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Köszönetnyilvánítás 
 
 
Ezúton is szeretném megköszönni az alábbi kollégáknak a dolgozat elkészültének hosszú évei 
alatt nyújtott támogatását és segítségét: 
 
• Dr. Becker Gábor tanszékvezetı egyetemi tanárnak a türelmet és irányítást. 
 
• dr. Lányi Erzsébetnek és Dr. Zöld Andrásnak kitartó segítségüket az eltelt 13 évben. 
 
• Kuntner Ferenc okl. építészmérnöknek az ábrák magas színvonalú megrajzolását. 
 
Továbbá szeretném megköszönni a szakmai segítséget és támogatást az alábbi kollégáknak is 
(ABC sorrendben): 
 
• Dr. Bánky Tamás, az ÉMI Kht. tudományos igazgatója, korábban a Tőzvédelmi Tudomá-

nyos Osztály vezetıje; 
• Csuba Bendegúz tőzoltó ezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság Megelı-

zési és Piacfelügyeleti Fıosztályának vezetıje; 
• Heizler György tőzoltó ezredes, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fı-

igazgatója, a Védelem folyóirat fıszerkesztıje; 
• Geier Péter, az ÉMI Kht. tudományos fımunkatársa, korábban az ÉMI Kht. Tőzvédelmi 

Tudományos Osztályának vezetıje; 
• Kiss-Guczi Péter, a disszertációban felhasznált számos fénykép forrásaként megjelölt 

www.langlovagok.hu portál fıszerkesztıje; 
• Kiss Levente tőzvédelmi mérnök, tőzoltó ırnagy; 
• Király András tőzvédelmi mérnök, igazságügyi szakmérnök; 
• Mészáros János okl. mérnök és okl. tőzvédelmi mérnök; 
• Szikra Csaba okl. gépészmérnök; 
• Wagner Károly tőzvédelmi mérnök, tőzoltó ırnagy. 
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1. BEVEZETÉS 
 
1.1. A kutatási téma meghatározása 
 
A disszertációmban az épületszerkezettan és a tőzvédelem határterületével, az épületen belüli 
tőzszakaszok kialakításával és térbeli elválasztásával foglalkozom. Ezen belül az alábbi témá-
kat dolgoztam ki: 
• A tőzszakaszolási célok és a tőzszakaszok elválasztására szolgáló épületszerkezetek, épí-

tési termékek osztályozása, valamint egyes definíciók pontosítása; 
• A tőzszakaszok térbeli elrendezésére vonatkozó építészeti, épületszerkezeti és tőzvédelmi 

szabályok összegyőjtése; 
• A teherhordó tőzterjedést gátló alapszerkezetek elvi tervezési szabályainak összegyőjtése a 

tőzterjedés megakadályozása szempontjából; 
• A tőzszakasz-határokat kiegészítı tőzterjedést gátló építési termékek, épületszerkezetek 

alkalmazására vonatkozó általános szabályok összegyőjtése, szerkezeti részletrajzokkal il-
lusztráltan; 

• Végül a tőzszakaszolás módjára és alkalmazására vonatkozó javaslatok összeállítása spe-
ciális területen, a több építményszinttel rendelkezı akadálymentes épületek megfelelı biz-
tonságára. 

 
1.2. A témaválasztás indoklása 
 
A tőzterjedés elleni védekezés a települések megjelenésével egyidejő, épületen belüli tőzterje-
dést gátló szerkezetek kialakítása azonban csak a XIX. század végétıl jelenik meg. Napjaink-
ban az épületeken belüli tőzszakaszolást, a tőzterjedést gátló szerkezetek alkalmazását az 
alábbi indokok teszik különösen aktuálissá: 
• Megjelentek és elterjedtek különösen nagymérető épületek, amelyek jelentıs alapterület-

tel, jelentıs vízszintes és magassági méretekkel rendelkeznek (pl. plázák, szállodák, multi-
funkcionális kulturális és sportlétesítmények stb.). Ezekben egy tőz a nagy magasságkü-
lönbség és a jelentıs méretek együttes hatására tőz esetén erıs huzathatást és gyors tőzter-
jedést eredményezhet, amely a tőzoltást végzıket nem vagy csak nagyon nehezen megold-
ható feladatok elé állíthatja. 

• Az épületek nagy része ma egymástól jelentıs mértékben eltérı tőzkeletkezési és tőzterje-
dési veszélyességő funkciót tartalmaz (ún. vegyes rendeltetéső épületek). 

• Az új épületek mellett jelentıs felújítási, rekonstrukciós feladat vár ránk, elsısorban a 
XIX sz. végén – XX. sz. elején létesült épületállomány és a XX sz. második felének iparo-
sított technológiával megvalósított épületei állítják jól körülhatárolható, utólagos tőzsza-
kaszolási feladatok elé a szakmát.  

• A nagymérető és vegyes rendeltetéső épületek gyakran tömeges emberi tartózkodásra 
szolgálnak, nagyforgalmúak, mozgáskorlátozottak befogadására is alkalmasak. A tömeges 
emberi jelenlét egy szabadon terjedı tőz esetén pánikot eredményezhet. 

 
Fentiekhez járul a használati tárgyak között a mőanyagok (polimerek, szintetikus anyagok) je-
lentıs mértékő térhódítása, amely a helyiségek, tőzszakaszok, épületek tőzterhelését jelentı-
sen megnöveli. 1 kg fa elégésekor 16,75 MJ energia szabadul fel,  polietilén és polipropilén 
elégésekor az égéshı 46,47 MJ/kg, polisztirolnál 40,61 MJ/kg. Az építészeti adottságok válto-
zása mellett tehát a tőzterhelés növekedése is jellemzi korunkat. 
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Az elızıekben említett körülmények mellé az 1990-es évektıl fokozatosan megjelenı új épí-
tıanyagok, épületszerkezetek és a szárazépítési rendszerek elterjedése szintén szükségessé te-
szi átgondolni a tőzszakasz-határok kialakítását. A szerelt szakipari szerkezetek tőzeseti visel-
kedése gyakran alapvetıen eltér a hagyományos építıanyagokétól, fıként azért, mert a tőzál-
lóságukat gyakran egy meghatározott réteg biztosítja, amelynek folytonossága alapvetı a be-
épített szerkezet tényleges tőzeseti teljesítıképességében. 
 
Mindehhez járul, hogy a bekövetkezett tőzesetek vizsgálata során általában a tőzkeletkezés 
körülményeit, a személyi felelısséget és a tőzoltás szakszerőségét vizsgálják. Igen ritkán vizs-
gálják az épületen belüli tőzterjedés építészeti tőzvédelmi adottságait, korlátait, illetve az épü-
letszerkezetek tőz kiterjedésében játszott szerepét. Ilyen vizsgálatot végzett a Budapesti Mő-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Debrecen, Fényes udvar 6 sz. alatti lakóépület 2007. 
február 26-án bekövetkezett tőzesetével kapcsolatban (készítették: Szikra Csaba témafelelıs, 
Király András és Takács Lajos Gábor).  
 
Összefoglalva a tőzszakaszok egymástól történı elválasztásának módjait, a tőzszakasz-
határok kialakításának újra gondolását és a következtetések levonását az alábbiak indokolják: 
• A helyiségek, tőzszakaszok, épületek tőzterhelésének növekedése mőanyag használati tár-

gyak terjedésének köszönhetıen; 
• Az építési szokások és az új épülettípusok megjelenésével változó tőzveszély; 
• Valamint az 1990-es évek elejétıl fokozatosan megjelenı új építıanyagok, építési termé-

kek és a szárazépítés térhódítása, ezen anyagok, szerkezetek hagyományos szerkezetektıl 
eltérı tőzállósági sajátosságai. 

 
1.3. A szakirodalom áttekintése 
 
Magyarországon 1936-ban jelent meg utoljára olyan átfogó, építészeti tőzvédelemmel foglal-
kozó könyv, amelyben tőzszakaszok kialakítására vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeret-
anyag is szerepelt. Egyes kiadványokban megjelentek tőzvédelmi vonatkozású fejezetek (pl. 
Szárazépítési kézikönyv, Iparosított technológiával készült épületek felújítása, Könnyőszerke-
zetes épületek, technológiák), azonban az építészeti (passzív) tőzvédelemmel kapcsolatos át-
fogó könyvet nem adtak ki. Az értékelhetı, tőzvédelemmel foglalkozó fejezetet tartalmazó 
fontosabb kiadványok az alábbiak: 
1. Szárazépítési kézikönyv. Szerkesztette Wiesner György, kiadó: Gyorsjelentés Kiadó Kft., 

Budapest, 1999. ISBN: 963 86032 1 6, 3.1. fejezet, pp.33-43, szerzı: Dr. Bánky Tamás. 
2. Iparosított technológiával készült épületek felújítása. Szerkesztette Csermely Gábor, ki-

adó: ÉMI Kht., Budapest, 2005. ISBN 963 218 869 1., 11. fejezet, pp:63-64, szerzı: Érces 
Ferenc. 

3. Könnyőszerkezetes épületek, technológiák. Szerkesztette Csermely Gábor, kiadó: TERC 
Kft., Budapest, 2005. ISBN 963 9535 30 3., 4.2. fejezet, pp:110-116, szerzı: Geier Péter. 

4. Takács Lajos Gábor, Király András: Tetıterek tőzvédelmi kérdései. Tetıszerkezetek A-tól 
Z-ig. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., 2003-2006. 3.3.7, 3.4.4. (3.4.4.1. – 3.4.4.8) fejeze-
tek. pp 97. Szerkesztı: Dr. Tóth Elek. Ebben a kiadványban egy teljes fejezet szól a tőz-
szakaszok kialakításáról és térbeli elválasztásáról. 

5. Takács Lajos Gábor, Király András: A felújítások tőzvédelmi szempontjai. Panelfelújítás 
gyakorlati kézikönyve. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft, 2007. február. 6.2.7. fejezet, pp 
32. Szerkesztı: Dr. Osztroluczky Miklós. 
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A tőzszakaszokkal, tőzterjedést gátló szerkezetekkel foglalkozó nemzetközi szakirodalom a 
hazainál jóval szélesebb körő, ezek azonban nem tudományos igényességgel, rendszerezettek, 
hanem egyes fejezetekbe foglalva, általában ismeretterjesztı jellegőek. A nemzetközi szakiro-
dalmat jellemzıen tőzvédelmi célú nemzeti vagy regionális szövetségek gondozzák (pl. 
EGOLF, NFPA, FCIA stb.). Az utóbbi évek nemzetközi kutatásainak eredményei a tőzszaka-
szok kialakítását, a tőzterjedést gátló szerkezeteket is csak részletekben érintették (pl. FIRE-
TECH). A disszertációmhoz kapcsolódó kutatási zárójelentéseket, külföldi publikációk az 
alábbiak: 
6. Fire Protection Compartmentation “Purple Book” February, 2004. Volume: 22 Issue: 

1 ISSN 0263-080X 
7. Fire Protection Handbook®, 20th Edition, 2008, National Fire Protection Association, 1 

Batterymarch Park Quincy, Massachusetts, USA (www.nfpa.org) 
8. Firestop Constructors International Association 4415 W. Harrison St., #436 Hillside, IL 

60162 (www.fcia.org); 
9. Stavební Konstrukce. Jan Šístek, Prag, 2008, illetve ennek angol nyelvő fordítása. 
10. FIRE-TECH. Fire Risk Evaluation To European Cultural Heritage.Users Guide, April 

2005. Publisher: Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmteoverdracht, 
Department of Flow, Heat and Combustion Mechanics, ISBN 908098521X.  

11. A Practical Approach To Protection of People with Disabilities In or Near Buildings 
During a Fire, or Fire Related Incident, Mr. C. J. Walsh B Arch MRIAI MIBCI MIFS 
MIFireE Architect, Fire Engineer & Technical Controller, © Sustainable Design Interna-
tional Ltd. 1997-2002, © Sustainable Design International Ltd. 1997-2002. Ez a publiká-
ció a 8. tézishez (a disszertáció 8. fejezetéhez) kapcsolódik. 

 
A tőzszakaszokkal, tőzterjedést gátló szerkezetekkel kapcsolatos hazai kutatások és publiká-
ciók között a legmagasabb szintet az ÉMI Kht. Tőzvédelmi Tudományos Osztálya képviseli. 
Az ÉMI Kht. részt vett több nemzetközi kutatási projektben is (pl. FIRE-TECH), illetve euró-
pai harmonizált eljárás hiányában kifejlesztett egy, a tőzszakaszok elválasztásánál is lényeges 
homlokzati tőzterjedési vizsgálatot, amelyet Európában egyedülállóként, nyílászárókkal ellát-
ható, épületléptékő homlokzaton végeznek. Az ÉMI Kht. tagja több nemzetközi tőzvédelmi 
szervezetnek, így az európai tőzvizsgáló és minısítı intézeteket tömörítı EGOLF szervezet-
nek is. Az ÉMI Kht. tudományos igazgatója, Dr. Bánky Tamás, maga is hosszú ideig a Tőzvé-
delmi Tudományos Osztály vezetıje volt. Az ÉMI Kht. munkatársainak az értekezésemhez 
kapcsolódó, az utóbbi években megjelent publikációi közül az alábbiakat emeltem ki: 
12. Az ÉMI Kht. Központi Laboratóriumának vizsgáló tevékenysége. Dr. Bánky Tamás, ÉMI 

Kht. tudományos igazgató, elhangzott az Építésfelügyeleti Szakmai Napon, 2006. július 5-
én. 
http://www.emi.hu/Webadatbazisok/Publikaciok.nsf/Publikaciok2/E7AC0247716852DE
C12571A3003C2490?OpenDocument  

13. A tőzvédelmi osztályozási rendszer az új európai uniós vizsgálati módszerei. Parlagi Gás-
párné, ÉMI Kht. Tőzvédelmi Tudományos Osztály, 2005. április 9., Építési Piac, 2005. 2. 
sz. 23-24. p. 
http://www.emi.hu/Webadatbazisok/Publikaciok.nsf/Publikaciok2/08A7915CA7495E22C
1257046003856EA?OpenDocument  

14. A függıleges homlokzati tőzterjedési gát méretének meghatározása homlokzati tőzterje-
dési vizsgálatsorozattal. Mezei Sándor, ÉMI Kht. Tőzvédelmi Tudományos Osztály, 2005. 
április 9.  
http://www.emi.hu/Webadatbazisok/Publikaciok.nsf/Publikaciok2/47F3EEE612BFE002C
1257004002CBC84/$File/Publ_2005_MezeiSGyula.pdf 
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Magyarországon az elmúlt években számos tőzszakaszokkal, illetve tőzgátló szerkezetekkel 
foglalkozó szakcikk jelent meg a legnagyobb hazai tőzvédelmi folyóiratban, a Védelem címő 
kiadványban, illetve annak honlapján (www.vedelem.hu). Az itt megjelent, a disszertációm-
hoz kapcsolódó publikációkat az alábbiakban győjtöttem össze. 
15. Pusztító homlokzattőz Berlinben. Szerzı: Albrecht Broemme. Ez a tanulmány a disszertá-

ció 1.2. sz. mellékletében olvasható tőzeset leírás forrása. 
http://www.vedelem.hu/letoltes/tanulmany/tan50.pdf  

16. Minden szint égett a debreceni panelház tőzeseténél. Szerzı: Vida László. Ez a tanulmány 
szorosan kapcsolódik a dolgozat 1.3. sz. mellékletét képezı debreceni tőzeset leírásához.  
http://www.vedelem.hu/letoltes/tanulmany/tan91.pdf  

17. A tőzvédelem mőemlékvédelmi szempontjai. Szerzı: Heizler György, újszerő javaslatokat 
tartalmaz egyes mőemlékek tőzszakaszolásának módjára.  
http://www.vedelem.hu/letoltes/tanulmany/tan104.pdf  

18. Tőz- és füst terjedése panelépületben: panel épület tőzvédelmi helyzetének elemzése szá-
mítógépen futó matematikai tőzmodellel. Szerzı: Szilágyi Csaba, 2008/1. Ez a tanulmány 
szorosan kapcsolódik a disszertáció 1.3. sz. mellékletét képezı debreceni tőzeset leírásá-
hoz. 
http://www.vedelem.hu/letoltes/tanulmany/tan137.pdf  

19. Mozgáskorlátozott személyek menekítése. Szerzı: Heizler György. Az 51 oldalas tanul-
mány az 1980-as években, korát megelızıen készült, elsıként veti fel a tőzgátló szerkeze-
tek szerepét a mozgáskorlátozottak menekülésében, mentésében. Ez a publikáció a 8. té-
zishez (a disszertáció 8. fejezetéhez) kapcsolódik. 
http://www.vedelem.hu/letoltes/tanulmany/tan55.pdf  

 
A Védelem online honlapján találhatók a tézisfüzet 8. fejezetében felsorolt, a doktori disszer-
tációmhoz kapcsolódó, közremőködésemmel készített cikkek, publikációk nagyobbik része is. 
 
1.4. A dolgozat témájához kapcsolódó szakmai tevékenységem bemutatása 
 
Építészeti tőzvédelemmel már az egyetemi diplomám megszerzését megelızıen foglalkoz-
tam. A fıbb állomások az alábbiak voltak: 
• 1993-tól 2007-ig szakértı cég, a Mérnöki Tanácsadó Kft. alvállalkozójaként folyamatosan 

készítettem biztosítási kockázatelbírálási szakvéleményeket, amelyek jelentıs részben tőz-
kockázat elemzésekbıl és értékelésekbıl álltak. 

• 1995-tıl, diplomavédésem évétıl a Budapesti Mőszaki Egyetem Építészmérnöki Kar 
Épületszerkezettani Tanszékének Ph.D. hallgatója voltam. Ebben a minıségben 1997-ben 
állítottam össze Tőzvédelmi segédlet címen építészmérnök hallgatóknak szánt egyetemi 
segédletet. Még ugyanebben az évben beindítottam a Tőzvédelem c. választható tantár-
gyat, amely építészeti tervezéssel kapcsolatos tőzvédelmi tervezési feladatokkal ismerteti 
meg a hallgatóságot. 

• 1998-tól folyamatosan az Ybl Miklós Fıiskola Önálló Tőzvédelmi Intézetében, majd a 
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tőzvédelmi és Biztonságtechnikai 
Intézetében (tanszékvezetı: Dr. Beda László) oktatom a nappali és levelezı tőzvédelmi 
mérnökhallgatókat kezdetben 1, jelenleg 2 féléven keresztül magasépítésre. A képzésen 
belül ma az elsı félévi épületszerkezeti enciklopédiát a tőzvédelmi vonatkozások, a tőz-
eseti viselkedések egyidejő ismertetésével adom elı, míg a második félévben speciális, 
tőzvédelmi célú épületszerkezetek oktatását végzem. 

• 2005-ben az Épületszerkezettani Tanszék által indított rekonstrukciós szakmérnöki kép-
zésben szintén külön tantárgy keretén belül adtam elı tőzvédelmet. 
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• 2006-tól a kolozsvári Transylvania Trust Alapítvány kezdeményezésére indított Épített 
Örökség Felújítására Szakosító Posztgraduális Oktatás keretén belül tartok tőzvédelmi 
elıadásokat.1 

 
A magyarországi elıírások felülvizsgálatára az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelıség 
Megelızési és Piacfelügyeleti Fıosztálya (fıosztályvezetı-helyettes, majd fıosztályvezetı: 
Csuba Bendegúz tőzoltó ezredes) által koordinált jogszabályalkotói tevékenység során nyílt 
mód 2004-2005. során. Ennek során a 2/2002 (I.23.) BM rendelet és a 26/2005 (V.28.) BM 
rendelettel módosított, 35/1996 (XII.29.) BM rendelettel kiadott Országos Tőzvédelmi Sza-
bályzat uniós harmonizációját végzı 7 sz. bizottság 2 sz. albizottságának (A tőzállósági foko-
zat meghatározása, épületszerkezete tőzvédelmi követelményei, tőzterjedés megakadályozása 
épületen belül) vezetésével voltam megbízva. A dolgozatban részletesen kifejtett tézisek egy 
részét a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott jogszabályban, illetve annak 2009. során vár-
ható módosításában érvényesítettem. Jelen dolgozat célja egyben a jogszabály gyakorlati al-
kalmazásához alátámasztó segédanyag szolgáltatása, továbbá a jogszabályok késıbbi fejlesz-
téséhez iránymutatás. 
 
A 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel megjelent Országos Tőzvédelmi Szabályzat 5 sz. részének 
közremőködésemmel létrehozott fejezeteit a dolgozat mellékleteként csatoltam. 
 
1.5. A dolgozat céljai 
 
Doktori értekezésem céljai: 
 
2.1. A meglévı ismeretek és a saját kutatási eredményeim alapján a tőzszakaszokkal kapcso-

latos fogalmak rendszerezése és csoportosítása az alábbiak szerint: 
• Az épületeken belüli tőzterjedés meggátlása céljainak osztályozása, ezen belül az élet-

védelmi és a vagyonvédelmi feladatok kategorizálása; 
• A tőzszakasz-határok épületszerkezeteinek osztályozása a tőzterjedési módok szerint. 

 
2.2. A tőzvédelemmel foglalkozó szakemberek és az építészek részére a tőzszakaszok terve-

zésével, kivitelezésével, üzemeltetésével kapcsolatos meglévı ismeretek és saját kutatása-
im összefoglalása, különös tekintettel a közremőködésemmel kidolgozott 9/2008 (II.22.) 
ÖTM rendelettel közreadott Országos Tőzvédelmi Szabályzatban közremőködésemmel 
megjelent új követelményekre.  

 
2.3. Akadálymentes épületekben a tőzszakaszolás alkalmazására tett javaslatokkal növelni 

azok tőzeseti biztonságát, különös tekintettel a mozgásukban és a cselekvıképességükben 
korlátozottak menekülési képességeire. 

 
A dolgozat igyekszik pótolni az építészeti tőzvédelem témakörén belül a tőzszakaszokra vo-
natkozó hazai publikációkban mutatkozó hiányt, és mellette szándékaim szerint az Országos 
Tőzvédelmi Szabályzatban, 2008-ban megjelent, részben közremőködésemmel összeállított új 
elıírások elméleti indoklásaként és gyakorlati alátámasztó segédanyagaként is értelmezhetı. 

                                                           
1  A képzést a Román Oktatási Minisztérium 4223/1998 sz. rendelete alapján indították, tartalmát az Oktatási Minisztérium 

által jóváhagyott tantervet az alapítvány munkatársai állították össze, figyelembe véve romániai és külföldi szakemberek 
javaslatait, valamint az ICOMOS Nemzetközi Oktatási Bizottságának irányelveit (Guidelines on Education and Training 
in the Conservation of Monuments, Ensembles and Sites - Fifth Revised Draft, May 11, 1992). Vezetıje Dr. Szabó Bá-
lint. 
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1.6. A kutatás módszere 
 
A kutatás módszere: 
• A hazai és nemzetközi, vonatkozó szakirodalom részletes tanulmányozása és feldolgozása 

(tudományos publikációk, konferencia elıadások, illetve a nyugat-európai és az USA épü-
letek tőzvédelmére vonatkozó szabályozása). 

• Akkreditált laboratóriumokban végzett tőzvédelmi vizsgálatok tanulmányozása, különös 
tekintettel az ÉMI Kht. által kifejlesztett, hazai homlokzati tőzterjedési határérték-
vizsgálatokra. 

• Megvalósult tőzterjedést gátló szerkezetek megfelelıségének ellenırzése (különösen az 5. 
és a 7. fejezetben leírtakra vonatkozóan). 

• Megtörtént hazai és nemzetközi tőzesetek részletes elemzése, különös tekintettel a tőzter-
jedés módjára. 

 
A megtörtént tőzesetek elemzését az alábbiak szerint végeztem el (fontossági sorrendben): 
• Szakértıi vélemények készítése során, a helyszínen végzett saját vizsgálataim; 
• A www.langlovagok.hu portálon közölt tőzesetek káreseti leírásának és fotóanyagának ki-

értékelése; 
• 1993 és 2007 között végzett biztosítási, kockázat-elbírálási tevékenységem, amelynek so-

rán számos üzemelı közösségi, ipari, mezıgazdasági és tárolási létesítmények tőzkockázat 
elemzését végeztem el. Az általam felállított tőzeseti modellek ellenırzésére azokban az 
esetekben került sor, amikor a kockázat-elbírálási tevékenységemet követıen a létesít-
ményt tőzkár érte (pl. a budapesti Plastinnova Kft. 1995. januári, vagy a körmendi World 
Proteins Kft. sajtgyárának 2007. április 27-i tőzesete). 

• Tőzvizsgálati szakértık által vizsgált tőzesetek leírásainak és fotóanyagának kiértékelése. 
 
1.7. A dolgozat lehatárolása 
 
Jelen dolgozatban az alábbi témákkal nem foglalkozom: 
• Az egyes épületek térbeli elválasztásának problémáival (tőztávolság, telepítési távolság), 

azonban foglalkozom a tőzszakaszok és zártsorúan csatlakozó épületek tőzfalas elválasz-
tásával, amely szomszédos épületek elválasztására is alkalmas.  

• Robbanás és kísérıjelenségei károkozásaival, a következményi kárkihatások csökkentésé-
nek építészeti eszközeivel.  

• A tőzterjedést gátló alapszerkezetek (tőzgátló fal, tőzfal, tőzgátló födém) erıtani és állé-
konysági méretezésével (a méretezéseknél szükséges, és a dolgozatban részletesen tárgyalt 
alapelvek kivételével). 

• A tőzszakasz-határok aktív és operatív rendszereinek tőzeseti áramellátási kérdéseivel. 
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2. ÉPÜLETEN BELÜLI TŐZTERJEDÉS MEGGÁTLÁSÁNAK CÉLJAI 
 
2.1. Az épületen belüli tőzterjedés megakadályozásának helye a tőzvédelemben 
 
Az épületek tervezésével, kivitelezésével, használatával és fenntartásával kapcsolatos tőzvé-
delemmel kapcsolatos feladatok véleményem szerint az alábbi területekre oszthatók fel: 
 
• Tőz keletkezésének megelızése (tőzmegelızés): eszközei jellemzıen használati szabá-

lyokból, ipari épületeknél a technológia tőzvédelmi szempontból helyes kialakításából, il-
letve épületszerkezetek helyes megválasztásából állnak. Különleges esetekben a tőzmeg-
elızést aktív rendszer is segítheti, amely a tőz kialakulásához szükséges feltételekbe avat-
kozik be (pl. az oxigénhányad csökkentésével), megakadályozandó a tőz kialakulását (pl. 
OxyReduct®). Tőzmegelızési feladatok természetesen nemcsak épületek esetén értelmez-
hetık. Jelen dolgozatban nem foglalkozom a tőzmegelızési kérdésekkel – a tőzszakaszok 
tervezésénél a már bekövetkezett tőz hatásait kell figyelembe venni.  

• Tőz terjedésének megelızése (építészeti tőzvédelem): ide tartoznak azok a védelmi eszkö-
zök, amelyek egy épületben már kitört tőz terjedésének korlátozását, megakadályozását, il-
letve a kiürítés, mentés, tőzoltás biztonságát szolgálják. Az építészeti tőzvédelmi eszkö-
zök közé az alábbiak tartoznak: 
o Passzív tőzvédelmi eszközök: az épületszerkezetek funkciónak megfelelı tőzállóságú 

kiválasztása, égéskésleltetés, tőzvédı burkolatok alkalmazása, továbbá a tőzszaka-
szok, füstszakaszok kialakítása, kiürítési útvonalak védelme tőz-, hı- és füst ellen 
épületszerkezetekkel. 

o Aktív tőzvédelem: ide tartoznak az automatikus tőzjelzı berendezések, a hı- és füst-
elvezetı és légpótló rendszerek és ezek mőködtetı berendezései (pl. tőztabló, vezér-
lıközpontok). 

o Operatív tőzvédelmi eszközök: ide tartoznak az automatikus oltóberendezések, ame-
lyek kétféle elven mőködhetnek. Az egyik esetben ún. követı védelemrıl beszélünk 
(pl. hagyományos sprinkler rendszer) – ekkor nem biztos, hogy a berendezés eloltja a 
tüzet, de a terjedést hatékonyan lassítja vagy megakadályozza. A másik esetben cél a 
tőz eloltása, ide tartoznak az ESFR rendszerő sprinklerek, a gázzal vagy vízköddel 
oltó (elárasztásos elven mőködı) rendszerek. Ezek a rendszerek bekerülési költségeik 
miatt csak kis területen vagy speciális területeken (pl. erımővek, tengerjáró hajók) 
jellemzıek. 

• Tőzoltás: a tőz eloltására irányuló emberi tevékenység. Eszközei két csoportra oszthatók. 
Az egyik csoportba a létesítményben fixen telepített, a létesítmény részét képezı berende-
zések tartoznak: az épületen belül és épületen kívüli tőzcsaphálózat, száraz felszálló veze-
ték, habbevezetı csövek. A másik csoportba a tőzoltóság mobil eszközei és oltóanyagai 
tartoznak. 

 
A tőzszakaszok térbeli elválasztása és a tőzszakasz-határok épületszerkezeti kialakítása alap-
vetıen a passzív tőzvédelem eszköztárába tartozik, azonban sajátosságából adódóan aktív 
elemeket is tartalmazhat, sıt egyes esetekben tőzszakasz-határokat kizárólag aktív eszközök-
kel is ki lehet alakítani (pl. tőzgátló fal helyett sőrített sprinklersorokkal, lásd 6.3.3. fejezet). A 
6.3.4. fejezetben a tőzeseti vezérlési feladatokat ismertetem a tőzszakasz-határok védelmében; 
ezek szintén az aktív tőzvédelmi eszközök közé tartoznak. 
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2.2. A tőzszakasz definíciója 
 
A tőzszakasz az építmény tőzvédelmi szempontból meghatározott olyan önálló egysége, ame-
lyet a szomszédos egységektıl meghatározott tőzállósági határértékő tőzgátló szerkezetek vá-
lasztanak el és amelybıl a tőzterjedés meghatározott ideig nem következik be a szomszédos 
tőzszakaszokba (és amelybe sem terjed meghatározott ideig a tőz a szomszédos tőzszakaszok-
ból). Ez a tőzgátló (tőzterjedést gátló) szerkezeteknél ismertetett dobozelv, illetve a védelmi 
síkok felületfolytonosságának elve. A tőzszakasz területe az egy tőzszakaszhoz tartozó helyi-
ségek és közlekedık nettó alapterületének összessége m2-ben2. 
 
2.3. A tőzszakaszolási célok osztályozása  
 
Egy épület több tőzszakaszra osztásának két alapvetı célja lehet: 
• Az emberi élet védelme (ide tartozik a benntartózkodók és a mentést, tőzoltást végzık éle-

tének védelme) 
• Érték- és vagyonvédelem. 
 
Emellett létezik egy másik, részletesebb szempontrendszer is: 
• életvédelem (általános szempont) 
• vagyonvédelem (pl. trezor, múzeumi raktár) 
• üzemfolytonosság biztosítása (pl. IT helyiség) 
• környezetvédelem (tőz során felszabaduló és a tőzoltás során a talajba, élıvizekbe jutó 

környezetszennyezı anyagok) 
• a kulturális örökség védelme (ide nemcsak a mőemlékek, hanem a mőemlékekben tárolt 

értékek is tartozhatnak, pl. múzeum mőemlék épületben) 
 
A tőzszakaszokon belüli másodlagos tőzgátló szerkezetek céljai az alábbiak lehetnek: 
• egy védendı helyiség, helyiségcsoport védelme tőz beterjedés ellen céljai (pl. mőtı vé-

delme szomszédos területen keletkezı tőzzel szemben)  
• tőzkeletkezés szempontjából fokozott kockázatot jelentı helyiségekbıl a tőz kiterjedésé-

nek megakadályozása (pl. kazánház, lakó- és közösségi épületeken belüli tároló helyisé-
gek).  

 
A hagyományos felosztás szerint az állami szabályozás (törvények, jogszabályok, szabványok 
stb.) célja az állampolgárok életének védelme, azonban egyes speciális területeken vagyonvé-
delmi elemek is megjelenhetnek az állami szabályozásban. Például korábban és jelenleg is 
elıírás a lakások közötti elválasztó fal tőzgátló falként történı kialakítása – függetlenül az 
épület belsı tőzszakaszolásától, amelynek alapvetı célja a családok legfontosabb vagyontár-
gya, az otthon védelme3. Ezzel szemben a vagyonvédelmi szabályok létrehozása általában 
nem az állam, hanem a biztosítótársaságok érdekéhez főzıdik.  
 
Az öt tőzvédelmi célcsoport közül az életvédelmi célok mellett két további célcsoport veti fel 
az állami szabályozás szükségességét: a környezetvédelem és a nemzeti vagyonhoz tartozó 
kulturális örökség védelme (pl. mőemlékek, mőtárgyak), ezek védelme ugyanis állami feladat. 
A kulturális örökség védelme különösen hazánk számára fontos, mivel a környezı országok-

                                                           
2  A tőzszakasz és a tőzszakasz definíciója a korábbi szabályozás szerint is megfelelı volt, azt a 9/2008 (II.22.) ÖTM rende-

lettel kiadott Országos Tőzvédelmi Szabályzat kidolgozása során nem volt szükség módosításra. 
3  Az OTSZ 2009. évben várható módosításába ez az elıírás a lakások közötti födémekre is bekerült. 
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hoz képest nagyon kevés mőemlékünk és mőtárgyunk maradt a háborús veszteségek és az ér-
telmetlen pusztítás miatt. 
 
Az alábbiakban konkrét példákkal illusztrálom azokat az eseteket, ahol tőzszakaszolás lehet-
séges és szükséges. Egyes esetek több kategóriába is besorolhatók, ami jelezheti tőzszakaszo-
lási szempontból kiemelt szerepüket (pl. transzformátorhelyiségek olajhőtéses transzformáto-
rok esetén tőzkeletkezés szempontjából kiemelt veszélyességő helyiségek, de üzemfolytonos-
sági okokból – pl. kórházakban – külsı tőzhatásokkal szemben is fokozott védelemre szorul-
nak).  
 
2.3.1. Életvédelmi célú tőzszakaszolás 
 
Egy épületet életvédelmi szempontból az alábbi konkrét esetekben kell tőzszakaszokra oszta-
ni: 
• Amennyiben az összesített nettó szintterület meghalad egy, a mindenkor hatályos jogsza-

bályban rögzített értéket (ez általában a tőzállósági fokozattól, a tőzveszélyességi osztály-
tól, a tőzterheléstıl függ). 

• Tőzvédelmi szempontból eltérı funkciók között (pl. „A”-„B” és „C”-„D” tőzveszélyességi 
osztályba tartozó helyiségek, helyiségcsoportok között). 

• Életvédelmi szempontból kiemelt tőzkeletkezési veszélyességő helyiségcsoportok esetén: 
o Szünetmentes elektromos energiaellátást biztosító akkumulátortelepek; 
o Színházak esetén a színpad és a kapcsolódó helyiségek, helyiségcsoportok; 

• Életvédelmi szempontból kiemelt érzékenységő helyiségek, helyiségcsoportok esetén: 
o mőtık, mőtıcsoportok (mőtét közbeni tőzeset során a menekülés, mentés nehézségei 

vagy lehetetlensége miatt); 
o kórházak intenzív ápolási osztályai (különösen, ha a betegek elıkészítéssel sem me-

nekíthetık, helyhezkötött életbentartó berendezések esetén); 
o füstmentes lépcsıházak, illetve a hozzájuk kapcsolódó biztonsági felvonók (menekü-

lı- és tőzoltó felvonók), átmeneti védett terek. 
 
2.3.2. Vagyonvédelmi célú tőzszakaszolás 
 
Vagyonvédelmi szempontból az épületek tőzszakaszra osztásának legfontosabb szempontjai 
az alábbiak: 
• Amennyiben az épület értéke, illetve különösen az épületben lévı gépek, berendezések, 

alapanyagok, félkésztermékek és késztermékek vagyonértéke egy bizonyos értéket megha-
lad (ez a biztosítótársaságoktól függıen különbözı érték lehet).  

