Energiahatékonyság
kontra tűzvédelem?
Mit kell igazolni a
tervezőnek?

Fire resilience of buildings is
a sustainability parameter
Az épületeke tűzállósága
fenntarthatósági paraméter
CPR rendelet fejlesztés alatt
van, kidolgozásra várnak, pl.
„valóságos” méretű tűztesztek,
melyek, az építési termékek
vonatkozásában reálisabb képet
tudnak adni azok tűzben való
viselkedéséről. Pl. ETICS

Ha nincs rá
szabályozás…
Ha nincs rá vizsgálati
módszer….
Ha nincs rá
követelmény….
Ha nem tiltja…..
….. még nem biztos,
hogy biztonságos!

Tervezni felelősség!

OTSZ 6. § (1) Az építési termékeket és az építményszerkezeteket a tervezés
során úgy kell megválasztani, hogy
a) a kockázat függvényében a tartószerkezetek teherhordó képességüket, a
térelhatároló szerkezetek integritásukat és hőszigetelő képességüket - a
várható tűzhatást figyelembe véve - e rendelet szerinti időtartamig őrizzék
meg,
b) a tűzvédelmi célú építményszerkezetek, építési termékek tűz esetén
szerepüket e rendelet szerinti időtartamig töltsék be, funkciójukat
megtartsák, a tűz jelenlétére hatékonyan reagáljanak,
c) a tűz és kísérőjelenségei terjedését funkciójuknak megfelelően gátolják,
nehezítsék vagy irányítsák, valamint
d) a belőlük fejlődő hő, füst és égéstermékek mennyisége a lehető
legkisebb legyen.

A CPR rendelet
EU-n belüli szabad kereskedelem
elősegítésére megalkotott termékek
forgalomba hozatalát szabályozó rendelet!
Amit forgalomba lehet hozni még nem
biztos, hogy az adott beépítési szituációban
alkalmazva is megfelelő, biztonságos lesz
tűzvédelmi szempontból!

Építménnyel szemben támasztott alapvető követelmények OTÉK 50. § (3)
1
2

az állékonyság és a mechanikai szilárdság,
a tűzbiztonság,

3

a higiénia, az egészség- és a
környezetvédelem,

4

a biztonságos használat és
akadálymentesség,

5

a zaj és rezgés elleni védelem,

6

az energiatakarékosság és hővédelem,

7
8
9

az élet- és vagyonvédelem, valamint
a természeti erőforrások fenntartható
használata
a tervezési programban részletezett
elvárások

Tervezési programban ismertetni kell!
a) tervezési feladat részletes leírását, az építési tevékenység megnevezését,
b) a tervezés előzményeit – előkészítő dokumentációk, tanulmánytervek adatait,
c) az elvárt – az OTÉK előírásainak megfelelő vagy attól szigorúbb – követelményeket,
beleértve az élettartalmi igényeket,
d) az elvárt követelményeknek való megfelelőség igazolásának módját, az alkalmazandó
szabványok vagy azokkal egyenértékű számítási-méretezési eljárások és hivatkozások,
jogszabályok, előírások, szabályzatok körét,
e) a beruházás költségkeretét, rögzített költségkeret esetén a költségelemzés módszerét, az
építtető részéről a költségkeret túllépés jóváhagyásának feltételeit, vagy költségkeret
csökkentés esetén az elvárások, követelmények módosítási szabályait,
f) a helyszín bemutatását,
g) a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat,
h) az építményben üzemelendő technológiákat,
i) a közútkapcsolati, parkolási igényeket és információkat,
j) a közmű és energia ellátási igényeket, módokat,
k) az akadálymentesítésre vonatkozó információkat,
l) műemlék és nyilvántartott műemléki érték esetén az értékleltár és az építéstörténeti
tudományos dokumentáció alapján rögzített műemlékvédelmi szempontokat,
m) a szükséges szakági tervezők, szakértők körét,
n) az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait,
o) a tervezendő építmény használatának, üzemeltetésének, karbantartásának feltételeit

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet – Kivitelezési dokumentáció
A kivitelezési dokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében, valamint a tervezési
programban megadott alapvető követelmények és egyéb előírások - ellenőrizhető módon
történő - kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához szükséges tervet, műszaki
leírást, információt, teljesítménynyilatkozatot és utasítást tartalmazó egységes
dokumentum, amely alapján a tervezett építmény célszerűen és gazdaságosan
megvalósítható, továbbá amely egyértelműen meghatározza az építmény részévé váló
összes anyag, szerkezet, termék, beépített berendezés
a) megnevezését,
b) helyzetét, méretét, mérettűrését,
c) számításba veendő hatásainak, követelményeinek megfelelő elvárt műszaki
jellemzőket,
d) minőségi követelményeit,
e) építésének és beépítésének technológiai feltételeit, valamint
f) költségeinek meghatározásához szükséges adatokat.
Kivitelezési dokumentáció

