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Dr. Takács Lajos Gábor:   

Tájékoztató az Otthon Melege Programban részt vevő műszaki ellenőrök számára 

TŰZESETEK TAPASZTALATAI 

A legnagyobb tűzvédelmi problémák: 

• Lépcsőházak füstelvezetésének, 

füstmentesítésének hiánya 

• Gépészeti aknák szakaszolatlansága 

• Bejárati ajtók elégtelen tűzállósága 

Homlokzati hőszigetelés szakszerűtlen 

kivitelezése 
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MEGOLDÁSOK: KÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA UTÁN! 

Épület magassági besorolása: OTÉK 1 sz. melléklet  és 

OTSZ 1 sz. melléklet 1 sz. táblázat szerint:  

34. Építményszint: az építmény mindazon használati 

szintje, amelyen helyiség van. Nem építményszint a 

padlás, valamint az a tetőszint, amelyen a 

felvonógépházon vagy a lépcsőház felső szintjén kívül más 

helyiség nincs. 

109. Szintmagasság: az építmény főbejárata - bejárati 

előlépcsője - előtti járda szintje és az építményszint 

padlófelülete közötti függőleges távolság. 

97. Padlószint: födémszerkezetek vagy talajon fekvő 

aljzatszerkezetek járófelülete. 
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MEGOLDÁSOK: KÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA UTÁN! 

• A hőszigetelés + ablakcsere módszert felváltja a komplex szemléletet tükröző energetikai 

rekonstrukció 

• Egyetlen részleges felújítási megoldás sem akadályozhatja egy következő felújítási fázis 

megfelelő megoldását 

• Ebből az adódik, hogy az energetikai rekonstrukciót nem lehet tűzvédelmi koncepció nélkül 

szakszerűen megtervezni 

• Alapelvek: 

o Ahol a jelenlegi előírások nem teljesíthetők, ott a kiválasztott megoldás nem ronthatja 

tovább a meglévő, egyébként sem megfelelő tűzvédelmi – műszaki állapotot! 

o Gépészeti szerelőaknák rekonstrukciója! 

o Ahol az átalakítás érinti a lépcsőházat (pl. nyílászárócsere esetén), a szabályos hő- és 

füstelvezetés vagy füstmentes lépcsőház kialakítandó! 
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HOMLOKZATI TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM - KÖVETELMÉNYEK 

26. §  (1)  Homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény van 

a)  a nyílásos külső térelhatároló falszerkezettel szemben, 

b)  a B-E tűzvédelmi osztályú külső térelhatároló falszerkezettel szemben, 

c)  a légrés nélkül rögzített, szerelt B-D tűzvédelmi osztályú burkolati-, bevonati-, vakolt 

hőszigetelő rendszerek, valamint  a  légréses  A1-D  tűzvédelmi  osztályú  burkolati-,  bevonati-,  

vakolt  hőszigetelő  rendszerek alkalmazása esetén az érintett külső térelhatároló falszerkezettel 

szemben. 

(2)  A homlokzati tűzterjedési határérték vizsgálattal igazolt biztosítása helyettesíthető 

a)  az (1) bekezdés a) és b) pontja esetén homlokzati tűzterjedési gátnak megfelelő 

homlokzatkialakítással, 

b)  az  (1)  bekezdés  szerinti  esetekben  beépített  tűzterjedésgátló  berendezés  vagy  

a  homlokzati  tűzterjedési határérték-követelmény időtartamával megegyező időtartamig 

tűzállósági teljesítménnyel rendelkező külső térelhatároló fal létesítésével. 

(3)  A  külső  térelhatároló  falra  vonatkozó  homlokzati  tűzterjedési  határérték  követelménye  

az  épület  teljes magasságában a vonatkozó műszaki követelmény szerinti vizsgálattal igazoltan 

a)  földszint és legfeljebb 2 további építményszint esetén 15 perc, 

b)  földszint és legalább 3, legfeljebb 4 további építményszint esetén 30 perc, 

c)  földszint és 4-nél több további építményszint esetén 45 perc. 