• Üzemfolytonossági szempontból kiemelt érzékenységő helyiségek, helyiségcsoportok, 
amelyek már kismértékő tüzet követı kára is a tevékenység ellehetetlenülését vagy leállá-
sát eredményezheti: 
o folyamatirányító rendszerek központjai, szerver helyiségek; 
o egyvonalas technológiai sorban termelı üzem esetén a szők keresztmetszetnek szá-

mító berendezéseket tartalmazó helyiségcsoportok; 
 

A vagyonvédelmi okokból kialakított tőzszakasz-határok épületen belüli elhelyezkedése rend-
szerint követi a funkcionális egységek határait (legjellemzıbb pl. raktárak és üzemi területek 
között), de függ a vagyonértékek mellett azok érzékenységétıl is – itt nemcsak a közvetlen 
tőzkár, hanem a füstszennyezés és az oltási munkák közben keletkezı járulékos károk (pl. le-
csorgó oltóvíz) is nagyon jellemzı szempontok lehetnek. 
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2.4.  Helyiségek, helyiségcsoportok védelme tőzgátló és másodlagos tőzgátló szerkeze-
tekkel 

 
Nem minden esetben szükséges egy kiemelt veszélyességő vagy veszélyeztetettségő helyisé-
get, helyiségcsoportot külön tőzszakaszként kialakítani. A tőzterjedés szempontjából fokozott 
követelménnyel rendelkezı szerkezeteket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 
• tőzgátló szerkezetekkel körülhatárolt helyiségek, helyiségcsoportok: a szomszédos he-

lyiségektıl a tőzgátló szerkezetekre vonatkozó követelményeket teljesítı szerkezetekkel 
elválasztott helyiségek, helyiségcsoportok, amelyek a tőzszakaszokra vonatkozó egyéb 
követelményeket (tőzszakaszonkénti önálló menekülési útvonal, elektromos leválasztás 
stb.) nem teljesítik; 

• másodlagos tőzgátló szerkezetekkel körülhatárolt helyiségek, helyiségcsoportok: 
azon helyiségek, amelyek egyes vagy minden határoló szerkezetének tőzvédelmi paramé-
tere kedvezıbb, mint az adott épület általános (nem tőzgátló) szerkezeteire vonatkozó kö-
vetelmény. 

 
2.4.1.  Helyiségek, helyiségcsoportok védelme tőzgátló és másodlagos tőzgátló szerkeze-

tekkel életvédelmi szempontból 
 
Életvédelmi szempontból az alábbi, kiemelt tőzkeletkezési veszélyességő helyiségcsoportokat 
kell tőzgátló vagy másodlagos tőzgátló szerkezetekkel körülhatárolni: 
• Lakó- és közösségi épületekben a „C” besorolású, tárolási célú helyiségek esetén hagyo-

mányos hazai elıírás a 30 perc tőzállósági határértékő (EI30) másodlagos tőzgátló ajtók 
alkalmazása. Ezek: takarítószertárolók, irattárak, lakossági tárolók stb. lehetnek. A helyi-
ségek közös jellemzıjük, hogy a tervezési fázisban nem ismert a késıbbi funkciójuk, tehát 
nem jelenthetjük ki egyértelmően, hogy a használat során kizárólag „D” tőzveszélyességi 
osztályba tartozó anyagokat fognak bennük tárolni, ezért indokolt a „C” tőzveszélyességi 
osztály alkalmazása. 

• A 116 kW beépített teljesítményő kazánházak határoló szerkezeteit már a korábban érvé-
nyes jogszabályok szerint is tőzgátló szerkezetekkel kellett körülhatárolni (ebben az eset-
ben . 

• Transzformátorok és a technológiailag kapcsolódó helyiségek tőzgátló szerkezetekkel tör-
ténı körülhatárolása. 

 
2.4.2.  Helyiségek, helyiségcsoportok védelme tőzgátló szerkezetekkel vagyonvédelmi 

szempontból 
 
Vagyonvédelmi szempontból az alábbi, kiemelt tőzérzékenységő helyiségcsoportokat kell 
tőzgátló vagy másodlagos tőzgátló szerkezetekkel körülhatárolni: 
• Készpénz vagy értékpapírok tárolására vagy feldolgozására szolgáló helyiségek, helyiség-

csoportok (pl. banki trezor); 
• Szerver helyiségek, pénztárfelügyeleti rendszert tartalmazó helyiségek; 
• szünetmentes áramforrásokat tartalmazó helyiségek, különösen ha azok biztonsági (élet-

védelmi, tőzvédelmi) berendezések elektromos energia-ellátását is biztosítják; 
• az épület egészéhez képest kiemelt tőzkeletkezési veszélyességő helyiségek, helyiségcso-

portok (a teljesség igénye nélkül): 
o Felületképzı technológiát tartalmazó helyiségcsoportok; 
o Terményszárítók; 
o Technológiai porleválasztó- és győjtı rendszereket tartalmazó helyiségek. 
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3. TŐZTERJEDÉSI MÓDOK OSZTÁLYOZÁSA EGY ÉPÜLET KÜLÖNBÖZİ TŐZ-

SZAKASZAI KÖZÖTT 
 
A tőzterjedés lehetséges módjai az alábbiak: 
• Épületen belül, szomszédos helyiségek, helyiségcsoportok és tőzszakaszok között; 
• Épületen kívül 

o szomszédos épületek között (tőztávolság) 
o egy épülethez tartozó szomszédos tőzszakaszai között (homlokzati tőzterjedés) 

 
Épületen belül leggyakrabban a nyílászárókon keresztül, az épületgépészeti aknákon, illetve a 
légtechnikai rendszerek segítségével terjed a tőz. A tőzgátló alapszerkezetek – tőzgátló falak 
és tőzgátló födémek - tönkremenetelével igen ritka a tőzterjedés, mivel a tőzszakasz-határok 
kiegészítı szerkezeteinek (tőzgátló nyílászárók, tőzgátló csappantyúk, elektromos és gépészeti 
vezetékek tőzgátló tömítései) általában jóval kisebb a tőzállósági határértéke, mint az alap-
szerkezeteknek.  
 
Épületen kívül két alapvetı módját különböztethetjük meg a tőzterjedésnek: 
• Szomszédos épületek közötti tőzterjedés 
• Egy épület két tőzszakasza közötti tőzterjedés 
 
Egy épület két tőzszakasza között, épületen kívül az alábbi módokon jöhet létre tőzterje-
dés: 
• Homlokzati nyílászárók között: 

o Függıleges tőzszakasz-határ két oldalán lévı nyílászáró között; 
o Vízszintes tőzszakasz-határ elıtt, egymás fölötti nyílászárók között; 
o Egymással szöget bezáró homlokzati síkok nyílászárói között; 

• Az épület éghetı anyagú határoló szerkezetei segítségével: 
o Éghetı homlokzati réteg (burkolat, hıszigetelés) közvetítésével; 
o Lapostetı éghetı anyagú hı- és csapadékvíz elleni szigetelésének közvetítésével; 
o Magastetı tetıhéjalásának, éghetı anyagú alátétszerkezeteinek és faanyagú fedél-

szerkezetének közvetítésével; 
o A tetı alatti legfelsı szint nyílászárója és az éghetı anyagú eresz között. 

• A légréses homlokzatburkolatok légréseiben kialakuló kürtıhatás segítségével (akár úgy, 
hogy a légrést éghetı anyagok nem határolják). 

 
A homlokzati szerkezetek, illetve a légréses homlokzatburkolatok által közvetített tőzterjedési 
móddal azért kell behatóbban foglalkozni, mert különösen városi építési övezetekben az el-
múlt idıszakban a réteges falszerkezetek nagymértékben felváltották a szerkezetileg homogén 
falszerkezeteket. A tőzterjedés veszélyét a légrések és az éghetı komponenseket is tartalmazó 
rétegek megnövelhetik. 
 
A tőzterjedési módok közül mind épületen belül, mind épületen kívül a legjelentısebb a füg-
gıleges irányú, mivel a termodinamika alaptételének megfelelıen a tőz során a környezeti 
hımérsékletnél magasabb hımérséklető égéstermékek fajsúlya kisebb, ezért felfelé áramla-
nak; minél magasabb hımérséklető a tőz, annál nagyobb a felhajtóerı. A vertikális tőzterjedé-
si mód különösen veszélyes nagy szintszámú épületek esetén (középmagas és magasházak), 
különösen azok függıleges építészeti elemeiben: a lépcsıházakban, a liftaknákban és a gépé-
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szeti aknákban, továbbá a homlokzati légrésekben.  A tőzterjedés légtechnikai vezetékekben a 
legveszélyesebb, a mőködı légtechnikai berendezések által generált huzathatás miatt. 
 
Szólni kell a nagy vízszintes kiterjedéső, jelentıs szintszámú épületek esetén fennálló tőzter-
jedési problémákról. Az ilyen épületek egyes részei között már néhány °C hımérsékletkü-
lönbség is jelentıs mértékő huzathatást eredményezhet. Ez a jelenség pl. a Budapesti Mőszaki 
Egyetem Központi épületében nap mint nap észlelhetı, évszaktól és meteorológiai viszonyok-
tól függı sajátosság. Amennyiben egy ilyen épület közlekedı rendszerével kapcsolatban lévı 
helyiségben keletkezik tőz, annak ún. átívelése (flash-over) után a jelentıs hımérsékletkü-
lönbség miatt igen gyors tőzterjedés következhet be, amelyet az épület építészeti-tőzvédelmi  
sajátosságai felerısíthetnek. Ez a beavatkozó, tőzoltást végzı egységek oldaláról nézve igen 
veszélyes, kiszámíthatatlan helyzeteket okozhat, amelyeket egy ajtó kinyitásával tovább lehet 
rontani. 
 
 
4. A TŐZTERJEDÉST GÁTLÓ SZERKEZETEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 
 
Jelen fejezet célja a történeti – fıleg eklektikus – tőzvédelmi funkcióval is bíró épületszerke-
zetek bemutatása, illetve ezen keresztül tanulságok levonása. A fejezetnek nem célja a passzív 
(építészeti) tőzvédelem hazai vagy európai fejlıdésének teljeskörő bemutatása. 
 
A tőzterjedés megakadályozása mind városi, mind falusi környezetben egyaránt kiemelkedı 
fontosságú volt még akkor is, ha a technikai lehetıségek ezt nagyon csekély mértékben támo-
gatták. A szilárd tüzelıanyaggal történı főtés, illetve a kéményekbıl kijutó szikra okozta leg-
gyakrabban a tőzkeletkezést, a széles körben alkalmazott növényi anyagú tetıfedések pedig a 
gyors tőzterjedést. Mivel hivatásos tőzoltóság nem volt (városi környezetben jellemzıen a kü-
lönbözı céhek látták el a tőzoltási feladatokat), gyakori jelenség volt a falvak vagy a városok 
teljes megsemmisülése. A teljesség igénye nélkül az alábbi folyamatokban lehetett szerepe a 
tőzvédelemnek: 
• A növényi, éghetı anyagú fedések helyett a nem éghetı tetıhéjalások– pl. a római tegola-

imbrex fedés vagy a középkori barát-apáca fedés – elterjedése. 
• A növényi anyagú épületek, épületszerkezetek alkalmazásáról a kı- és téglaépítészetre tör-

ténı áttérés (pl. a kıbıl készült dór templom minden elemében felismerhetı a korábbi, 
növényi anyagú szerkezet). 

• A kıanyagú falak mellett a XI. századtól elıször az egyházi építészetben, majd vagyonvé-
delmi okokból elsısorban a kereskedelmi rendeltetést is tartalmazó épületekben a boltoza-
tok elterjedése (érdekes és kitárgyalatlan a bolt és a boltozat szavaink közös szótöve). 

• Az ingatlanok határán álló tőzfalak tetıszinti tőzterjedés elleni gátakkal történı lezárását a 
középkori és újkori városokban gyakori tetıtüzek kényszerítették ki. Ennek megoldása ha-
gyományosan az ún. macskalépcsı, amely az egy tégla vastag fal túlvezetése a tetıhéjalás 
síkján. Jelentıs probléma, hogy a macskalépcsıt a fagyérzékenysége miatt szinte évenként 
karban kellett tartani (a meglazult elemeket újrafalazni, kihézagolni), ami nélkül a fagy-
károk miatt még le is hullhatnak a meglazult téglák, így az utcavonali zártsorú beépítés 
esetén életveszélyt is okozhat. A tőzterjedés megakadályozására sem alkalmasak hatékony 
tőzoltósági beavatkozás nélkül. 
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1 sz. kép. Tetıszinti tőzterjedés elleni gát ereszmenti tőzterjedés elleni gáttal és alsó nádszö-

vet erısítéső vakolatos védelemmel Egerben (fotó: Takács Lajos Gábor)  
 

 
2 sz. kép. Tetıszinti tőzterjedés elleni gát Regensburgban (fotó: Takács Lajos Gábor) 

 
A tetıtüzek terjedésének csökkentésére a XIX sz. végétıl nagyobb épületek esetén elıírás volt 
a beépítetlen padlásterek tőzfalakkal történı megszakítása 30 méterenként, amelyet a 
tetıhéjaláson szintén túl kellett vezetni macskalépcsıs lezárással. A tőzfalak rendszerint 
féltégla vastagságú falakból készültek, erısítı pillérekkel, bennük acélszerkezető ajtókkal. Az 
ajtók a kötıgerendák szintjére kerültek, a kötıgerendákra pedig járdákat kellett építeni a be-
avatkozó tőzoltóság padlástéri közlekedésének megkönnyítésére. A padlásterekbıl a lakossági 
tárolási tevékenységet 1942-ben tiltották ki a bombázások következményeinek csökkentése 
érdekében, ekkor az ún. lécrekeszfalakat is el kellett bontani. 
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3 sz. kép. Fémajtó padlástéri tőzfalban, automatikus (rugós) csukószerkezettel  

(fotó: Takács Lajos Gábor) 
 

A XIX. század végétıl elıírás volt a földszinti üzletek és a lakószintek közé széles párkány 
kialakítása, az üzletek felismerten magasabb tőzterhelése és a kirakatok által együttesen oko-
zott tőzterjedési veszély miatt. A fıpárkányok tőzterjedés megállításában való szerepét korán 
felismerték, ennek köszönhetıen a történeti épületek legfelsı ablakai fölötti ereszalja soha 
nem egyszerően deszkázott, hanem legalább nádvakolattal vagy tégla, kıpárkánnyal védett. 
 
 
 



 
 

 
4-5 sz. képek. A budapesti épület legfelsı 
szinti lakószobája teljesen kiégett. A nád-
szövettel erısített vakolattal védett csapos-
gerendás fafödém ennek ellenére megaka-
dályozta a tőzterjedést a tetıszerkezet felé. 
Az ablakból kicsapó lángnyelvek okozta 
tőzterjedéstıl pedig a nádszövet erısítéssel 
ellátott vakolatú eresz védte meg a tetı-
szerkezetet (fotó: Király András)

A zárófödémtıl függetlenített, kötıgerendás fedélszerkezetek kialakulásában szintén nagy 
szerepe volt a tőzvédelemnek. Fedélszerkezeti tőz esetén – agyagtapasztásos felsı védelem 
mellett - a tetıszerkezettıl függetlenített zárófödémre rendszerint nem terjedt át a tőz. Emel-
lett 1918-ig Budapesten elıírás volt a csapos-gerendás fafödém zárófödémként történı alkal-
mazása. A szilárd tüzelés és az éghetı anyagú szerkezetek miatt még a XIX. században is 
gyakoriak voltak a tetıtüzek, amelyek során a nagy – gyakran 5-6 m építési magasságú kémé-
nyek – gyakran ledıltek. Zártsorú beépítés során a tőzfalakat rendszerint féltégla vastagság-
ban, erısítı pillérekkel építették és a szelemenekhez acél szerelvényekkel kötötték ki, így a 
fedélszerkezet állékonyság-vesztésekor a tőzfal is állékonyságát veszítette. Mindez a zárófö-
démet olyan mechanikai igénybevételnek tette ki, amelyet a korszakban alkalmazott födémek 
(borított gerendás fafödém és változatai, acélgerendás födémek) nem, csak a csapos-gerendás 
födém viselt el (utóbbi is csak biológiai károsodás nélküli állapotában és nem minden eset-
ben). A csapos-gerendás fafödém mindmáig akkreditált laboratóriumban elvégzett tőzvizsgá-
lattal nem igazolt, de tapasztalati úton jelentıs tőzállósága hozzájárult a legfelsı szinten ke-
letkezett tüzek magastetı felé történı terjedésének megakadályozásához (lásd 6-7 sz. képek). 
 



 

Takács Lajos Gábor  Tőszakaszok kialakítása és térbeli elválasztása 

20 

 
 

6-7 sz. képek. Tetıtőz után – amely a födémre nem terjedt át a tetıfödémtıl függetlenített fe-
délszerkezetnek köszönhetıen (forrás: www.langlovagok.hu) 

 
 
5.  A TŐZSZAKASZOK KIALAKÍTÁSÁRA ÉS A TŐZSZAKASZ-HATÁROKRA 

VONATKOZÓ KORÁBBI ELİÍRÁSOK ÉS GYAKORLAT KRITIKAI ISMER-
TETÉSE 

 
A részben az MSZ 595 szabványsorozatra épülı 2/2002 (I.23.) BM rendelet tőzszakaszokra, 
tőzterjedést gátló szerkezetekre vonatkozó elıírásait a disszertáció 2 sz. mellékleteként csatol-
tam. 
 
5.1. Tartószerkezetek tőzeseti tervezésére vonatkozó elıírások hiányosságai 
 
A tartószerkezetek tőzeseti tervezésében az alábbi általános hiányosságok jellemzik a hazai 
gyakorlatot (amelyek a tőzszakasz-határokat alkotó szerkezetek integritására is kihatással le-
hetnek egy tőz esetén): 
• A tartószerkezetek tervezésekor tőzállósági méretezési módszer alkalmazásának elhanya-

golása. Az MSZ 595/1-86 szabványon alapuló 2/2002 (I.23.) BM rendelet 5 sz. melléklet 
I/3 fejezete tartalmazott ugyan egyszerősített tőzvédelmi méretezési táblázatokat, azonban 
ezeket a tartószerkezeti tervezık csak ritkán alkalmazták. Az Eurocode tőzállósági mére-
tezési módszerek – az állékonyságra, illetve alakváltozásra történı Eurocode méretezés 
hiányában – még ritkábban történnek meg. 

• Hazánkban nem volt követelmény a függıleges tartószerkezetekre ható esetleges oldalirá-
nyú erıhatásokra történı méretezésére. Az ún. M kritérium teljesülésének ellenırzése a 
tőzállósági vizsgálatok során egy homokzsák kilendítésével és ütköztetésével történik (a 
tőzállósági vizsgálat tervezett idıtartamának végén 3 alkalommal), de monolit vasbeton 
szerkezetek esetén számítással is igazolható. 

• Nem szerepelt a követelmények között a szerkezeti összefüggések tőzeseti vizsgálata a 
méretezéskor: gyakran gyengébb tőzállósági határérték-követelményő szerkezettel támasz-
tottak alá vagy merevítettek szigorúbb tőzállósági határérték-követelményő szerkezetet 
(pl. acélszerkezettel alátámasztott vagy kiváltott teherhordó falszerkezet). 

• A húzott szerkezeti elemek tőzeseti hıtágulásának figyelembe vételére nem volt követel-
mény. 
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• A merevítı rendszerekre korábban nem volt tőzvédelmi követelmény, így számos épület 
nem megfelelı tőzállósági határértékő merevítı szerkezettel épült, ami a tőzszakasz-
határok térelhatároló szerkezeteire is kedvezıtlen hatással lehet tőz esetén. 

 
5.2.  Tőzszakaszok alapfogalmaira, térbeli elhelyezésére vonatkozó korábbi elıírások 

hiányosságai 
 
A fogalmak, elıírások hiányosságaira az elıírások alkalmazása során derült fény. Egyes ese-
tekben az adott elıírást a rendelkezésre álló szerkezetekkel nem lehetett teljesíteni, máskor az 
elıírások hiánya okozott problémát. A legjobb ellenırzés azonban a megtörtént tőzesetek 
vizsgálata, elemzése. Magyarországon jelenleg és a közelmúltban a tőzvizsgálatok során na-
gyon ritkán vizsgálták az épületszerkezetek tőzeseti viselkedését, illetve a tőzterjedésben ját-
szott szerepüket.4 Jó forrásanyagnak bizonyult a www.langlovagok.hu honlap, ahol megtörtént 
tőzesetek láthatóak számos képpel dokumentálva. További értékes információkat nyertem a 
külföldi szabályozások áttanulmányozása során. Utóbbiakra azonban jellemzı, hogy egyikben 
sem voltak teljeskörőek és hiánymentesek a tőzszakaszokra, tőzgátló szerkezetekre vonatkozó 
elıírások. 
 
A korábbi hazai elıírásban szereplı alapfogalmak közül a tőzfal fogalma hibás volt. A koráb-
bi elıírásban szereplı, épület egészét átmetszı szerkezet – bizonyos épületmagasság fölött – 
nem építhetı meg merevítés nélkül. Nem az épület átmetszése a tőzfal célja, hanem az - egyes 
esetekben önálló - szerkezeti stabilitás. Tőzfalat ugyanis ott kell alkalmazni, ahol a várható 
tőzidıtartam során bekövetkezhet állékonyság-vesztés, amelyre nézve a tőzfalnak ellenállónak 
kell lennie. A tőzfal tehát a gyenge tőzállóságú szerkezetekbıl álló épületek tőzszakaszolásá-
nak, továbbá a zártsorú beépítésnél szomszédos (idegen tulajdonú) épületek megfelelı, tőzter-
jedést gátló elválasztásának eszköze. A 2/2002 (I.23.) BM rendelet 5 sz. melléklet I/3 fejezet 1 
sz. táblázat tőzállósági követelményei ennek az elvnek meg is feleltek (egyszintes, III. tőzálló-
sági fokozatú, továbbá IV-V. tőzállósági fokozatú épületek tőzszakaszolása csak tőzfallal le-
hetséges – lásd még 2/2002 (I.23.) BM rendelet 5 sz. melléklet I/3 fejezet 3.5. pont), csak a 
tőzfal 2/2002 (I.23.) BM rendelet 5 sz. melléklet I/1 fejezet 2.1. pontja szerinti definíciója nem 
volt pontos.  
 
A tőzszakaszok térbeli elválasztására vonatkozó elıírások legnagyobb hiányossága, hogy az 
1960-as, 1980-as évek elıírásain alapuló hazai szabályozásban nem jelent meg a tőzter-
jedés háromdimenziós jellege. Az elıírások között kizárólag függıleges és vízszintes tőzter-
jedés elleni gátakra vonatkozó követelmény szerepelt, térbeli (pl. egymással szöget bezáró 
homlokzati síkok közötti) tőzterjedési követelmény nem volt (lásd 8-9 sz. képek). 

                                                           
4  2007-ben, a Debrecen, Fényes udvar 7 sz. alatti paneles lakóépület tőzesetét követıen a BME Épületgépészeti és Épület-

energetikai Tanszéke kapta a feladatot az épületen belüli tőzterjedés vizsgálatára. A szakértıi vélemény témavezetıje 
Szikra Csaba egyetemi adjunktus volt. Király András építész tőzvédelmi szakértı mellett jómagam végeztem el az épület-
szerkezetek szerepének elemzését a tőzterjedésben. 
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8-9 sz. kép. Egymással szöget bezáró, különbözı tőzszakaszokhoz tartozó homlokzatok kö-

zötti tőzterjedés elleni védelem 
 
A gépészeti aknák határoló szerkezetére, illetve a födémek vonalában történı megszakításuk-
ra tartalmaz elıírásokat a szabályozás, azonban ezek szintén átgondolásra szorultak. Napja-
inkban a gépészeti aknákat helytakarékossági okokból úgy tervezik, hogy a bennük vezetett 
gépészeti vezetékek között lehetıség szerint minimális hely maradjon. Emiatt azonban nem 
marad hely sem a födémek vonalában történı szakszerő, tőzterjedést gátló lezárásra, sem lezá-
rás vezeték-áttöréseire helyezendı tőzgátló tömítések számára. A légtechnikai vezetékekre ke-
rülı tőzgátló csappantyúk, illetve a gépészeti vezetékekre kerülı csımandzsetták, illetve csı-
elzáró tömítıgallérok a csıvezetékeknél jelentısebb helyigényőek, így nem férnek el. Ha a 
légtechnikai vezetékekre kerülı tőzvédelmi csappantyúk az aknákon belül, a födémek vonalá-
ban kapnak helyet, ellenırzésük, karbantartásuk, cseréjük nem oldható meg, csak revíziós aj-
tók alkalmazásával, amely szükségtelenül bonyolítja az aknák kialakítását, esztétikai problé-
mákat okoz és gyengítheti az aknafalak tőzállóságát, amelyek elsıdlegesen ki vannak téve 
tőzhatásnak. Napjainkban ráadásul számos épülettípusban (pl. gyakori bérlıváltás miatt - be-
vásárló központok és bérirodaházak) az aknákat gyakran át kell alakítani, amelyet szintén 
rendkívül megnehezítenek a födémszinti lezárások. 
 
A tőzterjedés elleni gátakra vonatkozó elıírások hibái, hiányosságai az alábbiak: 
 
• A tetıszinti tőzterjedés elleni gát rossz értelmezését segítette elı a 2/2002 (I.23.) BM ren-

delet 5 sz. melléklet I/3 fejezet 1.5.3.4. pontja és az ahhoz tartozó ábra, amely szerint az 
éghetı anyagú hı- és csapadékvíz elleni szigetelést „nem éghetı” anyagú osztósávval kell 
megszakítani. Nem éghetı anyagú vízszigetelés a gyakorlatban nincs, a vízszigetelést pe-
dig értelemszerően nem lehet megszakítani.  

• A tőzterjedés elleni gátak konkrét szerkezeti kialakítására sem az elvi ábrák, sem magya-
rázó ábrák nem adtak segítséget. Utóbbi azért fontos, mert a tőzterjedés elleni gátaknak 
hı- és páratechnikai szempontból is megfelelı kialakításúaknak kell lennie. 

• A lapostetık és a magastetık tőzterjedés elleni gátjai nem voltak külön követelményáb-
rákra szétbontva, pedig egymástól jelentısen eltérı kialakítású szerkezetekrıl van szó. 

• Az eresz védelmérıl, az ereszmenti tőzterjedés elleni védelemrıl – vonatkozó elıírás hiá-
nyában - még egyébként helyesen tervezett és kivitelezett tetıszinti tőzterjedés elleni gátak 
esetén sem gondoskodtak. 
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Fentieken kívül jellemzı még a homlokzati tőzerjedés aktív vagy operatív eszközökkel törté-
nı megakadályozása (pl. sőrített sprinklersor). Ezek értékelését a 6.3.3. fejezetben végzem el. 
A passzív tőzvédelmi rendszereknek mindenképp biztosítaniuk kell véleményem szerint az 
épületben tartózkodók biztonságos menekülését és a mentési munkák elvégzését még akkor is, 
ha az aktív eszközök üzemképtelenek. Ez az elv azon épületeknél még fokozottabban jelent-
kezik, ahol a tőzoltóság külsı beavatkozási lehetıségei korlátozottak (pl. magasházak vagy a 
tőzoltási felvonulási terület teljes hiánya szők belvárosi környezetben). 
 

 

 
 

10-11 sz. képek. Homlokzati és tetıszinti tőzterjedés elleni gátak hatása tőz esetén 
(forrás: www.langlovagok.hu) 

 
A mellékelt példákon is jól látható, hogy megfelelı elhatárolás– hatékony tőzoltósági beavat-
kozással támogatva meg tudja akadályozni a tőzterjedést (lásd a jobboldali, 11 sz. képen a te-
tıszinti tőzterjedés elleni gát), míg a baloldali, 10 sz. képen az éghetı homlokzatburkolat, a 
nyílászárók elhelyezése, illetve a mőpala homlokzatburkolat éghetı vázszerkezete elısegítette 
a tőzterjedést. 
 
A fenti elemzésbıl jól látható, hogy a tőzszakaszok diszpozíciójára, térbeli elválasztására 
szolgáló elıírások épületen belüli tőzterjedés meggátlására vonatkozó elıírásai – a tőzfal defi-
nícióját kivéve – alapjaiban megfelelıek voltak, de kiegészítésre szorultak. Az egy épülethez 
tartozó, szomszédos tőzszakaszok közötti, de épületen kívüli (homlokzati, tetıszinti, egymás-
sal szöget bezáró homlokzatok közötti) tőzterjedésre vonatkozó elıírások azonban vagy nem 
léteztek, vagy kiegészítésre szorultak. 
 
5.3.  Tőzszakasz-határok részletmegoldásaira vonatkozó korábbi elıírások hiányossá-

gai 
 
A korábbi elıírások helyesen különbséget tettek többszintes és középmagas, illetve magas 
épületeken belüli tőzterjedés elleni védelem követelményei között. Már az 5/1965 BM TOP 
rendelet is elıírta a középmagas és magas épületek légtechnikai vezetékeinek szintenkénti (te-
hát nemcsak a tőzszakasz-határok vonalában) történı automatikus elzárhatóságát tőz esetén, 
felismerve a vertikális tőzterjedés veszélyességét a középmagas és magas épületek függıleges 
építészeti elemeiben (lépcsıház, gépészeti - és felvonó akna) kialakuló jelentıs huzathatás 
(kürtıhatás) miatt. Jelentıs probléma, hogy az eljáró hatóságok az 1990-es évek közepéig nem 
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követelték meg középmagas és magas épületekben a légtechnikai vezetékek egy tőzszakaszon 
belüli, szintenkénti szakaszolhatóságát. 
 
A tőzszakasz-határok részletképzéseivel kapcsolatos létesítési elıírások hiányosságai az aláb-
biak: 
• A füstmentes lépcsıházak (tőzgátló szerkezetekkel körülhatárolt terek) alkalmazandó ajtó-

szerkezetekre vonatkozó elıírások nem voltak megfelelıek. Tőzgátló ajtók helyett L4, az-
az közepes légzáróságú „nem éghetı” ajtók beépítése is lehetıség volt a füstmentes lép-
csıházakat határoló tőzgátló falszerkezetben. A közepes légzáróságú ajtók füstterjedést 
nem képesek megakadályozni (füstmentes lépcsıházba csak hı- és füstelvezetéssel ellátott 
közlekedı tereket lehetett nyitni, ahol az éghetı anyagok tárolása tilos volt, ezért csak 
füsthatással kell számolni). A korábbi elıírás csak abban volt helyes, hogy túlnyomásos 
füstmentes lépcsıházra tőzgátló ajtót nem szabad felszerelni, mivel a kiürítés irányába - 
azaz befelé, a lépcsıház felé - nyíló fémszerkezető ajtó jelentıs tömege és a füstmentessé-
get biztosító túlnyomás együttesen rendkívül megnehezítik az ajtónyitást tőzesetben. 

• Füstgátló ajtókra vonatkozó teljesítmény-követelmény nem szerepelt az elıírások között 
(általános szakmai gyakorlat volt az L4 légzáróságú „nem éghetı” anyagból készült ajtók 
füstgátló ajtókként alkalmazása). 

• A tőzszakasz-határokba kerülı tőzgátló ajtóknál az automatikus csukószerkezet ugyan elı-
írás volt, de a követelmények közül hiányzott az üzemszerően nyitott állapotban tartott aj-
tók esetén a tőzjelzı központ által vezérelt tartómágnes (elektromágneses kitámasztás). A 
tőzgátló ajtók megjelenése óta gondot okoz a nehéz szerkezetek gyakori mozgatása során 
fellépı igénybevételek miatti gyors elhasználódás, továbbá a nehéz mőködtetés miatt a 
tőzgátló ajtókat a használók a könnyebb közlekedés érdekében gyakran kitámasztják, meg-
akadályozva egy tőzesetnél az automatikus zárást (lásd 12 sz. kép). 

 

 
12 sz. kép. Tőzgátló ajtó – kitámasztásra szolgáló segédszerkezettel 

(fotó: Takács Lajos Gábor) 
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• A tőzvédelmi csappantyúkra vonatkozó 30 perc tőzállósági határérték-követelmény el-
avult, a legtöbb termék 30 vagy 90 perc tőzállósági határértékő, mivel a külföldi elıírások 
általában 90 perc tőzállósági határérték-követelményt határoznak meg. A 30 perc tőzálló-
sági határérték-követelmény a hazai ipar által az 1970-es és 80-as években gyártott termé-
kek teljesítıképessége alapján született. A szabályozás nem tesz különbséget a különbözı 
légtechnikai vezetékek között (pl. általános szagelszívó, konyhai – zsíros szennyezettségő 
– szagelszívó, mosodai vezeték éghetı anyagú elemi szálak lerakódásaival stb.). 

 

 
13 sz. kép. Konyhai szagelszívó vezeték belsı képe tisztítás elıtt zsíros lerakódással 

(forrás: Csütörtöki Gábor) 
 
• A tőzgátló tömítések esetén nem volt elıírás a tömítés gyártmányának és kivitelezıjének a 

beépítés helyszínén történı feltüntetése. Ennek hiányában a tömítésrıl nem lehet megálla-
pítani, hogy helyesen került-e beépítésre, szakszerő pótlása, javítása nem biztosított. 

• A tőzgátló tömítésekre a „nem éghetı” követelmény volt elıírás, pedig napjaink számos, a 
tőzállósági határérték-követelményt teljesítı terméke tartalmaz „éghetı” komponenseket. 
Itt a cél nem az éghetıség korlátozása, hanem a tőzterjedés elıírt határideig történı meg-
akadályozása. 

• A szemétledobó vezetékek „nem éghetı” anyagú kialakítása mellett egyéb követelmény a 
tőzterjedés elleni szakaszolásukra nem volt. 

 
5.4. Általános tervezési és kivitelezési hibák tőzszakasz-határok kialakításánál 
 
Az elıírásokban fellelhetı hiányosságok mellett napjaink építési gyakorlata az elıírások hiá-
nyosságainál sokkal súlyosabb hibákat hoz létre. A használatba vett épületeknél is megtalálha-
tó hiányosságok fı oka mind a tervezıknél, mind a kivitelezıknél tapasztalható ismerethiány, 
továbbá az építészeti tőzvédelmi tervezés elismertségének hiánya. 
 
Az épületen kívüli tőzterjedési elleni gátak tervezési és kivitelezési hibái 
 
• Korábban kevés olyan falszerkezet vagy homlokzatburkolat volt, amelynek ismertük az 

akkreditált laboratóriumban vizsgált homlokzati tőzterjedési határértékét. 
• Egyes épületekre jellemzı, hogy vízszintesen és függılegesen az elıírásoknak megfelelı 

távolságú nyílászárók átlósan már csak olyan távolságra találhatók egymástól, amely nem 
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alkalmas a tőzterjedés megakadályozására; a tőzterjedés elleni gátak kikerülésének szán-
déka és a jogszabály helytelen értelmezése az ún. „vonalkód” homlokzatképzési mód lét-
rejöttét biztosan elısegítette (lásd a 14 sz. képet). 

 
14 sz. kép. Helytelenül értelmezett homlokzati tőzterjedés elleni gátak  

középmagas épületen  
 

• Az elıregyártott szerkezeti rendszerrel megvalósított épületek homlokzati szerkezeteinek 
elemkapcsolatainál a legritkább esetben ügyeltek a védelmi síkok folytonosságának elvei-
re. Ez nemcsak a megvalósult épületszerkezetekre, de a terveken szereplı megoldásokra 
sem volt jellemzı. Az alábbi példán egy Larsen-Nielsen rendszerő épület függesztett szer-
kezető erkélyének elemzésével mutatom be a hiányosságokat. Az illesztési hézagok nem-
csak hogy nem megfelelı tőzállóságúak, de tőzben az erkélyek tőzállóságot növelı véde-
lem nélküli acél rögzítı szerelvényei is károsodhatnak, amely az erkélyek állékonyságát is 
veszélyeztetheti. Mindez különösen veszélyes akkor, ha az erkélyen éghetı anyagok táro-
lását végzik vagy ha az erkélyt utólagosan (rendszerint engedély nélkül) beépítik, mint 
ahogy az számos paneles épületnél megfigyelhetı (15-16 sz. képek).  
 

 
 

15-16 sz. képek. Larsen-Nielsen  
rendszerő paneles lakóépület utólag be-

épített erkélye, illetve az erkély nem 
megfelelı homlokzati tőzterjedési ha-

tárértékő homlokzati kapcsolata 
(fotó: Takács Lajos Gábor) 
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• Lapostetın kialakított tetıszinti tőzterjedés elleni gátaknál a gyakorlatban jellemzı az ég-

hetı anyagú hı- és hangszigetelés megszakítása helyett a vízelvezetést (átfolyást) megen-
gedı, hézagosan lerakott beton járólapok lehelyezése, amely nemcsak nem teljesíti a szük-
séges szélességi követelményt, de a gyakorlatban nem is bizonyul tartósnak és a betonla-
pok között a tőzterjedés létrejöhet (lásd 13 sz. kép).  

