenként legalább
1-1 darabot,
e) egyéb középmagas épületben tűzszakaszonként és szintenként legalább 2-2 darabot,
f) magas lakóépületben tűzszakaszonként és szintenként legalább 1-1darabot,
g) egyéb magas épületekben tűzszakaszonként és szintenként legalább 2-2 darabot.
5.4.2. Nem szabad fali tűzcsapot létesíteni azokban az épületekben, ahol a víz használata életveszélyt, tüzet,
robbanást okozhat, vagy a tűz terjedését elősegítheti.
5.4.3. A 5.4.2. bekezdésben meghatározott helyeken, továbbá ahol a víz nem alkalmas az építményben
keletkezhető tűz oltására, a fali tűzcsap helyett az ott lévő anyag oltására alkalmas - a tűzvédelmi hatóság
által meghatározott- tűzoltó berendezést, eszközt, készüléket, felszerelést, illetőleg anyagot kell a helyszínen
készenlétben tartani.
5.4.4. A fali tűzcsapok számát és helyét az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság, a 5.4.3. bekezdés
szerint a fali tűzcsap helyett biztosított tűzoltó berendezés, eszköz, készülék, felszerelés, illetőleg anyag
mennyiségét és helyét - ha azt jogszabály vagy szabvány nem szabályozza - a tűzvédelmi hatóság határozza
meg.
5.4.5. Az építményben a fali tűzcsapot az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak
megfelelően kell kialakítani. A lapos tömlővel szerelt fali tűzcsapszekrényben 1 db legfeljebb 20 méteres
tömlő helyezhető el. A fali tűzcsapszekrényt a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel
kell megjelölni 2-2,5 méteres magasságban, úgy, hogy az a legtávolabbi felismerési távolságról is
biztonsággal felismerhető legyen. Ennek érdekében – a vonatkozó szabványok előírásai szerint – a fali
tűzcsapszekrényt utánvilágító vagy világító biztonsági jellel kell megjelölni. [511. oldal]
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I./7. FEJEZET*
[518. oldal]
Kiürítés
1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
1.1.
Az építményt, és annak tűzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a bent-tartózkodók
megengedett időtartamon belül a veszélyeztetett területről eltávozhassanak, illetőleg az építmény
elhagyásával a szabadba juthassanak. Ennek érdekében a menekülésre használható kijárati utakat az
építményen belül – kivéve a családi házakat, a családi ház jellegű sorházakat, valamint a magánnyaralókat –
a vonatkozó munkabiztonsági jogszabályban és szabványokban foglalt módon, az alábbiak szerint biztonsági
(menekülési, tűzvédelmi és veszélyhelyzeti) jelzésekkel kell felszerelni:
1.1.1. A kijárati utakon, a kijárati, vészkijárati ajtóknál és az egyes helyiségekből a kiürítési útvonalra nyíló
ajtóknál a vonatkozó szabvány5 szerinti menekülési útirány jelző rendszert6 kell kiépíteni, mely a menekülő
embereknek a teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt közöl
biztonsági jelek segítségével a kiürítés irányáról, figyelemmel az esetleges alternatív útvonalakra is. Az
építmény, épület, szabadtér bármely pontján legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jelnek minden
esetben láthatónak kell lennie. Menekülési útvonaljelzések szempontjából kiemelten kezelendő területek:
a) minden kijárati és vészkijárati ajtó: Az ajtókat az ajtó fölé, vagy amennyiben arra más lehetőség nincs,
akkor az ajtó jobb és baloldalán az ajtóra mutató biztonsági jellel kell megjelölni; biztonsági jelet az ajtóra
szerelni tilos, mert annak nyitott állapotában az információ elvész. Az ajtókon meg kell jelölni a nyitási
mechanizmusukat a kezelésükre utaló biztonsági jellel, különös tekintettel, a pánikrúddal ellátott ajtókra,
b) a lépcsőházak, azok valamennyi lépcsőfordulója és környezete: Legalább a lépcsők menekülés
irányában lévő első lépcsőfokát meg kell jelölni a menekülési irányát mutató biztonsági jellel; a
lépcsőházakban valamennyi szinten utánvilágító, vagy világító jellel meg kell jelölni az adott szint számát,
c) az épületben elhelyezett felvonók (liftek): a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, a nem
hagyományos (nem biztonsági) felvonóknál pedig a „Tűz esetén a liftet használni TILOS!” jelzést kell
valamennyi szinten elhelyezni.
d) a füstmentes lépcsőház, valamint az e felé vezető út iránymutató előjelzésekkel,
e) a folyosók minden kereszteződése minden irányból,
f) minden irányváltoztatás,
g) bármilyen szintváltoztatás,
h) a kötelezően előírt vészkijáratok,
i) a menekülésre használható ablakok, valamint
j) a szabadba vezető utolsó kijárat (a mentésben közreműködők számára kívülről is!).
**

E fejezet tárgya helyiségek, tűzszakaszok, épületek, építmények kiürítési követelményeinek – előírása tűz esetére.