- elektronikus építési napló vezetési kötelezettség,
egyszerű bejelentés esetén tervezői művezetés,
felelősségbiztosítása
- kivitelező által készített, tervezői koordinátor
által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv

191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
22. § (1) Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető
a) az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység,
b)199 az az építési tevékenység - ideértve az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységet -,
amely esetében
ba) a tartószerkezet támaszköze 5,4 méter vagy azt meghaladja,
bb) az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbetonból készülnek, kivéve az 5,4 méteres
fal- vagy oszlopköznél kisebb előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút,
bc) az épület a rendezett terepszint felett legalább két építményszintet tartalmaz, valamint pinceszint
esetén a pince padlóvonala a rendezett tereptől számítva legfeljebb 1,5 méter mélyen van és a felszíni
teher legfeljebb 2,0 kN/m2,
bd) a tartószerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyúló konzolt tartalmaz,
be) a falszerkezet vagy pillér megtámasztatlan magassága 3,0 méter vagy azt meghaladja úgy, hogy a
koszorú nem számít megtámasztásnak,
bf) 1,5 méternél magasabb földmegtámasztó szerkezet készül és legfeljebb 2,0 kN/m2 felszíni teherrel
kell számolni,
bg) a hasznos terhelések szempontjából a helyiségek használati osztálya nem „A
bh) az építmény tűzvédelmi jellemzői változnak, valamint
c) az építmény bontása, ha
ca) az építmény terepszint feletti és belső térfogata meghaladja az 500 m3-t, valamint
homlokzatmagassága az 5,0 métert, vagy
cb)200 a terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,5 métert.

OTSZ – Mit kell ismerni az építési
tevékenység műszaki
tartalmának meghatározásához?
• Kockázati osztály besorolás
• Tűzszakasz határok elhelyezkedése
• Menekülési útvonalak helye
• Építményszerkezetek típusai
• Rendeltetéssel összefüggő
követelmények
• Aktív és passzív tűzvédelmi
rendszerek

Milyen szakági tervezőt kell bevonni – költségek!
Mitől függ - mikor, mire és milyen szakági tervezőre lesz szükség?
Tervezett épület műszaki paramétereitől
Kivitelezési dokumentáció tartalmi követelményeitől
Szükséges engedélyektől
A beépítésre kerülő építési termékektől ,
szerkezetektől
A szerkezetek típusától, épületben betöltött
szerepétől (pl. teherhordó vagy vázkitöltő fal),
szerkezeti kapcsolatoktól
Meglévő építményszerkezetek igazolási
kötelezettségétől - módjától

Mindezek ismeretére a szerződéskötés
pillanatában van szükség!

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY NÉLKÜL VÉGEZHETŐ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK
Szabályozás: 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet
1 sz. melléklet: Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek
1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása,
kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény
alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület
színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
3. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése.
4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése
melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.
5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

OTSZ – Új FILOZÓFIA
A jogszabály rövidebb, jellemzően csak az elvárt
biztonsági szintet tartalmazza (számonkérhető,
egzakt, tömör, lényegre törő, kerüli a szabványokban
szereplő osztályozások és követelmények ismétlését)
Az elvárt biztonsági szint többféleképpen is
kielégíthető:
Vonatkozó szabványok alkalmazásával
A Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek
alkalmazásával automatikusan teljesül
(megoldási lehetőségeket is tartalmazhat,
nem kizárólagos, „szabványszerű”)
Eltérő módszerek is alkalmazhatók (pl. tűzés füstterjedési szimuláció, kiürítési
szimuláció stb.) de ekkor a tervezőnek kell
igazolnia az elvárt biztonsági szintnek
megfelelő kialakítást

12 témakörben készülnek TvMI-k:
•Tűzterjedés elleni védelem
•Kiürítés
•Hő és füst elleni védelem
•Tűzoltó beavatkozási feltételek
•Beépített tűzjelző berendezések
•Beépített tűzoltó berendezések
•Villamos és villámvédelmi
berendezések
•Számítógépes szimuláció
•Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi
Kézikönyv
•Szabadtéri rendezvények
•Építményszerkezetek tűzvédelmi
jellemzői
•Karbantartás

Mit csinál a tervező amikor egy
terven, kivitelezési szerződésben
meghatároz egy építési terméket,
szerkezetet?