 

 
17 sz. kép. Nem megfelelı kialakítású tetıszinti tőzterjedés elleni gát 

(fotó: Takács Lajos Gábor) 
 

 
18 sz. kép. Tetıszinti tőzterjedés elleni gát építés közben. A falazást követıen a polisztirolhab 
dilatációs hézagképzı anyagot el kell távolítani vagy hidrofobizált ásványi szálas kitöltést kell 

alkalmazni. A homlokzati fal attikájához történı csatlakozásnál a hézag tőzgátló kitöltésére 
ügyelni kell! (fotó: Horváth Sára Erzsében) 

 
• Kevés figyelmet fordítanak a tetıszinti tőzterjedés elleni gátak homlokzati attikához törté-

nı csatlakozásának kialakítására, ahol szintén ügyelni kell az éghetı anyagok legalább 60 
cm szélességben történı megszakítására, kiváltására (lásd 18 sz. kép).  
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19 sz. ábra. Tőzterjedés magastetı légrésében (alul a hıszigetelés üveggyapot) 

(forrás: Dipl.-Ing. Lutz Battran) 
 

• Magastetın a tőzterjedés elleni gát a mai építési gyakorlat szerint szintén tartalmaz éghetı 
anyagokat (pl. fémlemez fedés fa fogadószerkezete), ami az elkészült szerkezetnél nem 
látható; továbbá ritkán növelik a tetıszinti tőzterjedés elleni gát merevségét vasbeton ko-
szorúval. A vasbeton koszorút még ritkábban kötik össze vasbeton pillérek segítségével a 
zárófödémmel, amely pedig kívánatos volna a tőzben állékonyságát vesztı tetıszerkezet 
által okozott vízszintes erıhatás károsodás nélküli felvétele érdekében. 

 
Épületen belüli tőzterjedés elleni szerkezetek tervezési és kivitelezési hibái 
 
A tőzszakasz-határok megfelelı kialakításának interdiszciplináris jellegét egy egyszerő tőzvé-
delmi csappantyú beépítésének hiányosságain keresztül mutatom be. A tőzvédelmi csappantyú 
mint termék önmagában még nem teljes értékő, az csak szakszerő beépítéssel és mőködésének 
helyes vezérlésével válik tőzterjedést gátló szerkezetté. Ehhez azonban az épületgépész kivite-
lezın kívül tőzvédelmi tömítéseket kivitelezı alvállalkozóra is szükség van, akinek bevonásá-
ra gyakran nem gondolnak. A végeredményt az illetékes eljáró tőzvédelmi hatóság gyakran az 
átadáskor sem veszi észre, hiszen takart helyzető szerkezetekrıl van szó. 
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20 sz. kép. Tőzvédelmi csappantyú helytelen beépítése tőzszakasz-határban 

(fotó: Takács Lajos Gábor) 
 

A 20 sz. képen látható tőzvédelmi csappantyú beépítésénél az alábbi hiányosságok figyelhetık 
meg: 
• A csappantyúház és a faláttörés közötti rés tőzterjedést gátló tömítése elmaradt; 
• Nem teljesül a védelmi síkok folytonosságának elve a csappantyúház és a léptetımotor 

védelmének hiányában sem; falsík elıtti szerelésnél ugyanis alapkövetelmény, hogy a 
csappantyúnyelv vonaláig tőzterjedést gátló burkolattal kell ellátni a csappantyúházat és a 
léptetımotort; 

• A csappantyúház felfüggesztése gyenge tőzállóságú menetes szárral történt, amely tőzha-
tásra állékonyságát veszíti, ezáltal a csappantyú kiesését eredményezi a tőzgátló falból; 

• A tőzvédelmi csappantyú léptetımotorjának elektromos bekötése nem funkciómegtartó 
kábelezéssel történt, mőködıképességét tehát csak a beépített hıpatronos védelem bizto-
sítja tőz esetén (amely azonban nem fogadja a tőzjelzı rendszer központjának vezérlı je-
lét, tehát csak forró füstgázokra reagál, hideg füstre nem). 

 
A fenti példán látható, hogy egy tőzszakasz-határ részletmegoldása is több szakág (építész, 
épületgépész, épületvillamossági és gyengeáramú tervezı, kivitelezı) együttes, összehangolt 
munkáját teszi szükségessé, amelynek koordinálására tervezési fázisban a tőzvédelmi tervezı, 
kivitelezési fázisban pedig a tőzvédelmi mőszaki ellenır képes. Ezen szakmák mai napig tartó 
elismertségének, illetve a tőzvédelmi tervezıi, mőszaki ellenıri névjegyzék hiánya nagyban 
hozzájárul a hibás beépítésekhez. 
 
További elterjedt hiányosságok: 
• Igen gyakori, hogy az álmennyezeti terekben nem készül a tőzszakasz-határon szakszerő 

tőzterjedést gátló tömítés. Sajnálatos, hogy az átadások során erre kevéssé figyelnek mind 
szakhatósági, mind mőszaki ellenırzési szempontból. 

• A tőzgátló ajtók beépítésénél gyakran szegik meg az alkalmazástechnikai utasításokat az 
alábbiak szerint: 
o Fémdübelek helyett mőanyag dübelekkel rögzítik a tokot vagy a vaktokot, amelyek 

utólag nehezen ellenırizhetık és már viszonylag alacsony hımérsékleten megolvad-
nak; 
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o Az ajtótokok gyakran nem a fogadószerkezeteknek megfelelıek (pl. gipszkarton fal-
ba szerelt tőzgátló ajtóknál hiányzik az erısítı adapter); 

o A tok és a fogadószerkezet közötti, típusfüggı tőzterjedést gátló kitöltı anyagot 
gyakran tőzvédelmi teljesítménnyel nem rendelkezı poliuretánhabbal helyettesítik; 

o Elıírás hiányában elmulasztják a hidraulikus csukószerkezetek karbantartását, cseré-
jét; 

o Gyakori, hogy az ajtókon olyan átalakításokat végeznek, amely ronthatja azok tőzál-
lósági határértékét (lásd 19 sz. kép – a kitámasztó utólagos felszereléséhez meg kel-
lett fúrni a szárnyat); 

o Ipari vagy tárolási épületekben gyakoriak a targoncaközlekedésbıl származó mecha-
nikai sérülések, amelyek az ajtók záródását is akadályozhatják – ez nagyrészt a me-
chanikai sérülések ellen védı szerkezetek hiányának is köszönhetı; 

o Napjainkban DIN, ÖNORM, esetleg amerikai szabványok szerinti ajtókat lehet a ke-
reskedelemben kapni, ennek ellenére a tervezık rendszerint az MSZ szerinti régi 60 
cm-es alapmodulból levezetett nyílásméreteket tervezik (75/210, 90/210 stb.). Ennek 
következménye, hogy a tőzgátló ajtók beépítéséhez helyszíni nyílásszélesítést – vagy 
ami rosszabb, nyílásszőkítést kell alkalmazni. Leggyakoribb, hogy a nyílásra merıle-
ges síkkal gipszkarton csíkokat dübeleznek föl a fogadószerkezetekre és ehhez rögzí-
tik az ajtót. A glettelés és a festés után természetesen ez a helyszíni barkácsolás sem 
látszik, csak tőzeseti körülmények között derül ki a rögzítés elégtelensége. 

o A tőzgátló ajtók tok- és szárnyszerkezete közötti funkcióhézagot tömítı öntapadó, 
hıhatásra habosodó anyaggal bevont szalagok gyakran sérültek, hiányzanak, vagy 
egyes darabok hiányzanak belılük. A mechanikai hatásokra érzékeny szalagok sérü-
lését a használók gyakran észre sem veszik.  

• Tőzgátló tömítéseknél gyakori, hogy olyan helyen is csak roncsolással bontható tömítése-
ket alkalmaznak, ahol gyakori átszerelés szükséges az üzemeltetés során. Az elsı átalakí-
tást követıen aztán elmarad a tőzterjedést gátló tömítés helyreállítása. 

• Tőzvédelmi mandzsettáknál elıfordul, hogy a gépészeti vezetékre, nem a fogadószerke-
zethez rögzítik ıket, így a vezetékek kiszakadásakor vagy megolvadásakor a tömítés sem 
védi az áttörést. 

• Gyakran alkalmaznak szellızı vezetékeken is csıelzáró csımandzsettát szellızı vezeték-
re való tőzterjedést gátló tömítés vagy tőzvédelmi csappantyú helyett.  A csıelzáró csı-
mandzsetta hideg füstre nem reagál, hıhatásra pedig csak lassan, idıben elhúzódóan habo-
sodik be, amely a legtöbb szellızı vezetékben nem alkalmas a tőzterjedés megállítására 
(különösen, ha éghetı szálak vagy zsíros, olajos lerakódás is segíti a tőzterjedést). 

• Megdöbbentıen gyakori, hogy hı- és füstelvezetı rendszerek tőzterjedést gátló szakaszo-
lását füstcsappantyúk helyett biztonsági hıpatronnal is ellátott, vezérelt tőzvédelmi csap-
pantyúkkal oldják meg. A hı- és füstelvezetı rendszernek a tőzkeletkezés helyén ugyanis 
nyitott csappantyúkkal, a többi szinten pedig zárt csappantyúkkal kell mőködnie, az üzem-
szerő mőködést a vezérelt tőzcsappantyúkba épített biztonsági hıpatronok megakadályoz-
zák (hiszen a tőzkeletkezés helyén akkor is zárják a tőzvédelmi csappantyút, ha a vezérlés 
„nyitott állapot” utasítást ad nekik). 
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6.  TŐZSZAKASZOK TERVEZÉSÉNEK ÉS KIVITELEZÉSÉNEK ÚJ ELVEI 
 
6.1. Tőzszakasz-határokat alkotó szerkezetek osztályozása 
 
A tőzgátló szerkezeteket az alábbiak szerint lehet csoportosítani: 
• Tőzterjedést gátló alapszerkezetek  

o tőzgátló falak,  
o tőzfalak,  
o tőzgátló födémek 

• Tőzterjedést gátló kiegészítı szerkezetek:  
o Tőzgátló ajtók és tolókapuk; 
o Transzparens tőzgátló szerkezetek (tőzgátló ablakok, üvegfalak, üvegajtók); 
o Szellızı vezetékekbe építhetı tőzvédelmi csappantyúk vagy egyéb, tőzterjedést gátló 

szerelvények; 
o Épületgépészeti és technológiai vezetékáttörések tőzterjedést gátló tömítései; 
o Ipari, tárolási és mezıgazdasági épületek különleges technológiai vezetékeinek fal- 

és födémáttöréseit lezáró tőzgátló nyílászárók; 
o Elektromos vezetékek tőzterjedést gátló tömítései. 

 
6.2.  Tőzszakasz-határokat alkotó alapszerkezetek tartószerkezeti méretezésének új tőz-

védelmi elvei 
 
6.2.1. Az építıanyagok tőzvédelmi osztályba sorolása 
 
Az EU tagországok között elfogadott rendszerben az építıanyagokat a tőzveszélyességi 
anyagvizsgálatokban kapott mérési adatok, valamint meghatározott paraméterek és az osz-
tályba sorolással kapcsolatos szabványban rögzített besorolási kritériumok alapján tőzvédelmi 
osztályokba sorolják. Az MSZ EN 13501-1 szabvány táblázatos formában tartalmazza azokat 
a szempontokat, melyek szerint az osztályba sorolás elvégezhetı. A szabvány 7-7 osztályt kü-
lönböztet meg általában az építési anyagok (kivéve a padlóburkolatok) és a padlóburkolatok 
vonatkozásában. Ezen osztályokat a következıképpen jelölik: 
• A1; A2; B; C; D; E; F 
• A1fl; A2 fl; B fl; C fl; D fl; E fl; F fl 
 
A fı tőzvédelmi osztályok meghatározása mellett a füstfejlesztés és az égve csepegés kritéri-
umainak figyelembe vételével további alkategóriákat határoznak meg: 
• a füstképzıdési kategóriák jelzései: s1; s2; s3 
• az égve csepegési kategóriák jelzései: d0, d1, d2 
 
A fenti kategóriák közül tőzgátló alapszerkezeteknél (tőzgátló fal, tőzfal, tőzgátló födém) álta-
lában az A1 tőzvédelmi osztály a jellemzı követelmény. Egyes A2 tőzvédelmi osztályba tar-
tozó szerkezetek esetén ugyanis a tőztıl mentett oldalon tőzgátló szerkezeteknél nemkívána-
tos kísérıjelenségek léphetnek fel a tőzidıtartam alatt. Kiegészítı szerkezetek – tőzgátló aj-
tók, tőzvédelmi tömítések – esetén azonban a tőzállósági fokozattól függıen az A1 mellett 
már A2, B, C, D tőzvédelmi osztály követelmény is létezik. Egyes tőzgátló tömítések esetében 
tőzvédelmi osztály-követelmény nincs meghatározva (pl. tőzgátló csappantyúk, tőzgátló tömí-
tések). Ezek éghetı komponenseket is tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerő mőködésük-
höz szükségesek. 
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Fontos megjegyezni, hogy mind az építıanyagokat, mind az épületszerkezeteket tőzvédelmi 
osztályba kell és lehet sorolni, tőzállósági vizsgálat azonban már csak épületszerkezetek ese-
tén végezhetı el. 
 
6.2.2. Az épületszerkezetek tőzállósági teljesítmény-jellemzıi 
 
A 2/2002 (I.23.) BM rendeletben korábban szereplı tőzállósági határérték, illetve a hozzá tar-
tozó tőzállósági határállapotok (törési, lángáttörési és felmelegedési határállapot) az MSZ EN 
13 501-2 szabványban rögzített kategóriáknak megfelelıen az alábbiak: 
• R – teherhordó képesség: a szerkezeti elemek azon képessége, hogy egy bizonyos ideig 

egy vagy több oldalukon fennálló meghatározott mechanikai igénybevétel mellett ellenáll-
nak a tőz hatásának szerkezeti stabilitásuk bármilyen vesztesége nélkül. 

• E – integritás: az épületszerkezetnek egy elválasztó funkcióval rendelkezı olyan képes-
sége, hogy tőznek az egyik oldalán történı kitéttel szemben ellenáll anélkül, hogy a tőz a 
lángok vagy a forró gázok átjutása következtében átterjedne a másik oldalra, s azok vagy a 
ki nem tett felületen vagy, a felülettel szomszédos bármely anyagon gyulladást okozhatná-
nak. 

• I – szigetelés: az épületszerkezet azon képessége, hogy ellenáll a csak egyik oldalon be-
következı tőzkitétnek anélkül, hogy szignifikáns hıátadás eredményeként a tőz átjutása 
bekövetkezne a kitett felületrıl a ki nem tett felületre. 

 
Fentieken kívül további tőzállósági kritériumok is léteznek, ezek közül tartószerkezeti szem-
pontból az M – mechanikai hatás a legjelentısebb: ez az épületszerkezeteknek az a képessé-
ge, hogy oldalirányú ütközésnek ellenállnak abban az esetben, ha a tőzben egy másik kompo-
nens szerkezeti hibája következtében az illetı szerkezethez ütıdik. Ennek ellenırzése a tőzál-
lósági vizsgálatok során egy homokzsák kilendítésével és ütköztetésével történik (a tőzállósá-
gi vizsgálat tervezett idıtartamának végén 3 alkalommal; kétszer a szerkezet hasznos terhelé-
sével, egyszer anélkül), de monolit vasbeton szerkezetek esetén számítással is igazolható. 
 
A tőzgátló szerkezetek értékelésekor még két teljesítményjellemzı 
C – önzáródás: egy ajtó- vagy egy zsaluszerkezet azon képessége, hogy automatikusan be-

csukódik, s ez által lezár egy nyílást. 
S – füstáteresztés: épületszerkezetek azon képessége, hogy csökkentik, vagy eliminálják a 

gázok vagy a füst átjutását az épületszerkezet egyik oldaláról a másikra. 
 
A tőzállósági határérték esetén a korábbi hazai szabályozáshoz képest nem olyan mértékő a 
különbség, mint az éghetıségi fı- és alcsoportok, illetve a tőzvédelmi osztályok között. Ami 
tényleges eltérés: az R, E, I kritériumokkal külön-külön is lehet követelményt megállapítani. 
Jellemzı követelmények az alábbiak lehetnek: 
• Teherhordó pillérek, amennyiben a tőz négy oldalról éri ıket: R 
• Teherhordó falak térelválasztó funkcióval: REI 
• Teherhordó tőzgátló falak: REI-M 
• Nem teherhordó, vázkitöltı falak: EI 
• Tőzfalak: REI-M 
• Nem teherhordó tőzfalak: EI (csak tervezetként szerepel a teherhordó tőzfalaktól való 

megkülönböztetésük) 
• Válaszfalak teherhordási szerep nélkül, de térelhatárolási funkcióval: EI 
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Az M kritérium szerepe, hogy a tőzben meggyengült teherhordó tőzgátló falat egy polcrend-
szer vagy egy kisebb tőzállóságú szerkezet (pl. válaszfal) összedılésekor érı oldalirányú erı-
hatás esetén is megırizze állékonyságát. A függıleges teherhordó szerkezetek állékonysága 
ugyanis fontosabb a tőzgátló szerkezetek tőzterjedést gátló térelhatároló funkciójánál. A füg-
gıleges teherhordó szerkezetek állékonyság-vesztése ugyanis az egész épületre kiterjedı állé-
konyság-vesztést eredményezhet. 
 
Az M érték a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet filozófiája szerint csak tőzfalak esetén és teher-
hordó tőzgátló falak esetén követelmény; a jogszabály alkotók szándéka szerint ezen két szer-
kezettípus esetén különösen veszélyes az állékonyság-vesztés. Nem került meghatározásra M 
kritérium a nem teherhordó tőzgátló szerkezeteknél (tehát nincs EI-M követelmény), két ok-
ból: egyrészt ezen szerkezetekre hazai vizsgálati tapasztalat nincs és a külföldi vizsgálati ta-
pasztalat is kevés, másrészt a válaszfalak, vázkitöltı falak és a szerelt szerkezetek esetén az M 
kritérium teljesítése jelentıs problémákat okoz. A vizsgálati tapasztalatok szerint a könnyő-
szerkezetes falak térelhatároló rétegei kevéssé ellenállók az oldalirányú erıhatásokkal szem-
ben (pl. hagyományos gipszkarton válaszfalak). Ugyanakkor a szerelt teherhordó szerkezetek 
esetén a vizsgálatok során kiderült, hogy a térelhatároló kérgek tönkremenetelen ellenére a 
vázszerkezet megırizte teherhordó képességét. Ezek szerint az M kritériummal kétféle célt is 
meg lehetne fogalmazni: 
• A tőzeset során oldalirányú erıhatást elszenvedı szerkezet teherbíró képességének meg-

tartása; 
• A tőzeset során oldalirányú erıhatást elszenvedı szerkezet térelválasztó képességének – 

integritásának – megtartása. 
 
A fentieknek megfelelıen az M követelményt helyesebb lenne R-M EI és REI-M követel-
ményre szétbontani; a 9/2008 (II.22.) jogszabályalkotói szándéka egyértelmően a teherbíró 
képesség megırzése tőz esetén, oldalirányú erıhatás mellett is, a tőzeseti térelhatároló funkci-
óval szemben is. Erre jelenleg nincs megfelelı jelölés az MSZ EN 13501-2 által meghatáro-
zott tőzállósági kategóriák között (R-M EI követelmény nem adható). 
 
6.2.3. Tartószerkezeti funkcióval is rendelkezı tőzgátló szerkezetekre vonatkozó új követel-

mények 
 
Korábban a 2/2002 (I.23.) BM rendelet, illetve az azt megelızı szabályozások keretein belül 
az alábbi módszerekkel lehetett az egyes épületszerkezetek tőzállósági határértékét meghatá-
rozni: 
• Az MSZ 595/3 –vagy annak utóda, a 2/2002 (I.23.) BM rendelet 5 sz. melléklet I/3 fejeze-

tében szereplı szerkezetek és tőzállósági adatok segítségével; 
• Akkreditált laboratóriumban történı vizsgálatokkal (hazánkban egyedül az ÉMI Kht.). 
 
A 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel megjelent OTSZ megjelenését követıen a tartószerkezetek-
re vonatkozó tőzállósági határérték-követelményt az alábbi módon lehet kielégíteni:  
• A tartószerkezeti elemek és azok szerkezeti kapcsolatainak Eurocode szerinti erıtani és 

tőzállósági méretezésével.  
• Akkreditált laboratóriumban végzett tőzállósági vizsgálattal igazoltan (mivel a vizsgálati 

eljárások többsége egész Európában közös, a vizsgálat bárhol elvégezhetı). 
• Végül a használati tér felıli burkolat (vagy tőzgátló álmennyezet, valamint önálló tőzálló-

sági határértékkel rendelkezı membrán) tőzvédı képességével, amennyiben az a tartó-
szerkezettel együtt biztosítja a tartószerkezetre elıírt tőzállósági követelményt; 
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6.2.3.1. Tőzállósági határérték meghatározása Eurocode szerinti méretezéssel 
 
A tőzállósági határérték számítást, illetve a méretezést a tartószerkezeti tervezı végzi majd, de 
csak akkor alkalmazhatja az Eurocode szabványsorozat tőzállósági méretezési elıírásait, 
amennyiben az adott épület tartószerkezeteinek egyéb követelményekre történı méretezését 
(pl. stabilitás, alakváltozás, földrengés stb.) is az Eurocode szabványok szerint végzi. Meg-
jegyzendı, hogy a fenti szabványok a mai napig is csak angol nyelven elérhetık. Ráadásul a 
hazai mérnöktársadalom 2010-ig kapott határidıt az Eurocode alapú számításokra történı át-
térésre. 
 
Fenti változás leginkább a helyszínen készült, monolit vasbeton szerkezeteknél, a hegesztett 
acélszerkezeteknél, valamint a kompozit szerkezeteknél okoz méretezési problémát, illetve 
feladatot. Az elıregyártott vasbeton szerkezeti elemek – beleértve a zsaluzó kéregpaneles 
rendszereket is – építési terméknek számítanak és minısítésük nemcsak Eurocode alapú mére-
tezéssel, hanem vizsgálattal is lehetséges. A monolit vasbeton szerkezetek ugyanakkor nem 
rendelkeznek – tervezési és kivitelezési módjukból adódóan nem is rendelkezhetnek – akkre-
ditált laboratórium által kiadott tőzvizsgálati eredménnyel. 
 
6.2.3.2. Tőzállósági határérték biztosítása tőzvédelmi burkolattal 
 
A tartószerkezetek tőzállósági határértékét tőzvédelmi célú burkolattal is ki lehet elégíteni. A 
burkolatok tervezésénél figyelembe kell venni az építési termékek MSZ EN 13501-1 szabvány 
szerinti felosztását: 
 

Homogén termékek 
Egyfajta anyagot vagy egyfajta, térben egyenletesen eloszló keveréket tartalmazó ter-
mék, amelynek sőrősége állandó, úgymint fémek, kı, fa, beton, ásványgyapot.  
 
Inhomogén termék 
Amely a fenti kritériumot nem teljesíti 
 
Elsıdleges komponens 
Olyan anyag, amely egy inhomogén termékben funkcionális, lényeges szerepet játszik. 
Minden 1 kg/m2 felülettömeg alatti vagy 1 mm alatti vastagságú réteg másodlagos 
komponensnek számít. 
 
Két vagy több, elsıdleges komponensekkel közrefogott nem elsıdleges komponens, 
amely egymáshoz erısített (nem elsıdleges komponenssel), egyetlen, nem elsıdleges 
komponensnek számít.  
  
Belsı elhelyezkedéső, másodlagos komponens:  
Másodlagos komponens, amely mindkét oldalán legalább egy-egy elsıdleges réteggel, 
komponenssel van közrefogva 
 
Külsı elhelyezkedéső másodlagos komponens:  
Másodlagos komponens, amely egyik oldalán nincs elsıdleges komponenssel borítva 
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Amennyiben a tartószerkezetek tőzállósági határértékét tőzvédelmi burkolattal biztosítjuk, a 
fenti felosztás szerint inhomogén termékrıl beszélünk, amelynél a tőzállósági határértéket biz-
tosító kéreg elsıdleges komponensnek számít. 
 
A tartószerkezet tőzvédelmére alkalmazott burkolat tőzvédı képessége az alábbi, általam ja-
vasolt és a 9/2008 ÖTM rendeletben megjelent feltételek együttes teljesülésével vehetı figye-
lembe:  
• A burkolat mögött, a tartószerkezet felıli oldalon gyújtóforrást okozható vezeték, beren-

dezés nem található (gépészeti berendezés vagy elektromos vezeték, stb.); 
• Amennyiben a burkolat síkjába vagy a burkolat síkja mögé kerülı épületgépészeti és épü-

letvillamossági szerelvények beépítési módja a burkolat folytonosságát nem szakítja meg;  
• Amennyiben a burkolatot áttörı és önmagukban gyújtóforrást nem okozó épületgépészeti 

vezetékek (csatornaszellızı, stb.) a burkolat síkjában a burkolat tőzállósági határértékével 
megegyezı és a burkolatot áttörı vezeték jellegének megfelelı tőzgátló tömítéssel és elzá-
ró szerelvénnyel ellátottak; 

 
A tőzvédı burkolatok - mint inhomogén épületszerkezetek elsıdleges komponense - fenti kri-
tériumai újdonságnak számítanak hazánkban; ez azt jelenti, hogy egy adott rétegként kialakí-
tott tőzvédı burkolat akkor vehetı figyelembe, ha a tervezésnél és a kivitelezésnél teljesül a 
védelmi síkok folytonosságának elve. Ellenkezı esetben a burkolaton lévı gyenge pontok a 
védendı tartószerkezet idı elıtti kárát jelentik. Ezen elveknek a hazai gyakorlat nem minden-
ben felel meg (pl. a tőzgátló álmennyezetek fölött gyakori a tőzállóságot növelı védelem nél-
kül beépített elektromos vezeték vagy a tőzgátló álmennyezetbe tőzgátló doboz nélkül besüly-
lyesztett világítási armatúra). 
 
A tartószerkezetek tőzállósági határérték-követelményét tőzvédı burkolattal az alábbi mód-
szerekkel lehet kielégíteni: 
• Amennyiben a tőzvédı burkolat önmagában teljesíti a tőzállósági határérték-

követelményt;  
• Amennyiben a tőzvédı burkolat és a tartószerkezet együtt teljesíti a tőzállósági határérték-

követelményt. 
 
Az elsı megoldás esetén az ismert tőzállósági határértékő burkolat alkalmazása nem okoz ne-
hézséget, a második eset viszont akkredittált laboratóriumban végzett tőzállósági határérték-
vizsgálatot igényel.  
 
Harmathy 10 szabályának elemzése a jelenlegi építési gyakorlat tükrében  
 
A 6.2.3.2. fejezetben ismertettem, hogy egy épületszerkezet – ezen belül egy tőzgátló szerke-
zet – tőzvédelmi képességeit kiegészítı tőzvédı burkolattal is lehet javítani vagy egyedül biz-
tosítani. Napjainkban megfigyelhetı, hogy az egyes épületelemek a rájuk vonatkozó követel-
ményeket (állékonysági, hıtechnikai, akusztikai, tőzvédelmi stb.) a korábban általános homo-
gén anyagok vagy egyrétegő szerkezetek helyett egyre inkább összetett, sok rétegbıl álló szer-
kezettel elégítik ki. Gyakori, hogy egy összetett szerkezet minden egyes rétegeire rendelke-
zünk tőzvizsgálati eredménnyel, de a teljes szerkezetre nincsenek tőzvédelmi adatok. Beter-
vezhetık-e így az egyes szerkezetek a teljes szerkezetre kiterjedı tőzvédelmi vizsgálat-sorozat 
nélkül? Néhány példa: 
• Vázkitöltı fal elıtt akusztikai vagy installációs okokból alkalmazott szerelt, szárazépítéső 

elıtétfal, ahol mindkét szerkezet tőzvédelmi paramétereit ismerjük; 
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• Vázkitöltı falak elıtt hıszigeteléssel és légréssel kapcsolódó homlokzatburkolatok; 
• Szilárd födémen kettıs padlók, üreges padlók és álpadlók; 
• Tetıtér-beépítések könnyőszerkezetes, a belsı tér felıl kialakított térelhatároló szerkeze-

tei. 
 
Problémát okoznak még a szerelt szerkezetek is, ahol a tőzállósági határérték eléréséhez szük-
séges, de nem kizárólagos feltétele egy adott réteg folytonossága (pl. acélvázas gipszkarton fa-
lak gipszkarton rétege). Az alábbiakban megvizsgálom, hogyan lehet a könnyőszerkezető fal-
ban épületgépészeti vezetékeket vezetni, faláttöréseket kialakítani, szerelvényeket elhelyezni, 
úgy, hogy a fal belsejében vezetett gépészeti vezeték ne törje át a tőzgátló szerkezethez szük-
séges, a tőzvédelmi teljesítményt alapvetıen befolyásoló kérget.  
 
A fejezet célja, hogy ismertesse az összetett, sok rétegbıl álló épületszerkezetek tőzállósági 
teljesítményére vonatkozó Harmathy féle szabályokat, értékelje azokat a megjelentetésüket 
követı több mint 40 év elteltével. Majd a Harmathy féle szabályokat összevetem a harmoni-
zált európai tőzvizsgálati szabványokban szereplı alapfogalmakkal is, illetve a belılük leve-
zethetı következtetéseket is ismertetem5. 
 
Harmathy “Ten Rules of Fire Endurance Ratings” címmel jelentette meg összetett épületszer-
kezetek tőzállóságára vonatkozó szabályait a Fire Technology 1965. kiadásában. A szabályok 
angol nyelven jelentek meg, amelyeket az alábbiakban saját fordításban szerepeltetem. 
 

 
21 sz. kép. A Harmathy-féle szabályok eredeti illusztrációi 

                                                           
5 A fejezet kidolgozásánál felhasználtam a Fire Risk Evaluation To European Cultural Heritage Quantification Of 

Priorities and Optimalisation Of Fire Protection Strategies – Fire Tech WG3 zárójelentésében és mellékletében 
szereplı eredményeket is. 
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1. szabály: párhuzamos rétegeket tartalmazó szerkezet tőzeseti hıszigetelı képessége na-
gyobb, mint az egyes rétegek önállóan mérhetı tőzeseti hıszigetelı képességeinek összege. 
 
A szabály eredeti szövege alapján nem a tőzállósági határértékre, hanem az egyes szerkezetek, 
illetve eredı szerkezet tőzeseti hıszigetelı képességére utal (thermal fire endurance). Felisme-
ri, hogy egy tőznek kitett szerkezetben jellemzı hıvezetési és hıátadási veszteségek lépnek 
fel az egyes réteghatárokon, amelynek köszönhetıen nem egyenlı az egyes szerkezetek tőz-
eseti hıszigetelı képességének összegével az összetett szerkezet eredı tőzeseti hıszigetelı 
képessége, hanem nagyobb annál. Harmathy az eredeti publikációjában elismeri, vannak kivé-
telek, mint pl. egy, a szerkezet külsı síkján alkalmazott vékony fémlemez, amely a tőztıl 
mentett oldalon megakadályozza a felmelegedı belsı rétegek lesugárzását és így csökkentve 
azok hıveszteségét, gyorsítva tönkremenetelüket. Napjanikban az ún. hıvisszaverı fóliák vi-
selkedhetnek hasonlóan. 
 
Fontos megjegyezni, hogy ez a szabály nem vonatkozik automatikusan minden tőzállósági tel-
jesítmény-jellemzıre, csak a szerkezetek tőzeseti hıszigetelı képességére (I), amelytıl függet-
len a szerkezet tőzeseti teherviselı képessége (R) és integritása (E).  
 
2. szabály: egy szerkezet tőzállósági teljesítményét nem rontja le egy újabb réteg hozzáadá-
sa. 
 
Ez a szabály az 1 sz. logikus kiterjesztése. Egy ismert tőzállóságú szerkezethez adott újabb ré-
teg megnöveli a szerkezet hıáramlási ellenállását és hıtároló tömegét, továbbá a szerkezet ko-
rábbi külsı rétegét sugárzással szemben leárnyékolja. Azonban ennél a szabálynál bizonyos 
kizárásokkal kell éljünk: 
• A hozzáadott újabb réteg nem növelheti meg a meglévı szerkezet hıterhelését. Ha egy kis 

hıtároló tömegő, de A1-A2 tőzvédelmi osztályú szerelt szerkezet elé magas főtıértékő, B-
E tőzvédelmi osztályú burkolatot építünk, annak meggyulladása leronthatja az alapszerke-
zet tőzállóságát. 

• A hozzáadott újabb réteg tőzeseti hıtágulását, illetve az alapszerkezethez történı kapcso-
latát vizsgálni kell. Ha az új szerkezet hıtágulásával az alapszerkezetet károsítja, még 
csökkentheti is annak tőzállóságát. 

• Külön foglalkozni kell a hıhatásra habosodó védıfestékekkel, amelyek felhabosodása    
200 °C körül következik be.  
o Ha egy hıhatásra habosodó festékkel védett felület elé burkolatot építünk, annak 

tönkremeneteléig nem kezdıdik meg a habosodás; a burkolat tönkremenetele után 
azonban a habosodáshoz a kitéti hımérséklet már túl magas lehet, amely a festés 
tönkremenetelét okozhatja. Ebbıl adódóan egy R60 tőzállósági határértékkel jelle-
mezhetı acélszerkezet R30 tőzállósági határértéket eredményezı burkolattal csak EI 
30 tőzállóságúvá válik. 

o Amennyiben az új szerkezet elé helyezett burkolat megakadályozza a hıhatásra ha-
bosodó festék felhabosodását, a burkolat az elızı példához hasonlóan nem biztos, 
hogy növeli, sıt csökkentheti is a szerkezet tőzállósági határértékét. 
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3. szabály: átmenı légrést tartalmazó szerkezetek tőzállósági teljesítménye nagyobb, mint az 
ugyanolyan tömegő, hasonló szerkezeteké, amelyek nem tartalmaznak légrést. 
 
Ennél a szabálynál a légréses szerkezetek tőzeseti hıszigetelı képessége érhetı tetten. Légrés 
esetén a tőznek kitett szerkezeti réteg egyrészt átadja a hıt a levegınek - amely kis fajhıje és 
kis hıtároló tömege miatt rossz hıvezetı, majd a levegı átadja a hıt a másik szerkezeti réteg-
nek –, másrészt a tőznek kitett szerkezeti réteg magasabb hımérséklete miatt sugárzás indul 
meg a légrésen keresztül a másik réteg felé. Ebben az esetben azonban a hıveszteség a folya-
matban jóval nagyobb, mint érintkezı szerkezeti rétegek esetén, ahol két érintkezı szerkezeti 
réteg között hıvezetés alakul ki, minimális hıátadási veszteséggel.. A szabály felülvizsgálata-
kor az alábbi kizárási okokat találtam: 
• Ha éghetı anyagokat is tartalmazó komponensek alkotják a szerkezetet, a levegı jelenléte 

– amellett, hogy hıszigetel – lehetıvé teszi az éghetı anyagok meggyulladását. Ez szere-
pel Harmathy publikációjában is. A szabály tehát nem minden légrést is tartalmazó szer-
kezetre igaz. Igaz viszont minden olyan légréses szerkezetre, amely nem tartalmaz éghetı 
komponenseket a légrés mentén. 

• A szabály csak zárt légrésekre igaz. Amennyiben a tőzkitét során hı és füst jut be a lég-
résbe, a légréses szerkezet kedvezıtlenebbül is viselkedhet, mint a légrés nélküli.  

 
4. szabály: minél távolabb van egy szerkezetben a légrés a tőzhatásnak kitett felülettıl, an-
nál kedvezıbb a hatása a tőzállóságra. 
 
Minél közelebb esik a légrés a tőzhatásnak kitett felülethez, annál gyorsabban melegszik fel 
benne a levegı és így annál nagyobb a sugárzásos és a konvektív hıátadás a közvetlen tőzha-
tásnak ki nem tett szerkezet felé. A 4. szabály kizárások nélkül alkalmazható, de a légrésre 
vonatkozó 3. szabály kizárásai erre is vonatkoznak. 
 
5. szabály: A zárt légrés vastagságának növelése nem növeli meg a szerkezet tőzállósági tel-
jesítményét. 
 
A légrések egy bizonyos vastagságig – nemcsak a tőzvédelemben, de a hıtechnikában is – hı-
szigetelésként mőködnek, az elızı, 3 sz. szabálynak megfelelıen. Amennyiben növeljük a 
légrés vastagságát, egy bizonyos határ felett a légrésben a levegı cirkulálni kezd, megjavítva a 
hıátadást. Ez a szabály kizárás nélkül alkalmazható továbbra is. 
 
6. szabály: Alacsony hıvezetéső anyagot tartalmazó rétegek kedvezıbb hatásúak a szerkezet 
azon oldalán, ahol tőz bekövetkezése valószínőbb. 
 