ISO 16069:2004 Safety Way Guidance System – Biztonságos Útvonal Jelölő Rendszer
Safety Way Guidance System (SWGS) – Biztonságos Útvonal Jelölő Rendszer
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1.1.1.1. A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító vagy elektromos) biztonsági jelekkel kell
megjelölni, melyeknek legalább a vonatkozó szabványban7 meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a
céljuknak megfelelő fény kibocsátására. A biztonsági világításra – a biztonsági világítási lámpatest megfelelő
fényerősségének biztosítása érdekében – tilos menekülési útirányjelzést felhelyezni!
1.1.1.2. Az elektromos működtetésű menekülési útvonaljelző lámpatesteknek saját, vagy központi szünetmentes
áramforrásról kell működniük legalább a vonatkozó szabványban előírt ideig. [519. oldal]
1.1.1.3. Az elektromos áramforrásról működő menekülési útvonaljelzések működőképességét rendszeresen, de
legalább hetente próbával ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetni.
A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell.
1.1.1.4. A menekülési útvonaljelzések telepítési magassága:
1.1.1.4.1.
Magasan telepített biztonsági jelek: Ebben az esetben a jeleket 2,0-2,5 méteres
magasságában rögzítjük. A magasan telepített biztonsági jeleknek közepes (10 méter) és nagy
(30 méter) távolságból felismerhetőnek kell lennie. Az ilyen magasságban rögzített menekülési útvonaljelző
biztonsági jeleket a kijárati ajtók fölé, valamint a menekülési út minden irányváltoztatási pontjában kell
elhelyezni. A telepítésnél ügyelni kell arra, hogy az épület, a kijárati út bármely pontján, minden esetben
legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.
1.1.1.4.2.
Alacsonyan telepített biztonsági jelek: Ebben az esetben a biztonsági jeleket a padlószintre
vagy a padlószinttől kis magasságban telepítjük. Az alacsonyan telepített biztonsági jeleknek legalább 30
méter hosszúságban kell az útirányt mutatniuk és a biztonsági jeleknek 5 méter távolságból felismerhetőnek
kell lenniük. Alacsonyan telepített (LLL) biztonsági jeleket a közlekedési utakon a magasan telepített jelzések
kiegészítéseként, vagy az olyan helyiségekben kell alkalmazni, ahol az ott tárolt anyagok, eszközök, valamint
az ott található berendezési tárgyak miatt egy esetleges tűzben nagyon erős füstfejlődéssel kell számolni.
1.1.1.4.3.
Középmagasan telepített biztonsági jelek: Ebben az esetben a jeleket a magasan és az
alacsonyan telepített jelek közé telepítjük. Az ezen a módon telepített jelek telepítési magassága maximum
2,0 méter, általában szemmagasságban, vagy ahogy azt a veszélyforrás igényli. Középmagasan telepített
biztonsági (jeleket) elsősorban a közlekedési utakon és az olyan helyiségekben kell kiépíteni, ahol egy
esetleges tűzben nem, vagy csekély mértékben kell füstfejlődéssel számolni az ott tárolt, beépített vagy
elhelyezett anyagok, berendezési tárgyak alapján.
1.1.1.4.4.
A biztonsági jelzések telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség
belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét. Azokban a helyiségekben, ahol
ezek alapján alacsonyan, vagy középmagasan telepítendő a menekülési útvonal rendszer, ott a kijárati ajtók
két oldalán, a padló szint közelében, legfeljebb azonban 2,0 méteres magasságban kell a kijárati ajtót
megjelölni.
1.1.1.5. Kijárati ajtók megjelölésénél a biztonsági jelet – az 1.1.1.4.4 pontban foglaltakra figyelemmel – az ajtók
fölé 2-2,5 m magasságban kell felszerelni. A menekülési útirányt jelölő biztonsági jelet tilos az ajtóra szerelni,
mivel az ajtó nyitott állapotában a jel nem látható, így a meneküléshez szükséges információ eltűnik.