HOMLOKZATI TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM - KÖVETELMÉNYEK 

(2)  A  külső  térelhatároló  fal  azonos 

tűzszakaszhoz  tartozó  szakaszát  a  homlokzati  

tűzterjedés  elleni  védelem biztosításával kell 

kialakítani, kivéve 

a)  az A1 és A2 tűzvédelmi osztályú, nyílás nélküli 

külső térelhatároló falat, 

b)  a nyílásos homlokzat nyílás nélküli lábazati falát, 

c)  az egy légteret képező helyiséghez tartozó 

homlokzatrészeket, 

d)  az egyszintes épületet, 

e)  a földszinttel és legfeljebb két további 

építményszinttel rendelkező 

ea)  egy lakásos lakóépületet, 

eb)  szálláshelynek nem minősülő üdülőt és 

f)  az  A1  vagy  A2  tűzvédelmi  osztályú,  légrés  

nélküli  burkolati-,  bevonati-,  vakolt  hőszigetelő  

rendszerek alkalmazásakor a homlokzati tűzterjedés 

elleni gát kritériumait kielégítő külső térelhatároló 

falat. 

MSZ EN 14800:6-2009 – a hazai 

vizsgálati szabvány: belső tűzhatás 

kilépését modellezi a homlokzatra 
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25. §   (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. 
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(3)  Nem  nyílásos  külső  térelhatároló  falakon  a  (2)  bekezdés a) pontjában  foglaltak  

kivételével  B-E  tűzvédelmi osztályú,  10  cm-nél  vastagabb  hőszigetelő  maggal  

rendelkező  B-D  tűzvédelmi  osztályú  burkolat,  bevonat  és egyéb homlokzati vakolt 

hőszigetelő rendszer akkor alkalmazható, ha a nyílásos külső térelhatároló falfelületeken 

általánosan  alkalmazott  burkolattól,  bevonattól,  hőszigetelő  rendszertől  A1  vagy  A2  

tűzvédelmi  osztályú hőszigeteléssel rendelkező, legalább 20 cm szélességű tűzvédelmi célú 

sávval határolják el. 
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(4)  A B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cm-nél 

vastagabb hőszigetelő maggal rendelkező 

burkolati bevonati és egyéb vakolt  

hőszigetelő rendszereket az a) vagy b) pont 

szerinti megoldás közül az egyikkel kell 

megvalósítani: 

a)  a  homlokzati  nyílászárók  felett  mindenütt  

legalább  20  cm  magasságú,  legalább  90  

kg/m 3   testsűrűségű, A1  vagy  A2  tűzvédelmi  

osztályú  anyagból  tűzvédelmi  célú  sávot  kell  

elhelyezni  az  általános  homlokzati felületen 

alkalmazott hőszigetelő anyag helyett és azzal 

legalább azonos vastagságban, amelynek 

a nyílás alapszerkezetének mindkét oldalán 

legalább 30 cm-rel túl kell nyúlnia; az A1 vagy 

A2 tűzvédelmi osztályú anyagból  készülő  

tűzvédelmi  célú  sáv  és  a  nyílászáró  között  

B-E  tűzvédelmi  osztályú  hőszigetelés  nem 

alkalmazható, 

Forrás: Technisches Systeminfo 

Wärmedämm-Verbundsysteme zum Thema 

Brandschutz, WDV Systeme   Fachverband 

Wärmedämm-Verbundsysteme E. V.  
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(4)  A B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cm-nél 

vastagabb hőszigetelő maggal rendelkező 

burkolati bevonati és egyéb vakolt  

hőszigetelő rendszereket az a) vagy b) pont 

szerinti megoldás közül az egyikkel kell 

megvalósítani: 

a)… 

b)  az a) pont szerinti anyagú, magasságú 

tűzvédelmi célú sáv a homlokzati nyílások felett 

megszakítás nélkül végighúzódóan is 

kialakítható, ha a homlokzati nyílás 

alapszerkezetének felső és a felette lévő, 

tűzvédelmi célú sáv alsó éle közötti távolság 

legfeljebb 50 cm távolság, és a sáv 

kialakítására szintenként kerül sor. 