A szabály véleményem szerint pontatlanul van megfogalmazva. Függıleges térelhatároló szer-
kezetek esetén a tőzállósági határérték-követelményt általában mindkét oldal felıl egyformán 
teljesíteni kell (lásd 7. szabály). Födémek esetén a szabály érvényes, alsó részüket célszerő 
rossz hıvezetı anyagból kialakítani; a födémek alsó síkja közelében a húzóerıt acélbetétek 
vagy gerendák biztosítják, amelyek felmelegedés elleni védelmét biztosítja a rossz hıvezetı 
anyag. A szabály véleményem szerint az alábbi megfogalmazásban helyes: alacsony hıveze-
téső anyagok kedvezıbb hatásúak a tőzállóságra, amennyiben azok a szerkezet külsı, tőz-
hatásnak kitett felületén helyezkednek el.  
A szabály kizárásai az alábbiak: 



 

Takács Lajos Gábor  Tőszakaszok kialakítása és térbeli elválasztása 

39 

• Ha az alacsony hıvezetéső réteg éghetı anyagokat is tartalmaz, a szerkezet külsı felületé-
re kerülve meggyulladásával többlet hıterhelésnek teszi ki a teljes szerkezetet, amely adott 
esetben még csökkentheti is annak tőzállóságát. 

• A szabály nem vonatkozik egyes hidrotermikus viselkedéső anyagokra, szerkezetekre, 
amelyek között jó hıvezetı is akad (pl. gipsz). Ezek a szerkezetek külsı oldalán jobban ki 
tudják fejteni hatásukat, mivel a kristályszerkezeti átalakulás során felszabaduló víz el tud 
párologni a felületrıl, hőtve azt. 

 
7. szabály: Asszimmetrikus kialakítású szerkezetek tőzállósági teljesítménye a hıáramlás 
irányától is függ. 
 
Egyes beépítési helyzetekben a kedvezıbb tőzeseti viselkedéső réteg kerülhet a szerkezet ma-
gasabb tőzterheléső oldalára. Az asszimmetrikus tőzkitét leginkább a homlokzati szerkezetek-
re jellemzı, amelyeknél az épületen belüli tőz esetén a szabvány tőzkitét görbe szerint a hı-
mérséklet akár 1100 °C-t is elérheti, míg a kültér felıl a görbe soha nem haladja meg a 700 
°C-t (lásd 2 sz. ábra). Belsı tereknél nem jellemzı az asszimmetrikus (különbözı tőzállóságú) 
szerkezetek engedése, mivel a tőzterhelés függ az épület használatától, de megfontolható azon 
helyiségek esetén a bevezetése, ahol az éghetı anyagok tárolása jogszabály szerint tilos és azt 
jellemzıen be is tartják (pl. füstmentes lépcsıházak esetén). Ez a szabály kizárás nélkül al-
kalmazható. 
 

 
22 sz. kép. A vizsgálati tőz-idı-hımérséklet görbék 

 
1. ún. „szabványos hımérséklet-idı görbe” – az épületszerkezetek tőzállósági vizsgálatát 

eszerint végzik el 
2. ún. „szénhidrogén görbe” – a tőz kezdeti fázisában gyors hımérséklet-növekedés és a 

vizsgálat végén magasabb  csúcshımérséklet jellemzi 
3. ún. „külsı tőz-hatás görbe” – az épületszerkezetek tönkremenetele után ez jellemzı  
4. ún. „parázsló tőz görbe”  
T -  hımérséklet, ºC   
t – idı, perc 
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8. szabály: A nedvesség jelenléte – amennyiben nem okoz robbanásszerő repedést – kedve-
zıen befolyásolja a tőzállósági teljesítményt. 
 
A hidrotermikus viselkedés hagyományosan a cementkötéső anyagoknál és a gipsz esetében 
figyelhetı meg. A különleges tőzvédelmi célú építılemezek esetén az elmúlt években a fej-
lesztések egyik célja a kémiailag kötött nedvességtartalom növelése volt (pl. a hidrotermikus 
kalciumszilikát kötıanyagú rostszilikát tőzvédelmi építılemezek esetén). Napjainkban tehát e 
szabály nemhogy továbbra is érvényes, de a korszerő tőzvédelmi célú szárazépítési termékek-
nél alapvetı mőködési sajátossággá vált. A szabályban egyedül a robbanás szó nem szakszerő; 
inkább a ridegtöréssel kellene helyettesíteni. 
 
9. szabály: födémek, tetıszerkezetek teherhordó elemei (gerendák, rácsostartók stb.) tőzál-
lósági teljesítménye kedvezıbb, ha a födémszerkezet részeként éri tőzhatás ıket, mint ha 
önálló tőzhatásnak kerülnek vizsgálatra. 
 
Ez a szabály ma is érvényes. Egyrészt az önállóan tesztelt gerendákat, rácsostartókat stb. min-
den oldalukon éri a tőzhatás, ami gyorsabb anyagminıség romlást eredményez. Másrészt a fö-
dém nem teherviselı elemei merevségüknél fogva csökkenthetik az elsıdleges tartószerkezet 
tőzeseti alakváltozását. 
 
10. szabály: födémek, tetıszerkezetek teherhordó elemei helyettesíthetık más teherhordó 
elemekkel, amennyiben azok önálló szerkezetként mért tőzállósági teljesítménye nem keve-
sebb, mint az eredeti, összeállított szerkezeté. 
 
A szabály felhívja a figyelmet az egyes teherviselı szerkezeti elemek önálló tőzvizsgálatára – 
ez ugyanis a helyettesíthetıség egyik alapfeltétele. Napjainkban mindennapos szerkezeti pél-
da: amennyiben egy elıregyártott vasbeton fıtartó magashullámú trapézlemez térelhatárolás-
sal együtt kerül minısítésre, a fıtartó nem használható fel más térelhatároló szerkezet esetén. 
Amennyiben önálló tőzvizsgálaton esik át, minden szerkezetben felhasználható, amelynek 
tőzállósági határérték-követelményét önállóan is teljesíti (természetesen megfelelı tőzállósági 
határértékő térelhatároló szerkezet feltételezésével). 
 
Harmathy szabályainak mai építési gyakorlat szerinti értékelésének összefoglalása 
 
Harmathy szabályainak mai építési gyakorlat szerinti értékelése tézisértékő megállapí-
táshoz vezetett. Inhomogén építési termékekben (pl. rétegekbıl álló épületszerkezetek-
ben) a tőzvédelmi funkciójú rétegeket nemcsak a tőzterjedést gátló funkció esetén, ha-
nem a szerkezet tőzállósági határértékének biztosítása érdekében is felületfolytonosan 
szükséges kialakítani (5 sz. tézis). 
 
Az építési termékek és azok komponenseinek MSZ EN 13501-1 szerinti felosztását (inhomogén 
és homogén építési termékekre, illetve azok elsıdleges és másodlagos komponenseire) 
Harmathy “Ten Rules of Fire Endurance Ratings” címen 1965-ben megjelentetett szabályai-
val összevetve megállapítottam, hogy a Harmathy féle szabályok érvényessége és tanulságai –  
az általam összegyőjtött kikötésekkel – ma is érvényesek, sıt a többrétegő szerkezetek napja-
inkban megfigyelhetı terjedésével különösen aktuálisak. Ezek tükrében javaslatot tettem az 
inhomogén (többrétegő) szerkezeteknél arra, hogy a tőzvédelmi célú rétegek esetén a védelmi 
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síkok felületfolytonosságának akkor is teljesülnie kell, ha az adott szerkezet nem tőzterjedést 
gátló funkciójú, kalakítású (5.1. altézis). 
 
Napjainkban a homogén szerkezeteket egyre több helyen váltják fel többrétegő (inhomogén) 
szerkezetek, ahol a szerkezetre támasztott összetett követelményt különbözı rétegekkel bizto-
sítjuk. Az inhomogén szerkezetek jelentıs részében a tőzállósági határértéket egy adott réteg 
biztosítja (födémnél az alsó síkon, falnál szimmetrikusan kétoldalt). A védelmi síkok felület-
folytonosságát nemcsak a szerkezet általános síkváltásainál és más szerkezetekhez történı 
csatlakozásainál, hanem az épületgépészeti és épületvillamossági vezetékek installációinál, il-
letve az áttörések kialakításánál is biztosítani kell. Az adott szerkezetre elıírt tőzállósági ha-
tárérték, illetve a tőzgátló funkció biztosításának alapelve – a védelmi síkok felületfolytonos-
ságának elve – minden szerkezet esetén igaz, de a többrétegő szerkezetek tőzvédelmi célú ré-
tege esetén különös jelentıséggel bír és mind a tervezés, mind a megvalósítás során fokozott 
figyelmet igényel. 
 
A Harmathy-féle szabályok alkalmazásával ismert tőzállósági teljesítményő szerkezetek 
együttes alkalmazásának tőzvizsgálati elıkészítése könnyebbé válhat, továbbá a jelenlegi tőz-
vizsgálati gyakorlat átgondolására is mód nyílik a több rétegbıl álló épületszerkezetek eseté-
ben, különösen azoknál, ahol a tőzvédelmi teljesítményt egy adott réteg folytonossága bizto-
sítja. Javaslom, hogy a jövıben a tővédelmi vizsgálatoknál összeállított mintaszerkezet tar-
talmazzon minden olyan kiegészítı szerkezetet (épületgépészeti vezetéket, szerelvényt, épü-
letvillamossági kiépítést stb.), amely kihatással lehet a szerkezet tőzvédelmi teljesítményére. 
A Harmathy szabályok tapasztalatait már ezen szerkezetek továbbfejlesztésénél is fel lehet 
használni. 
 
Az összefoglalásban, illetve az 5 sz. tézisben foglaltak igazolására egy közelmúltban történt 
tőzesetet mutatok be. A tőzeset egy átadás elıtt álló könnyőszerkezetes készházban követke-
zett be. Az épület falainak szerkezete fa vázszerkezet két oldalára erısített gipszkarton építı-
lemezekbıl állt. A gipszkarton lemezek a térelhatárolás mellett a szerkezet tőzállósági határér-
tékét is hivatottak voltak biztosítani. A vázas falszerkezet két oldalán azonban a gipszkarton 
lemezek nem felületfolytonosan lettek kialakítva, amelynek köszönhetıen a tőz beterjedt a 
burkolatok mögé, ahol az éghetı anyagú vázszerkezet és a légrés elısegítették a tőz továbbter-
jedését. Annak ellenére, hogy a tőzidıtartam nem volt jelentıs, az épület kára súlyos volt 
(életveszély nem állt fent, mivel az épület még kivitelezés alatt állt).  
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23 sz. kép. Tőzterjedési nyomok a gipsz-
karton burkolat mögött, amelyek csak a 

burkolat megbontásával láthatóak 
 

 
25 sz. kép. Szobasarok részlete a tőz után. 
Jól látható a falnyílások körüli faszerkezet 

elszenesedése 

 
24 sz. kép. Elektromos dugalj közelképe. 

Jól látható, hogy a dugalj mögött nincs ún. 
tőzvédelmi doboz, amely a gipszkarton le-
mez megszakításánál megakadályozná a 

tőzterjedést 
 
 
 

 
26 sz. kép. Homlokzati fal részlete a tőz 

után 
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27 sz. kép. Tőzvizsgálatra elıkészített gipszkarton fal. Jól látható, hogy semmilyen, a felület-
folytonosságot megszakító kiegészítı szerkezetet - pl. WC tartály nyomólappal, elektromos 

dugalj stb. - nem tartalmaz (fotó: Takács Lajos Gábor) 
 
Az alábbiakban két szerkezeti részlettervi példán keresztül mutatom be az inhomogén (réte-
ges) épületszerkezetek helyes tőzvédelmi kialakítását, amennyiben a szerkezetre vonatkozó 
tőzvédelmi követelményeket egy adott réteg teljesíti. Az elsı változatban a kiegészítı szerke-
zetek elıtétszerkezet (optikai álmennyezet) mögött találhatók, a tőzvédelmi célú réteg meg-
szakítása nélkül (28 sz. kép). 
 

 
28 sz. kép. Felületfolytonos tőzvédelmi réteg elıtt, optikai álmennyezet takarásában szerelt 

elektromos és gépészeti rendszerek 
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A másik változatnál a tőzvédelmi réteget a beépített szerelvény megszakítja, a védelmi síkok 
felületfolytonosságának elvét a szerelvény körüli ún. tőzvédelmi dobozolás biztosítja (29 sz. 
kép). 
 

 
29 sz. kép. Tőzvédelmi dobozzal beépített lámpatest  

 
6.2.4. Egyéb, tartószerkezetekre vonatkozó általános tőzállósági követelmények 
 
A 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 5.  rész I/4 fejezet 3.6.2. pontja az alábbiakat mondja ki: 
 

„Az egymással kapcsolatban álló teherhordó szerkezetek tőzállósági követelmény idıtartama alatt a tőz 
során bekövetkezı alakváltozását figyelembe kell venni a tartószerkezetek erıtani méretezésénél, külö-
nös tekintettel a húzott szerkezetekre, és azok hıtágulása miatt bekövetkezı támaszelmozdulásokra”.  

 
Az egyes tartószerkezeti elemek hıtágulás okozta hosszváltozását az EN 1991-1-2 (A tartó-
szerkezeteket érı hatások. Általános hatások. A tőznek kitett tartószerkezeteket érı hatások) 
szerint nem kell figyelembe venni. Javaslatom alapján azonban ezt az Országos Tőzvédelmi 
Szabályzat tartószerkezetek méretezési alapelvei között szerepelteti (9/2008 (II. 22) ÖTM 
rendelet 5. része I/3 fejezetének 3.6.2 pontja). Az MSZ EN 1993-1-2 és a MSZ EN 1994-1-2 
szabványok nemzeti mellékleteinek összeállításában részt vettem, és annak NB nemzeti mel-
lékletébe javaslatom az OTSZ vonatkozó elıírásaira történı utalásként beépült (pl. húzott vo-
nórúd hosszváltozása már állékonyságot is veszélyeztetı támaszelmozdulást eredményezhet). 
Állításomat az 30 és a 31 sz. képpel illusztrálom. 
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30 sz. kép. Acélszerkezet hıtágulása által kimozdított és felsı szakaszán stabilitását vesztett 

téglafal épülettőz után 
 

 
31 sz. kép. Acélszerkezet tőzeseti alakváltozása miatt leomlott a téglafal egy része. Az acél-

szerkezet emellett megırizte állékonyságát 
 
Fentiek tézisben foglalását is elvégeztem. 
 
Megtörtént tőzesetek következményeinek elemzésével kimutattam, hogy egyes tartószer-
kezetek alakváltozása, hıtágulása a tőzszakasz-határok alapszerkezeteinek károsodását 
eredményezheti azok elméleti vagy vizsgálati tőzállósági határértékénél rövidebb idın 
belül (4. tézis). 
 
További, tartószerkezetek méretezésével kapcsolatos általános méretezési szabályok: 
 
A 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 5.  rész I/4 fejezet 3.6.3. pontja szerint 
 

„Az egyes épületszerkezetekre vonatkozó követelményeket az 1-5. táblázatok alkalmazásával úgy kell 
meghatározni, hogy azok az épületen belül betöltött statikai szerepét, a teherátadás rendjét figyelembe 
vegye. Egy szerkezetet nem szabad az adott szerkezet tőzállósági követelményénél kisebb tőzállóságú 
szerkezettel gyámolítani, alátámasztani, függeszteni, merevíteni. Így az épület tetıfödémének tartószer-
kezetérıl függesztett függıleges teherhordó szerkezet esetén a tetıfödém tartószerkezetének a függıle-
ges teherhordó szerkezetre vonatkozó követelményeket kell kielégíteni, mivel a tetıfödém tartószerkezet-
ének tönkremenetele magával vonja a függıleges teherhordó szerkezetek tönkremenetelét is”  
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Fentiek mellett általam kidolgozott újdonság, hogy a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet szerint a 
merevítı szerkezetek tőzállósági határértéke – amelyre korábban egyáltalán nem volt tőzálló-
sági elıírás - az általuk merevítendı szerkezetekével meg kell egyezzen. Ez általában csak R 
értéket jelent és rúdszerő, szintén csak R értékő követelményt tartalmazó tartószerkezetek me-
revítésénél jelentkezik. Néhány példa a merevítı szerkezetek helyes és helytelen tőzállósági 
méretezésére:  
• Gyakran még a jó tőzállósági határértékő elıregyártott vasbeton szerkezeteket is kiegészí-

tı, tőzállóságot növelı védelem nélküli acélszerkezetekkel merevítik. Tőz esetén ezek 
gyorsan elveszítik teherbíró képességüket, a szerkezet térbeli merevségét veszélyeztetve. 

• A kiegészítı, tőzállóságot növelı védelemmel ellátott acélszerkezetek védelem nélküli 
acélszerkezetekkel történı merevítése azonban nemcsak a merevség elvesztésével járhat 
tőz esetén, hanem az elsıdleges tartószerkezet és a merevítı rendszer kapcsolódási pontja-
inál olyan mértékő helyi hıhidak alakulhatnak ki, amelyek lokális tartószerkezeti károkat 
eredményezve pillérek vagy keretállások állékonyság-vesztését is eredményezhetik. 
Ugyanez persze vonatkozik a segédszerkezetekre (felülvilágító keretszerkezet, kapu keret-
váz stb.) is.  

 
6.2.5. Fontossági sorrend felállítása 
 
A tőzgátló szerkezetek, illetve a teherhordó szerkezetek tőzeseti teljesítıképességének figye-
lembe vételével, valamint az életvédelmi szempontok figyelembe vételével - tőzgátló szerke-
zetek és tartószerkezetek tőzeseti méretezésében - az alábbi fontossági sorrendet állapítottam 
meg:  
 

Szint Tőzvédelmi cél 
1. Szomszédos telken álló, idegen tulajdonú épületek védelme (nemcsak tőzterjedés, 

de tőzeseti állékonyság-vesztéssel szemben is) 
2. Az épület függıleges tartószerkezetei-

nek tőzhatással szembeni védelme 
A tőz terjedésének megakadályozása az 
épület egyes tőzszakaszai között 

3. Az épület vízszintes tartószerkezeteinek tőzhatással szembeni védelme 
 
Fenti táblázathoz az alábbi magyarázat tartozik: 
 
• A legfontosabb a szomszédos, idegen tulajdonú épületek védelme (nemcsak tőzterje-

dés, de tőzeseti állékonyság-vesztéssel szemben is).  
• Az épület állékonyságának védelme, ezen belül is a függıleges tartószerkezetek tőzha-

tással szembeni védelme a tőzkiterjedés megakadályozásával azonos fontosságú. A 
korábbi, MSZ 595/1-86 szabványon alapuló 2/2002 (I.23.) BM rendelet a függıleges tar-
tószerkezetek teherviselı képességének megırzését helyezte elıtérbe, hiszen tőzgátló 
szerkezetekre legfeljebb 1,5 óra, míg teherhordó falakra 3,0 óra, tőzfalakra pedig 4,0 óra 
tőzállósági határérték-követelményt írt elı. Ezzel szemben a 9/2008 (II.22.) ÖTM rende-
letben a függıleges tartószerkezetek és a függıleges tőzgátló alapszerkezetek már egyfor-
ma követelménnyel szerepelnek. 

• A függıleges tartószerkezetek teherviselı képessége fontosabb, mint a vízszintes tar-
tószerkezeteké. Ennek oka, hogy a függıleges tartószerkezet elemeinek tőzeseti károso-
dás miatti állékonyság-vesztése a legtöbbször az épület progresszív összeomlásához vezet, 
míg a vízszintes tartószerkezetek lokális károsodása nem feltétlenül vezet az épület egé-
szének állékonyság-vesztéséhez. A szabályozás alakulásában természetesen szerepet ját-
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szott, hogy a függıleges tartószerkezetek általában kedvezıbb tőzállósági határértékkel 
rendelkeznek, mint a vízszintesek. 

 
A 9/2008 (II.22.) ÖTM rendeletben a fenti elvek a tőzvédelmi követelmények áttekintésével 
továbbra is felfedezhetık:  
• Tőzgátló szerkezetekre a legszigorúbb követelményérték A1, REI-M 180 vagy EI 180 (az 

M kritérium csak teherhordó szerkezetek esetén követelmény, ami jelzi a hazai jogsza-
bályalkotók szándékát a teherviselı képesség megırzésében) 

• Függıleges teherhordó szerkezetekre a legszigorúbb követelményérték A1, R 180 vagy 
A1, REI-M 180 

• Tőzfalakra a legszigorúbb követelményérték A1, REI-M 240 
 
Mint azt a 6.2.2. fejezetben ismertettem, M kritériumot csak teherhordó falakra, teherhordó 
tőzgátló falakra és tőzfalakra határoz meg a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 2009. során megje-
lenı módosítása. Az állami szabályozás alapvetıen életvédelmi szemlélető, azonban tőzgátló 
szerkezetekkel szemben egyéb szempontok is meghatározhatók, amelyek a jogszabályi elıírá-
soknál szigorúbb követelményeket támasztanak. Ez esetekben indokolt lehet az M kritérium 
alkalmazása nem teherhordó (térelválasztó) tőzgátló szerkezetek esetén is az alábbi esetekben: 
• Vagyonvédelmi követelmény: nagy érték tárolására alkalmas raktárak, banki trezorok, kü-

lönösen szerelt térelhatároló szerkezetek alkalmazása esetén; 
• A kulturális örökség védelme érdekében: kiemelt értékeket ırzı múzeumi raktár körülha-

tárolása, vagy kiállítótér és raktár elválasztása esetén, különösen, ha az elválasztó szerke-
zet bármely oldalán olyan polcrendszer található, amely tőzben összedılve jelentıs oldal-
irányú erıkifejtésre képes (pl. könyvraktár). 

 
A fenti követelményeket a tőzvédelmi tervezı, a tervezésbe bevont biztosítótársaság szakértı-
je vagy biztonságtechnikai szakértı határozhatja meg. 
 
Amennyiben vizsgálati eredmény hiányában nem sikerül a fenti követelményeket EI-M minı-
sítéső szerkezetekkel kielégíteni, megoldás lehet az épület szerkezeti rendszerét átalakítani 
úgy, hogy az adott tér, tércsoport tőzterjedést gátló körülhatárolását REI-M minısítéső – tehát 
teherhordó funkcióval rendelkezı – szerkezet biztosítsa. Függıleges terheléső szerkezet egy-
értelmően kedvezıbben reagál az oldalirányú erıhatásokra, mint terhelés nélküli, vázkitöltı 
szerkezet. Ebben az esetben a 6.1.2. pont alatt említett kétféle M kritérium értelmezés kizáró-
lag REI-M lehet, tehát nemcsak a teherhordó képesség megırzése a cél a tőzeset során fellépı 
oldalirányú erıhatás mellett, hanem az integritás megırzése és így a tőzterjedés megakadályo-
zása is feltétel. 
 
6.3.  Tőzszakaszok térbeli elrendezésének új szabályai 
 
Tőzszakaszok egy épületen belül egymás fölött és egymás mellett is elhelyezhetık. Szalaghá-
zak esetén a függıleges, toronyházak esetén a vízszintes tőzszakaszolás a jellemzı. Nagymé-
rető (nagy vízszintes kiterjedéső és/vagy többszintes, középmagas, magas) épületek esetén 
mind egymás melletti, mind egymás feletti tőzszakaszok elıfordulnak.  
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A függıleges tőzszakasz-határok (tőzgátló falak és tőzfalak) az alapszerkezetek kedvezıbb 
tőzállósága miatt kedvezıbbek, mint a vízszintes tőzszakasz-határok (tőzgátló födémek)6. 
Ugyanakkor a vízszintes tőzszakasz-határok – különösen nagy építési magasság, tehát közép-
magas és magas épületek esetén – fontosabbak a tőzterjedés megállításában, mivel a tőz verti-
kálisan sokkal gyorsabban terjed. 
 
A 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelet dilatációs egységhatár mellett megengedi egy épületen belül 
a különbözı tőzállósági fokozatok alkalmazását, amennyiben a különbözı tőzállósági fokoza-
tú épületrészek külön tőzszakaszt alkotnak. 
 

2.1. Vegyes rendeltetéső épületek eltérı rendeltetéseit külön tőzszakaszként kell kialakítani. A vegyes 
rendeltetéső épület tőzállósági fokozatát úgy kell meghatározni, hogy az egyes rendeltetések, illetve tőz-
veszélyességi osztályok tőzállósági fokozat-követelményei közül a legszigorúbbat kell figyelembe venni. 
2.2. Egy épületen belül eltérı tőzállósági fokozatú, épületrészek akkor létesíthetıek, amennyiben az 
épületrészek egymás mellett kerülnek kialakításra, statikailag nem függnek össze, dilatációs hézaggal 
elválasztottak, és a dilatáció vonalában beépített tőzgátló szerkezetekkel elválasztottak. A tőzgátló szer-
kezetek a szigorúbb tőzállósági fokozatú épületrészhez tartozzanak. Az eltérı tőzállósági fokozatú épü-
letrészeknek önálló kiürítési útvonalakkal kell rendelkezniük, de a kiürítés az egyik tőzszakaszból a má-
sik tőzszakaszon keresztül is biztosítható, ha az más módon nem oldható meg. 

 
A tőzszakaszokat mind építészeti, mind tőztechnikai szempontból a funkcionális egységek ha-
tárain lehet a legkedvezıbben tőzszakaszokra osztani. A 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet már 
többszintes épületeknél is egyértelmően rögzíti ennek szükségességét, míg korábban ez csak 
középmagas és magas épületeknél volt kötelezı). Ilyenek: lakóépület és a földszintjén mőkö-
dı üzlet vagy étterem, autószalon és szerviz, vagy ipari üzemi terület és raktár között, ipari 
üzemi épületrész és fejépület között. Egyes esetekben egy épület különbözı épületrészei eltérı 
szerkezeti rendszerőek - ezzel együtt különbözı tőzvédelmi követelményőek - is lehetnek. 
 
Azonos épülethez tartozó, de különbözı tőzszakaszok térbeli elválasztására a 9/2008 (II.22.) 
ÖTM rendelet 5. rész I/4 fejezet 4.8.8. pontja az alábbiakat mondja ki: 
 

(…) Egymással 120o–nál kisebb szöget bezáró, de különbözı tőzszakaszhoz tartozó homlokzati síkok 
esetén minden olyan nyílászáró, amelyek között a 6 méteres távolság nem tartható, tőzgátló kialakítású 
legyen. Ezek a tőzgátló nyílászárók lehetnek EW szerkezetek is, nem szükséges az EI, amennyiben a nyí-
lászárók legközelebbi pontjai egymástól függıleges vetületben legalább 30 cm távolságba esnek. Min-
den 6 méteren belüli üvegezett nyílászáró azonban csak fix lehet, nyíló ablak vagy nyílószárnnyal ellá-
tott függönyfal nem létesíthetı. Ajtószerkezet létesíthetı, de arra automatikus csukószerkezetet kell sze-
relni. 

 
Fenti jogszabályi pontot konkrét tőzesetek tapasztalatai, illetve a napjainkban elterjedt tagolt 
épülettömegek okozta problémák ismeretében az alábbi javaslatokkal egészítem ki: 
 
 

                                                           
6  A biztosítótársaságok a nemzetközi gyakorlatban a tőzterjedést megállító szerkezetként kizárólag a nyílásmentes tőzfalat 

fogadják el, amennyiben abban nincs aktív tőzeseti mőködtetı és/vagy zárószerkezettel ellátott áttörés. 
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32 sz. kép. Egymással 120o–nál kisebb szöget bezáró, különbözı tőzszakaszokhoz tartozó 

épületrészek elválasztása tetıszinten  
 

Egymással 120o–nál kisebb szöget bezáró, de különbözı tőzszakaszhoz tartozó homlokzati sí-
kok fölötti magastetı esetén az alábbi feltételek együttes teljesülése ad megfelelı térbeli tőz-
terjedést gátló elválasztást (amennyiben a tőzgátló fal vagy a tőzfal a csatlakozó falsarokhoz 6 
méternél közelebb esik): 
• A homlokzati felületekre a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 5. rész I/4 fejezet 4.8.8. pontja 

teljesül; 
• A magastetı vagy koporsófödémmel készül, vagy síkban fekvı tetıszinti tőzterjedés elleni 

gáttal záródik a tőzgátló fal vagy a tőzfal vonalában, amely ereszmenti tőzterjedés elleni 
gáttal is ellátandó; 

• A magastetı tetıhéjalása a tőzgátló fal vagy a tőzfal vonalába esı 6 méteres vízszintes ve-
tületi síkon belül csak A1 tőzvédelmi osztályú lehet és sem tetısíkban tartott, sem tetısík-
ból kiemelt nyílászáró nem eshet bele. 

 

  
 

33 sz. kép. Különbözı magasságú tőzszakaszok elválasztása,  
amennyiben az alacsonyabb épületrész lapostetıs vagy magastetıs kialakítású 

 
Tőzfallal vagy tőzgátló fallal elválasztott tőzszakaszok közötti falszerkezetek – amennyiben 
az egyik épületrész a másiknál alacsonyabb és B, C, D, E anyagból készült legfelsı réteggel 
fedett lapostetıvel vagy bármilyen anyagból fedett magastetıvel rendelkezik (lásd …sz. ké-
pek) - az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén adnak megfelelı elválasztást: 
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• a magasabb épületrész falszerkezetének a lapostetıhöz 6 méteren belül esı szakaszának 
nyílásmentesnek kell lennie, vagy az ide kerülı nyílászáró az 9/2008 (II.22.) ÖTM rende-
let 5. rész I/4 fejezet 4.8.8. pontjában szereplı követelményeket elégítse ki; 

• a falszerkezet magastetı csatlakozásának lapostetıhöz 6 méternél közelebb esı szakasza 
tetıszinti tőzterjedés elleni gátban végzıdjön. 

 

 
34 sz. kép. Alacsonyabb és magasabb tőzszakaszok elválasztása, amennyiben az alacsonyabb 

épületrészen a lapostetı zöldtetıként vagy járható tetıként kerül kialakításra 
 

Amennyiben a lapostetı alatti födém A1 tőzvédelmi osztályba tartozik és a lapostetı zöldte-
tıként vagy A1 tőzvédelmi osztályba tartozó burkolattal járható tetıként kerül kialakításra (34 
sz. kép), a magasabb épületrész falszerkezetébe kerülı nyílászárókra nincs tőzvédelmi köve-
telmény és a falszerkezet tetıcsatlakozását sem kell tőzterjedés elleni gátként kiképezni. 

 

 
35 sz. kép. Átrium tőzszakaszolásának szabályai 

 
A 35 sz. képen egy fedett belsı udvarral ellátott épület látható. Amennyiben a függıleges tőz-
szakasz-határ a fedett belsı udvart (átriumot) érinti, az ábrán látható problémával szembesül-
hetünk: a tőz során keletkezı hı és füst még az átrium lefedés hı- és füstelvezetésének üzem-
szerő mőködése esetén is (tehát egyensúlyi állapotban) felgyőlik az átrium tetıszerkezete alatt, 
így lehetıvé válik a tőzterjedés a szomszédos tőzszakasz ebbe a zónába esı, átrium felé nézı 
ablakain keresztül, amennyiben azok nyitott állapotban vannak. Erre az esetre nincs hazai elı-
írás, azonban az új építéső középületek (irodaházak, szállodák stb.) túlnyomó többsége tartal-
maz átriumot, a probléma tehát általános. Javaslataim a megfelelıen kialakított tőzszakaszo-
láshoz az alábbiak: 
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• Átrium tere felé nézı homlokzati nyílászárók – amennyiben oda tőzszakasz-határ csatla-
kozik – javaslom, hogy vagy fix (nem nyitható) kivitelőek, vagy automatikus 
csukószerkezettel ellátottak legyenek. 

• A tőzszakasz-határ síkja legalább 6 m távolságba legyen az átrium bármely sarkától, ezzel 
ellentétes esetben az ebbe a zónába esı ablakokat, ajtókat tőzgátló módon kell kialakítani 
(tehát be kell tartani a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 5. rész I/4 fejezet 4.8.8. pontját); 

• Ki kell számítani a hı- és füstelvezetés és a légpótlás üzemszerő mőködése során az átri-
umban a füstmentes levegıréteg és a füsttel telített levegıréteg arányát7. A füsttel telített 
levegırétegbe esı, átrium felé nézı nyílászárókat vagy függönyfalat tőzgátló szerkezettel 
kell kialakítani vagy sőrített sprinklersoros védelemmel kell ellátni. A sőrített 
sprinklersoros védelem azért felel meg itt, mivel az üvegezett szerkezeteket közvetlen tőz-
hatás (sugárzás) nem éri (a füstbıl származó sugárzás a hı- és füstelvezetés miatt lényege-
sen alacsonyabb, mint a tőzfészek közelében). 

• A hı- és füstelvezetı nyílásokkal az átrium fölötti homlokzati szakaszoktól a tőzterjedés 
elkerülésére 6 m távolságot kell tartani. Az átrium lefedés fölötti homlokzati szakaszokra 
gravitációs hı- és füstelvezetı nyílást, gravitációs vagy gépi légpótlás légbeszívó nyílását 
nem szabad létesíteni. 

 
Fokozott figyelmet kell fordítani a különbözı tőzszakaszokat összekötı folyosók, hidak tőz-
terjedést gátló szakaszolására is, illetve az elızıekben említett elvek teljesülésére az átkötı 
folyosók, hidak homlokzati csatlakozásánál. 
 
6.4.  Tőzterjedés meggátlása épületen belül 
 
Az épületen belüli tőzterjedést tőzgátló szerkezetekkel lehet meggátolni, amelyek alapszerke-
zetekre és kiegészítı szerkezetekre oszthatók fel.  
 
6.4.1. A tőzszakasz-határok alapszerkezetei 
 
Tőzszakasz-határok alapszerkezeteinek az alábbi szerkezeteket nevezem: 
• Tőzgátló falak; 
• Tőzfalak, 
• Tőzgátló födémek. 
 
A disszertáció nem foglalkozik az alapszerkezetek állékonysági és tőzállósági méretezésének 
számításával, azonban szerkezeti kialakításukat, elem- és szerkezeti kapcsolataikat részletesen 
tárgyalom. 
 
A tőzgátló alapszerkezetek általában olyan, megfelelı tőzállósági határértékő térelhatároló 
vagy teherhordó és térelhatároló szerkezetek, amelyek a tőzállósági határérték mellett egyéb, 
tőzterjedést gátló követelményeket is kielégítenek. A hazai fogalmak között nem tisztázott a 
tőzállósági határértékkel rendelkezı szerkezetek és a tőzgátló szerkezetek közötti különbség. 
Ennek tisztázására összegyőjtöttem a tőzgátló szerkezetekre vonatkozó kiegészítı követelmé-
nyeket. A 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 5. rész I/4 fejezet 4.8.2. pontja az alábbiakat mondja 
ki:  

                                                           
7  A füstmentes levegıréteget a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 5. rész I/9 fejezet 3.3.2., pontjai alapján lehet kiszámítani, a hı- 

és füstelvezetı nyílások 3.3.3. és 3.3.4. pontnak megfelelı méretezésével. Alternatív módszerként szimulációs modellezés 
is alkalmazható. 
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A tőzszakaszok elválasztásánál a védelmi síkok folytonosságának elve érvényesüljön, azaz a tőzszakasz-
határ minden pontján a tőzállósági fokozat követelményétıl függı tőzállósági határértékő védelem tel-
jesüljön. 

 
Ez azt jelenti, hogy a tőzgátló szerkezetekben minden áttörést tőzterjedést gátló kiegészítı 
szerkezetekkel kell lezárni (tőzgátló ajtók, tőzvédelmi csappantyúk stb.), míg ez nem igaz a 
tőzszakasz-határokon belüli általános tartó- és térelhatároló szerkezetek tőzvédelmi követel-
ményeire. Fontos a védelmi síkok folytonosságának elvének megjelenése a tőzvédelmi szabá-
lyozásban, ami a vízszigeteléseknél, a hıszigeteléseknél, a páravédelemnél stb. alkalmazott 
épületszerkezeti alapszabály kiterjesztését jelenti az építészeti tőzvédelemre.  
 
A tőzfal definícióját újrafogalmaztam8, mert a tőzfal legfontosabb célja épülettőz idején az, 
hogy az általa elválasztott szerkezetek egyikének állékonyság-vesztése, illetve az ebbıl adódó 
oldalirányú erıhatás fellépése esetén is megırizze stabilitását, integritását, hıszigetelését 
(ezért kell rá megállapítani REI-M tőzállósági követelményt). A 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 
fent idézett követelményeinek kétféle szerkezet felel meg: 
• A tartószerkezetektıl eldilatált, egyszeres tőzfal, amely önmagában csak kis magasságig 

állékony, a szomszédos, elválasztandó szerkezetekhez viszont nem merevíthetı, mivel 
azok állékonyság-vesztése esetén is meg kell ırizze állékonyságát (ez megfelel a jelenlegi 
szabályozás szövegében szereplı tőzfallal); 

• Nagy épületmagasság esetén a kizárólag dilatációs egységhatáron létesíthetı kettıs tőzfal, 
amelynél az egyes tőzfalak az egyes, elválasztásra kerülı szerkezetekhez merevítettek; ez 
azt is jelenti, hogy mindkét tőzfal saját, önálló tőzgátló szerkezetekkel (tőzgátló ajtók, 
csappantyúk stb.) rendelkezik, tehát minden kiegészítı szerkezetet duplázni kell. 