Utánvilágító jelzések esetén: DIN 67510-4:2008!!, elektromos jelzések esetén: MSZ EN 1838:2000
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1.1.1.6. A közlekedési folyosókon
1,7-2,0 méter. [519. oldal]

elhelyezendő

biztonsági

jelek

ajánlott

szerelési

magassága

1.1.1.7. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, egyes kijárati útvonalak bármely okból
(felújítás, átrendezés, stb.) történő időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén az ezen okból
téves jelzést adó menekülési útirány jelzések működését letakarással, kikapcsolással, leválasztással, vagy
bármely más hatásos műszaki megoldással szüneteltetni kell. [520. oldal]
1.1.2. Az építmény kiürítése, és az ott keletkezett tűz jelzése, továbbterjedésének megakadályozása, valamint
felszámolása során használható tűzvédelmi eszközöket az 1.1.1.1 pontban foglaltaknak megfelelő világító
biztonsági jelzésekkel kell megjelölni. A tűzvédelmi eszközök szempontjából kiemelten kezelendő területek:
a) kézi és hordozható tűzoltó készülékek,
b) fali tűzcsapok, tűzcsapszerelvény szekrények és azok környezete,
c) kézi tűzjelzésadók, tűzjelző telefon.
1.1.2.1. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett, 2-2,5 méteres
magasságban kell elhelyezni, úgy, hogy az a helyiségben lévő legnagyobb távolságról is könnyen felismerhető
legyen. Amennyiben a felismerési távolság a 25 métert meghaladja, úgy a tűzvédelmi jelzéshez az eszköznek
megfelelő előjelző és iránymutató biztonsági jelet kell alkalmazni az épületen belül és szabadtéren.
1.1.3. Az építmény kiürítése során szükséges, vagy esetleg szükségessé váló elsősegély- vagy veszélyhelyzeti
eszközöket, felszereléseket az 1.1.1.1 pontban foglaltaknak megfelelő utánvilágító, vagy világító szabványos
biztonsági jelzésekkel kell megjelölni. A veszélyhelyzetben fontos eszközök közül kiemelten kezelendők:
a) elsősegély felszerelések, orvosi szoba,
b) hordágyak,
c) önmentő eszközök,
d) légzésvédelmi eszközök, készülékek.
1.1.3.1. Az elsősegély- és veszélyhelyzeti biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett, 2-2,5 méteres
magasságban kell elhelyezni, úgy, hogy az a helyiségben lévő legnagyobb távolságról is könnyen felismerhető
legyen. Amennyiben a felismerési távolság a 25 métert meghaladja, úgy a megfelelő előjelző és iránymutató
biztonsági jelet kell alkalmazni az épületen belül és szabadtéren egyaránt.
1.1.4. A kiürítés, valamint a tűzoltói beavatkozás során fontos tűzvédelmi biztonsági jelzéseket
az 1.1.1.1 pontban foglaltaknak megfelelő világító, vagy megvilágított módon, szabványos biztonsági
jelzésekkel (piktogrammal és szükség szerint kiegészítő felirattal) kell ellátni. Kiemelten kezelendők:
a) a kézi indítású tűzoltó, tűzvédelmi eszközök kezelő szerkezetei (hő- és füstelvezető, gázzal oltó, stb.),
b) a sprinkler központok bejáratai és a központon belül az egyes kezelő szerkezetek és azok környezete,
c) tűzkulcsok, tűzszéfek és környezetei.
1.2. Az eltávozást a szabadba, átmenetileg védett térbe, tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba kell biztosítani.
A kiürítési terveknek biztosítaniuk kell e terek további, megfelelően biztonságos elhagyásának lehetőségét a
szabadba. A füstmentes lépcsőház közvetlenül a szabadba, vagy a „védett téren” keresztül a szabadba
biztosítsa a kiürítést.
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TŰZVÉDELMI MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI
ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME

II.

FEJEZET*
[577. oldal]

Építmények és szabadterek használati szabályai

3. A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK [579. oldal]
3.13. A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a
tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó
biztonsági jelet kell elhelyezni.
3.14. A közmű nyitó- és zárószerkezetet, a füstelvezető kezelőszerkezetet, a nyomásfokozó szivattyú kapcsolóját,
valamint a beépített tűzvédelmi berendezés kézi kezelő szerkezetét és a közvetlen tűzjelző távbeszélő készüléket
jól láthatóan meg kell jelölni.