Nem szabad elfelejtkezni arról, hogy minden terven szereplő építési
termék és szerkezet név mögött teljesítménynyilatkozatok, minősítések
vannak. Amikor egy termék, szerkezet neve felkerül egy tervlapra,
(bármely tervező által meghatározva), azáltal kiírásra és meghatározásra
kerülnek: annak minden teljesítmény jellemzője, műszaki paramétere,
beépítési paramétere, feltétele, a gyártó alkalmazástechnika előírásai, a
kapcsolódó műszaki irányelvek elvárásai és nem utolsó sorban a
minősítések mögötti szabványos vizsgálatokra vonatkozó szabványok
korlátozásai is.

Mit csinál a tervező amikor egy
terven, kivitelezési szerződésben
meghatároz egy építési terméket,
szerkezetet?
Meghatározza (kiírja) a terven
szereplő építési termék, szerkezet
teljesítmény jellemzőit, a tűzvédelmi
teljesítményét is, annak ellenére,
hogy azt vizsgálta e vagy sem!

1. lépés – Kockázati osztály besorolás
Tűzvédelmi szempontból nem lehet építési terméket, szerkezetet
betervezni, beépíteni, ha nem ismerem az épület, épületrész
mértékadó kockázati osztályát! (NAK, AK, KK, MK)
Ki határozhatja meg?
Kell terv és kötelező tűzvédelmi szakági tervezés
- Tűzvédelmi tervező, szakértő
Kell terv de nem kötelező tűzvédelmi szakági tervezés
- Építész tervező felelőssége, hogy ő vagy szakági tervezőt bevonva
határozza e meg
Nem kell terv – kivitelezési szerződésben van a műszaki tartalom
- A kivitelező felelőssége, hogy meglegyen határozva
Karbantartás – Üzemeltetői, tulajdonosi felelősség, hogy ismert legyen!

2. lépés az alkalmazott
építményszerkezeteknél figyelembe
vett kockázati osztály megegyezik e az
építmény mértékadó kockázati
osztályával?
Miért térhet el, s lehet szigorúbb?
- Jogszabályi előírás okán (pl. nincs meg a tűztávolság, vagy utólagos tetőtér beépítésnél a
tűzoltó felvonulási terület és MK-ból kell megépíteni,)
- Megrendelői igény (későbbi bővítés vagy funkcióváltás biztosítása miatt)
- Tervezői döntés (pl. meglévő épületnél mérlegelte a létesítmény tűzvédelmi helyzetét,
hiányosságait, vagy kereskedelmi fogalomból ez a termék felel meg, vagy valamely választott
műszaki megoldás, koncepció, funkció, nyílászáró fogadószerkezet stb. indokolja)

Figyelem!
Az építmény mértékadó kockázati
osztálya nem mindig egyezik meg a
tervezett építményszerkezet
meghatározásánál használt kockázati
osztály besorolással!

A szigorúbb a mérvadó!

Tervezői felelősség
Építész tervező
-Tervezői szerződés – tervezési program feltételeinek való megfelelés
az elvárt követelményeknek való megfelelőség igazolásának módját, az alkalmazandó szabványok vagy azokkal egyenértékű
számítási-méretezési eljárások és hivatkozások, jogszabályok, előírások, szabályzatok körét, a közmű és energia ellátási igényeket,
módokat, a szükséges szakági tervezők, szakértők körét, a tervezendő építmény használatának, üzemeltetésének, karbantartásának
feltételeit

-Szükséges engedélyek megszerzése szakhatósági, eltérési

-Szakági tervezői bevonásával felelősség megosztás egyszerű bejelentési eljárás –
mentesül ha szakági tervező bevonását

kezdeményezte, de azt megrendelő nem teljesítette
-Szakági tervező kiválasztásának felelőssége szakismerettel és jogosultsággal rendelkező
-Szakági tervezői koordináció felelőssége megfelelő szintű jogszabály ismeret szükséges!
Kérdés kivel szerződik a szakági tervező? Ha megrendelő hozza jobb ha vele!

-Tervezői művezetés felelőssége csere-bere, eltakart szerkezetek, változtatások
- Ptk. szerinti felelősség gazdaságosság, célszerű, felismerhető megrendelői igények, műszakilag
kivitelezhető

Vállalkozási szerződés
Vállalkozási szerződés a tervezői és kivitelezői szerződés
6:240. § [A megrendelő utasítási joga]
(1) A vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem
terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést
terhesebbé.
(2) Ha a megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a vállalkozó
köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére
utasítását fenntartja, a vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a
megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja. A vállalkozó
köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály
vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások
személyét vagy vagyonát.