 

A kép Németországban készült, ott a 

tűzvédelmi célú sáv kétszintenként szükséges. 
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(5)  A B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cm-nél vastagabb hőszigetelő maggal rendelkező burkolati, 

bevonati és egyéb vakolt hőszigetelő  rendszerek  alkalmazása  esetén,  ha  a  homlokzati  

nyílászáró  a  hőszigetelés  síkjába  esik,  a  homlokzati nyílászárók körül mindenütt legalább 20 

cm szélességű, legalább 90 kg/m 3  testsűrűségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból 

tűzvédelmi célú sávot kell elhelyezni az általános homlokzati felületen alkalmazott hőszigetelő 

anyag helyett és azzal legalább azonos vastagságban. 

Forrás: Technisches Systeminfo Wärmedämm-Verbund-

systeme zum Thema Brandschutz, WDV Systeme 

Fachverband Wärmedämm- Verbundsysteme E. V.  
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HOMLOKZATI TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM - MEGOLDÁSOK 

Dr. Takács Lajos Gábor:   

Tájékoztató az Otthon Melege Programban részt vevő műszaki ellenőrök számára 



GÉPÉSZETI AKNÁK FELÚJÍTÁSA - MEGOLDÁSOK 
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Az egy tűzszakaszt kiszolgáló villamos vagy gépészeti szerelőakna tűzterjedés elleni védelmére 

alkalmas kialakítású, ha 

• a födém síkjában vagy a határoló fal síkjában biztosított a tűzterjedés elleni védelem, továbbá 

• kialakításánál, helyigényének megállapításánál figyelembe veszik a tűzgátló lezárások 

szakszerű kivitelezéséhez, karbantartásához szükséges helyigényt. 

1 tűzszakaszt vagy több 

tűzszakaszt szolgál ki egy 

villamos vagy gépészeti 

szerelőakna?  

→ tűzvédelmi koncepció  

     jelentősége! 



GÉPÉSZETI AKNÁK FELÚJÍTÁSA - MEGOLDÁSOK 
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Tájékoztató az Otthon Melege Programban részt vevő műszaki ellenőrök számára 

1. megoldás: gépészeti vagy villamos szerelőakna a födém síkjában biztosított tűzterjedés elleni 

védelemmel: az aknán belül a gépészeti, villamos vezetékrendszerek közötti hézagokat a 

födémek síkjában az adott födémre előírt tűzállósági teljesítmény-követelménynek megfelelő 

tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszerrel zárják le 



GÉPÉSZETI AKNÁK FELÚJÍTÁSA - MEGOLDÁSOK 

Dr. Takács Lajos Gábor:   

Tájékoztató az Otthon Melege Programban részt vevő műszaki ellenőrök számára 

2. megoldás: gépészeti vagy villamos szerelőakna a határoló fal síkjában biztosított tűzterjedés 

elleni védelemmel: az akna határoló falának igazolt tűzvédelmi teljesítményei elérik az adott 

födémre előírt tűzvédelmi teljesítmény-követelményeket. Ekkor a födémek vonalában nem 

szükséges az akna belső terének szakaszolása, a felületfolytonos védelem biztosítására azonban 

az aknafalba kerülnek a gépészeti és villamos vezetékek tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszerei 



GÉPÉSZETI AKNÁK FELÚJÍTÁSA - MEGOLDÁSOK 

Dr. Takács Lajos Gábor:   