5. DOHÁNYZÁS [581. oldal]
5.1. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy
robbanást okozhat.
5.2. Dohányozni nem szabad az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben,
szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat a vonatkozó
műszaki követelmények által meghatározott biztonsági jellel kell jelölni.
6. SZÁLLÍTÁS ÉS VONTATÁS [581. oldal]
6.8. Az éghető folyadékot szállító tartálykocsi, illetőleg tehergépjármű mindkét oldalán és hátsó részén jól
láthatóan „TŰZVESZÉLYES”, az éghető és égést tápláló gázt szállító járművön „TŰZ- és
ROBBANÁSVESZÉLYES” feliratot vagy biztonsági jelet kell elhelyezni. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó
nemzetközi megállapodás hatálya alá tartozó anyagokat szállító járművek, vontatmányok esetében e felirat vagy
biztonsági jel mellőzhető.

Ezen fejezet a létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök és – a robbanó és robbantó
anyagok kivételével – az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi
rendelkezéseket állapítja meg.
*
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10.

KIÜRÍTÉS [583. oldal]

10.3.

Az épületekben tűzvédelmi szempontból elhelyezendő biztonsági jelzésekre vonatkozó követelmények.

10.3.1. Az épületekben a kijárati, vészkijárati ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán
világító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben
legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható legyen.
10.3.2. A tűzoltó eszközöket, berendezéseket tűzvédelmi jelzéseknek megfelelő színnel, valamint irányjelző
biztonsági jelek elhelyezésével, valamint a tűzoltó berendezések tárolására szolgáló helyeket vagy azok
bejáratait a megfelelő színnel történő megjelöléssel kell azonosítani. A tűzoltó berendezések azonosítására
szolgáló szín a vörös. A biztonsági jel vörös felületének megfelelő nagyságúnak kell lennie a könnyű
azonosítás érdekében.
10.3.3. Ahol a természetes fény nem elég erős ott a tűzoltó eszközök (megjelölésére) utánvilágító, vagy világító
biztonsági jeleket kell alkalmazni.
10.3.4. A biztonsági jelek elhelyezésének változatait az 1. táblázat tartalmazza [584. oldal]
1. táblázat
N.
1.

Ábra

Leírás
Fallal párhuzamosan felszerelt
biztonsági jel. Az ilyen felszerelés 900-os
látómezőt biztosít.

2

Panoráma biztonsági jel. Az ilyen
felszerelés 1800-os látómezőt biztosít.

3.

Kétoldalas függesztett biztonsági jel. Az
ilyen felszerelés a jel mindkét oldalán
900-os látómezőt biztosít.
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10.3.5. Az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jelzéseket karbantartani, a világító jelzések
működését, működőképességét jogszabályban, vagy vonatkozó szabványban, ezek hiányában a gyártó által
előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a
körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni, illetőleg a
meglétükről meggyőződni. Azokat a jelzést adó eszközöket, amelyek hálózati energiaforrásról működnek,
tartalék energiaforrással kell ellátni úgy, hogy a hálózati energia kimaradása ne okozza azok
működésképtelenségét. [584. oldal]
10.3.6. Az alkalmazandó biztonsági jel legkisebb méretét a felismerési távolság függvényében az alábbi képlettel
kell meghatározni:
X1 =
Ahol:

L2
2000

L – a felismerési távolság
X1– a jel rövidebb oldala

A biztonsági jelek ajánlott méreteit és a hozzájuk tartozó felismerési távolságokat a 2. táblázat tartalmazza. A
biztonsági jelzések megválasztásánál minden esetben a tényleges felismerési távolságból kell az alkalmazandó
jel méretét megválasztani. Amennyiben a felismerési távolság 25 méternél nagyobb, úgy a megfelelő piktogramot
tartalmazó előjelző és iránymutató biztonsági jelet kell alkalmazni a felismerési távolságon belül. A jelzések
sűrűségének meghatározásakor figyelembe kell venni a 10.3.1. pontban foglalt követelményt.
Geometriai alakzat

Méret (mm)
100x100
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600

2. táblázat [585. oldal]
A jel kisebbik oldal mérete
(mm)
100
150
200
300
400
600

Felismerési távolság (m)
4,5
6,7
8,9
13,4
17,9
26,8

100x200

100

4,5

150x200

150

6,7

150x300

150

6,7

200x400

200

8,9

240x85
300x100
450x150
600x300
1200x600

85
100
150
300
600

3,8
4,5
6,7
13,4
26,8
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19. TŰZJELZŐ ÉS OLTÓBERENDEZÉS [588. oldal]
19.5. A tűzjelző és oltóberendezéseket a 20.7.-20.8. pontokban foglaltak szerint kell utánvilágító, vagy világító
biztonsági jelzésekkel megjelölni.
20.