 

 
36 sz. kép. Egyszeres és kettıs tőzfal, valamint tőzfal összehasonlítása tőzgátló fallal 

 
Ezek számos külföldi ország elıírásaiban már régóta megjelentek, olyannyira, hogy az USA 
szabályozása egy harmadik típusú tőzfalat is ismer. A speciális egyszeres tőzfal a csatlakozó, 
egymástól eldilatált tartószerkezetekhez van merevítve, az egyik csatlakozó szerkezet állé-
konyság-vesztése esetén azonban a másik szerkezethez történı kihorgonyzás védi meg a tőz-
                                                           
8  A módosított fogalom a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendeletben még nem jelent meg, csak a rendelet 2009. évi módosításában 

fog a fent idézett módon megjelenni. 
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falat az állékonyság-vesztéstıl és fordítva. Minden tőzfal természetesen tetıszinti tőzterjedés 
elleni gáttal, illetve a homlokzaton is tőzterjedés elleni gáttal kell záródjon; fontos követel-
mény lesz a két szerkezet folytonos kialakítása a védelmi síkok folytonosságának elve szerint. 
Mindez kihatással lesz a tőzfalak tetıszinti, illetve homlokzati tőzterjedés elleni gátjainak 
tényleges megoldásaira is. 
 
A tőzfal tehát olyan szerkezet – akár egybe van építve az épület tartószerkezetével, akár attól 
függetlenül valósul meg – amely a szomszédos épületszerkezetek tőzeseti állékonyság-
vesztését szerkezeti kialakításától függıen a tőzállóságát érintı károsodás nélkül képes elvi-
selni. Egyes országokban a tőzfalat olyan fokozott követelményeket teljesítı tőzgátló szerke-
zetként értelmezik, amelynek nyílásmentes kialakítás esetén tőzoltósági beavatkozás nélkül is 
meg kell akadályoznia a tőzterjedést9. 
 
Fentieknek megfelelıen a tőzfalra, a tőzgátló falra és a tőzgátló födémre az alábbi definíciókat 
javasoltam: 
• Tőzfal: A vonatkozó elıírásoknak megfelelı tőzállósági határértékő, A1 tőzvédelmi osz-

tályú térelhatároló (vagy teherhordó és térelhatároló) falszerkezet, amelyet úgy kell kiala-
kítani, hogy az általa elválasztott tőzszakaszok vagy építmények egyikének állékonyság-
vesztése, illetve az ebbıl adódó oldalirányú erıhatás esetén is megırizze tőzterjedést gátló 
képességeit (stabilitását, integritását, hıszigetelését).  

• Tőzgátló fal: A vonatkozó elıírásoknak megfelelı tőzállósági határértékő, A1 tőzvédelmi 
osztályú térelhatároló (vagy teherhordó és térelválasztó) falszerkezet, amely a tőz az épület 
más tőzszakaszára (esetenként az épület más funkcionális egységére) való átterjedését 
megakadályozza. 

• Tőzgátló födém: A vonatkozó elıírásoknak megfelelı tőzállósági határértékő, A1 tőzvé-
delmi osztályú térelhatároló (vagy teherhordó és térelválasztó) födémszerkezet, amely a 
tőz az épület más tőzszakaszára (esetenként az épület más funkcionális egységére) való át-
terjedését megakadályozza. 

 
A tőzfal disszertációmban szereplı definíciója és az ebbıl levezethetı kialakítási változatai 
(egyszeres és kettıs tőzfal) szakmai egyeztetést és konszenzust követıen megjelent az Orszá-
gos Tőzvédelmi Szabályzat 2009. évi módosításának normaszöveg tervezetében. 
 
Kutatásaim alapján a nyugat-európai országok és az USA tőzvédelmi szabályozásai sze-
rint a tőzfalat a tőzgátló faltól az önálló szerkezeti stabilitás különbözteti meg. Ezt az el-
vet kiterjesztettem azzal, hogy a tőzfal önálló szerkezeti stabilitását az általa elválasztott 
épületek, épületrészek vagy tőzszakaszok bármelyikének állékonyság-vesztése mellett is 
meg kell tartania. A kiterjesztés szükségességét megtörtént tőzesetek (pl. 1 sz. melléklet 
1.5 sz. tőzeset) tapasztalataival is igazoltam (6. tézis). 
 
A definíciók tehát az alapelveket és a szerkezetekkel elérendı célokat is bemutatják. Míg 
tőzgátló födém csak teherhordó lehet, önhordó (tehát az önsúlyukon kívül hasznos terhet nem 
hordó) membránokkal vízszintesen is lehet tőzszakaszolni, ezért került be a tőzgátló födém 
definíciójába a teherhordó és térelválasztó funkció.  
 

                                                           
9  A tőzgátló falra ez azért nem értelmezhetı, mert abban rendszerint számos tőzgátló ajtó, csappantyú, gépészeti és elektro-

mos vezeték-áttörés található, amelyek tőzállósága kisebb, mint az alapszerkezeté. 
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A tőzfalakra és a tőzgátló falakra vonatkozó egyéb szerkezeti sajátosságok (ezek hazai jog-
szabályban még nem jelentek meg): 
• A kettıs tőzfalba kerülı kiegészítı tőzterjedést gátló szerkezeteket (tőzgátló ajtók, tőzvé-

delmi csappantyúk stb.) duplikálni kell, azaz a kettıs tőzfal mindkét falában egyenértékő-
en be kell ıket építeni. Amennyiben elfogadjuk a tőzfal nemzetközileg is elterjedt definí-
cióját, illetve annak megoldását kettıs tőzfallal, akkor nem zárható ki, hogy a tőzidıtarta-
mon belül a tőzfal két része közül az egyik állékonyságát veszíti, ezzel az abba beépített 
tőzterjedést gátló kiegészítı szerkezetek is megsemmisülnek. Ebben az esetben a másik 
tőzfal egyedül kell megakadályozza a tőzterjedést egyik oldalról a másikra. 

• A tőzfal függıleges kell legyen (síkváltás tehát csak vízszintes értelemben megengedett), 
és az épület teljes szélességére és magasságára ki kell terjedjen. Ez az elıírás a tőzgátló fa-
lakra nem vonatkozik! 

• A telekhatárra telepített tőzfalat légudvarok, légaknák nem szakíthatják meg10. A telekha-
tárra telepített tőzfalat belsı udvarral csak akkor szabad megszakítani 
o amennyiben az egymással szembe nézı nyílásos homlokzatok között megfelelı tőz-

távolság tartható  
o és a tőzfal két oldalán kialakított nyílások között a homlokzati tőzterjedés elleni gát 

megtartható. 
• Tőzfalon vagy tőzgátló falon fagerendát vagy acélgerendát átvezetni tilos. Az acélgerenda 

jelentıs tőzeseti alakváltozása során károsíthatja a falat, a falba épített fagerenda tőz ese-
tén elégve a fal integritásának elvesztését okozza. A fa-vagy acélgerendákat a falszerke-
zetben kialakított konzolra kell feltámasztani, amennyiben biztosítható, hogy a gerendák 
állékonyság-vesztése vagy azt megelızı hıtágulása nem okozza a tőzfal stabilitásvesztését 
vagy integritásának, hıszigetelésének csökkenését (lásd …sz. kép). 

 

 
37 sz. kép. Acél- vagy fagerenda felfekvése tőzfalra vagy tőzgátló falra 

 
• Egyszeres tőzfalra elıregyártott, félmonolit, zsaluzó kéregpaneles vagy monolit vasbeton 

födém feltámasztható, azonban az egyes födémek a falra legfeljebb 10…12 cm-t fekhet-
nek fel és nem vezethetık át teljes keresztmetszetében (lásd …. sz. kép). Ennek oka, hogy 
a tőzfal egyik oldalán lévı födém állékonyság-vesztése esetén se károsítsa oly mértékben a 
tőzfalat, hogy  

                                                           
10  A hazai építési gyakorlatban a hagyományos zártsorú beépítésnél a légudvarok, légaknák megszakították a tőzfalat. Mivel 

ide általában WC és fürdı helyiségek – tehát alacsony tőzterheléső helyiségek - ablakai nyíltak, tőzesetben ez nem oko-
zott gondot. Ma azonban az utólagos tetıtér-beépítések során gyakran konyha is nyílik a légudvarokba, légaknákba, rá-
adásul jellemzıen egyterő lakások esetén, ráadásul az új légaknákat, légudvarokat a meglévı, szomszédos légaknákkal, 
légudvarokkal összeforgatva alakítják ki. 



 

Takács Lajos Gábor  Tőszakaszok kialakítása és térbeli elválasztása 

55 

• Kettıs tőzfal falaira elıregyártott, félmonolit, zsaluzó kéregpaneles vagy monolit vasbeton 
födém feltámasztható, amennyiben a tőzfalak közötti dilatációs elválasztásban a födémek 
is teljes mértékben elválasztásra kerülnek (lásd 38 sz. kép). 

  
38-39 sz. képek. Egyszeres és kettıs tőzfal vasbeton födémekkel alkotott kapcsolatai 

 
• Gépészeti és elektromos vezetékek tőzfallal, illetve tőzgátló fallal alkotott, tőzállósági 

szempontból megfelelı kapcsolata az alábbi legyen: 
o Kémény vagy gépészeti akna a tőzfalat, tőzgátló falat nem szakíthatja meg (csak ak-

kor, ha az aknafal szerkezetének tőzvédelmi jellemzıi megegyeznek az alapszerkezet 
tőzvédelmi követelményeivel). 

o Homogén anyagból készült tőzfalban, tőzgátló falban (tégla, vasbeton, gázbeton 
blokk stb.) gépészeti vezetéket szabad vezetni, azonban csak egyik irányból történı 
elhelyezés megengedett oly módon, hogy a falat áttörı vezetékeket tőzterjedést gátló 
tömítéssel kell ellátni. 

o Inhomogén anyagból készült tőzfal vagy tőzgátló fal esetén (pl. szerelt szerkezet) 
bármilyen épületgépészeti vagy épületvillamossági vezetéket csak úgy szabad elhe-
lyezni, hogy az a tőzvédelmi célú kéreg integritását nem szakíthatja meg (pl. acélvá-
zas, kétoldali gipszrostlemez héjalással ellátott falszerkezet gipszrostlemez kérgeit 
nem törheti át). Ebben az esetben a csıvezetékek csak elıtétfallal, a tőzfal vagy 
tőzgátló fal elıtt vezethetık. Kivétel, ha a megszakítás helyén a fallal megegyezı 
tőzállóságú tőzgátló tömítés kerül alkalmazásra (ez a kivétel csak elméleti jellegő, 
gyakorlati jelentısége nincs, csak a szemlélet bemutatására alkalmas).  

 
Csarnoképületek esetén a jól ismert téglafalakon és vasbeton falakon kívül egyéb tőzgátló 
alapszerkezetek is megjelennek, amelyek gyakran eltérı tőztechnikai és épületszerkezeti sajá-
tosságokkal rendelkeznek, mint a hagyományos szerkezetek.  
• Kızetgyapot maghıszigeteléső, acél fegyverzető szendvicspanelek; 
• Elıregyártott vasbeton szendvicspanelek és kéregpanelek; 
• Horganyzott acélvázas gipszkarton vagy gipszrostlemez fegyverzető szerelt falszerkeze-

tek. 
 
Amennyiben tőzgátló fallal történik a tőzszakaszolás – amely szerkezetileg alapvetıen eltér a 
tőzfalas elhatárolástól abban, hogy dilatációs hézagképzéstıl független szerkezet – a tervezés-
kor kiemelt figyelmet kell fordítani az eltérı hımozgású és alakváltozású szerkezetek (pl. vas-
beton tartószerkezetekkel összeépített könnyőszerkezetes tőzgátló falak) tőzterjedést gátló 
részletképzésére (lásd 40 sz. kép). 
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40 sz. kép. Gipszkarton tőzgátló fal és elıregyártott vasbeton szerkezet csatlakozása 

 
A 40 sz. kép példán keresztül azt mutatom be, hogy a tőzgátló szerkezeteket – beleértve a sze-
relt válaszfalakat is – a nagy fesztávolságú szerkezetek alakváltozását figyelembe véve kell 
megépíteni, ezt a célt szolgálja a mozgási hézag. A hézag azonban tőzterjedést okozna, ezért 
szükséges a gipszkarton csíkok beépítése a gerenda csatlakozásához elengedhetetlen. A kétol-
dali gipszkarton borítást csak a függıleges profilvázhoz szabad rögzíteni, hogy a csúszó kap-
csolat szabadon mozogjon. A bemutatott szerkezetbıl 6,5 m magasságig A2, EI 60 vagy A2, 
EI 90 tőzállóságú szerelt tőzgátló falat lehet építeni. 
 
Tőzfalak és tőzgátló falak esetén egyaránt fontos szempont, hogy az M kritériumnak megfele-
lı tőzgátló szerkezetek alkalmazása esetén is ügyeljünk a kapcsolódó tartó- és egyéb szerkeze-
tek tőzeseti hımozgására. Az egyszeres tőzfalat az acél tartószerkezettıl mindenképp olyan 
távolságban kell tervezni, hogy a bekövetkezhetı állékonyság-vesztés során fellépı hatások-
nak integritását megırizve ellenálljon. Emellett ipari és tárolási épületekben gyakori darupálya 
síneket is úgy kell kialakítani, hogy a tőz során bekövetkezı hosszváltozásuk ne okozzon me-
chanikai sérülést a tőzfalban. Ugyanezt eredményezheti az a kedvezıtlen építési szokás, ami-
kor jelentıs tőzállóságú szerkezetet kiegészítı, tőzállóságot növelı acél merevítéssel látnak el. 
A merevítı szerkezetekre a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ tőzvédelmi köve-
telményeket ad. 
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41 sz. kép. Darupálya megfelelı elválasztása tőzszakasz-határtól.                                                      

Az elıregyártott vasbeton tartószerkezet merevítı szerkezete  
ugyanakkor nem megfelelı tőzállóságú 

(fotó: Takács Lajos Gábor) 
 
6.4.2.  A tőzszakasz-határok kiegészítı szerkezetei 
 
A tőzszakasz-határok kiegészítı szerkezetei közé az alábbi szerkezetek tartoznak: 
• Tőzgátló ajtók és tolókapuk; 
• Transzparens tőzgátló szerkezetek (tőzgátló ablakok, üvegfalak, üvegajtók); 
• Szellızı vezetékekbe építhetı tőzvédelmi csappantyúk vagy egyéb, tőzterjedést gátló sze-

relvények; 
• Épületgépészeti és technológiai vezetékáttörések tőzterjedést gátló tömítései; 
• Ipari, tárolási és mezıgazdasági épületek különleges technológiai vezetékeinek fal- és fö-

démáttöréseit lezáró tőzgátló nyílászárók; 
• Elektromos vezetékek tőzterjedést gátló tömítései. 
 
A tőzgátló szerkezetek tehát kedvezı tőzállóságú fal- és födémszerkezetek, amelyeket a ki-
egészítı szerkezetek tesznek képessé a tőzterjedés meggátlására. 
 
6.4.2.1.  Tőzgátló ajtók és tolókapuk 
 
A tőzgátló ajtókra vonatkozó elıírások között kiemelném a minimális egyenszilárdság elvé-
nek megjelenését. Abban az esetben, ha a nyílászáró szerkezetre magasabb tőzállósági köve-
telmény van, mint a válaszfalakra, akkor a válaszfalak tőzállósági határértéke legalább a ben-
ne lévı ajtó tőzállósági határértékével egyezzen meg (OTSZ 5 sz. rész 5 sz. melléklet 4.9.4. 
pont). 
 
Tőzgátló ajtók készülhetnek éghetı anyagokból és fémszerkezetbıl egyaránt. A leggyakoribb 
az acélszerkezető tőzgátló ajtó, sajtolt acéltokkal, acéllemezek között ásványi szálas (kızet-
gyapot) szigeteléssel. A tőzgátló ajtók szerkezetének és tőzeseti viselkedésének részletes is-
merete véleményem szerint a helyes beépítés és a megfelelı karbantartás miatt szükséges, 
ezért ezt részletesen taglalom. 
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42 sz. kép. Acélszerkezető tőzgátló ajtók különbözı tokszerkezetei 

(forrás: www.novoferm.hu) 
 

A tokszerkezetet mindig a beépítés körülményeihez (falazással egyidejő vagy utólagos) és a 
faltípushoz (téglafal, vasbeton fal, vagy gipszkarton fal) kell megválasztani. A tok rögzítése, 
valamint a tok és a fogadószerkezet közötti hézag alkalmazástechnikai utasításban szereplı 
anyaggal történı kitöltése elsıdleges fontosságú. A tokot a fogadószerkezetbe azért kell a 
megszokottnál erısebben és sőrőbben rögzíteni, mert az egyik oldalán tőznek kitett, a másik 
oldalán hideg, tehát jelentıs hımérséklet-különbséggel dolgozó tokszerkezet deformációját 
meg kell akadályozni a tok és a szárny, illetve a tok és a fogadószerkezet közötti lángáttörés 
meggátlása érdekében. Amennyiben az ajtószerkezet vagyonvédelmi szerepet is be kell tölt-
sön, a teljes falszerkezetet átfogó tokszerkezetet kell elınyben részesíteni. Két párhuzamos 
falsík közötti szereléshez a blokktokok felelnek meg, ezek ugyanis szükségtelenné teszik a 
falsíkok utólagos, szakszerőtlen szőkítését, korrekcióját (pl. gipszkarton csíkokkal). 
 
A tok és a szárny közötti funkcióhézagra a normál üzemi körülmények közötti mőködtetéshez 
van szükség, tőz esetén azonban az ajtók leghamarabb itt veszítik integritásukat (a kulcslyuk 
mellett). Ennek elkerülésére a hézagot hıhatásra habosodó anyaggal bevont öntapadó szalag-
gal lehet tömíteni, ami nem akadályozza a tőzgátló ajtó üzemszerő mőködését, tőz esetén vi-
szont biztosítja a tok és a szárny közötti funkcióhézag megfelelı integritását. Küszöb nélküli 
tőzgátló ajtók szárnya és padlósík között is a szárnyra ragasztott, hıhatásra habosodó anyaggal 
bevont öntapadó szalagok biztosítják a tömítést. 
 
Számos országban a kiürítési útvonalakba esı tőzgátló ajtókba kötelezı az áttekintést biztosí-
tó, kismérető tőzgátló üveg beépítése annak érdekében, hogy a menekülı lássa, nincs-e tőz a 
tőzgátló ajtó túloldalán, illetve láthassa, hogy az ajtó nyitásával nem okoz-e másoknak sérü-
lést. Sajnos ez sem a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendeletben, sem pedig annak 2008. nyári módosító 
javaslatai között sem szerepel (a rendeletben az egyes tőzszakaszok esetén az önálló menekü-
lési útvonal elıírás, a szomszédos tőzszakaszba történı menekülés csak akkor megengedett, 
ha nincs építészeti-tőzvédelmi lehetıség az önálló menekülési útvonal kialakítására). 
 
Kritikus a tőzgátló ajtók tok- és szárnyszerkezetének kapcsolata, a tőznek kitett oldal és a tőz-
tıl mentett oldal jelentıs hımérséklet-különbsége által generált feszültségek miatt.  A pántol-
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dalon a megerısített pántok, a zároldalon a megerısített zár rögzíti megfelelıen a szárnyat az 
ajtótokhoz. Mivel a szárny kızetgyapot hıszigeteléssel ellátott kettıs szerkezet, a tőznek kitett 
oldal és a tőztıl mentett oldal hımérséklet-különbségébıl itt is jelentıs deformáció következ-
ne be, ezért a szárnyat a tokkal az ajtó zárt állapotában kimerevítı tüskék stabilizálják a szárny 
helyzetét. 
 
A zárszerkezeteknél kétfajta megoldás terjedt el: 
• Hagyományos egy-vagy kéttollú bevésı zárnál a zárnyílás elıtti kétoldali, feltolható csap-

pantyúnyelv gátolja meg a tőzterjedést; 
• Biztonsági hengerzárnál a hengerzár kialakítása (különleges esetben nem egy tengelybe 

kerülı kulcshelyekkel) gátolja meg a tőzterjedést. 
 
A tőzgátló tolókapuk a tőzgátló ajtókhoz hasonló szárnyszerkezettel (esetenként szekcionált 
szárnyszerkezettel), de mőködésüket tekintve különleges szerkezetek. Közös jellemzıjük, 
hogy függesztett kialakításúak, csukódásukat szervomotor vagy a felsı vezetısín ferde kiala-
kítása biztosítja. Beépítésüket tekintve lehetnek falsík elıtti vagy két fal közötti szerkezetek. 
A függesztı sín a falszerkezetre vagy a födémszerkezetre egyaránt rögzíthetı. A tolókapuk je-
lentıs tömege a felfogási pontok erıtani ellenırzését, méretezését teszi szükségessé. Nyitott 
helyzetben tartásukat a tőzgátló ajtóknál hasonló elektromágnes biztosítja, amelynek feszült-
ségmentesítését a tőzjelzı központ vagy ha automatikus tőzjelzı rendszer nincs az épületben, 
a tőzgátló kapu két oldalán telepített automatikus tőzérzékelık által vezérelt egyedi központ 
végzi.  
 

 
43 sz. kép. Tőzgátló tolókapu szerkezete 

 
A tőzgátló tolókapuk falsík elıtti vagy födémre történı rögzítései vizsgálattal igazoltan ellen-
állók a szabványos tőz-idı görbe által leírt tőzhatásnak. Ennek ellenére javaslom, hogy a 
tőzgátló tolókapuk rögzítései mindig a kisebb tőzterheléső tőzszakasz felé essenek, mivel ek-
kor éri a rögzítéseket kisebb hıhatás. Ez gyakran ellentétes az esztétikai szempontokkal (pl. 
csarnok jellegő szakáruház raktára és üzlettere esetén az üzlettér felıl beépített kapu tőztech-
nikailag kedvezıbb, viszont optikai takarással kell ellátni).  
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A felsı vezetısín változataira mutatok be alternatívákat. 
 

 
44 sz. kép. Tőzgátló tolókapuk felsı vezetısínjeinek kialakítása 

(forrás: www.novoferm.hu) 
 
A zárási sebesség szabályozására biztonságtechnikai okokból és a tolókapuk szárnyának jelen-
tıs tömege miatt van szükség. A tolókapuk szárnyát és szerelvényeit mechanikai hatásokkal 
szemben (targoncaközlekedés, gépjármőforgalom) fokozottan védeni kell, amelynek helyigé-
nye szintén meghatározó lehet (lásd 45 sz. kép). A mechanikai védelem szükség szerinti ki-
alakítása nem szerepel az elıírások között. 
 

 
45 sz. kép. Tőzgátló tolókapu mechanikai védelmének példája 

(forrás: www.hoermann.de) 



 

Takács Lajos Gábor  Tőszakaszok kialakítása és térbeli elválasztása 

61 

 
A tőzgátló tolókapukban ún. másodlagos személyforgalmi ajtókat is létesítenek. Ezeket kiürí-
tési célra nem javaslom figyelembe venni. Ugyan csak 50 fı fölötti létszám esetén kell küszöb 
nélküli ajtókkal segíteni a biztonságos menekülést, de a tőzgátló tolókapuk nagymérető és ne-
héz szárnyaiban rendszerint csak jelentıs alsó összekötés mellett lehet másodlagos személy-
forgalmi ajtókat kialakítani. A közelmúltban megjelent, küszöb nélküli kivitelő másodlagos 
személyforgalmi ajtóval ellátott tolókapuk szárnyszerkezetének merevsége tapasztalataim sze-
rint kívánnivalókat hagy maga után. 
 
6.4.2.2.  Transzparens tőzgátló szerkezetek 
 
A transzparens szerkezetek alapvetı sajátossága, hogy a tőz által keltett sugárzást átengedik. 
A kifejlett (átívelt, flashover utáni) tőzben az energia jelentıs része terjed sugárzásos úton és 
csak kisebb hányad terjed konvekciós és konduktív módon, így a transzparens szerkezetek a 
sugárzás átengedésével már jóval tönkremenetelük elıtt is jelentıs energiahányadot engednek 
át (más szóval nincs ún. árnyékoló hatásuk). Ehhez tartozik még a hagyományos üveg rideg 
szilárdságtani viselkedése, mivel már viszonylag kis hımérséklet-különbség esetén sem viseli 
el a gátolt hımozgást és ridegtöréssel reagál, ezzel megszőnik integritása. 
 
Tőzgátló üvegek között az alábbi szerkezeteket értjük: 
• E jelő üvegek (E15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240): az üvegek tőzesetben a megadott 

ideig megırzik integritásukat (azaz nem törnek össze), továbbá megakadályozzák a lángok 
vagy a forró gázok átjutását, de felmelegszenek, illetve a tőz kísérıjelenségeként jelentke-
zı sugárzást átengedik. Ezek az üvegek jellemzıen alacsony hıtágulási együtthatójú, 
rendszerint boroszilikát üvegek, amelyeknél a gátolt hımozgás csak a megadott idıtarta-
mon túl okoz felhasadást. Ez megegyezik a korábbi G jelő üvegekkel. 

• EW jelő üvegek (EW 20, 30, 60): Az üvegszerkezet integritását a megadott idıtartamig 
megırzi, de amellett egy oldalon történı tőzkitét esetén vagy a szerkezeten keresztül, vagy 
a ki nem tett felülettıl a szomszédos anyagok felé irányuló jelentıs hısugárzás csökkenté-
se eredményeként csökkenti a tőz átmenetének valószínőségét (a tőztıl mentett oldalon a 
lesugárzás legfeljebb 15 kW/m2 lehet). Új kategória.  

• EI jellegő üvegek: teljes értékő tőzgátló üvegek, amelyek az integritás mellett a tőztıl 
mentett oldalon a felmelegedés korlátozásával is megakadályozzák a gyulladást. Ez kizá-
rólag többrétegő üvegszerkezetekkel érhetı el, ahol az egyes üvegrétegek között hıhatásra 
habosodó anyag kitöltés található. A hıhatásra felhabosodó anyaga beleragadnak a tőznek 
kitett oldalon összetörı üvegcserepek, míg a tőztıl mentett oldalon felületfolytonos üveg 
biztosítja a szerkezet állékonyságát. A felhabosodott réteg nemcsak hıszigetelı képességet 
biztosít (gátolva a tőztıl mentett oldal felmelegedését), hanem opálossá válva a tőznek ki-
tett oldalon az üveget érı sugárzást is csökkenti a tőztıl mentett oldal felé. Ez megegyezik 
a korábbi F jelő üvegekkel. 
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46 sz. kép. EI típusú tőzgátló üveg tőzeseti viselkedése 

 
Tőzgátló üvegszerkezetek ma már keret nélküli tőzgátló ajtóként is kaphatók (az üvegszerke-
zet élén természetesen hıhatásra habosodó csíkkal, amely elzárja a funkcióhézagot), továbbá 
hıszigetelı nemesgázzal töltött réteggel is kaphatók, külsı térelhatároló szerkezetek céljára 
(pl. homlokzati tőzterjedés ellen bevizsgált függönyfal, lásd …sz. képet). Fej fölötti üvegezés 
szintén kapható tőzgátló és hıszigetelı teljesítıképességet egyidejőleg felmutató üvegek. A 
dolgozat összeállításáig azonban nem sikerült teherhordó szerkezetként alkalmazható, tőzálló-
sági határértékre bevizsgált üveget kifejleszteni.  
 
Javaslataim transzparens tőzgátló szerkezetek alkalmazására 
 
Mivel a tőzgátló üvegek termékek, amelyek szerepüket mindig egy konkrét helyen, tehát be-
építéstıl függıen látják el, az alábbiakban néhány javaslatot teszek arra, hogy alkalmazásuk-
nál mire kell figyelni. Külön jelzem azokat a szabályokat, amelyek már a 9/2008 (II.22.) ÖTM 
rendelettel kiadott Országos Tőzvédelmi Szabályzatban is szerepelnek. EW besorolású szer-
kezetet ott lehet alkalmazni, ahol azokat a tőzkeletkezéssel érintett tőzszakasz felıl – éghetı 
anyag hiányában - közvetlen tőzhatás nem éri, csak a tőz és kísérıjelenségei (forró levegı és 
égésgázok), ami a tőztıl mentett oldalon sem okozhat tőzterjedést az éghetı anyagok hiánya 
miatt. 
 

Az alábbi esetekben legalább A2 tőzvédelmi osztályú EW típusú tőzgátló ajtók, vagy legalább A2 tőzvé-
delmi osztályú Sm osztályú füstgátló ajtók is beépíthetık: 
o olyan folyosókon, ahol az ajtó mindkét oldalától számítva 6-6 m-es szakaszon B-F tőzvédelmi osztályú 

anyagok nem kerülnek beépítésre, vagy elhelyezésre – beleértve a padlóburkolatokat is –, a  folyosó 
falai tőzgátló szerkezetek, és a jelölt szakaszhoz helyiségek nem, vagy csak tőzgátló elıtéren át csatla-
koznak; 

o elıtér nélkül kialakított túlnyomásos szellıztetéső füstmentes lépcsıházban. 
Legalább D tőzvédelmi osztályú EW típusú tőzgátló ajtók vagy legalább D tőzvédelmi osztályú Sm osztá-
lyú füstgátló ajtók is alkalmazhatók az elıtérrel kialakított túlnyomásos szellıztetéső füstmentes lépcsı-
házban11. 

 

                                                           
11 OTSZ 5 sz. rész I/5 fejezet 4.9.7. – 4.9.8. pontjai. 
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• A jelenlegi gyakorlat szerint az átriumfedések tartószerkezeteire és térelhatároló szerkeze-
teire ugyanaz a tőzvédelmi követelmény, mint a nem transzparens szerkezető tetıfödé-
mekre; amennyiben felülvilágítóként értelmezzük az átriumfedést, akkor viszont tőzálló-
sági határérték-, csak tőzvédelmi osztály követelmény. Amennyiben az 9/2008 (II.22.) 
ÖTM rendelettel kiadott OTSZ preambulumának 1.3. és 1.5. pontjában szereplı általános 
követelményeket figyelembe vesszük12, minden átriumfedésnél meg kell vizsgálni a kö-
vetkezıket: 
o Az átriumfedés (több helyiséget vagy rendeltetési egységet kiszolgáló) kiürítési útvo-

nal fölé kerül-e?  
o Az átriumfedés tönkremenetele esetén nem okoz-e tőzterjedést épületen belül vagy 

épületen kívül?  
Elıbbi esetben a cél, hogy a menekülést ne veszélyeztesse még a fej fölötti üvegek egyéb-
ként sérülést nem okozó darabokra törése által okozott pánik sem; ha tőzterjedést nem 
eredményezhet az üvegszerkezet, ebben az esetben elegendı lehet az E jelő (tehát csak in-
tegritást biztosító) szerkezet alkalmazása. Amennyiben az átrium fölötti szabad térbe 
szomszédos tőzszakasz nyílászárói nyílnak, meg kell vizsgálni ezek védelmét (vagy az 
átriumfedés, vagy az átriumfedés fölötti térbe nyíló nyílászárók tőzgátló kialakítását). 

 
47 sz. kép. Átrium tőzeseti viselkedése 

 
• Transzparens tőzgátló és térelhatároló szerkezetek esetén mindig meg kell vizsgálni, hogy 

a tőzeset során érheti-e nagyobb mechanikai igénybevétel a szerkezetet, amelyet nem visel 
el sérülés nélkül. Tőzterjedést gátló kiegészítı szerkezetekre (nyílászárókra) ugyan nincs 
M kritérium, de olyan környezetben nem szabad ıket alkalmazni, ahol pl. polcrendszeres 
tárolás folyik a polcrendszer romhatárának távolságban, amely tőzesetben összedılhet stb. 

• A 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 5. rész I/4 fejezet 4.8.8. pontja az alábbiakat mondja ki: 
 

Egymással 120o–nál kisebb szöget bezáró, de különbözı tőzszakaszhoz tartozó homlokzati síkok esetén 
minden olyan nyílászáró, amelyek között a 6 méteres távolság nem tartható, tőzgátló kialakítású legyen. 
Ezek a tőzgátló nyílászárók lehetnek EW szerkezetek is, nem szükséges az EI, amennyiben a nyílászárók 
legközelebbi pontjai egymástól függıleges vetületben legalább 30 cm távolságba esnek. Minden 6 méte-

                                                           
12 Az épületeket, építményeket úgy kell kialakítani, hogy: 

- a benntartózkodó és önálló menekülésre képes személyek az elıírt normaidın belül biztonságos helyre vagy védett térbe 
távozhassanak, 

- a mentésben közremőködık számára az épületen belüli gyors és biztonságos közlekedést, irányfelismerést utánvilágító, 
vagy világító menekülési útvonaljelzı biztonsági jelzések alkalmazásával, 

- a kialakítás a kiürítési útvonalak késedelem nélküli használatát  
tegye lehetıvé. 

 



 

Takács Lajos Gábor  Tőszakaszok kialakítása és térbeli elválasztása 

64 

ren belüli üvegezett nyílászáró azonban csak fix lehet, nyíló ablak vagy nyílószárnnyal ellátott függöny-
fal nem létesíthetı. 

 
6.4.2.4.  Gépészeti aknák védelme 
 
Mielıtt a különbözı épületgépészeti és épületvillamossági vezetékek tőzterjedést gátló tömí-
téseinek és lezárásának módját tárgyalnám, az ıket befogadó épületgépészeti aknák védelmé-
rıl kell néhány dolgot rögzíteni. Épületgépészeti aknák tőzterjedés elleni védelem szempont-
ból történı kialakítása az alábbi lehet: 
• A hı- és füstelvezetésre tervezett akna – amennyiben az nem többfunkciós akna – nem ke-

rül szakaszolásra (hiszen az üzemszerő mőködését gátolná), falszerkezete azonban tőzter-
jedést gátló kialakítású és az aknafej környezetében sem lehet éghetı anyag (a hı- és füst-
elvezetı rendszer üzemszerő mőködése semmilyen esetben sem eredményezhet tőzterje-
dést). 

• Az akna a födémek síkjában tőzállósági határértékkel rendelkezı épületszerkezettel szaka-
szolásra kerül és ebbe a síkba kerülnek a vezetékáttörések tőzterjedést gátló szerkezetei 
(tőzvédelmi csappantyúk, csımandzsetták stb.). 

• Az aknafalak tőzterjedést gátló szerkezetekkel kerülnek kialakításra, szintenként nem ke-
rülnek szakaszolásra és az elıbb említett tőzterjedést gátló kiegészítı szerkezetek is itt ke-
rülnek elhelyezésre. 

• Végül újszerő megoldás, ha aknák nem épülnek és a légtechnikai vezetékek önmagukban 
is tőzhatásnak ellenálló kialakításúak, a légtechnikai vezetéken kialakított befúvó és elszí-
vó pontok pedig tőzterjedést gátló kialakításúak.  

 
Fentiek közül a födémek vonalában megszakított akna elavult kialakítású. A tőzgátló szerke-
zetekkel körülhatárolt akna korszerőségét az alábbi indokok igazolják: 
• Nem jelent többlet helyigényt az aknában a tőzterjedést gátló szerkezetek beépítése, mivel 

azok az aknafalon (rendszerint álmennyezeti térben) kapnak helyet; 
• A tőzterjedést gátló szerkezetek – különösen a légtechnikai vezetékek tőzvédelmi csap-

pantyúinak – ellenırzése és karbantartása nagyságrendekkel könnyebb, nem szükséges az 
aknákon revíziós ajtókat létesíteni; 

• A tőzterjedést gátló szerkezetek nem a légtechnikai vezetékek fıágába kerülnek - ahol el-
lenállásuk indokolatlanul megnövelné a ventilátor teljesítményt -, viszont kisebb kereszt-
metszetőek és méretőek lehetnek (mivel ágvezetékekre kerülnek), ami a mőködési bizton-
ságot segíti; 

• A tőzterjedést gátló szerkezetek aknafalon történı elhelyezése megkönnyíti az egyes épü-
lettípusokban követelményként jelentkezı gyakori átszereléseket (pl. bérirodaházban, üz-
letközpontban, ahol a gyakori átalakításokra a bérlıváltások miatt van szükség). 

 
Ezzel szemben a födémek vonalában megszakított akna egyetlen elınnyel rendelkezik, neve-
zetesen azzal, hogy egymástól távol esı szintek között nem 2-2 tőzvédelmi csappantyú jelenti 
a védelmet, hanem annyi, ahány födém van az egyes szintek között, tehát nem kétszeres, ha-
nem adott esetben többszörös a védelem (minél magasabb az épület, annál több csappantyú 
alkotja a védelmet). A hátrányokhoz képest ez az elıny nem nyom annyit a latban, hogy meg-
akadályozhatná a tőzgátló szerkezetekkel körülhatárolt aknák elterjedését. 
 