Építési termék
Igazolás módja - Teljesítmény nyilatkozat magyar nyelven
A teljesítmény jellemzőket szabványos vizsgálatokkal határozzák meg
Milyen szabvány?
– Alkalmazható a magyar jogi környezetben pl. DIN, ÖNORM?
- Arra az alkalmazási területre vizsgálták ahova fel szeretném
használni? (Pl. A padlóburkolat nem falburkolat ☺ )
- Elégséges adatot tartalmaz a teljesítmény nyilatkozat (NPD?)
Tűzvédelmi teljesítmény rajta – Tűzvédelmi osztály – MSZ EN 13501-1

Építmény szerkezet
Igazolás módja - adott szakterület műszaki előírásai szerint
(Tűzvédelmi törvény)
-

akkreditált vizsgáló laboratórium által elvégzett vizsgálati jelentéssel vagy a
vizsgáló laboratórium ez alapján kiadott nyilatkozatával,
Eurocode szabványok alapján elvégzett tűzállósági vagy tűzvédelmi
méretezéssel,
szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium igazolása alapján
jogszabályi feltételek megléte esetén tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi
tervező nyilatkozatával

Építmény szerkezet
Igazolás módja - adott szakterület műszaki előírásai szerint
(Tűzvédelmi törvény)
-

akkreditált vizsgáló laboratórium által elvégzett vizsgálati jelentéssel vagy a vizsgáló laboratórium ez
alapján kiadott nyilatkozatával, vizsgálati

-

szabványok alapján

Eurocode szabványok alapján elvégzett tűzállósági vagy tűzvédelmi méretezéssel, statikai

méretezés alapján
-

szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium igazolása alapján vizsgálati

szabványok + kiterjesztési lehetőség (méretezés) alapján (csak
adott projektre érvényes)
-

jogszabályi feltételek megléte esetén tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nyilatkozatával

a nyilatkozatokat alá kell támasztani (méretezés, vizsgálat)

Építmény szerkezet
Igazolás módja - adott szakterület műszaki előírásai szerint
(Tűzvédelmi törvény)
- vizsgálati szabványok alapján – minősítések
-

Beépítési korlátozásokat, kötött rétegrend, beépítési feltételek…..

- statikai méretezés alapján
-

Konkrét termék paraméterek, terhek, beépítési feltételek…..

- vizsgálati szabványok + kiterjesztési lehetőség (méretezés)
alapján (csak adott projektre érvényes)
- a nyilatkozatokat alá kell támasztani (méretezés, vizsgálat)
Szerkezet építési termékekből áll! Nem csak a szerkezeti igazolásokra van szükség
hanem az építményszerkezetet alkotó építési termék igazolására is, ahol a
teljesítménynyilatkozatnak minden lényeges jellemzőt tartalmaznia kell!

Szerkezet típusa
Az OTÉK és OTSZ fogalmait kell elsősorban alapul venni,
mert azokra van a követelmény meghatározva!
tűzgátló válaszfal: tűzgátló lezárások nélkül kialakított, nem
teherhordó falszerkezet, amely - a tömör falfelületen vizsgálva az általa elválasztott helyiségek között a tűz átterjedését
meghatározott, a tűzgátló falra előírt időtartamnál rövidebb ideig
meggátolja,
Tűzgátló válaszfallal, tűzgátló fallal vagy ezeket helyettesítő
beépített tűzterjedésgátló berendezéssel kell elválasztani
a) az önálló rendeltetési egységet a szomszédos helyiségtől,
b) a hő és füst elleni védelemre kötelezett helyiséget a
szomszédos helyiségtől,
c) a menekülési útvonalat a szomszédos helyiségtől,
d) a 20 főt meghaladó befogadóképességű helyiséget a
szomszédos helyiségtől,
e) azt a helyiséget a szomszédos helyiségtől, amely esetében e
rendelet előírja.

Fontos a szerkezet típusának az ismerete az előírások kiolvasásához
Az OTÉK és OTSZ fogalmait kell elsősorban alapul
venni, mert azokra van a követelmény meghatározva!
tetőfödém: az épület legfelső szintjét felülről határoló födém,
tetőfödém tartószerkezetei: a tetőfödém mindazon
szerkezeti részei, amelyek tönkremenetele általános vagy
nagy területre kiterjedő épületomlást vagy a tetőfödém
jelentős szakaszának beomlását idézik elő, valamint a
nagytömegű - általában nem könnyűszerkezetes - teherhordó
térlefedő szerkezetek, melyek omlása egyéb szerkezeti
károkat, az alattuk lévő födémek átszakítását okozhatja; az
állandó terhelésbe valamennyi tetőréteget, valamint a
ráfüggesztett és rátett dolgok terhét is bele kell számolni,
tetőfödém térelhatároló szerkezete: a tetőfödém
tartószerkezeteire támaszkodó könnyűszerkezetes, réteges
felépítésű, legfeljebb 60 kg/m2 felülettömegű szerkezetek
(önhordó) rétegei; az állandó terhelésbe valamennyi
tetőréteget, valamint a ráfüggesztett és rátett dolgok terhét is
bele kell számolni,
külső térelhatároló fal: a homlokzatnak a külső tér, a belső
udvarnak, átriumnak, légudvarnak és légaknának az általa
határolt nyitott udvar felé néző térelhatároló fala,