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK, FELSZERELÉS [588. oldal]

20.4. A tűzoltó technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a
veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani.
Közösségi építményben a – fali tűzcsappal kombimáltl tűzoltókészüléket tartó falitűzcsap szekrény, vagy
tűzoltókészülék tartó szekrény kivételével – tűzoltó készüléket legfeljebb 1,35 m talpmagasság –
akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra
használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad. [589. oldal.]
20.7. A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban,
szabványokban foglalt biztonsági jellel kell utánvilágító vagy világító biztonsági jellel megjelölni.
20.8. A biztonsági jeleket mindenesetben a tűzoltó berendezés fölé 2,0-2,5 m magasságban kell felszerelni,
hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van.
A biztonsági jel, rögzítési magasságát a 1. ábra szemlélteti.

(eredeti példa)
[590. oldal]
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20.9. A tűzoltó készülékek esetében a tűzoltó készülék mellett fel kell tüntetni annak alkalmazására vonatkozó
jelzést, melyet az egyes tűzoltó készülék fajták tekintetében a 3. táblázat tartalmaz: [590. oldal]
3. táblázat
Biztonsági jel
Rendeltetés:

1. Vizzel oltó

No.

Az ábra tartalma:
Alkalmazásterülete:
Alkalmazás formája:

Leírás/alkalmazás
Vízzel oltó tűzoltó készülék azonosítása
Tűzoltó készülék elölnézete a
felhasználhatóságra utaló jelzésekkel
Általános alkalmazás munkahelyeken és
középületekben a tűzoltó készülék mellé
szerelve
Biztonsági jelölések.
Tűzvédelmi utasítások és szabályzatok.

Kiegészítő információk:
Biztonsági jel

2. Széndioxiddal oltó

No.

Rendeltetés:
Az ábra tartalma:
Alkalmazásterülete:
Alkalmazás formája:

Leírás/alkalmazás
Széndioxiddal oltó tűzoltó készülék
azonosítása
Tűzoltó készülék elölnézete a
felhasználhatóságra utaló jelzésekkel
Általános alkalmazás munkahelyeken és
középületekben a tűzoltó készülék mellé
szerelve
Biztonsági jelölések.
Tűzvédelmi utasítások és szabályzatok.

Kiegészítő információk:
Biztonsági jel
Rendeltetés:

3. Habbal oltó

No.

Az ábra tartalma:
Alkalmazásterülete:
Alkalmazás formája:

Leírás/alkalmazás
Habbal oltó tűzoltó készülék azonosítása
Tűzoltó készülék elölnézete a
felhasználhatóságra utaló jelzésekkel
Általános alkalmazás munkahelyeken és
középületekben a tűzoltó készülék mellé
szerelve
Biztonsági jelölések.
Tűzvédelmi utasítások és szabályzatok.

Kiegészítő információk:
Biztonsági jel
Rendeltetés:
Az ábra tartalma:
Alkalmazásterülete:

3.

ABC porral oltó
[591. oldal]

No.

Alkalmazás formája:

Leírás/alkalmazás
ABC porral oltó tűzoltó készülék
azonosítása
Tűzoltó készülék elölnézete a
felhasználhatóságra utaló jelzésekkel
Általános alkalmazás munkahelyeken és
középületekben a tűzoltó készülék mellé
szerelve
Biztonsági jelölések.
Tűzvédelmi utasítások és szabályzatok.

Kiegészítő információk:
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Biztonsági jel
Rendeltetés:

5. D porral oltó

No.

Az ábra tartalma:
Alkalmazásterülete:
Alkalmazás formája:

Leírás/alkalmazás
D porral oltó tűzoltó készülék azonosítása
Tűzoltó készülék elölnézete a
felhasználhatóságra utaló jelzésekkel
Általános alkalmazás munkahelyeken és
középületekben a tűzoltó készülék mellé
szerelve
Biztonsági jelölések.
Tűzvédelmi utasítások és szabályzatok.

Kiegészítő információk:

6. BC porral oltó

No.