Az aknákra még a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet is a szintenkénti megszakítást írja elı, ami 
alapkövetelménynek megfelelı, mivel a tőzgátló szerkezetként kialakított aknák esetén - a 
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fentiek figyelembe vétele mellett - különös gondossággal kell eljárni13. Ennek megfelelıen az 
OTSZ 2008. nyarán elıkészített módosításába már bekerült a gépészeti aknák tőzgátló szerke-
zettel történı körülhatárolása mint alternatíva. 

 
48 sz. ábra. Gépészeti aknák és szellızı rendszerek kialakítási változatai 

 
 

6.4.2.5.  Légtechnikai vezetékek tőzterjedést gátló védelme 
 
Légtechnikai vezetékek szerepe egy épületen belül – tőzvédelmi szempontból – az alábbi le-
het: 
• Normál üzemi szellızés (elszívás, befúvás); 
• Hı- és füstelvezetés; 
• Hı- és füstelvezetéshez szükséges légpótlás. 
 
Az általános rendszerre üzemfolytonossági követelmény nincs. A hı- és füstelvezetı rendsze-
rek minden elemére funkcióképesség-megtartási követelmény van, amely a hı- és füstelvezetı 
vezetékek állékonyságára, integritására, a tápellátás és a vezérlıkábelek, illetve ezek rögzíté-
seinek funkciómegtartó képességére, továbbá a ventilátor hıállóságára vonatkozik. A légpótló 
rendszerek tőzállósági követelményei ezzel szemben nem tartalmazzák a ventilátor hıállósá-
gát, mivel az külsı levegıt, nem hıt és füstöt szív be. A fentieken túl ismerünk vegyes célú 
rendszereket is, ahol a normál üzemi szellızés mellett tőzesetén a rendszer hı- és füstelveze-
tésre, illetve légpótlásra is felhasználásra kerül, természetesen a légtechnikai vezeték-hálózat, 
a mőködtetı berendezések és a ventilátorok megfelelı kialakítása esetén. 
 

                                                           
13 9/2008 (II.22) ÖTM rendelet V sz. rész 4.11.3. pont: Az aknákat szintenként a födémek tőzvédelmi paramétereivel meg-

egyezı anyagú födémszerkezet beépítésével vagy tőzgátló tömítéssel kell határolni. 
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Fentieknek megfelelıen tőzvédelmi szempontból szakaszolt légtechnikai rendszerek tőzterje-
dést gátló elemei kétfélék lehetnek:  
• Az általános szellızı vezetékekbe a tőzgátló szerkezetek vonalában ún. tőzvédelmi csap-

pantyút vagy tőzterjedést gátló csappantyút14 kell építeni, amely lehet hıpatronos 
(passzív) vezérléső vagy a tőzjelzı rendszer központja által vezérelt, motoros mőködteté-
ső. A vezérelt csappantyúk esetén is gyakori, hogy biztonsági hıpatront alkalmaznak arra 
az esetre, ha a tőzjelzı rendszer központja nem látná el valamely meghibásodás esetén a 
feladatát, megvalósul tehát a mőködési biztonság szempontjából fontos redundancia (ket-
tıs vagy többszörös biztonság elve).  

• A hı- és füstelvezetı rendszerek üzemszerő mőködése melletti tőzterjedést ún. füstcsap-
pantyúkkal kell megakadályozni. A füstcsappantyúk kizárólag vezéreltek lehetnek (a tőz-
keletkezési helyen nyitniuk kell, a többi helyen zárniuk, míg a tőzvédelmi csappantyúk 
mindenütt egyformán zárva kell legyenek tőzesetben), ezért nincs bennük biztonsági 
hıpatron. 

 
Légtechnikai vezetékek tőzterjedést gátló kialakítását az alábbiakkal javaslom növelni: 
• Amennyiben normál üzemi szellızı vezetéket hı- és füstelvezetésre is használnak15, az 

alábbi kiegészítı elıírásokat javaslom bevezetni: 
o hı- és füstelvezetı üzemmódban a légkezelı egységet ki kell szakaszolni (pl. füst-

vagy tőzgátló csappantyúkkal) annak érdekében, hogy a rendszer üzemszerő mőkö-
dése során az elvezetett hı és füst ne gyújthassa meg a légkezelı szőrıbetéteit (ez 
elıírásként sehol sem jelenik meg, sıt számos légtechnikai rendszer ilyen hibákkal 
létesül még napjainkban is); 

o amennyiben a hı- és füstelvezetı ventilátor, illetve az elızı pontban említett kerülı-
ág közös szellızı gépházba kerül a normál üzemi szellızéssel, a hı- és füstelvezetés-
re szolgáló berendezéseket és légtechnikai vezetékeket a normál üzemi szellızı gé-
pektıl és vezetékektıl tőzterjedést gátló szerkezetekkel el kell választani úgy, hogy a 
tőzgátló szerkezet a kerülıágba szerelt füst- vagy tőzgátló csappantyú vonalába es-
sen. 

• A hatályos elıírások között nincs részletes elıírás arra, hogy a gépi hı- és füstelvezetı 
rendszer kifúvónyílása, a gépi légpótló rendszer légbeszívó nyílása és a túlnyomásos lép-
csıházak ventilátorának légbeszívó nyílása között milyen térbeli elválasztás alkalmazandó 
az OTSZ általános elıírásának teljesítésére16. A jelenlegi gyakorlat mind a hı- és füstelve-
zetést, mind a légpótlást a tetıre vezetett, illetve ott elhelyezett gépekkel, vezetékekkel 
oldja meg. Jelen dolgozat keretein belül az alábbiakat javaslom: 
o A hı- és füstelvezetı rendszer kidobónyílásait mindig az épület legmagasabb pont-

ján, a tetıszint fölé kell vezetni. 
o A légpótló vezetékek légbeszívó nyílásait a tetıszinti kidobónyílástól magassági érte-

lemben is elválasztva, lehetıség szerint a terepszinten kell biztosítani. 

                                                           
14  a gyakorlatban elterjedt tőzcsappantyú helyett a tőzvédelmi csappantyú vagy a tőzterjedést gátló csappantyú kifejezést 

használom, mivel a tőzcsappantyú nyelvtanilag helytelen. 
15  A 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 5. rész I/9 fejezet 3.3.6.6. pontja szerint a 300 fı befogadóképességet meghaladó közös-

ségi épület esetén a hı- és füstelvezetı ventilátor általános szellızési célokat nem szolgálhat. 
16  9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 5. rész I/9 fejezet: 
 3.1.4. A hı- és füstelvezetı berendezést úgy kell megtervezni, létesíteni, üzemeltetni és karbantartani, hogy tőz alkalmá-

val mőködıképes legyen, a füstöt és a forró égésgázokat folyamatosan a szabadba vezesse, és biztosítsa a padlószint fö-
lött a füstmentes levegıréteget.  

 3.6.4. (…) A hı- és füstelvezetık az épületek között vagy az egy épületen belüli tőzszakaszok között a tőz átterjedésének 
veszélyét ne növeljék. 
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o A füstmentes lépcsıházak túlnyomást biztosító ventilátorainak légbeszívó nyílását 
szintén a terepszinten kell elhelyezni; a ventilátort vagy a lépcsıház terében, vagy a 
lépcsıház tere melletti, tőzgátló szerkezetekkel körülhatárolt térben kell elhelyezni. 

o A hı- és füstelvezetı, illetve a légpótló nyílások elhelyezésénél az uralkodó szél-
irányt, illetve a környezı tereptárgyak, épületek módosító hatását figyelembe kell 
venni. 

• A tőzterjedést gátló csappantyú optimális tőzállóságának biztosítására tőz esetén a szellı-
zı gépeket – a hı- és füstelvezetésre igénybe vett berendezések, illetve a füstcsappantyúk 
kivételével – automatikusan le kell állítsa a tőzjelzı rendszer központja által kibocsátott 
jel annak érdekében, hogy a légáramlás ne szállítson többlet hıt és füstöt a bezárt csappan-
tyúhoz. Ezt az elvet annak ellenére már ma is általánosan alkalmazzák, hogy követel-
ményként sehol sem szerepel. 

 
A tőzvédelmi csappantyúk és a füstcsappantyúk beépítését a fogadószerkezetbe azonos módon 
kell elvégezni az alábbiak szerint: 
• Lehetıség szerint a csappantyúházat úgy kell beépíteni, hogy a csappantyúnyelv csukott 

állapotban a falsíkba essen. Amennyiben falsík elıtti beépítés valósítható csak meg (az 
esetek többsége ez), a csappantyúnyelv zárt állapota által meghatározott sík és a fogadó 
falszerkezet síkja között tőzvédelmi burkolatot kell létesíteni (csak külsı tőzhatásra, 
(o→i) minısített szerkezet is megfelelı, amennyiben a csappantyúház és a fogadószerke-
zet között megfelelı tőzállósági határértékő tőzterjedést gátló tömítést alkalmaznak)17. 

• Ha téglafalba kerül a csappantyú, a faláttörés fölött áthidalót kell beépíteni az áttörés mé-
retétıl függıen. Egy tőzesetben esetlegesen deformálódó fal megakadályozhatja a csap-
pantyú záródását vagy a már bezárt szerkezetet deformálhatja úgy, hogy az integritását ve-
szíti. 

• A csappantyúház és a fogadó falszerkezet között tőzvédelmi tömítést kell alkalmazni. 
• A csappantyút, illetve a csatlakozó légtechnikai vezetéket úgy kell rögzíteni, hogy a rögzí-

tés tőzállósága (funkciómegtartó képessége) egyezzen meg a csappantyú tőzállósági határ-
érték-követelményével. 

                                                           
17 Az osztályozás az „(i→o)”, (o→i)” vagy „(i↔o)” jelekkel egészül ki annak jelölésére, hogy a szerkezet a követelmények-

nek csak belülrıl kifelé, kívülrıl befelé, illetve mindkét irányban megfelel. 
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49 sz. kép. Tőzvédelmi csappantyú falsík elıtti szakszerő beépítése 

 
Napjainkban az EU szabványosítási törekvései szerint megpróbálják szétválasztani a zsíros 
konyhai vezetékek tőzterjedést gátló szakaszolására szolgáló tőzvédelmi csappantyúkat az ál-
talános vezetékekbe építhetı csappantyúktól. A konyhai szagelszívó vezetékekben lerakódott 
éghetı anyagok – még rendszeres tisztítás esetén is – meggyorsíthatják a tőzkeletkezési hely-
nél a szellızı vezetékbe történı tőzterjedést, ezért ún. gyors reagálású csappantyúk kifejlesz-
tésére és alkalmazására lesz szükség. A tőzjelzı rendszerek által vezérelt és mőködtetett mo-
toros csappantyúk alkalmasak gyors reakcióra. Mindamellett véleményem szerint még lakó-
épületekben is külön aknába (vagy az aknán belül tőzgátló szerkezettel leválasztott aknarész-
be) kellene telepíteni a konyhai szagelszívó vezetékeket. Különösen igaz ez vegyes rendelteté-
ső épületek konyhaüzemeinek szagelszívó vezetékeire. 
 
6.4.2.6. Épületgépészeti és technológiai vezetékek áttöréseinek tőzterjedés elleni védelme 
 
A gépészeti vezetékeket tőzterjedésben játszott szerepük szerint az alábbi kategóriákra osztot-
tam fel: 
• Nem éghetı anyagú vezeték, nem éghetı folyadékot továbbít (pl. fémanyagú főtési és víz-

vezetékek); 
• Éghetı anyagú vezeték, nem éghetı folyadékot továbbít (pl. korszerő mőanyag főtési és 

vízvezetékek); 
• Éghetı anyagú vezeték, amelyben idıszakos anyagtovábbítás folyik (pl. KG vagy KA 

PVC csatornavezetékek). 
• Nem éghetı anyagú vezeték, amelyben éghetı gáz továbbítása folyik (pl. földgázvezeték). 
 
A technológiai vezetékek – a fentieken túlmenıen – az alábbi kiegészítı kategóriákba soro-
lom: 
• Nem éghetı anyagú vezeték, amelyben éghetı folyadék továbbítása folyik (pl. oldószer-

szállító vezetékek). 
• Nem éghetı vagy éghetı anyagú görgısorok (anyagtovábbítási céllal); 
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• Szállítószalagok (éghetı anyagból); 
• Konvejorok. 
 
A tőzterjedést gátló tömítéseket üzemeltetési szempontból az alábbi csoportokra osztottam: 
• Csak roncsolással bontható és újjáépítéssel helyreállítható; 
• Károsodás nélkül szét- és összeszerelhetı típusok. 
 
Legegyszerőbb az A1 tőzvédelmi osztályú (éghetı anyagot nem tartalmazó) és nem éghetı fo-
lyadékot továbbító gépészeti vezetékek fal- vagy födémáttörésének tőzterjedést gátló tömítése, 
mivel itt csak a vezeték és a fogadószerkezet közötti hézag tömítendı. Az alkalmazható tömí-
tések az alábbiak: 
• Kızetgyapot kétoldalt hıhatásra habosodó festéssel kezelve (ez több egymás melletti ve-

zeték együttes áttörésének lezárására alkalmas, de csak roncsolással bontható); 
• Tőzgátló tömítıhabarcs (értékelése mint elızınél); 
• Tőzterjedést gátló csımandzsetta (egyes csıáttörések lezárására alkalmas, 

roncsolásmentesen bontható és helyreállítható). 
 
Amennyiben éghetı komponenseket is tartalmazó anyagú a vezeték és a vezetékben szállított 
közeg nem éghetı, az alkalmazandó tömítésnek meg kell akadályozni a tőzterjedést a vezeték 
meggyulladása mellett is. Alapesetben a tőzterjedést gátló csımandzsetták a legalkalmasabbak 
erre a feladatra is, de a kétoldalt hıhatásra habosodó festéssel kezelt kızetgyapot szintén al-
kalmas, mivel a hıhatásra habosodó festést ekkor a vezetékre kétoldalt bizonyos távolságra 
felhordva hatásosan akadályozza meg a tőzterjedést. 
 
Éghetı komponenseket is tartalmazó anyagú vezeték és idıszakos közegtovábbítás mellett 
(mőanyag csatornavezetékek) kizárólag a csıelzáró csımandzsetták biztosítanak hatásos vé-
delmet. Mőködésük lényege, hogy a mandzsetta fémszerkezető házán belül a hıhatásra habo-
sodó (intumeszcent) anyag csak befelé tud tágulni. Két változatuk létezik: az egyiknél a hıha-
tásra habosodó anyag maga roppantja el a haszoncsövet, a másiknál a felhabosodó anyag a 
mandzsettába épített vágóélekkel roppantja el a csövet és tágul be a csıbe is. A mandzsetták 
szerelésénél figyelembe kell venni, hogy tőzgátló falnál szimmetrikusan, mindkét oldalt, fö-
démnél csak az alsó síkra kell szerelni tömítést. 
 

 
 

50-52 sz. képek. Csıelzáró csımandzsetták és beépítésük 
(forrás: Promat Gmbh., fotó: Takács Lajos Gábor) 

 
A haszoncsı tőzhatásra kihúzódhat a fogadószerkezetbıl, hiszen tőzzel szemben nincs 
ellenállóképessége, emiatt a csımandzsettákat a fogadószerkezethez kell rögzíteni. 
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A földgázvezetékeknél alapvetı, hogy lehetıség szerint ne vezessük ıket át tőzszakasz-
határon, mert tőzterjedést gátló szakaszolásuk aktív védelmi eszközök nélkül nem oldható 
meg, tőzeseti törésük esetén pedig a kiáramló gáz meggyulladva hozzájárul a tőzterheléshez. 
Ha a tőzszakasz-határ keresztezés gázvezetékkel elkerülhetetlen, az alábbi lehetıségek közül 
kell választani: 
• Épületen kívül elhelyezett elzárószerkezet biztosítja a gázvezeték elzárását, amely hirtelen 

nyomásesés esetén automatikusan zár – ez csak ott alkalmazható, ahol a gyorszár és a tőz-
szakasz-határ áttörés között csak viszonylag rövid csıszakasz kerül beépítésre, hogy a 
gyorszár és a tőzszakasz-határ tőznek kitett oldala között károsodó vezetékbıl kiáramló 
gáz ne járuljon hozzá jelentıs mértékben a tőzterheléshez; 

• Amennyiben az épületen kívüli elzárószerkezet és a tőzszakasz-határ átvezetés között je-
lentıs csıhossz kerül beépítésre, tőzgátló fal esetén mindkét oldalára kell 
elzárószerkezetet szerelni, hogy a tőztıl mentett oldalon mindig maradjon mőködıképes 
gyorszár, bármelyik oldalról is támadja a tőz a tőzszakasz-határt. 

 
Az épületen kívüli elzárószerkezet azért szükséges, hogy egy tőz során bekövetkezı gázöm-
lést követı robbanás ne károsíthassa az elzárószerkezetet. Ugyanezen okból javasoltam a ket-
tıs mőszaki biztonság teljesülését az épületen belüli elzárószerkezeteknél is. 
 
Ipari üzemi épületek éghetı anyagot továbbító technológiai vezetékhálózatánál minden eset-
ben szükséges belsı tőzterjedést gátló elzárószerkezet készítése. Vagyonvédelmi szempontból 
megfontolandó az éghetı, különösen a robbanásveszélyes anyagokat továbbító csıhálózat le-
hetıség szerint az épületen kívül, a tetıszinten történı vezetése (amennyiben a szállított közeg 
nem fagyveszélyes), mivel ez a legjobb passzív védekezés. Amennyiben az éghetı anyagot 
szállító vezeték épületen kívül tőzszakasz-határt keresztez, az elzárószerkezeket az épületbıl 
történı ki- és belépés helyén, épületen kívül kell elhelyezni. Fokozottan tőz- és robbanásve-
szélyes anyagot továbbító vezetékek esetén – ha az élet- és vagyonbiztonság ezt indokolttá te-
szi – az aktív védelmi eszközök esetén a kettıs mőszaki biztonság szerinti kialakítása is szük-
ségessé válhat, ezt azonban az életvédelmi szemléleten alapuló tőzvédelmi jogszabályok (sem 
a korábbi szabályozások, sem a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet) nem tartalmazza. Ennek szük-
ségességét a technológiai tervezés, illetve a biztosítói elıírások határozhatják meg, eldöntésé-
hez részletes kockázatelemzés18 szükséges. 
 
A technológiai és raktározási anyagtovábbító rendszerek közül a szállítószalagok és a görgı-
sorok szakaszolása a tőzszakasz-határon egyszerően, a meghajtás duplikálásával és a szállító-
eszköz megszakításával megoldható (lásd 58 sz. kép). A szakaszolás mellett alapvetı a szállí-
tóeszközök meghajtásának tőzeseti automatikus leállítása, amelyet a tőzjelzı központ által ki-
adott jel végezhet el. A szállítószalagok tőzszakasz-áttörését lezáró tőzgátló tolóajtók tőzeseti 
vezérlése lehet helyi (a tőzszakasz-határ két oldalán elhelyezett tőzérzékelık által vezérelt) és 
központi (tőzjelzı központ). Az élet- és vagyonbiztonságot a vezérlés duplikálásával lehet fo-
kozni (központi és helyi vezérlés együttes alkalmazása), amely minimális költségnövekedés 
mellett kettıs mőszaki biztonságot valósít meg.  
 
A konveyoros rendszerő szállítás azonban fizikai módszerekkel (passzív tőzvédelmi rendsze-
rekkel) nem szakaszolható. Itt a konveyor meghajtás automatikus leállítása mellett a tőzgátló 
szerkezeten való áttörés kétoldali vízfüggönyös védelme szükséges. Megoldás természetesen, 
                                                           
18 Kockázatelemzés alatt a bekövetkezhetı balesetek, káresemények elemzésen alapuló feltárását és következményeik (a kár-

lefolyás) modellezését értem, ahol nincs szerepe azok bekövetkezési valószínőségének, csak annak, hogy bekövetkezhet-e 
az adott esemény vagy nem. 
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ha a konveyoros rendszer nem keresztez tőzszakasz-határt, de ez egyes esetekben megoldha-
tatlan (pl. nyomdaüzem nyomdatere és az ún. expediáló helyiség között).  
 
6.4.2.7.  Elektromos és gyengeáramú vezetékek áttöréseinek tőzterjedés elleni védelme 
 
Az elektromos és gyengeáramú vezetékek áttöréseinek tőzterjedés elleni védelme szintén két 
nagy csoportra osztható: a roncsolásmentesen és a csak roncsolással bontható tőzterjedést gát-
ló tömítésekre. Az egyes módszereket épületszerkezeti szempontból értékelve ismertetem:  
 
Hıhatásra habosodó tőzterjedést gátló tömítıanyaggal töltött tőzvédelmi zsákok, párnák: 
• roncsolásmentesen bonthatóak, tetszıleges alkalommal felhasználhatóak,  
• építéshelyszíni tőzszakaszolásra is alkalmasak,  
• bonyolult kábelkötegek és tálcák védelmére is ideálisak; 
• tőzállósági határértékük korlátozott. 
 
Kızetgyapot hıszigetelés és kétoldalt hıhatásra habosodó festésbıl álló tőzgátló tömítések:  
• csak roncsolással bonthatóak; 
• rendkívül bonyolult felülető áttörések védelmére is alkalmasak; 
• bekerülési költségük kedvezı. 
 

 
53 sz. kép. Kızetgyapot hıszigeteléső és kétoldalt hıhatásra habosodó tömítéssel védett elekt-

romos szerelıakna födémszinti lezárása középmagas épületben 
(fotó: Takács Lajos Gábor) 

 
Tőzvédelmi habarcsok: 
• roncsolással bonthatóak; 
• bonyolult felületek védelmére is alkalmasak;  
• bekerülési költségük rendkívül kedvezı; 
• szivattyúzhatóak (bedolgozásuk nagy felületek esetén gyors), szivattyúzáskor azonban je-

lentıs hátrány, hogy a vezetékáttörés környezete is szennyezıdik. 
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54 sz. kép. Tőzgátló habarcs alkalmazása  

(a jobb oldalon a fehér kábeleknél megbontott és helyre nem állított áttöréssel) 
(fotó: Takács Lajos Gábor) 

 
A tőzvédelmi téglák tulajdonképpen modul rendszerő tőzterjedést gátló tömítések, amelyek 
hıhatásra habosodó anyagból készülnek.  
• Mivel rendszerbe tartozó ragasztóval kerülnek összeerısítésre, a csak roncsolással bontha-

tó tömítések közé tartoznak. 
• Bonyolult alakú áttörések védelmére csak korlátozottan alkalmasak, a fal- vagy födémáttö-

rés kerülete általában négyszög alakú kell legyen; 
• Az egyedi kábelátvezetések speciális elemeket igényelnek. 
 

 
55-56 sz. képek. Elektromos vezetékek tőzvédelmi lezárásai (forrás: Hilti) 

 
Az elektromos vezetékek áttöréseinek épületszerkezeti szempontból legnagyobb teljesítıké-
pességő tőzterjedést gátló tömítései a modul tértömítések. Elvük, hogy egy kereten belül kü-
lönbözı, elektromos vezetékeket fogadni képes, hıhatásra habosodó tömítıtéglák és szükség 
szerint vakmodulok találhatók, amelyek pozícióban tartását egy feszítıék segítségével lehet 
biztosítani. 
• A moduláris rendszer roncsolásmentes bontást és helyreállítást tesz lehetıvé; 
• Bonyolult, sok vezetéket tartalmazó tőzszakasz-határ átvezetés helyigénye és kivitelezési 

idıszükséglete jelentıs; 
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• Teljesítıképessége miatt szükségtelen az elektromos vezetékre hıhatásra habosodó festést 
felhordani vagy a tömítıtéglák közé ragasztót kenni, ezért szerelhetısége és bonthatósága 
tiszta; 

• A dinamikus igénybevételeknek ellenáll, mivel a téglák rugalmasan vannak befeszítve; 
• Legnagyobb elınyük mégis a többfunkciós jelleg: a tömítés már beépítéskor is 

füstgáztömör, illetve vízhatlan változatban is kapható; 
• Bekerülési költsége az összes ismertetett módszer közül a legjelentısebb. 
 
A modul tértömítések alkalmazása ott célszerő, ahol a vezetékhálózat gyakori (évente több al-
kalom) átszerelése, illetve a tőzeseti felhabosodást megelızı füsttömörség is követelmény. 
Ilyenkor célszerő a moduláris elemekbıl raktárkészletet tartani, hogy a változó igényeket fle-
xibilisen követhesse a rendszer. Hazánkban számos telefonközpontban találkozhatunk modul 
tömítésekkel a pinceszinten, a kábelfogadó- és rendezıtérben, ahol a fejlesztések miatti gya-
kori átszerelési igény mellett a gáztömörség követelmény, mivel gázömlés esetén a gáz a 
közmőárokban fektetett távközlési kábelek mentén könnyen elterjedhet és a telefonközpont 
épületébe jutva robbanást okozhat. 
 

 
57 sz. kép. Modul tértömítés rendszerképe 

(forrás: bst) 
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6.4.2.8. Felvonók  
 
Tőzvédelmi szempontból a felvonók az alábbi csoportra oszthatók: 
• Tőzvédelmi követelmény nélküli felvonók (definíció nélkül): különleges tőzvédelmi köve-

telmények nélküli felvonók, amelyek tőz esetén nem használhatók, a tőzjelzı rendszer 
központjának utasítására nyitott ajtókkal kell parkolniuk; 

• Biztonsági (tőzoltó) felvonó:  
o olyan felvonó, amely az épület füstmentes lépcsıházához, tőzgátló elıteréhez vagy a 

szabad térhez kapcsolódik, és tőzoltói felügyelet mellett épülettőz alatt is 
mőködtethethetı.19  

o elsısorban személyek szállítására létesített felvonó, amelynek kiegészítı védelme, 
vezérlése és jelzései alkalmassá teszik a tőzoltók közvetlen irányítás melletti haszná-
latára.20  

A tőzoltó felvonó célja alapvetıen a tőzoltók és eszközeik kárhelyszíni mozgatása, amely 
különösen magas épületekben okoz jelentıs problémát a tőzoltóknak, mivel rendkívül fá-
rasztó védıfelszerelésben, légzıkészülékben, eszközöket cipelve nagy magasságkülönb-
séget leküzdeni. Ennek megfelelıen a tőzoltó felvonónak a tőzzel szembeni 
ellenállóképesség mellett egyéb különleges hatásokkal szemben is ellenállónak kell lennie 
(pl. rácsorgó víz), illetve akárhol is akad el a felvonó, a tőzoltónak ki kell tudnia mene-
külni a fülkébıl. 

• Biztonsági (menekülı) felvonó (ezt az MSZ EN 9113:2003 nem definiálja): a fentihez ha-
sonló, azzal, hogy feladata nem a tőzoltók és felszereléseik szállítása, hanem a menekülés 
elısegítése, elsısorban a mozgásukban és cselekvıképességükben korlátozott személyek 
számára. Míg a tőzoltó felvonót csak tőzoltó, a menekülı felvonót a bárki vezetheti.

                                                           
19 A definíció az MSZ EN 9113:2003 (2005) 1. pontja szerinti 
20 A definíció az MSZ EN 81-72:2004 3.5. pontja szerinti 

 
A normál felvonók különleges helyzetet foglalnak el az épületen belüli tőzterjedést illetıen, 
mivel a felvonó aknában a magasság-különbségbıl, illetve a hımérséklet-különbségbıl szár-
mazó felhajtóerı nagymértékben elısegítheti a tőzterjedést, ugyanakkor a felvonó akna víz-
szintes szakaszolására nincs mód, a felvonók aknaajtóinak tőzállósági határértéke pedig korlá-
tozott. Az MSZ EN 9113-2003 (2005) szerint ugyanaz a követelmény az aknaajtókra enyhébb 
követelményt támaszt, mint az OTSZ a tőzgátló ajtókra.. Az aknafalra a tőzvédelmi követel-
mény a teherhordó falakra vonatkozó követelménnyel egyezik meg (ez akár EI 180, vagy REI 
180 is lehet). Az aknaajtókra vonatkozó elıírás az alábbi: 
• Általános esetben – ha egy tőzszakaszhoz tartozó szinteket köt össze az akna – E30; 
• Ha különbözı tőzszakaszokat köt össze a felvonó akna, a követelmény EI30 vagy E60, kü-

lönleges esetben E30 (ha az aknaajtó tömör és a fülke nem éghetı anyagból készült).  
 
A korábbi szabályozás szerint az aknaajtók integritását nem kellett vizsgálni, csak a hıszigete-
lı képességét (I). Az integritás azért került elıtérbe a felvonó aknák tőzvédelménél, mert az 
aknában csak csekély mennyiségő éghetı anyag található, amelyet hıszigetelı képességő 
tőzgátló szerkezettel kellene védeni, ugyanakkor a tőz során keletkezı hı és füst, forró égés-
gázok az aknába jutva gyors vertikális tőzterjedést eredményezhetnek.  
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A szabályozás hiányosságai, illetve a felvonók tőzvédelmével kapcsolatos problémák vélemé-
nyem szerint az alábbiak: 
• Tőz esetén a normál (nem biztonsági) felvonókat a vészüzemi rendszer általában a föld-

szinten, nyitott ajtókkal parkoltatja, ami abban az esetben kedvezıtlen, ha a földszinten 
keletkezne tőz, mivel a nyitott ajtón keresztül a tőzterjedés akadálytalan. 

• Mőszaki okokból – az aknaajtók kialakításából adódóan – az aknaajtók tőzállósága (E30, 
EI30, E60) nem éri el a tőzszakasz-határokon alkalmazandó tőzgátló ajtók tőzállósági ha-
tárértékét (ez akár EI 90 is lehet). 

 
Az egyes felvonó típusok tőzvédelmi szempontból megfelelı kialakítását honosított európai 
szabványok szabályozzák (MSZ EN 9113:2003, MSZ EN 81-72 stb.), azonban az egyes fel-
vonó típusok alkalmazásának követelményei már a tagországok hatáskörébe tartoznak, így ha-
zánkban is az Országos Tőzvédelmi Szabályzat rendelkezik róla. 
 
A felvonókra vonatkozó hazai tőzvédelmi követelményeket az alábbiakkal javaslom kiegészí-
teni: 
• A felvonók vészüzemi rendszere a tőzkeletkezés helyétıl függıen parkoltassa a felvonókat 

nyitott ajtókkal. Amennyiben a tőz a földszinten keletkezik, a fülkét egy másik szintre ve-
zérelje és parkoltassa nyitott ajtókkal. 

• Az aknaajtók gyengébb tőzállósága miatt az alábbi helyekre javaslok az aknaajtók elé ki-
egészítı tőzgátló nyílászáró, illetve tőzgátló elıtér létesítését (ezeket a lehetıségeket az 
MSZ EN 9113:2003 (2005) is említi): 
o Pinceszinteket általános emeleti szintekkel összekötı felvonó aknák esetében, a pin-

ceszinteken, középmagas és magas épületek esetén (ez az OTSZ 2009. I. félévében 
megjelenı módosításába is bekerült a szerzı javaslataként – a lépcsıházakhoz a pin-
ceszinteken kapcsolódó tőzgátló elıtér mintájára, azzal egyenszilárdságú módon); 

o Minden olyan esetben, amikor a felvonó akna nem hı- és füstelvezetéssel és légpót-
lással ellátott közlekedıket (átriumot, tőzgátló elıteret stb.), hanem huzamos emberi 
tartózkodásra szolgáló használati tereket köt össze; 

o Magas tőzterheléső tőzszakaszokat összekötı felvonó aknák esetén (javaslatom 1000 
MJ/m2 vagy afölötti tőzterheléső tőzszakaszokra vonatkozik). 

 
6.4.2.9. Egyéb technológiai vezetékek tőzszakasz-határ áttöréseinek védelme 
 
Az ipari üzemek anyagtovábbító rendszereinek tőzszakasz-határ áttöréseit nemcsak tőzgátló 
módon kell lezárni, hanem gondoskodni kell arról is, hogy a szállítószalagok vagy konveyerek 
ne szállítsák tovább az éghetı vagy égı anyagot a tőzgátló szerkezethez. Emellett gyakran az 
anyagtovábbító rendszerekben keletkezik tőz (pl. gumihevederes szállítószalag meggyulladá-
sa) vagy ha az anyagtovábbító rendszerek mellett keletkezik a tőz, a szállított éghetı anyagok 
segíthetik a tőzterjedést. Ezért a szállítószalag leállítása és a tőzgátló szerkezetek gyors zárása 
alapvetıen fontos, amelyet a tőzgátló szerkezet áttörésének két oldalán elhelyezett tőzérzéke-
lıvel lehet biztosítani amellett, hogy a tőzgátló szerkezet csukását a tőzjelzı központnak is 
vezérelnie kell. Emellett véleményem szerint a szállítószalag kialakítása tegye lehetıvé a nyí-
lás megfelelı tőzállóságú lezárását (pl. a szalag folytonosságának megszakításával és a szétvá-
lasztandó tőzszakaszokból külön-külön biztosított meghajtással). 
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58 sz. kép. Szállítószalag tőzgátló lezárása 

 
Ipari épületek esetén gyakran elıfordul, hogy robbanásveszélyes gázt vagy folyadékot szállító 
technológiai vezetékek keresztezik a tőzszakasz-határt. Itt nemcsak a vezeték és a fogadószer-
kezet közötti hézag tőzgátló tömítése oldandó meg, de tőz esetén a vezetékben az anyagtováb-
bítását is le kell állítani és a tőzszakasz-határon a vezetéket el kell zárni, hogy a vezeték káro-
sodásával kiáramló közeg ne okozzon tőzterjedést. Robbanásveszélyes folyadék vagy gáz ese-
tén nemcsak a tőzszakasz-határon, hanem a vezeték épületen kívüli elzárásával is lehet fokoz-
ni, hiszen egy robbanás esetén a tőzszakasz-határon lévı, épületen belüli elzárószerkezet is 
károsodhat (lásd …sz. kép). A tőzterjedést gátló szerkezetek áttöréseire a robbanásveszélyes 
anyagok jelenléte esetén a szokásosnál is nagyobb igénybevétel hárul. 
 

 
59 sz. kép. Gáz elzáró szerelvény épületen kívül 

(fotó: Takács Lajos Gábor) 
 

Külön meg kell említeni a porelszívó rendszerek robbanásveszélyt jelzı és elfojtó rendszereit. 
A porrobbanás gyors lefutása miatt itt különösen gyors beavatkozásra van szükség. A gyors 
reakcióidıt szikraérzékelı beépítésével érik el, majd a robbanás megelızésére van szükség. A 
robbanásveszélyt jelzı és elfojtó rendszerek részletes tárgyalása nélkül porelszívó rendszerek 
tervezésénél – a tőzszakasz-határok kialakítása szempontjából – az alábbiakat javaslom:  
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• porelszívó rendszereket csak egy tőzszakaszon belül szabad kialakítani, két vagy több tőz-
szakaszt nem köthetnek össze; 

• a robbanásveszély szempontjából leginkább kiemelt porleválasztó rendszert javaslom épü-
leten kívül telepíteni, ahol egy esetleges porrobbanás nem okoz épületszerkezeti és egyéb 
károkat (nem károsítja a tőzszakasz-határok szerkezeteit). 

 
6.4.2.10. Egyéb szerkezetek 
 
Az álpadlók terét és az álmennyezeti tereket a tőzszakasz-határokon meg kell szakítani, illetve 
a tőzgátló alapszerkezetet (tőzgátló falat) az álmennyezeti tereken és az álpadló tereken át kell 
vezetni. A falátvezetést minısített tőzterjedést gátló tömítéssel is helyettesíteni lehet. 
 
6.4.2.11. A tőzszakasz-határokat kiegészítı építési termékek kritikai értékelése 
 
Az 5.3. pontban a tőzszakasz-határok részletmegoldásainál ismertett hibák, hiányosságok és a 
6.3.1. – 6.3.10. pontokban ismertetett tőzterjedést gátló kiegészítı szerkezetek összevetésével 
látható, hogy még napjaink összetett épületeinek magas követelményeket támasztó tőzsza-
kasz-határai is kivitelezhetık; nincs az a különleges építészeti, épületszerkezeti szituáció, 
amelyre ne lehetne tőzterjedést gátló nyílászárót, tömítést, elzárószerkezetet találni. Ugyanak-
kor véleményem szerint a tőzterjedést gátló kiegészítı szerkezetek (nyílászárók, tőzvédelmi 
csappantyúk, tőzgátló tömítések stb.) potenciális tőzterjedési veszélyforrást is jelenthetnek az 
alábbiak miatt: 
• Minél több tőzterjedést gátló kiegészítı szerkezetet alkalmaznak egy tőzszakasz-határban, 

annál nagyobb a tervezési és kivitelezési hibák veszélye (amelyek a tapasztalataim szerint 
gyakran erısítik egymást).  