Szerkezet típusa

Családi ház (OTSZ): egy vagy két lakást és a lakáshoz tartozó gépkocsitárolót,
egyéb helyiséget tartalmazó lakóépület,
Ikerház (OTÉK): két szomszédos építési telek közös oldalhatárán álló, egymástól
független épületszerkezetekkel és közműbekötésekkel megvalósított, tűzfalakkal
csatlakozó két olyan önálló épület, amely külsőleg egy épület képét mutatja.

(4) Az építési termék, építményszerkezet tűzvédelmi jellemzőit a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény alapján kell igazolni. A kivitelezési dokumentáció tűzvédelmi
munkarésze nem helyettesíti az építési termék, építményszerkezet
tűzvédelmi jellemzőit igazoló dokumentumokat.
(5) Rendszerengedéllyel rendelkező építési módszerek, a könnyűszerkezetes
technológiával készülő épületek csak akkreditált intézet által bevizsgált
technológiával és szerkezeti elemekkel, rétegrenddel, kialakítással
létesíthetőek.
A tetőtereknél előszeretettel
használt OSB lapos megoldások
akkor használhatóak, amennyiben
az adott alkalmazási területhez
rendelkezik minősítéssel!
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Teherhordó
szerkezeteket
tűzállósági
teljesítményre
a
ráfüggesztett terhek és rátett dolgok terhével együtt kell
megtervezni, méretezni, meglévő épület esetén annak
megfelelőségét ellenőrizni!!!
139. tetőfödém tartószerkezetei: a tetőfödém mindazon szerkezeti részei, amelyek
tönkremenetele általános vagy nagy területre kiterjedő épületomlást vagy a tetőfödém
jelentős szakaszának beomlását idézik elő, valamint a nagytömegű - általában nem
könnyűszerkezetes - teherhordó térlefedő szerkezetek, melyek omlása egyéb szerkezeti
károkat, az alattuk lévő födémek átszakítását okozhatja; az állandó terhelésbe
valamennyi tetőréteget, valamint a ráfüggesztett és rátett dolgok terhét is bele kell
számolni,
140. tetőfödém térelhatároló szerkezete: a tetőfödém tartószerkezeteire támaszkodó
könnyűszerkezetes, réteges felépítésű, legfeljebb 60 kg/m2 felülettömegű szerkezetek
(önhordó) rétegei; az állandó terhelésbe valamennyi tetőréteget, valamint a
ráfüggesztett és rátett dolgok terhét is bele kell számolni,

PL. Napkollektorok, napelemek, installációk
többletterhe figyelembe lett véve?

Mihez rögzítem? Tűz során állékony marad?
Fontos annak az ellenőrzése is,
hogy tűzállósági teljesítménnyel
rendelkező berendezések,
szerkezetek, (pl. hő- és
füstelvezető csatorna) csak
olyan elemekhez kerüljenek
rögzítésre, amelyek kellően
állékonyak maradnak a tűz
során, valamint egyes szerkezeti
elemek, installációk,
belsőépítészeti elemek
leszakadása tönkremenetelüket
ne okozhassa.

A szabványokról… Tudjuk olvasni!
SZABVÁNY

termékszabvány

-Anyagok
-Anyagjellemzők
-Termékek
-Termékjellemzők

vizsgálati szabvány

alkalmazási szabvány
Nem biztos, hogy
kitérnek a tűzvédelemre!