Biztonsági jel
Rendeltetés:
Az ábra tartalma:
Alkalmazásterülete:
Alkalmazás formája:

Leírás/alkalmazás
BC porral oltó tűzoltó készülék
azonosítása
Tűzoltó készülék elölnézete a
felhasználhatóságra utaló jelzésekkel
Általános alkalmazás munkahelyeken és
középületekben a tűzoltó készülék mellé
szerelve
Biztonsági jelölések.
Tűzvédelmi utasítások és szabályzatok.

Kiegészítő információk:

25.

SZÉRŰ, ROSTNÖVÉNYTÁROLÓ, KAZAL [594. oldal]

25.8. Dohányozni a szérű és a rostnövénytároló szélső tárolási egységétől, illetőleg a más helyen lévő kazaltól
legalább 30 méter, tüzet rakni legalább 100 méter távolságra, a kijelölt helyen szabad. A tilalmakat a szérű és a
rostnövénytároló bejáratainál biztonsági jellel jelölni kell.
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OTSZ 4. rész

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK TÁROLÁSA
- a biztonsági jelekkel foglalkozó további, kiegészítő részletek III. FEJEZET
FEKVŐ, HENGERES ACÉLTARTÁLYOK ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS OLVADÉKOK
TÁROLÁSÁRA
III/3. FEJEZET
SZERELVÉNYEK, TARTOZÉKOK, ELHELYEZÉS ÉS TELEPÍTÉS
[265. oldal]
7.6. A tárolókat a „Tűzvédelmi jelzőtáblák” és a „Biztonsági szín- és alakjelek” előírásainak megfelelő tűzvédelmi
jelzőtáblákkal kell megjelölni. [279. oldal]

IX. FEJEZET
ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS OLVADÉKOK TÁROLÓ- ÉS KISZOLGÁLÓ
LÉTESÍTMÉNYEINEK, BERENDEZÉSEINEK TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI
IX/1. FEJEZET
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK*
[372. oldal]
3. TŰZOLTÓ BERENDEZÉS

3.2.10. A tároló- és kiszolgáló létesítmények biztonsági jelölése a „Tűzvédelmi jelzőtáblák” kialakítására és a
„Biztonsági szín- és alakjelek” alkalmazására vonatkozó műszaki követelmények szerint. [382. oldal]

E fejezet tárgya az Éghető folyadékok és olvadékok tűzveszélyességi csoportosítására vonatkozó műszaki
követelmény szerinti éghető folyadékok és olvadékok (a továbbiakban: folyadék) tároló-, raktározó-, lefejtő-, töltőés kiszolgáló létesítményeinek, berendezéseinek általános követelményei.

*
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IX/3. FEJEZET
LEFEJTŐ- ÉS TÖLTŐÁLLOMÁSOK
[398. oldal]
2. VASÚTI TARTÁLYKOCSI LEFEJTŐ- ÉS TÖLTŐÁLLOMÁSA

2.1.2. A lefejtő- és a töltőállomásokhoz, a vasúti tartálykocsik tetején elhelyezett szerelvények biztonságos
megközelítésére és kezelésére leesés ellen védelmet nyújtó műszaki megoldás (kezelőállás, stb.) szükséges,
amelynek elemei csak nem éghető anyagúak lehetnek, tűzállósági határérték megkötése nélkül.
A tartószerkezeteket 2,50 m magasságig és a töltés alatt az űrszerelvénybe benyúló szerkezeteket a biztonsági
szín- és alakjelek szerinti színjellel kell ellátni.
Kezelőhíd használata esetén legalább 30 m-enként, vagy a végeken fel- és lejárót kell kialakítani.
[399. oldal]
3.3.2. A felső töltőállomás (vagy több töltőállást összekapcsoló kereszt- vagy hosszirányú töltőhíd) egyidejűleg
egy vagy több tartályos jármű felső töltésére (dómon, vagy a tartály tetején a dóm közelében elhelyezett csonkon
át végzett töltésre) való. A felső töltőállomás csak nem éghető anyagból készülhet. Minden felső töltőállomásra
(a töltőhíd elején és végén, továbbá 30 m-enként) fel- és lejárót kell kialakítani. A tartószerkezetek színjelölése
2,50 m magasságig a biztonsági szín- és alakjelek szerint. A felső töltőállomás (töltőhíd) tartóoszlopainak
betonalapja a járószintből legfeljebb 0,05 m-re emelkedjen ki, a környező terepszinthez rézsűvel csatlakozva.
[402. oldal]
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