• Az aktív mőködtetéső tőzterjedést gátló kiegészítı szerkezetek (pl. tőzvédelmi csappan-
tyúk, üzemszerően nyitott állapotban lévı tőzgátló ajtók stb.) meghibásodhatnak, ami 
gyakran csak tőz esetén derül ki (hiszen meghibásodásuk az üzemeltetésre nincs kihatás-
sal). A meghibásodás még rendeltetésszerő használat mellett is bekövetkezhet (pl. auto-
matikus csukószerkezet elhasználódása, kopása). 

• A tőzterjedést gátló kiegészítı szerkezeteket karbantartási munkák végzése során gyakran 
megbontják és nem állítják helyre. 

 
Fentiek alapján a tőzszakasz-határok tőzterjedést gátló kiegészítı szerkezeteivel kapcsolatban 
az alábbiakat javaslom: 
• A tőzszakasz-határok vonalvezetését lehetıség szerint egyszerősíteni kell. A sok síkvál-

tással tagolt, összetett tőzszakasz-határ tervezési és kivitelezési hibák melegágya. 
• A tőzszakasz-határokat lehetıség szerint olyan helyen kell kijelölni, ahol minél kevesebb 

és lehetıség szerint mőködtetési mechanizmus nélküli kiegészítı szerkezet alkalmazásá-
val válik tőzszakasz-határrá a tőzterjedést gátló alapszerkezet. Minél kevesebb a tőzterje-
dést gátló kiegészítı szerkezet, annál kisebb a tervezési, kivitelezési, üzemeltetési és kar-
bantartási hibák valószínősége. 

• Be kell vezetni a tőzterjedést gátló kiegészítı szerkezetek kivitelezésének és karbantartá-
sának ellenırzését (bıvebben lásd a 7. fejezetben).  

 
Fenti javaslataimat alátámasztják a nemzetközi biztosítótársaságok statisztikáin alapuló sza-
bályzatai, ahol vagyonvédelmi szempontból teljes értékő tőzterjedést gátló lehatárolásnak csak 
a nyílásmentes tőzfalat és az épületek közötti megfelelı tőztávolságot fogadják el. A nyílás-
mentes tőzfalban nincs olyan tőzterjedést gátló kiegészítı szerkezet, amely meghibásodásával, 
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karbantartásának elmulasztásával vagy nem megfelelı minıségben történı elvégzésével tőz-
terjedésre adódjon lehetıség. 
 
Fentiek alapján az alábbi tézisértékő következtetést vontam le:  
 
A tőzszakasz-határok kialakítása csak akkor megfelelı, ha a védelmi síkok felületfolyto-
nosságának elve a tőzszakasz-határt alkotó épületszerkezeteknél és aktív tőzvédelmi be-
rendezéseknél maradéktalanul teljesül (3. tézis).  
 
Tőzszakasz-határok kialakításánál a fenti elv teljesülését a tervezés és a kivitelezés során fo-
kozott mértékben kell ellenırizni. Míg a védelmi síkok felületfolytonosságának hiányosságai 
az egyéb épületszerkezeteknél (pl. hı- vagy vízszigetelések) azonnali meghibásodást, épület-
károkat eredményeznek, a tőzszakasz-határok tényleges hibáira, hiányosságaira csak tőzesetek 
során derül fény.  
 
6.4.3. Tőzszakaszolás operatív tőzvédelmi berendezésekkel 
 
Operatív tőzvédelmi berendezéseknek a tőz terjedését mőködésükkel, oltóhatásukkal lassító 
vagy megakadályozó, egyes esetekben a tüzet eloltó berendezéseket nevezzük. 
 
A 2/2002 (I.23.) BM rendelet a vízfüggönnyel történı tőzszakaszolást megengedte azzal, hogy 
a vízfüggöny helyét és kialakítását az OKF Megelızési és Piacfelügyeleti Fıosztályával – te-
hát az I. fokon eljáró Tőzoltóság felügyeleti szervével - egyeztetni kell. A 9/2008 (II.22.) 
ÖTM rendelet már a sőrített sprinklersoros tőzszakaszolást is megengedi, ugyanezzel a felté-
tellel (ugyanakkor a vízfüggönyt már csak ipari, mezıgazdasági és tárolási épületekben enge-
délyezi, lakó- és közösségi épületekben nem). A fizikai elhatárolás nélküli tőzszakaszolás je-
lentıs szabadságot ad a tervezésben egylégterő csarnokok és nagy alapterülető 
gépkocsitárolók esetén, azonban a tőz egyes kísérıjelenségei terjedésének megakadályozásá-
ban komoly hátrányai vannak. Jelen fejezetben az aktív (operatív) berendezéseket tőzszaka-
szolási szempontból értékelem.  
 
Elınyök:  
• A technológiát, az építészeti kialakítást nem akadályozó védelem; 
• Rugalmas alaprajzi elrendezést igénylı épületben – pl. kiállítási csarnok – a változó instal-

lációt akár átszerelés nélkül is kiszolgálja, de alkalmas a gyors átszerelésre; 
• Rendszeres karbantartása – a tőzgátló szerkezetekkel ellentétben – jogszabályban szabá-

lyozott módon megtörténik.  
 
Hátrányok:  
• A nyitott szórófejes vízfüggöny esetén a méretezett vízmennyiség arányos a védett felület 

magasságának négyzetgyökével. A maximális védhetı magasság 4 méter. Mivel a víz-
mennyiség méretezése a teljes védett szakaszra történik, így jelentıs vízmennyiségek 
adódnak, amely jelentıs tároló- és szivattyú kapacitást jelent. 

• A sőrített sprinklersor a vízfüggönynél is megkérdıjelezhetıbb tőzszakasz-határokon, mi-
vel a sprinklerfejek ún. követı védelem elvén mőködnek, tehát csak bizonyos hımérséklet 
elérése esetén indul el a víz kiáramlása. Az alkalmazott sprinklerfejre jellemzı hımérsék-
let eléréséig a tőz kísérıjelenségei (pl. a levegıvel keveredett hideg füst) akadálytalanul 
átjut a védelmi síkon. 
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• A vízfüggöny, illetve sőrített sprinklersor a tőzszakaszolást vízzel oldja meg, amely 
transzparens, így a tőzbıl kiinduló sugárzás nagy részét átereszti. Igaz ugyan, hogy a 
nagymennyiségő porlasztott víz hőtı hatása jelentıs, de nem ismerünk olyan vizsgálatot, 
tesztet, amely egy vízfelület sugárzás áteresztıképességét vizsgálta volna.  

• Az operatív tőzterjedést gátló berendezések üzemszerő mőködése az épületszerkezetek-
ben, a technológiái berendezésekben, a tárolt készletekben, a kulturális örökség értékeiben 
károkat okozhat, amelyek adott esetben a tőzkárral is összemérhetıek.  

 
A fenti hátrányokkal szemben a tőzgátló szerkezetek üzemszerő mőködésük során a tőz egyet-
len kísérıjelenségét sem engedik át a tőztıl mentett oldalra. Ebbıl az látszik, hogy a vízfüg-
gönnyel és a sőrített sprinklersorral történı tőzszakaszolás nem teljes értékő, szükségmegol-
dásként alkalmazandó ott, ahol üzemszerő mőködése nem növeli tőz esetén az benntartózko-
dók veszélyeztetettségét és nem okoz további károkat, valamint a tőzbıl származó sugárzás 
átengedése nem okoz tőzterjedést. Megfelelı tervezés és kivitelezés esetén a sőrített 
sprinklersoros vagy vízfüggönyös tőzgátló elválasztás az alábbi területeken alkalmazható fizi-
kai tőzszakasz-határok helyett:  
• többszintes gépkocsiparkolók egyes szintjein belüli elválasztására, ahol sprinklerbıl kifo-

lyó víz az épületszerkezetekben és a tárolt gépjármővekben nem tesz többlet kárt, elveze-
tését a csurgalékvíz elvezetı rendszer biztosítja; 

• a függıleges homlokzati tőzterjedés elleni gát helyettesítésére (sőrített sprinklersor az épü-
leten belül), mivel az alsó szintrıl függılegesen felfelé terjedı tőz konvekciós és 
kondukciós úton tud csak terjedni (amelynek veszélyét hatékonyan csökkenti a sőrített 
sprinklersorból kiáramló víz), sugárzásos úton viszont nem tud átterjedni. 

 
Gyenge tőzállósági határértékő, üvegezett térelhatároló szerkezetek két oldalán a sőrített 
sprinklersoros tőzszakaszolás ugyanakkor alkalmas a szerkezet tőzállósági határértékének ja-
vítására. 
 
A tőzkísérletek során a kétoldali vízpermetezéses védelemmel ellátott legördülı tőzgátló füg-
gönyök és redınyök jól vizsgáztak. Ennek oka, hogy a redınyök és a függönyök nem átlátszó-
ak, tehát anyagukban elnyelik a sugárzást, a sugárzás elnyelése miatti felmelegedésüket pedig 
a víz hőtıhatása akadályozza meg. Így mind integritásra (E), mind hıszigetelésre (I) megfelel-
nek. További elınyük a kis fajlagos felülettömeg (600 g/m2) és a feltekert állapot kis helyigé-
nye (általában 200x200 mm). 
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60 sz. kép. Kétoldalt sőrített sprinklersoros védelemmel ellátott tőzgátló függöny 

(forrás: Dunamenti Tőzvédelem Zrt.) 
 

Különösen kedvezıtlen a vízfüggönyös és a sőrített sprinklersoros tőzszakaszolás az alábbi te-
rületeken: 
• Kiürítési útvonalakkal határos, nem tőzgátló kivitelő üvegezett szerkezetek két oldalán al-

kalmazva (néhány elterjedt példa: irodaépületekben a középfolyosót az irodáktól elválasz-
tó üvegezett szerkezet, bevásárlóközpontokban a passzázst az üzletektıl elválasztó nem 
üvegportálok) – ez nem azonos ezen szerkezetek tőzállósági határértékének biztosítására 
alkalmazott operatív szerkezetekkel; 

• Olyan esetben, amikor a vízfüggönyös és a sőrített sprinklersoros rendszer üzemszerő mő-
ködése a hı- és füstelvezetést akadályozhatja (bevásárlóközpontok fedett átriumában az 
egyes szinteket összekötı födémáttörések mentén, mivel a hı- és füstelvezetést az átrium 
tetıfödémében kell megadni); 

• Egymással szöget bezáró, de különbözı tőzszakaszokhoz tartozó homlokzatok üvegezett 
szerkezeteinek elválasztására szolgáló tőzterjedés elleni gátak helyett kialakított sőrített 
sprinklersoros védelem (a sugárzási energiahányad akadálytalanul jut át a vízfüggönyön és 
a transzparens homlokzati üvegszerkezeteken. 

 
A vízfüggönnyel, illetve a sőrített sprinklersoros tőzszakaszolás fenti elemzése, illetve a tőz-
védelemmel kapcsolatos életvédelmi alapelvek figyelembe vétele alapján – amelyek a 9/2008 
(II.22.) ÖTM rendelet preambulumába is bekerültek – az a véleményem, hogy operatív véde-
lemmel megvalósított tőzszakaszolást nem szabad figyelembe venni a kiürítési számításokban 
mint védett teret. Ez azt jelenti, hogy a kiürítési számítás II. szakasza nem érhet véget operatív 
védelemmel ellátott tőzszakasz-határon. Az okok az alábbiak:  
• A tőzszakaszból az aktív tőzvédelmi berendezések meghibásodása esetén is biztosítani 

kell a benntartózkodók biztonságos kimenekítését az elıírt szintidın belül. Ez operatív 
eszközökkel történı tőzszakaszolás esetén nem lehetséges, ha a vízfüggöny vagy a sőrített 
sprinklersoros védelem meghibásodik, vagy karbantartás miatt üzemképtelen. 

 
6.4.4. Tőzeseti vezérlési feladatok a tőzszakasz-határok védelmében 
 
A mai épületek tőzszakasz-határai a 6.4.2. és a 6.4.3. pontokban foglaltak ismeretében nagy-
mértékben támaszodnak olyan épületszerkezetekre, amelyek tőz esetén valamilyen mőködte-
tési mechanizmus révén kerülnek tőzterjedés megakadályozására alkalmas állapotba. A szer-
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kezetek vezérlését leggyakrabban a tőzjelzı központ, illetve a tőzjelzı központ által kiadott 
jel alapján helyi vezérlés végzi, ritkábban helyi tőzérzékelık látják el. A tőzterjedést gátló be-
rendezések, szerkezetek vezérlései a mai gyakorlat szerint az alábbiak lehetnek: 
• Az üzemszerően nyitott állapotban lévı tőzgátló ajtók tartómágneseinek feszültségmente-

sítésevel az ajtókra szerelt automatikus csukószerkezetek mőködésbe lépnek. Ez a megol-
dás azért ad megfelelı biztonságot, mert ha a tartómágnesek vagy a vezérlés elromlanak, 
az ajtók akkor is becsukódnak. 

• Légtechnikai rendszerek esetén a legfontosabb, hogy a nem tőzvédelmi szerepő légtechni-
kai rendszerek álljanak le, ellenkezı esetben a tőzszakasz-határon lévı tőzvédelmi csap-
pantyúk hıterhelését növelik, illetve egy tőzszakaszon belül is elısegítik a tőzterjedést. 

• A tőzterjedést gátló csappantyúk21 automatikus zárására kétféle megoldás terjedt el: 
o A tőzterjedést gátló csappantyúk beépített hıpatronos vezérlése a csappantyún át-

áramló forró füstgázok hatására old ki (általában 70 °C hımérsékleten) 
o A vezérelt tőzterjedést gátló csappantyúk zárását a tőzjelzı központ által kiadott jelre 

szervomotorok végzik. 
Megjegyzendı, hogy a piacon kapható motoros zárású tőzterjedést gátló csappantyúk álta-
lában hıpatronos kioldószerkezetet is tartalmaznak arra az esetre, ha a szervomotorok 
nem kapnának jelet. Ezzel a kettıs mőszaki biztonság elve megvalósult. 
A 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet tőzszakasz-határokon vezérelt tőzterjedést gátló csappan-
tyúk létesítését írja elı. A tőzvédelmi csappantyúk esetén indokolt is a kettıs mőszaki 
biztonság teljesülése, mert az épületen belül a légtechnikai vezetékek terjesztik a tüzet a 
leggyorsabban. 

• Ipari épületek technológiai vezetékeiben – amennyiben azok éghetı gázokat vagy folyadé-
kokat szállítanak – a tőzszakasz-határokon elhelyezett mágnesszelepek, elzárószerkezetek 
zárása. 

• A nem biztonsági felvonók vészüzemének aktiválása (a fülke földszintre vezérlése és 
blokkolása nyitott ajtókkal22). 

 
A 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet elıírja a tőzoltósági beavatkozási központ létesítését bizonyos 
épülettípusok esetén, ahonnan nemcsak a tőzoltási – beavatkozási szempontból lényeges be-
rendezések (pl. füstcsappantyúk, hı- és füstelvezetı nyílások) vezérlése, hanem adott esetben 
a tőzvédelmi csappantyúk és egyéb tőzszakasz-határokat biztosító eszközök (pl. tőzgátló füg-
gönykapuk) mőködtetése is megoldható manuálisan arra az esetre, ha az automatikus mőködés 
üzemképtelen lenne. A tőzoltósági beavatkozási központok esetén elıírás, hogy ezek tőzgátló 
szerkezetekkel körülhatárolt, földszinten elhelyezett helyiségek legyenek, közvetlen szabadból 
biztosított megközelítési lehetıséggel. A vonatkozó elıírásokat megfelelınek tartom. 
 
 

                                                           
21  A gyakorlatban elterjedt és a jogszabályokban is szereplı tőzcsappantyú helyett a tőzvédelmi csappantyú vagy a tőzterje-

dést gátló csappantyú kifejezést javaslom, mivel a tőzcsappantyú nyelvtanilag helytelen, azonban szakmai körökben már 
régóta meggyökeresedett szóhasználat – nemcsak magyar nyelven, de több idegen nyelven is. 

22  Lásd 6.3.2.8. pont, ahol a földszinti, nyitott ajtókkal történı blokkolás mellett javaslatot teszek más szinten történı blok-
kolásra nyitott ajtók mellett, ha a tőzkeletkezés helye a földszint. 
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6.5.  Tőzterjedés épületen kívül meggátlásának új elıírásai és gyakorlati megvalósítása 
 
6.5.1. Tőzterjedés meggátlása homlokzaton és homlokzati szerkezeteken belül 
 
A homlokzati tőzterjedés elleni gátak általam készített elvi ábrái az 9/2008 (II.22.) ÖTM 
rendeletben jelentek meg és a korábbi ábráknál részletesebbek lettek. Dolgozatomban viszont 
már a 2008. nyarán lezajlott jogszabály fejlesztés során módosított ábrák találhatók, amelyek 
várhatóan 2009. I. félévében jelennek meg. 
 
A tőzterjedés elleni gátak elvi ábráin jól megkülönböztethetı egy, a mindenkori követelmény-
nek megfelelı tőzállósági határértékő szerkezet és az elıtte húzódó, a tőzterjedés megakadá-
lyozásában gyenge tőzállósági határértéke miatt szerepet nem játszó, de A1 tőzvédelmi osztá-
lyú (azaz nem éghetı anyagokból álló) szakipari szerkezet, amely ezért a tőzterjedés elleni gát 
szükséges méretébe nem számítható be, de a tőzterjedést nem is segíti elı a gát vonalán belül. 
A tőzterjedés elleni gátak legkisebb megkívánt méretei, illetve a számítási képlet  a korábbi 
szabványokban, illetve jogszabályban szereplıkhöz képest változatlanok maradtak. A függı-
leges és a vízszintes homlokzati tőzterjedés elleni gátak elvi követelmény-ábrái az alábbiak 
szerintiek:  
 

 
61 sz. ábra. Függıleges homlokzati tőzterjedés elleni gát 
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62 sz. ábra. Vízszintes homlokzati tőzterjedés elleni gát 

 
Javaslatom szerint a tőzterjedés elleni gátak geometriai méreteinek meghatározásakor csak a 
tőzgátló szerkezetekre vonatkozó követelményt kielégítı szerkezetek vehetık figyelembe, 
amely a fenti ábrák révén bekerült a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendeletbe. Ennek indoka, hogy a 
tőzterjedés elleni gátak elıtt alkalmazott szakipari szerkezetek – pl. homlokzatburkolatok, hı-
szigetelések, redınyszekrények stb. – tőz esetén még A1 tőzvédelmi osztályuk ellenére is rö-
vid idın belül állékonyságukat veszíthetik, így az elıírt idıtartamig csak a megfelelı 
tőzállóságú szerkezetek képesek meggátolni a homlokzati tőzterjedést (pl. monolit vasbeton 
födém konzolszerkezete). 
 
Újdonság, hogy a homlokzati tőzterjedés elleni gátak minimális mérete nem a homlokzat kül-
sı síkjától, hanem az ablak síkjától értelmezendı, hiszen az ablak szerkezete a legkülsı éghe-
tı szerkezet és egy mély káva – ahol amennyiben kizárólag A1-A2 tőzvédelmi osztályba tar-
tozó anyagokat alkalmaznak – szintén segít megakadályozni a homlokzati tőzterjedést. Az A2 
osztályba tartozó homlokzati anyagok alkalmazhatósága a homlokzati tőzterjedés elleni gátak 
kialakításánálaz OTSZ 2008. nyarán folytatott módosítása során tettük lehetıvé (pl. számos 
országban bevizsgált beton kéreggel gyártott könnyőbeton párkányelemek kaphatók, amelyek 
hıhídmentesen alkalmasak a homlokzati tőzterjedés megakadályozására). Mindez azt is jelen-
ti, hogy a homlokzati tőzterjedés elleni gátak elıtt – még általános emeleti szintek között sem 
– lehet majd alkalmazni B, C, D, E anyagú hıszigetelést sem (a korábbi, 2/2002 (I.23.) BM 
rendelet elıírásai alapján a „nem éghetı” követelmény csak tőzszakasz-határok elıtt volt ér-
vényes).  
 
6.5.2.  Néhány általam javasolt példa homlokzati tőzterjedés elleni gátak helyes szerkezeti 

kialakítására 
 
6.5.2.1. Homlokzati tőzterjedés elleni gátak 
 
A 63 sz. kép acélszerkezető csarnoknál alkalmazott szerelt tőzgátló falat és homlokzati tőzter-
jedés elleni gátat mutatja be. Ebben az esetben a csarnoképület tartószerkezete REI 60 
tőzállóságú (ez a hıhatásra habosodó festéssel elérhetı legkedvezıbb tőzállósági határérték). 
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A homlokzati falpanel a tőzterjedés elleni gát vonalában A1 tőzvédelmi osztályú szerkezetbıl 
készülhet csak (pl. kızetgyapot maghıszigeteléső lehet). A szerkezet kialakításánál az alábbi-
akra kell ügyelni: 
• a tőzterjedés elleni gátat alkotó falpanel rögzítı szerkezetének megfelelı tőzállóságú vé-

delmét biztosítani kell; 
• a tőzterjedés elleni gátat alkotó falpanel rögzítése független legyen a gyenge tőzállósági 

határértékő általános külsı térelhatároló szerkezet rögzítésétıl, ellenkezı esetben utóbbi 
károsodása tőz esetén tőzterjedést lehetıvé tevı deformációkat okozhat a tőzterjedés elleni 
gát szerkezetében is; 

• A tőzterjedés elleni gát falpanele és a fogadószerkezet közötti hézagot tőzterjedést gátló 
módon tömíteni kell, hogy megakadályozzuk a hı és a füst, a mérgezı gázok átjutását a 
tőztıl mentett oldalra (az integritás felületfolytonosan biztosítandó); 

 
63 sz. kép. Vízszintes homlokzati tőzterjedés elleni gát és tőzgátló fal kapcsolata tőzszakasz-

határon 
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64 sz. kép. Vízszintes homlokzati tőzterjedés elleni gát utólagos kialakítása 

 
A 64 sz. kép vízszintes homlokzati tőzterjedés elleni gát utólagos kialakítását mutatja be 
(Schönherz Zoltán kollégium rekonstrukció, vezetı tervezı: Dobai János DLA, tőzvédelem és 
épületszerkezetek: Takács Lajos Gábor). Ebben az esetben csak a belsı oldal felıl lehetett ki-
építeni az utólagos homlokzati tőzterjedés elleni gátat, amely azonban nem lehetett nehéz a 
födémszél korlátozott teherbírása miatt. A választás egyoldalról szerelhetı gipszkarton elıtét-
falra esett, amely azonban a vázszerkezet felıli tőzhatásra is rendelkezik vizsgálattal és ered-
ménnyel (Th = 90 perc, még a 2/2002 (I.23.) BM rendelet alapján).  
 

 
65 sz. kép. Függıleges homlokzati tőzterjedés elleni gát utólagos kialakítása 
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A 65 sz. képen látható függıleges homlokzati tőzterjedés elleni gát ábrájával a 
hıhídmegszakító utólagos védelmére hívom fel a figyelmet. Amennyiben a nyílászáró vonalá-
ba esı hıhídmegszakító védelem nélkül készül el, a rozsdamentes acél szerelvényeinek káro-
sodásával a homlokzati tőzterjedés elleni gátként szolgáló erkély- vagy párkányelem állékony-
ságát is veszítheti. Ennek érdekében a légrés a homlokzati tőzterjedés elleni gát vonalában 
megszakításra kerül, a hıhídmegszakító hıszigetelése alatt pedig arra megfelelı tőzgátló épí-
tılemez védelem található (ez pl. a Schöck Isokorb típusnál 2 réteg Promat Promatect márkájú 
hidrotermikus kalciumszilikát építılemez). 
 
 
 
 
 

 
 
 

66-67 sz. képek. Homlokzati tőzterjedés elleni gátak megfelelı értelmezése  
légréses homlokzatburkolat esetén 

 
Mindkét ábrán látható, hogy a vasbeton szerkezettel és a téglafallal vesszük figyelembe a tőz-
terjedés elleni gátat; a jobboldali ábrán lényeges, hogy a nyílászáró és a tégla parapetfal között 
tőzgátló tömítést alkalmazzunk. Tőz esetén itt a nem megfelelı integritású szerkezeten keresz-
tül ugyanis átszivároghat füst és mérgezı gáz, sıt meg is gyújthatja az éghetı anyagú függönyt 
az ablak belsı oldalán.  
 
6.5.2.2. Légréses homlokzatburkolatok megfelelı kialakítása 
 
Légréses homlokzatburkolatokra a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet alapján az alábbi elıírások 
vonatkoznak: 
• A tőzszakasz-határok vonalában a légréseket meg kell szakítani (új elıírás). 
• A hıszigetelések tőzvédelmi osztályát is (kizárólag A1 lehet); korábban erre semmilyen 

elıírás nem volt. Az A1 tőzvédelmi osztály nemcsak a hıszigetelések anyagára, de azok 
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kasírozására is vonatkozik; ásványi szálas szigetelıanyagok esetén csak a fekete üvegszö-
vet felel meg (az alufólia ragasztóanyaga éghetı komponenseket is tartalmaz).  

• A lábazati zónában megengedett a B, C, D, E tőzvédelmi osztályú anyag alkalmazása 
(nedvességnek tartósan kitett helyen csak a zártcellás szigetelıanyagok felelnek meg – pl. 
extrudált polisztirolhab).  

 
Fenti elıírások szükségességét igazolja az ELTE Déli tömbjének kivitelezése közben bekö-
vetkezett tőzeset. Ekkor hegesztés közben meggyulladt a légréses homlokzatburkolat mögötti 
hıszigetelés nátronpapír kasírozása, amelyet csak a homlokzatburkolat súlyos károsításával 
tudtak eloltani. 
 
6.5.2.3. Függönyfalak homlokzati tőzterjedés elleni megfelelı kialakítása 
 
Függönyfalak esetén az alábbi megoldások jöhetnek szóba homlokzati tőzterjedés elleni gát-
ként: 
• a függönyfal mögötti megfelelı tőzállóságú parapetfal, amennyiben az a méretkövetel-

ményt teljesíti; 
• amennyiben a függönyfal önmagában megfelelı tőzállósági határértékő,  
• operatív kiegészítı védelemmel (belsı oldali sőrített sprinklersor). 
 
Homlokzati tőzterjedésre megfelelı kialakítású függönyfal általános metszetét és megfelelı 
tőzállóságú födémkapcsolatát mutatja be a következı két ábra: 
 

 
68-69 sz. képek. Homlokzati tőzterjedésre bevizsgált függönyfaltípusok  

(forrás: AluKönigStahl) 
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A homlokzati tőzterjedésre méretezett függönyfal kialakításán jól látható, hogy az általános 
(de a normál szerkezethez képest acél elemekkel megerısített) lizéna szerkezeten belül a tőz-
állóságot növelı különleges betéteket alkalmaznak, a funkcióhézagokat hıhatásra habosodó 
tömítésekkel látják el, a rögzítések pedg hıhatástól védett helyen találhatók. Az egyes üregek 
kitöltését 1000 °C fölötti olvadáspontú ásványgyapottal szabad csak megoldani, ami üveggya-
pottal nem, csak kızetgyapottal kivitelezhetı. 
 
Mindkét esetben meg kell akadályozni, hogy a függönyfal állékonyság-vesztését megelızıen a 
tőz által kitett födém-függönyfal csomóponton keresztül szivárogjon a tőz során keletkezett 
füst, mérges gázok és a hı. Különösen a függönyfal födémkapcsolata (rögzítése) érzékeny 
tőzgátló kivitelő függönyfalak esetén. 
 
A függönyfalon belüli parapet kialakítására a 70 sz. ábra segítségével adok javaslatot. A 
parapet szerkezetei az alábbiak lehetnek: 
• monolit vasbeton; 
• falazott szerkezet; 
• szerelt szerkezet (ebben az esetben külsı oldali tőzterhelésre is megfelelı szerkezet al-

kalmas csak); 
 

 
70 sz. kép. Függönyfal homlokzati tőzterjedés elleni védelme szerelt parapetfallal 

 
A parapetfal és a függönyfal között légzáró tömítést kell létesíteni, amely légzáróságát megır-
zi magas hımérséklet esetén is. Erre azért van szükség, hogy megakadályozza a hı és füst át-
szivárgását, illetve a tőzterjedést a két szint között a függönyfal károsodásáig (leszakadásáig). 
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Ezt alsó oldalon hıhatásra habosodó védelemmel elláttot kızetgyapottal (lásd 71 sz. kép) 
vagy megfelelı légzáróságot biztosító, nagy – 120 kg/m3 fölötti - térfogattömegő kızetgyapot-
tal lehet elérni. 

 
71 sz. kép. Függönyfal tömített csatlakozása a homlokzati tőzterjedést megakadályozó vasbe-

ton mellvéd- és kötényfalhoz (foto: Takács Lajos Gábor) 
 
6.5.3.  Tetıszinti tőzterjedés meggátlása 
 
6.5.3.1. Magastetı tetıszinti tőzterjedés elleni gátak 
 
A tetıszinti tőzterjedés elleni gátak között kétféle magastetı tőzterjedés elleni gát is szere-
pel. Utóbbiak közül a tetısíkban fekvı tőzterjedés elleni gát újdonság. Ennek mőemlék épüle-
tek utólagos tőzszakaszolása esetén lehet értelme, ahol nem biztos, hogy lehetséges a tetısík-
ból kiemelkedı tetıszinti tőzterjedés elleni gát létesítése. Alkalmazásának feltételei: a tőzter-
jedés elleni gát vonalában a tetıhéjalás és a tetıhéjalás alátétszerkezete nem éghetı legyen, 
továbbá a tetıhéjalás és a vasbeton szerkezet között légzáró (megfelelı integritású), „nem ég-
hetı” tömítést kell alkalmazni. A hıszigetelés a tőzterjedés elleni gát belsı oldalára kerül, ami 
miatt a vasbeton szerkezethez kétoldalt öntapadó szalaggal felületfolytonosított párazáró fóliát 
kell alkalmazni. 
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72 sz. kép. Magastetı hagyományos tetıszinti tőzterjedés elleni gátjának  

elvi kialakítása 
 
A magastetık tetısík fölé vezetett, hagyományosnak tekinthetı tetıszinti tőzterjedés elleni 
gátjának elve, hogy a geometriailag szükséges méret csak a tetıhéjalás fölött vehetı figyelem-
be. Hasonlóan a homlokzati tőzterjedés elleni gátakhoz, itt sem alkalmazható B,C,D,E tőzvé-
delmi osztályba tartozó anyag, szerkezet a tetıszinti tőzterjedés elleni gát elıírt méretén belül. 

 
73 sz. kép. Egy lehetséges példa magastetı tetıszinti tőzterjedés elleni gátjának tényleges ki-

alakítására 
 
A 73 sz. képen magastetı tetıszinti tőzterjedés elleni gátjának tényleges kialakítására mutatok 
be példát. Itt az alábbiakra kell felhívni a figyelmet: 
• Annak ellenére, hogy II. vagy III. tőzállósági fokozatú épületek esetén is alkalmazható fa-

szerkezető magastetı, illetve tőzgátló fal, a tőzszakaszok elválasztására a magastetı men-
tén (a legfölsı szilárd födém fölött) a tőzgátló falat tőzfalként kell kialakítani. A faszerke-
zető magastetı tőzeseti körülmények között állékonyságát veszítheti, eközben oldalirányú 
erıhatást fejthet ki a tőzterjedést gátló falszerkezetre. Ha a tőzfal téglából vagy falazó-
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blokkból készül, vasbeton koszorúval kell zárni és a vasbeton koszorút szükség szerint 
vasbeton pillérekkel kell a szilárd födémhez bekötni annak érdekében, hogy a falszerkezet 
a fedélszerkezet tőzeseti állékonyság-vesztése esetén se károsodjon, azaz állékonyságát 
megtartsa (R kritérium), integritása és hıszigetelı képessége ne sérüljön (E és I kritérium).  

• A tőzterjedést gátló szerkezet a tetıhéjalás alatti légréseket meg kell szakítsa. 
• A tetıszinti tőzterjedés elleni gát hıszigetelése csak A1 tőzvédelmi osztályba tartozó 

anyagú lehet (csak ásványi szálas szigetelések felelnek meg). 
 

 
74 sz. kép. Magastetı tetısíkban fekvı tőzterjedés elleni gátjának elvi kialakítása 

 
A 74 sz. képen magastetı tetısíkban fekvı tőzterjedés elleni gátja látható. Mivel ennek szer-
kezeti kialakítása kedvezıtlenebb, mint a tetısík fölé vezetett tetıszinti tőzterjedés elleni gáté, 
a minimális mérete nem 60, hanem 90 cm. Fontos, hogy a 90 cm méreten belül kizárólag A1 
tőzvédelmi osztályú szerkezet alkalmazható. Ez a megoldás számos esetben megfelelı alter-
natívát kínál, ahol a tetısík fölé vezetett tetıszinti tőzterjedés elleni gátak nem vagy csak ked-
vezıtlen következmények mellett alkalmazhatók: 
• Olyan tőzszakasz-határok vonalában, amelyek a tetıszinten vápát metszenek át (ahol a te-

tısíkból kiemelt tőzterjedés elleni gát víztorlódást okozhat); 
• Ahol a tetısík fölé vezetett tőzterjedés elleni gát esztétikai problémákat okozhat (pl. mő-

emlékek utólagos tőzszakaszolása, ahol a külsı megjelenést változatlanul kell megırizni). 
 
A magastetık tetıszinti tőzterjedés elleni gátjai nemcsak tőzszakasz-határokon, hanem tetıtéri 
lakások lakáselválasztó falainak vonalában is alkalmazandók. A lakások között az OTSZ sze-
rint a tőzgátló falaknak megfelelı követelményt teljesítı lakáselválasztó falakat kell alkal-
mazni (ez az elıírás mind az MSZ 595/3, mind a 2/2002 (I.23.) BM rendeletben, mind a hatá-
lyos 9/2008 (II.22.) ÖTM rendeletben megtalálható). A lakáselválaszó falak tetıszinti tőzter-
jedés elleni gátban történı lezárása – mindkét fent bemutatott verzióban - nemcsak tőzvédel-
mi, de akusztikai okokból is elınyös.  
 
Tetısíkban fekvı magastetı tetıszinti tőzterjedés elleni gátak tényleges kialakítását az alábbi 
példákon keresztül mutatom be. 
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75 sz. kép. Magastetı tetısíkban fekvı, szerelt tetıszinti tőzterjedés elleni gáttal 

 
A fenti példán keresztül az alábbiakra hívom fel a figyelmet: 
• A tetıszinti tőzterjedés elleni gát szerelt részét nemcsak alsó, de felsı oldali tőzhatásra is 

egyformán méretezni kell. Az ábrán szimmetrikus kialakítású szerkezet látható, a külsı 
tőzhatás azonban lehetıvé tenné asszimmetrikus szerkezetet is, mivel a külsı tőzhatás 
görbe 600 °C hımérséklet fölé nem emelkedik (a szabad tér ugyanis a tőzbıl leadott su-
gárzást tekintve végtelen elnyelınek minısül). 

• A tőzterjedést gátló szerkezet a tetıhéjalás alatti légréseket a tetıszinti tőzterjedés elleni 
gáttal párhuzamosan meg kell szakítsa. Mivel a tetıhéjalás és a tetıszinti tőzterjedés elleni 
gát között nincs megfelelı tőzállóságú, légzáró szerkezet, csak olyan anyag alkalmazható, 
amely rugalmasan tölti ki a hézagot, A1 tőzvédelmi osztályú és légzárósága is megfelelı. 
A kızetgyapotok között ez a 120 kg/m3 térfogattömeg fölötti típusok esetén teljesül. 

• A tetıszinti tőzterjedés elleni gát hıszigetelése csak A1 tőzvédelmi osztályba tartozó 
anyagú lehet (csak ásványi szálas szigetelések felelnek meg). 
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76 sz. kép. Koporsófödém tetıszinti tőzterjedés elleni gátja 

 
A 76 sz. ábrán koporsófödém tőzszakasz-határ fölötti átvezetése látható; ebben az esetben 
nem szükséges a tetısíkból kiemelt tőzterjedés elleni gátat létesíteni. Mivel a koporsófödémen 
nyílások találhatók (tetısík ablak, tetıkibúvó stb.), a belsı téri tőz kijuthat a B, C, D, E tőzvé-
delmi osztályba tartozó anyagot is tartalmazó fedélszerkezetre és tetıhéjalásra. A tőzgátló fal 
vonalában ezért 90 cm szélességben a B, C, D, E tőzvédelmi osztályba tartozó anyagú szerke-
zeteket A1 tőzvédelmi osztályba tartozó anyagokra kell kiváltani (esetünkben ez horganyzott 
acél szaruzaton acél zártszelvény lécezést és arra helyezett A1 tőzvédelmi osztályú 
tetıhéjalást jelent). A biztonsági alátétszigetelı fólia elhanyagolható fajlagos mennyiségő, ég-
hetı komponenst is tartalmazó anyagból van. A légréseket a tetıszinti tőzterjedés elleni gáttal 
párhuzamosan itt is le kell zárni légzáró és hıszigetelı képességő anyaggal (pl. 120 kg/m3 tér-
fogattömeg fölötti kızetgyapottal). 
 