- Alapelvek, fogalmak
- Vizsgáló eljárások
- Értékelési módszerek

- Tervezés
- Kivitelezés

PÉLDA – MSZ EN 14509 - SZENDVICSPANELEK
A panelek tűzállósági határértéke függ:
•A hőszigetelés anyagától
•A panelvastagságtól
•A fegyverzetlemezek vastagságától
•Hóteher mértékétől (tetőpanelek) – EC: különleges
teherkombináció – tagországonként változó!
•A rögzítési módtól és az elemkapcsolatok
kialakításától (itt a legtöbb bizonytalanság)
•A szomszédos panelek csatlakozásától (gyakran
csak a szomszédos fegyverzetlemezek mechanikai
kapcsolatával vagy hőhatásra habosodó szalag
beépítésével válik megfelelővé!)
•A megtámasztás távolságától és nem
utolsósorban tűzállóságától (lehet a panelénál
kisebb)

KÖVETELMÉNYEK az OTSZ-ben
Tetőfödémre: A2 REI 60 – D REI 15 Fedélszék: C – D
Hőszigetelés: OTSZ 31. § (6) alapján
Koporsó födém esetén egyben lehet igazolni a REI értéket
Fa vagy fém fedélszék esetén a tartószerkezet adja az R értéket (statikai méretezés) és a
térelhatároló szerkezet az EI –t (pl. minősített gipszkarton burkolat + szigetelés).
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Tetőtér beépítés –szerkezeteit meg kell feleltetni az előírásoknak
Statika – Eurocode alapú
méretezés
Energetika – 7/2006 TNM rendelet
energetikai számítás
Páratechnika – méretezés
Tűzvédelem – OTSZ, TvMI,
Eurocode máretezés
Akusztikai

MSZ 15601-1

Szabványok – vizsgálatok
Igazolási módok
Irányelvek – pl. ÉMSZ
alátéthéjazatok
Gyártó minősítések

Tetőtér beépítés – meglévő tetőterek átalakítása esetén is!
Statika – Eurocode alapú
méretezés
Energetika – 7/2006 TNM rendelet
energetikai számítás
Páratechnika – méretezés
Tűzvédelem – OTSZ, TvMI,
Eurocode máretezés
Akusztikai

MSZ 15601-1

Szabványok – vizsgálatok
Igazolási módok
Irányelvek – pl. ÉMSZ
aéátéthéjazatok
Gyártó minősítések

lakó alaprendeltetés: lakást, szálláshelynek nem minősülő
üdülőegységet és ehhez tartozó rendeltetésű helyiségeket
tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
31. §. (6) Tetőtér-beépítés esetén a magastető
hőszigetelése
a) NAK osztályú, egy lakást tartalmazó lakóépület vagy
lakórendeltetésű önálló épületrész esetén A1-E tűzvédelmi
osztályú,
b) NAK osztályú, az a) ponttól eltérő épület, önálló
épületrész esetében A1-D tűzvédelmi osztályú,
c) AK osztályú épület, önálló épületrész esetén A1-C
tűzvédelmi osztályú és
d) KK, MK osztályú épület, önálló épületrész esetén A1-A2
tűzvédelmi osztályú legyen.

174.tűztávolság:
a külön tűzszakaszba tartozó szomszédos
építmények, szomszédos szabadtéri tárolási
egységek, szomszédos építmény és
szabadtéri tárolási egység között
megengedett legkisebb, vízszintesen
mért távolság

17. § (1) A tűz átterjedését meg kell gátolni
a) az azonos vagy szomszédos telken álló, szomszédos épületek között,
b) a szabadtéri tárolóterület tárolási egysége és a szomszédos épület
között,
c) a szabadtéri tárolóterület szomszédos tárolási egységeiből kialakított
tűzszakaszok között és
d) a speciális építmények és a szomszédos épület vagy speciális építmény
között, ha azt e rendelet előírja.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a tűzterjedés
elleni védelem biztosítható
d) azonos telken álló épületek vagy azonos telken
álló épület és szabadtéri tárolóterület tárolási
egysége esetén a homlokzat és a tető tűztávolságon
belüli részének tűzterjedés ellen védett, az
épületek tűzszakaszainak
elválasztására vonatkozó követelményeknek
megfelelő kialakításával.

Homlokzat – külső térelhatároló fal – tetőszerkezet
TvMI - Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői
TvMI –ben vannak a megfelelő műszaki
megoldások
9. melléklet
Alacsony energiaigényű épületek tűzvédelmi
szempontból megfelelő kialakítása

Termék, készlet, épület(építmény) szerkezet
Építési készlet,
ami építési termék
•
•

•

•

Betervezett (típus)
szerkezet,
ami nem építési termék

Pl. belső szerelt válaszfal készlet
(ha van egyetlen definiált gyártó)
a készlet (a legtöbb esetben) a
helyszínen épület(építmény)
szerkezetté válik
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
tartalmazhatja a készletből
összeállított szerkezet tűzvédelmi
teljesítményét
Pl. egy beépített tetőtér tetőrétegrend
NINCS TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT, mivel
nem építési termék
A szerkezetet több féle igazolási mód együttes
alkalmazásával lehet csak igazolni!

TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS – EGYÉB KÉRDÉSEK

Tűzállóságot biztosító burkolatok megfelelően felület folytonos kialakítása, a
burkolatok tűzvédő képességének figyelembe vehetősége, részletképzések (pl. tetősík
ablak káva, padláslétra stb.) Csak olyan teljesítmény jellemzőjű szigetelés
alkalmazható mögöttük ami a minősítésben szerepel!

Rigips A-99/2008. számú ÉME engedélye: Gipszkarton és gipszrost lapok
felhasználásával kialakított RIGIPS ISOVER szerelt válaszfalak és falburkolatok,
előtétfalak, álmennyezetek, tetőtérbeépítés szerkezetei
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Homlokzat – külső térelhatároló fal – OTSZ – Követelmények
Mit alkalmazunk?
ETICS (THR) vakolathordó
Burkolat
Átszellőztetett homlokzat
Függönyfal
Vázkitöltő fal ….. Stb.
Hol alkalmazzuk?
Tűzszakasz határon
Azonos tűzszakaszon belül
Tűzterjedés elleni gáton
Nyílásos homlokzaton
Nyílás nélküli homlokzaton
Tűzfalon …… stb.

23. § (1) Eltérő magasságú tűzszakaszok
csatlakozásánál tűzterjedés ellen védetten
kell kialakítani
a) a magasabb tűzszakaszhoz tartozó
homlokzatot a csatlakozástól függőlegesen
mért 10 méter magasságig (4. melléklet 1.
ábrája szerint) vagy
b) az alacsonyabb tűzszakasz tetőfelületét a
magasabb tűzszakaszhoz tartozó
homlokzattól vízszintesen mért 5 méter
távolságon belül (4. melléklet 2. ábrája
szerint).

25. § (1) Az alkalmazott homlokzati hőszigetelő anyag tűzvédelmi osztálya
a) átszellőztetett légréssel kialakított külső térelhatároló fal esetén kizárólag A1 – a
lábazat kivételével –,
b) lábazati felületen A1-E lehet.
(2) A külső térelhatároló fal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő rendszere
a) csak A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú lehet
aa) magasépületek nyílásos és nyílás nélküli külső térelhatároló falán,
ab) KK és MK osztályú épületek előrenyúló épületrészeit alulról határoló födém alsó
felületén, valamint a visszaugró épületrészei feletti, épületen kívüli teret felülről határoló
födém alsó felületén,
ac) AK, KK, MK osztályú épületek nyitott áthajtóinak és átjáróinak fal- és mennyezeti
felületein, ha ezek az egyedüli menekülési útvonalat és a tűzoltóság számára az egyetlen
megközelítési lehetőséget jelentik,
ad) tűzfalon a terepcsatlakozástól függőlegesen mért 5 méter magasságig, a lábazat
kivételével és
ae) nyílásos fallal kialakított légakna esetén,
b) A1-D tűzvédelmi osztályú lehet egyéb helyen.

Épület kockázati osztálya
Az épület funkciója
Tűzfal létesül-e?
KK-MK kockázati osztályú épületnél
van a homlokzati sík elé nyúló
épületrész?

A kockázati osztályra besorolástól függően eltérő követelmények lehetnek.
Az egyszintesnél nagyobb épület esetén ettől függ van-e követelmény.
A tűzfal terepszinttől mért 5 m magasságáig csak nem éghető (A1, A2 tűzvédelmi
osztályú) rendszer alkalmazható
KK és MK osztályú épületek előrenyúló épületrészeit alulról határoló födém alsó
felületén, valamint a visszaugró épületrészei feletti, épületen kívüli teret felülről
határoló födém alsó felületén, csak A1, A2 tűzvédelmi osztályú rendszer alkalmazható

AK, KK, MK osztályú épületek nyitott áthajtóinak és átjáróinak fal- és mennyezeti
felületein, ha ezek az egyedüli menekülési útvonalat és a tűzoltóság számára az
egyetlen megközelítési lehetőséget jelentik, csak A1, A2 tűzvédelmi osztályú rendszer
alkalma
Van az épületben légakna?
Csak A1, A2 tűzvédelmi osztályú rendszer alkalmazható légaknában
Az épület homlokzata nyílásos-e vagy B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cm-nél vastagabb hőszigetelő maggal rendelkező rendszer
nem nyílásos?
esetén tűzvédelmi célú sávok alkalmazandók.
Éghető lodzsa hátfal környezetében OTSZ 5.0. 25. § (7). szerint B-D tűzvédelmi osztályú
Készül éghető lodzsa hátfal?
rendszer nem alkalmazható.
Van a homlokzat előtt alkalmazott
A homlokzat előtt alkalmazott növényfuttató, árnyékoló vagy akusztikai szerkezeteket
növényfuttató, árnyékoló vagy
olyan módon kell kialakítani, hogy azok ne befolyásolják kedvezőtlenül a homlokzati
akusztikai szerkezet?
tűzterjedést.
Napelem elhelyezésre került a
Abban az esetben, ha az épület homlokzatán helyezik el a napelemet, az épületre
homlokzaton?
vonatkozó homlokzati tűzterjedési határértéket kell teljesíteni.
Eltérő magasságú tűzszakaszok
Nem éghető sávok beiktatása OTSZ 5.0 szerinti magasságban!
csatlakoznak e egymáshoz?
Rendelkezik az épület egyedüli
menekülési útvonatat biztosító
áthatjtóval, átjáróval?