Tájékoztató az Otthon Melege Programban részt vevő műszaki ellenőrök számára 

Födém síkjában kiépíthető lezárás – Dunamenti Tűzvédelem Zrt. termékrendszere 

• Előnyök: kedvező ár, együtt bevizsgált rendszer, az aknafal kisebb tűzállóságú 

• Hátrányok: a födémsíkban történő tűzgátló lezárásokhoz egy aknához tartozó összes lakó 

együttműködése szükséges, a hőhatásra habosodó laminátum a szellőző csatlakozásánál 

elkoszolódhat, reakciója lassabb egy hagyományos (ám drágább) tűzcsappantyúnál, 

továbbá nem a födém síkjában lévő tűzgátló megszakítás vonalában van, csak az egész 

akna rekonstrukciójánál alkalmazható 



LÉPCSŐHÁZI HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉS, LÉGPÓTLÁS 

Dr. Takács Lajos Gábor:   

Tájékoztató az Otthon Melege Programban részt vevő műszaki ellenőrök számára 

Cél: a menekülés, mentés, a beavatkozás 

védelme  

Mérték: az alapterület 5 %-a, de legalább 1 m2 

hatásos nyílásfelület 

Légpótlás: az elvezetéssel azonos mérték 

Gépi berendezés: minden számított m2 

gravitációs hő- és füstelvezető felületre 2 m3/sec 

Elhelyezés: hő- és füstelvezető a legfelső 

szinten, légpótló a legalsó vagy a kijárati szinten  

Probléma: kürtőhatás (ahhoz, hogy a füst a 

legfelső ponton távozzon, telíti a lépcsőházat) 

ezért 14 m szintmagasság fölött füstmentes 

lépcsőházat kell létesíteni 



LÉPCSŐHÁZI HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉS, LÉGPÓTLÁS 

Dr. Takács Lajos Gábor:   

Tájékoztató az Otthon Melege Programban részt vevő műszaki ellenőrök számára 

Ablak + nyitómotor = hő- és füstelvezető? Előfeszített rendszer tartómágnessel? Egyéb 

barkácsolt megoldások? Épületszerkezeti, kivitelezési problémák: 

• Egyéb teljesítményjellemzők romlása: légzárási, hőszigetelési, vízzárási problémák 

• Szél be tudja nyomni a szárnyat - beázás 

• Szél idején ha kinyit, nehéz visszacsukni (nem követelmény az MSZ EN 12101 szerint) 



LÉPCSŐHÁZI HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉS, LÉGPÓTLÁS 

Dr. Takács Lajos Gábor:   

Tájékoztató az Otthon Melege Programban részt vevő műszaki ellenőrök számára 

Ablak + nyitómotor = hő- és füstelvezető? Előfeszített rendszer tartómágnessel? Egyéb 

barkácsolt megoldások? Épületszerkezeti, kivitelezési problémák: 

• Egyéb teljesítményjellemzők romlása: légzárási, hőszigetelési, vízzárási problémák 

• Szél be tudja nyomni a szárnyat - beázás 

• Szél idején ha kinyit, nehéz visszacsukni (nem követelmény az MSZ EN 12101 szerint) 



LÉPCSŐHÁZI HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉS, LÉGPÓTLÁS 

Dr. Takács Lajos Gábor:   

Tájékoztató az Otthon Melege Programban részt vevő műszaki ellenőrök számára 
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BEJÁRATI AJTÓK 

Dr. Takács Lajos Gábor:   

Tájékoztató az Otthon Melege Programban részt vevő műszaki ellenőrök számára 

36. § (2)  Lakó  vagy  üdülő  rendeltetés  esetén  a  NAK  osztály  kivételével  a  zárt  folyosóra,  

menekülési  útvonalra  vagy lépcsőházba  nyíló  lakossági  tárolók  ajtói  legalább  D  tűzvédelmi  

osztályú  és  EI2 30-C  tűzvédelmi  teljesítményűek  

legyenek. 

(3)  Lakó rendeltetés esetén, a NAK és az AK osztály kivételével a zárt közép vagy oldalfolyosóra, 

menekülési útvonalra vagy lépcsőházba nyíló lakások ajtói legalább D tűzvédelmi osztályú és         

EI2 30 tűzvédelmi teljesítményűek legyenek. 
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