Tűzszakaszolások
OTSZ 22. §. (2) Egymással 120 fok-nál
kisebb szöget bezáró, eltérő
tűzszakaszhoz tartozó külső
térelhatároló falfelületek esetében az
eltérő tűzszakaszhoz tartozó és
egymástól legfeljebb 5 méter távolságra
lévő falfelületet tűzterjedés ellen
védetten kell kialakítani.
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Tűzvédelmi célú sávok

Használati szabályok?
Tárolás tűztávolságon belül!
Kinek a felelőssége?

Gépészeti és villamos átvezetések
27. § (1) Az e rendelet által előírt E és I tűzállósági
teljesítménnyel rendelkező, helyiségek közötti
építményszerkezetekben a szerkezeten átvezetett
villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek átvezetési
helyein, a vezeték és az építményszerkezet közötti
résben, nyílásban, hézagban a tűz átterjedését az
átvezetéssel érintett építményszerkezetre előírt
tűzállósági teljesítmény követelmény időtartamáig
meg kell gátolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átvezetéseknél, tűzgátló
lezárás alkalmazása esetén a tűzgátló lezárást tartós
jelöléssel kell ellátni…..

Gyártói katalógusok - minősítések
Arra adnak választ, hogy a gyártó milyen alkalmazásra gyártja,
mire vizsgálta, a terméket, arra nem hogy az adott épület
vonatkozásában megfelelő e, azt a tervezőnek kell ellenőrizni?
-

-

-

A gyártók nem tartoznak felelősséggel arra vonatkozóan, hogy ellenőrizzék az
adott helyre a jogszabályi előírások szerint beépíthető e a termék! Nincs
jogosultságuk és szakértelmük sem sok esetben!
A gyártói minősítések azokat az adatokat tartalmazzák, amit a gyártó a vizsgálat
során megrendelt és nem azokat, amire a tervezőnek minden esetben szüksége
lenne!
A gyártói minősítések első lapjában ne bízzunk, a betervezés, beépítés
feltételeit is ismerjük meg!

Ahhoz, hogy egy beépítésre szánt termék megfelelőségét ellenőrizni tudjuk
tűzvédelmi szempontból, minimum az alábbi információkra van szükség.
1. Épület, épületrész mértékadó kockázati osztály (NAK, AK, KK, MK)
2. Építményszerkezetek megválasztásánál figyelembe vett kockázati osztály
(NAK, AK, KK, MK)
3. Tűzszakaszhatárok elhelyezkedése
4. Szintszám
5. Rendeltetése – helyiségek befogadóképessége – benntartózkodók
menekülési képessége
6. Menekülési útvonalak elhelyezkedése
7. Engedélyek, szakhatósági kikötések
8. Meglévő épületek esetében a tűzvédelmi hiányosságok ismerete

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv
12 témakörben készültek TvMI-k:
•Tűzterjedés elleni védelem
•Kiürítés
•Hő és füst elleni védelem
•Tűzoltó beavatkozási feltételek
•Beépített tűzjelző berendezések
•Beépített tűzoltó berendezések
•Villamos és villámvédelmi berendezések
•Számítógépes szimuláció
•Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi
Kézikönyv
•Szabadtéri rendezvények
•Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői
•Karbantartás

Homlokzat – külső térelhatároló fal – TvMI Tűzterjedés elleni védelem
TvMI – megfelelő műszaki megoldások
Tűzterjedés elleni TvMI tervezett módosításának ábrái

Ne rutinból tervezzünk!
A folyamatosan
változó jogszabályi
környezet és
minősítések okán
megnövekedett a
tervezői felelősség és
ezzel együtt a hibázási
lehetőség is!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Lestyán Mária
építésztervező szakmérnök
ROCKWOOL Hungary Kft.
Szakmai kapcsolatokért felelős igazgató
TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség
Titkár, vezetőségi tag
A1 Hőszigetelőanyag-gyártók Egyesületének elnöke

+ 36 30 474 1702
maria.lestyan@rockwool.com