A homlokzati és tetıszinti tőzterjedés elleni gátak ereszmenti tőzterjedés elleni védelemmel 
történı kiegészítésére korábban nem volt elıírás Magyarországon. A védelem elıírás ugyan, 
de annak tényleges megtervezése – analógiák alapján – tervezıi kompetencia, hiszen ezek 
alapvetıen befolyásolják az épület külsı megjelenését, tehát a jogszabály-tervezetben csak 
példákat szerepeltettünk kialakításukra (lásd 77-78 sz. képek). 
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77-78 sz. képek. Tetıszinti tőzterjedés elleni gátak megfelelı tőzvédelmi kialakítású kapcso-
lata homlokzati tőzterjedés elleni gátakkal 

 
A homlokzat elé lógó eresz tőzvédelmi szempontból megfelelı kialakítását csak a tőzszakasz-
határok szempontjából vizsgálom. Annak ellenére, hogy a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet, illet-
ve annak várhatóan 2009. I. félévében megjelenı módosítása elıírásokat, illetve elvi rajzot is 
tartalmaz az ereszek megfelelı védelmére, az a födém, amely a legfölsı teljes értékő szintet a 
beépített tetıtértıl elválasztja, nem alkalmas tőzszakasz-határként történı kialakításra. Nincs 
épület léptékő tőzvizsgálati eredmény a …sz. ábrán is bemutatott eresz burkolatok esetén arra, 
hogy az eresz alatti szinten lévı homlokzati nyílászárón keresztül mennyi idı alatt terjed át a 
tetıszerkezetre a tőz (a tényleges tőzterjedési idı kielégíti-e a tőzgátló födémekre vonatkozó 
követelményeket). A … sz. ábrán látható megoldás tehát csak arra megfelelı, hogy a belsı 
burkolat tőzvédelmi jellemzıivel (tőzvédelmi osztály, tőzállósági határérték) vehessük figye-
lembe a beépített tetıtér fölötti födém tartó- és térelhatároló szerkezetét. Ennek feltételei az 
alábbiak: 
• Az eresz burkolatának tőzvédelmi jellemzıi feleljenek meg a tetıszerkezet tartóelemeinek 

tőzállóságát biztosító belsı burkolatra vonatkozó tőzvédelmi követelményeknek is; 
• A beépített tetıterek esetén elengedhetetlen légrések beszellızı nyílásai kerüljenek minél 

távolabb a homlokzati síktól, hogy csökkentsék a tőz esetén a tetıtér alatti szint ablakából 
kilépı hı és füst bejutásának valószínőségét a tetıszerkezetbe. 
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79-80 sz. képek. Tőzterjedés ereszen keresztül a magastetıre 
(forrás: Wagner Károly) 

 

 
81 sz. kép. Eresz megfelelı tőzvédelme abban az esetben, ha a fedélszerkezet tőzállóságát a 

belsı tér felıli burkolat tőzgátlásával elégítjük ki 
 
6.5.3.2. Lapostetı tetıszinti tőzterjedés elleni gátak 
 
A lapostetık kiemelt tetıszinti tőzterjedés elleni gátainak – ezzel együtt a tőzszakasz-határok 
– kijelölésénél meghatározó jelentıségő a csapadékvíz elleni szigetelés lejtésképzése. Gyakori 
probléma, hogy a tetıszinti tőzterjedés elleni gát útját állja a csapadékvíznek, ezért aztán ki-
emelt tetıszinti tőzterjedés elleni gátat nem létesítenek, sıt gyakran még az alkalmazott beton 
járdalapokat is hézagosan fektetik le annak érdekében, hogy a víz átfolyását ne akadályozzák.   
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82 kép. Lapostetık vízelvezetése és tetıszinti tőzterjedés elleni gátak összefüggései 
 
A 82 sz. képen jól látható, hogy a lapostetın a tetısíkból kiemelt tetıszinti tőzterjedés elleni 
gátakat az alábbi módokon lehet elhelyezni: 
• A vízelvezetéssel párhuzamosan, a tetı esésvonalával párhuzamosan; 
• Lejtésben kialakított tartószerkezet esetén a tetıgerinc mentén; 
• Dilatációs hézagképzés mentén, ahol a vízelvezetés a dilatációs egységekben függetlenül 

megoldható. 
 
Lapostetık tetıszinti tőzterjedés elleni gátjainak – és ezeken keresztül a tőzszakasz-határok  
elhelyezését a tetı vízelvezetésével összhangban kell megtervezni. A tetıszinti tőzterjedés el-
leni gát ugyanis nem akadályozhatja a lapostetı vízelvezetését. A lapostetı vízelvezetése ér-
dekében azonban nem létesíthetı olyan tetıszinti tőzterjedés elleni gát, amelyen keresztül 
folyhat a csapadékvíz (tehát nem valósul meg a tőzterjedés elleni folytonos védelem). 
 
 A tetıszinti tőzterjedés elleni gátak homlokzati tőzterjedés elleni gátakkal alkotott megfelelı 
tőzvédelmi jellemzıjő kapcsolatát – a védelmi síkok folytonossági elvével összhangban és a 
magastetı tetıszinti tőzterjedés elleni gát és ereszmenti tőzterjedés elleni gát ismertetésénél 
bemutatott elvek szerint – biztosítani kell. 
 
A tetıszinti tőzterjedés elleni gátak elvi kialakítása, lapostetık esetén az alábbi:  
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83 sz. kép. Lapostetı tőzterjedés elleni gát kialakításának elvi ábrája 

 
A lapostetık tetısíkból kiemelt tőzterjedés elleni gátjainál is érvényes az az általános elv, 
hogy a tőzterjedés elleni gát elıírt méretébe csak A1 tőzvédelmi osztályba tartozó anyag ke-
rülhet; tőzterjedés elleni gát minimális mérete tehát a csapadékvíz elleni szigetelés hóhatárig 
történı felvezetése fölött vehetı csak figyelembe. 
 
A lapostetı tőzterjedés elleni gátak tényleges szerkezeti példáira az alábbi részlettervek szol-
gálnak:  

 
84 sz. kép. Dilatált (egyszeres) tőzfal tetıszinti tőzterjedés elleni gáttal  

lapostetı esetén 
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A 84 sz. képen egy, az elválasztott épületrészektıl függetlenített tőzfal tetıszinti tőzterjedés 
elleni gátja látható, lapostetı esetén. Látható, hogy a vízszigetelést a hóhatárig fel kell vezetni 
a tőzfalra, de mivel a tőzfal a szomszédos tartószerkezetektıl dilatált kialakítású, a szigetelést 
acéllemez vendégfalakra rögzítjük (3). A tőzfal és a vendégfal között mozgást lehetıvé tevı 
ásványi szálas hıszigetelés (15) és párazárást biztosító tömítés (8) készül. A tetıszinti tőzter-
jedés elleni gát minimális mérete csak az éghetı anyagú szigetelések lezárása fölött vehetı fi-
gyelembe. Figyeljük meg a tőzfalat lezáró vasbeton koszorút; amennyiben a koszorút hıszige-
teléssel kell ellátni, az már csak „nem éghetı” anyagú lehet. 
 
A következı részletrajzon egy kettıs tőzfal és a hozzá tartozó tetıszinti tőzterjedés elleni gát 
látható. 
 

 
85 sz. kép. Dilatációs egységhatár mentén létesített kettıs tőzfal tetıszinti tőzterjedés elleni 

gáttal lapostetı esetén 
 

Itt a baloldali tőzfal a baloldali dilatációs egységhez, a jobboldali tőzfal pedig a jobboldali di-
latációs egységhez van merevítve, így bármelyik szerkezet is veszíti állékonyságát – károsítva 
ezzel a hozzá kapcsolt tőzfalat – a szomszédos tőzszakasz és az ahhoz tartozó tőzfal továbbra 
is be tudja tölteni rendeltetését. Ez azt is jelenti, hogy minden nyílást és áttörést mindkét tőz-
falon tőzgátló tömítéssel vagy nyílászáróval kell ellátni, azaz minden kiegészítı tőzgátló szer-
kezet kettıs kivitelő lesz. 
 
A tetıszinti tőzterjedés elleni gátakra az elıregyártott vasbeton szerkezető, de könnyőszerke-
zető oldalsó és felsı térelhatárolású épületeknél fokozott figyelmet kell fordítani. Itt a tetıfö-
dém acél trapézlemez térelhatárolása okoz gondot, amelynek tőzállósági határértéke sokkal 
gyengébb, mint a vasbeton tartószerkezeteké. Cél, hogy a tőz ne terjedjen át se a tetıfödém fö-
lötti hı- és csapadékvíz elleni szigetelésben, se a trapézlemez hullámhegyek között. Mivel a 
könnyőszerkezetes térelhatárolásra igen körülményes a tetısíkból kiálló tetıszinti tőzterjedés 
elleni gátat készíteni, a 10 sz. képen egy síkban tartott tetıszinti tőzterjedés elleni gát elvi ki-
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alakítása látható. A 9/2008 (II.22). ÖTM rendeletben csak magastetık részére szerepel elvi áb-
ra síkban tartott tetıszinti tőzterjedés elleni gátra, azonban ennek alapelve – a kedvezıtlenebb 
kialakítás miatt nem 60, hanem 90 cm szélességő megszakítással – a lapostetık esetén is al-
kalmazható. Az épületszerkezeti sajátosságok az alábbiak: 
• A B-E anyagú hıszigetelést mindenképp A1 tőzvédelmi osztályú hıszigetelésre kell kivál-

tani 90 cm szélességben.  
• A1 vagy A2 tőzvédelmi osztályú csapadékvíz elleni szigetelés nem létezik, így a jellemzı-

en D-E tőzvédelmi osztályú csapadékvíz elleni szigetelést A1 osztályú kéreggel kell leta-
karni 90 cm szélességben. A beton járdalapok helyett gömbölyőszemő mosott kavics is al-
kalmazható, ekkor azonban perforált kavicslécet kell a csapadékvíz elleni szigetelésre erı-
síteni, amely a víz átfolyását nem akadályozza, a kavicssávot azonban a helyén tartja. Ez 
mőanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés esetén fóliabádogból készülhet, bitumenes 
lemez esetén készülhet horganyzott acéllemezbıl is, ebben az esetben a rögzítést bitume-
nes ragasztással kell kivitelezni az anyagösszeférhetıségi szempontok figyelembe vételé-
vel. 

• A trapézlemez hullámhegyeket kızetgyapot elemekkel ki kell tölteni, amelyek javasolt tér-
fogattömege 80-120 kg/m3 (mindenképp olyan térfogattömegő anyag szükséges, amely in-
tegritásra is megfelel).  

 
86 sz. kép. Síkban fekvı tetıszinti tőzterjedés elleni gát csarnoképületnél 

 
6.5.4. Egyéb, épületen kívüli tőzterjedést gátló szerkezetek 
 
6.5.4.1. Homlokzat és beépített tetıterő magastetı megfelelı tőzvédelmi kialakítású kapcso-

lata 
 
Az alábbi ábrán egy napjainkban jellemzı problémát mutatok be.  A legfelsı építményszint a 
homlokzati síkhoz képest vissza van húzva – ennek értelmezésére nincs elıírás sem a korábbi 
tőzvédelmi szabályozásban, sem a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendeletben. Sokkal jelentısebb prob-
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léma, hogy a magastetı már nem számít homlokzatnak, így a homlokzat és a magastetı közöt-
ti tőzterjedésre nincs követelmény, továbbá két beépített tetıtéri szint közötti tőzterjedésre 
sincs tőzállósági határérték-követelmény. Természetesen az eresz védelme A1-A2 tőzvédelmi 
osztályba tartozó, esetleg tőzgátló építılemezzel megoldható. Középmagas és magas épületek 
esetén nem kívánatos a B, C, D, E tőzvédelmi osztályba tartozó anyaggal burkolt ereszek al-
kalmazása, illetve kétszintes tetıterek létesítése, ahol a két tetıtéri szint tetısík ablakai között 
tőzterjedés jöhet létre. 
 

 
87 sz. kép. Homlokzat és beépített tetıterő magastetı megfelelı tőzterjedési határértékő kap-

csolata 
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6.5.4.2. Homlokzati tőzterjedés elleni gát és mentési feltételek együttes biztosítása 
 

 
88 sz. kép. Homlokzati tőzterjedés elleni gát és mentési ablak tetısíkban 

 
A fenti ábrán egy gyakori építészeti - épületszerkezeti probléma látható: noha a tetısík ablak 
nem felel meg a mentési ablakokra vonatkozó érvényes elıírásoknak, miként lehetne megfele-
lıvé tenni? A feltételek az alábbiak: 
• csak felsı csapágyazású ablakot szabad használni, középsı csapágyazású ablak nem al-

kalmas, mivel a nyitott ablak nem teszi szabaddá a teljes keresztmetszetet; 
• az ablak alsó éle – meghatározott módon – minimális távolsára tartandó a homlokzati sík-

tól; belsı parapetének magasságát is maximálni kell a tőzeseti használhatóság érdekében; 
• a homlokzati tőzterjedés elleni gát kiálló tagozatot nem tartalmazhat, ami akadályozná az 

emelıkosár ablakhoz minél közelebbi elhelyezését. 
 
A 88 sz. ábra a közölt formájában az Országos Tőzvédelmi Szabályzat 2009-ben megjelenı 
módosításában szerepel. 
 
6.6. Tőzszakaszokon belüli másodlagos tőzgátló szerkezetek kialakítása 
 
Épületeken belül a tőz nem kívánatos terjedését nemcsak tőzszakaszolással, hanem az egyes 
tőzszakaszokon belül kitüntett helyiségek esetén tőzterjedést gátló körülhatárolással vagy má-
sodlagos tőzterjedést gátló szerkezetekkel is lehet korlátozni. Az egyes helyiségek tőzgátló 
vagy másodlagos tőzgátló szerkezetekkel történı körülhatárolásának céljait a dolgozat 2.4. 
pontjában ismertettem, jelen fejezet a tényleges kialakításukra vonatkozó szabályokat tartal-
mazza. 
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A tőzgátló szerkezetekkel körülhatárolt helyiségek, helyiségcsoportok tényleges kialakításukat 
tekintve a tőzszakaszoktól az alábbiakban különböznek: 
• a tőzszakaszokkal ellentétben nem szükséges megoldani az önálló áramtalanítást; 
• nem szükséges minden tőzgátló szerkezetekkel körülhatárolt helyiségre, helyiségcsoportra 

önálló kiürítési útvonalat (lépcsıházat) létesíteni. 
 
A tőzgátló szerkezetekkel körülhatárolt helyiségek határoló szerkezetei minden egyéb tekin-
tetben meg kell feleljenek a tőzgátló szerkezeteknél korábban tárgyalt követelményeknek, be-
leértve a homlokzati tőzterjedés elleni gátaknak is. 
 
A másodlagos tőzgátló szerkezetekkel körülhatárolt terekre alapszabály, hogy ahol elıírás egy 
bizonyos szerkezet beépítése (pl. EI 30 ajtószerkezet válaszfalban), ott a fogadószerkezet tőz-
védelmi jellemzıi nem lehetnek akkor sem gyengébbek a másodlagos tőzgátló szerkezetnél, 
ha egyébkén annál gyengébb elıírás vonatkozik rájuk. 
 
 
7. TŐZSZAKASZ-HATÁROK SZERKEZETEINEK KARBANTARTÁSI KÉRDÉ-

SEI 
 
A tőzszakasz-határok kiegészítı szerkezetei közül a legnagyobb igénybevételnek a tőzgátló 
ajtók vannak kitéve. Gyakran tapasztalható bevásárlóközpontokban – amelyek nagyforgalmú 
és tömeges emberi tartózkodásra alkalmas épületek – hogy a tőzgátló ajtók automatikus 
csukószerkezetei a gyakori használattól elkopnak, meghibásodnak, az ajtók nehezen vagy egy-
általán nem csukódnak, egyes esetekben pedig a gyors csukódás is zavaró lehet. Általános, 
hogy a tőzgátló ajtók nyitása jelentıs erıkifejtést igényel. Egyes országokban az ajtók mőköd-
tetéséhez szükséges erı is meghatározott az akadálymentesítési szabályokban (pl. Ausztriában 
legfeljebb 25 N, az USA egyes államaiban 30 N).  
 
Tervezési elvként javaslatot tettem arra, hogy a nagyforgalmú épületekben – amennyiben a 
tőzgátló ajtó kiürítési útvonalba esik – a tőzgátló ajtó elektromágneses ajtótartó szerelvénnyel 
üzemszerően nyitott állapotban legyen és a szükséges térelválasztást másodlagos ajtószerke-
zettel oldják meg. Ez a beruházás során olyan többletköltség, amely az üzemeltetés során 
megtérül, mivel nem kell gyakran cserélni a tőzgátló ajtó csukószerkezetét és egyéb alkatré-
szeit a fokozott igénybevétel miatt. 
 
Ipari, de kereskedelmi csarnoképületekben is a legnagyobb üzemeltetési problémát, veszélyt a 
tőzgátló szerkezetekre a targoncaközlekedés okozza. A tőzgátló tolókapuk (pl. raktár és eladó-
tér, vagy raktár és üzemi terület között) a targoncaközlekedés során fellépı mechanikai sérülé-
sekre fokozottan érzékenyek. A deformált tolókapu szárny, illetve vezetısín megakadályoz-
hatja a kapu záródását is tőz esetén. 
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89 sz. kép. Tőzgátló redıny sérült vezetısínje - még a mechanikai védelem is sérült (fotó: Ta-

kács Lajos Gábor) 
 

Jelentıs problémát okoz a tőzgátló szerkezetek esetén az éghetı anyagok tárolása. Tőzterje-
dést az alábbi tárolási módok okozhatnak:  
• az épületek közötti tőztávolságon belüli anyagtárolás (ezt jogszabály szabályozza), 
• épületek melletti, a tőzszakasz-határok tőzterjedés elleni gátja elıtti éghetı anyagtárolás 

(erre nincs jogszabály) 
• végül a tőzgátló szerkezetek mőködését akadályozó anyagtárolás (ez fıleg tőzgátló 

tolókapuknál jellemzı).  
 
Megjegyzendı, hogy a tőzvédelmi célú épületszerkezetek, rendszerek idıszakos felülvizsgála-
ta nem kötelezı Magyarországon, pedig különösen nagy igénybevételő kereskedelmi és ipari 
épületeknél a használati módból eredıen indokolt lenne. A teljesség igénye nélkül néhány jel-
lemzı probléma: 
• tőzgátló nyílászárók kitámasztása, kiékelése (a tőzjelzı rendszer által vezérelt nyitvatartó 

mágnes hiánya vagy meghibásodása esetén) 
• tőzgátló tolókapuknál az automatikus csukószerkezet megszorulása, akadása 
• tőzgátló szerkezeteken végzett átalakítás (pl. ajtókra lakat, zár felszerelése) amely a szer-

kezet károsodásához vezet; 
• tőzvédelmi csappantyúk meghibásodását követı kiékelése (hıpatronos, nem vezérelt csap-

pantyúknál egyszeri bezáródást követıen a hıpatron pótlásának elmulasztása) 
• tőzgátló tömítések megbontása (helyreállítás nélkül) 
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90 sz. kép. Tőzszakasz-határ karbantartás nélkül: leszerelt ajtócsukó szerkezet, megbontott és 

helyre nem állított tőzterjedést gátló tömítés a faláttörésben 
(fotó: Takács Lajos Gábor) 

 

 
91 sz. kép. Tőzgátló tolókapu megfelelı mechanikai védelemmel, de a targoncatöltı közeli 

elhelyezése miatt a targonca akadályozhatja a kapu záródását 
(fotó: Takács Lajos Gábor) 

 
A tőzgátló tömítések sokfélesége miatt a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet elıírja, hogy a tömítés 
mellett fel kell ragasztani annak típusát, gyártóját és a kivitelezıt a beazonosítás érdekében, 
egyébként még az sem állapítható meg egy felülvizsgálatkor, hogy az adott termékre elıírt ki-
vitelezési elıírásokat, szabályokat betartották-e. A beazonosíthatóság lehetıséget ad továbbá a 
tömítés megbontását követıen annak szakszerő, azonos anyagokkal történı helyreállítására 
(lásd 19 sz. kép). 
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92 sz. kép. Tőzgátló tömítés beazonosítását szolgáló jelzés 

(fotó: Takács Lajos Gábor) 
 
A 6.4.3. és a 6.4.4., valamint a 7. pontokban leírtak összefoglalása véleményem szerint 
tézisértékő: 
 
Aktív vagy operatív tőzvédelmi eszközöket tartalmazó tőzszakasz-határokkal tőzszaka-
szolt épület az aktív vagy operatív tőzvédelmi berendezések meghibásodása esetén tőz-
szakaszolás nélküli kialakításúként is mőködhet, ami jelentısen megnöveli egy esetleges 
tőz bekövetkezése során a benntartózkodók, illetve a mentési munkálatokat végzık ve-
szélyeztetettségét (7. tézis). 
 
A tőzszakasz-határok kialakítása, fıleg részletmegoldásai napjainkban mind passzív (építé-
szeti) elemeket, mind aktív elemeket is tartalmaz védelmi eszközöket (pl. tőzgátló csappan-
tyúk, füstcsappantyúk, automatikus csukószerkezetekkel ellátott tőzgátló ajtók) tartalmaznak. 
Ezek az utóbbi idıben operatív tőzvédelmi eszközökkel egészülnek ki (pl. sőrített 
sprinklersoros védelem, vízfüggöny). Az aktív tőzvédelmi eszközök alkalmazása a passzív 
tőzvédelmi szerkezetek kiegészítésére az építészeti tőzvédelemben egy épületen belül elfoga-
dott és megszokott, a jogszabályoknak megfelelı gyakorlat. A dolgozatban ezért tettem javas-
latot azon esetekre, ahol az aktív védelmi rendszerek kialakításánál a kettıs mőködési bizton-
ság elvének teljesülése szükséges, lévén sem a jelenlegi hazai, sem a külföldi nemzeti elıírá-
sok - egyes kivételektıl eltekintve - nem foglalkoznak az aktív védelmi rendszerek meghibá-
sodása okozta tőzterjedési többletveszélyek csökkentésének szabályozásával. 
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8. AKADÁLYMENTES ÉPÜLETEKBEN MOZGÁSKORLÁTOZOTT VAGY 
MOZGÁSKÉPTELEN SZEMÉLYEK BIZTONSÁGÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 
TŐZSZAKASZOLÁSSAL 

 
8.1.  Jogszabályi háttér 
 
A jelenlegi építési jogszabályok nem vagy csak egyes esetekben vonatkoznak mozgásukban 
vagy cselekvıképességükben korlátozottak kimenekíthetıségének igazolására. Alapvetı prob-
léma, hogy az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  
31.§. (d) pontja szerint 1998. január 1. óta kötelezı közhasználatú épületek esetében a mozgá-
sukban korlátozott személyek részére is a biztonságos és akadálymentes megközelíthetıség, 
azonban a benntartózkodók közül a mozgásukban vagy cselekvıképességükben korlátozott, 
de önálló menekülésre korlátozottan képes személyek számára a tőz esetén megfelelı kiürítési 
lehetıségek biztosítására nincs részletes jogszabály vagy nemzeti szabvány. Egyes alapelvek 
ugyan rögzítésre kerültek – a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 5.  rész alapelvei között a kiürítés-
re vonatkozó részben, továbbá esélyegyenlıségi törvény tartalmazza az egyenlı esélyő hozzá-
férés fogalmában azt, hogy „vészhelyzetben biztonsággal elhagyható” – amelyek lényeges vál-
tozást hoztak a korábbi elıírásokhoz képest, rendelkeznek ugyanis arról, hogy a menekülést, 
mentést biztosítani kell, ami korábban sehol sem szerepelt. 
 
Változást hozott az Országos Településrendezési és Építésügyi Követelmények módosításáról 
szóló 182/2008 (VII.14.) Kormány rendelet is: 
 

36.§. (6) Biztonsági felvonót akkor kell létesíteni, ha azt más jogszabály elıírja, vagy ha az építmények 
kiürítésének, a mentésnek feltétele, továbbá a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetekben, ha a mentési fel-
tételei más módon nem biztosíthatók. 
85.§. (10) Az egészségi állapotuk vagy koruk miatt mozgásukban korlátozott személyek (pl. 0–6 éves ko-
rú gyermekek, idıskorúak, fekvıbetegek stb.) használatára szolgáló helyiségek akkor lehetnek egy 
szintnél (földszintnél) magasabban, ha a tőzvédelmi szakhatóság elızetes – feltételeket tartalmazó – 
hozzájárulása szerint tőz esetén a mentés megfelelı feltételei biztosítottak. 

 
A 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 5. rész I./7 fejezete az alábbiakat írja elı – kizárólag fekvıbe-
teg ellátásra szolgáló épületekre és szociális otthonokra:  
 

1.3. A mozgásukban és/vagy cselekvıképességükben korlátozott személyek kiürítésére vonatkozó köve-
telmények: 
1.3.1. A mozgásukban és/vagy cselekvıképességükben korlátozott személyek elhelyezése szolgáló épüle-
tek kiürítésére vonatkozó követelmények, amennyiben az állandó orvosi felügyelet biztosított. 
1.3.1.1. Az egészségügyi és szociális intézményekben a mozgásukban és/vagy cselekvıképességükben korlá-
tozott    személyek eltávolítását, biztonságát - az egyszintes épületek kivételével - az alábbiak szerint kell 
biztosítani:  
1.3.1.2. A helyhez kötött betegek huzamos tartózkodására szolgáló helyiségeket minden más helyiségtıl 
tőzgátló épületszerkezettel és önmőködı csukó szerkezettel ellátott legalább 0,5 óra tőzállósági határértékő 
és minısített füstgátló ajtóval kell leválasztani,  
1.3.1.3. Az építményszint elhagyására nem, de azon belül mozogni képes, vagy a mozgatható személyek 
számára az adott építményszinten belül tőzgátló szerkezetekkel határolt helyiséget, védett teret kell létesíte-
ni, amely képes az adott szinten tartózkodók egyidejő befogadására,  
1.3.1.4. Az önállóan mozogni képes személyek, és a korlátozás nélkül szállítható betegek eltávolítását biz-
tonsági felvonó és füstmentes lépcsıház kialakításával kell biztosítani,  
1.3.1.5. A kórházak intenzív részlegét és az elkülönítést igénylı betegek ellátását, elhelyezését szolgáló épü-
letrészt az 1.3.1.2. – 1.3.1.4. pontokban meghatározottakon felül külön tőzszakaszként kell kialakítani. 
1.3.2. A fenti feltételek teljesülésének igazolása érdekében a tőzvédelmi tervdokumentációhoz 
orvostechnológiai leírást is mellékelni kell. 
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1.3.3. A mozgásukban és/vagy cselekvıképességükben korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló épületek 
kiürítésére vonatkozó követelmények, amennyiben állandó orvosi felügyelet nem biztosított. 
1.3.3.1. Egyszintes kialakítású épület esetén két ellentétes irányú menekülést kell biztosítani a szabadba. 
1.3.3.2. Kétszintes kialakítású épület esetén, amennyiben a homlokzat hossza nem haladja meg a 30 m-t, a 
biztonságos kiürítés érdekében legalább egy lépcsıházat kell kialakítani és szintenként tőzgátló épületszer-
kezetekkel határolt két védett teret kell létesíteni, melyek között az átjárást biztosítani kell. A védett terek 
mérete tegye lehetıvé a teljes szintlétszám egyidejő befogadását. 
1.3.3.3. Kétszintes kialakítású épület esetén, amennyiben a homlokzat hossza meghaladja a 30 m-t, a biz-
tonságos kiürítés érdekében kétirányú kiürítést kell biztosítani.  
1.3.3.4. A kétszintesnél magasabb, de nem középmagas épület esetében amennyiben a homlokzat hossza 
nem haladja meg a 30 m-t, a biztonságos kiürítés érdekében az 1.3.3.2. ponton túlmenıen a lépcsıházat 
füstmentesen kell kialakítani.  
1.3.3.5. A kétszintesnél magasabb, de nem középmagas épület esetében amennyiben a homlokzat hossza 
meghaladja a 30 m-t, a biztonságos kiürítés érdekében az 1.3.3.3.ponton túlmenıen, szintenként tőzgátló 
épületszerkezetekkel határolt két védett teret kell kialakítani, melyek között az átjárást biztosítani kell. A vé-
dett terek mérete tegye lehetıvé a teljes szintlétszám egyidejő befogadását. 
1.3.3.6. A középmagas épület biztonságos kiürítése érdekében kétirányú kiürítést kell biztosítani, az egyik 
lépcsıház füstmentes kialakítású legyen a hozzá kapcsolódó biztonsági felvonóval, továbbá szintenként 
tőzgátló épületszerkezetekkel határolt két védett teret kell kialakítani, melyek között az átjárást biztosítani 
kell. A védett terek mérete tegye lehetıvé a teljes szintlétszám egyidejő befogadását. 

 
Mindezekkel együtt sem áll rendelkezésre jelenleg hazánkban vonatkozó, teljeskörő elıírás, 
ennek hiányában mőszaki irányelv vagy ajánlás az akadálymentesen megközelíthetı épületek 
megfelelı tőzvédelmi kialakítására. A következı pontokban a tőzszakaszok és a tőzgátló szer-
kezetekkel körülhatárolt terek mozgásukban és cselekvıképességükben korlátozott személyek 
menekülésében és mentésében játszott szerepét dolgoztam ki; a meneküléshez és mentéshez 
szükséges egyéb szükséges és kidolgozandó feltételeket nem részleteztem. 
 
8.2.  Mozgásukban és cselekvıképességükben korlátozott személyek menekülési prob-

lémái 
 
Meg kell különböztetni mozgásukban korlátozott és mozgásképtelen személyeket; utóbbiak 
esetén nem biztonságos eltávozásról, hanem eltávolításról kell gondoskodni, amelynek építé-
szeti eszközökön kívül személyi feltételei is vannak. Utóbbiak esetében elıfordulhat, hogy 
életben tartásukhoz szükséges berendezések biztonságos mentését is biztosítani kell (pl. léle-
geztetı gép stb.).  
 
A WHO 2001. évi állásfoglalása szerint a mozgásukban és cselekvıképességükben korláto-
zottak az alábbi csoportokra oszthatók: 
• Kerekesszék segítségével közlekedı személyek  
• Nehezen közlekedık (segítséggel/segítség nélkül): járókeretes betegek, idıs emberek 
• 5 év alatti gyerekek 
• Asztmás vagy szívbeteg emberek,  
• Látásukban korlátozottak  
• Hallásukban korlátozottak (észlelési probléma) 
• Mentális problémákkal küszködık (dementia, amnézia, delírium stb.) 
• A terhesség utolsó fázisában lévı nık 
• Alkohol- vagy drogfüggık 
• Nyelvi, szövegértési problémákkal küszködık (aphasia). 
 
• Tőz vagy vészhelyzet esetén pánikba esık (ezek egyébként egészséges emberek is lehetnek) 
• Akik a tőz során füstmérgezést vagy égési sérüléseket szenvedtek (beleértve a tőzoltókat is). 
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A mozgásképtelenek között az alábbi csoportokat különböztethetjük meg: 
• Mozgásképtelen személyek, akik elıkészítés nélkül menekíthetık, de önerejükbıl nem ké-

pesek menekülni (pl. nyugdíjas otthon mozgásképtelen lakói) 
• Mozgásképtelen személyek, akik elıkészítéssel menekíthetık csak (pl. kórház intenzív osz-

tályán fekvı betegek, akik életben tartásához helyhez kötött berendezés nem szükséges.”) 
• Mozgásképtelen személyek, akik elıkészítéssel sem menthetık (pl. beteg mőtét közben, in-

tenzív osztályon fekvı beteg, akinek az életben tartásához helyhez kötött berendezések szük-
ségesek). 

 
Nem foglalkoztam a speciális, mozgásukban mesterségesen korlátozott személyek befogadására 
kialakított épületekkel: a kényszertartózkodásra szolgáló épületek (börtön, elmegyógyintézet) 
kiürítési kérdéseivel. 
 
8.3. Létszámmeghatározás 
 
A tőzvédelmi követelmények megállapításánál külön kell választani az akadálymentesen megköze-
líthetı épületrészeket az alábbi kategóriákra: 
1. Középületek akadálymentesen megközelíthetı funkciókkal, lakóépületek általában; 
2. Speciális, kifejezetten a mozgásban és/vagy cselekvıképességben korlátozottak – de nem moz-

gásképtelenek - kiszolgálására megvalósult épületrészeket (nevelés-oktatás, elhelyezés, ellátás, 
foglalkoztatás, járóbeteg rendelı intézmények); 

3. Azon épületek, ahol a mozgásképtelenek és cselekvésképtelenek tartózkodnak (kórházak fek-
vıbetegek befogadására vonatkozó osztályai, intenzív osztályok és mőtık); 

4. Kényszertartózkodásra szolgáló épületek (börtön, elmegyógyintézet). 
 
Az elsı épületcsoportban a kis létszámú és ritka/idıszakos jelenlét a jellemzı, míg a második ren-
deltetés csoport esetén nagy létszámban, rendszeresen, állandóan kell a jelenlétükkel számolni és a 
tőzvédelmi követelményeket ehhez a körülményhez kell hozzárendelni. A harmadik eset abban kü-
lönbözik a másodiktól, hogy a benntartózkodók önállóan nem képesek menekülni (gyakran még 
segítéssel sem menekíthetık, pl. mőtét közben). Az elsı csoportba tartozó épületek esetén egyide-
jőleg kevés mozgáskorlátozott bentartózkodásával kell számolni (statisztikai számarányuknak 
megfelelı számban). A második csoportba tartozó szociális otthonok, járóbeteg ellátó intézmények 
– ezek közös jellemzıje, hogy a mozgásukban és cselekvıképességükben korlátozottak létszámát 
technológiai tervben viszonylag pontosan meg lehet határozni. Jelen dolgozatban nem foglalkozom 
a harmadik és negyedik csoportba tartozó funkciókkal. 
 
8.4. Tőzszakaszok és tőzgátló szerkezetek alkalmazása a mozgásukban és cselekvıké-

pességükben korlátozott személyek menekülési feltételeinek biztosítására 
 
A 8.2. és a 8.3. fejezetek alapján megállapítható, hogy a mozgásukban korlátozottak vízszinte-
sen, illetve kis lejtéső rámpákon viszonylag könnyen mozognak, a fı nehézség a szintkülönb-
ségek leküzdésében van; lépcsın nem vagy csak lassan, nehezen tudnak közlekedni, a normál 
felvonók pedig tőz esetén nem használhatók. Mivel a kiürítés nemcsak szabadba, hanem vé-
dett térbe (szomszédos tőzszakasz, átmeneti védett tér, füstmentes lépcsıház) is történhet, 
megvizsgáltam, milyen gyakorlati lehetıségek nyílnak a mozgásukban korlátozottak menekü-
lésére és mentésére. 
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a)  Földszintes épület vagy mozgásukban korlátozottakat befogadó földszinti helyiség esetén 
a kiürítés közvetlen a szabadba történhet, ezen épületek esetén csak a menekülési útvona-
lak akadálymentesítését kell az OTÉK 4 sz. melléklete alapján megoldani. 

 
b)  Többszintes épület vagy terepszint alatti, mozgásukban korlátozottak befogadására szol-

gáló épületszint esetén a kiürítés egy szinten belül (sík közlekedési úton vagy legfeljebb 
az OTÉK 4 sz. mellékletben megengedett rámpán) kiürítési szempontból védett térbe 
történjen: 
• szomszédos tőzszakaszba; 
• átmeneti védett térbe. 

 
Az alábbi ábrákon a lehetséges alternatívákat győjtöttem össze és értékeltem ki. 
 

 
93 sz. kép. Épület egy átmeneti védett tér és lépcsıház együttesével, tőzszakaszolás nélkül  

(1. változat) 
 

A 93 sz. képen lévı épület (1. változat) alaprajzi sémája szerint egy átmeneti védett tér és hoz-
zá kapcsolódó lépcsıház létesül. Ekkor a huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek-
bıl csak egyirányú menekülési lehetıség adott; megjegyzendı, hogy a hazai szabályozás nem 
teszi széles körben kötelezıvé az alternatív menekülési útvonalakat, csak egyes speciális funk-
ciójú épületeknél. Javaslatom, hogy ez a változat csak az alábbi feltételekkel lehessen alkal-
mazni: 
• ha az átmeneti védett tér bejáratától a legtávolabb esı, huzamos emberi tartózkodásra 

szolgáló helyiség ajtaja 15 méter távolságnál nincs messzebb; 
• az épület nem középmagas és nem magas besorolású; 
• tőz esetén is használható biztonsági (menekülı-) felvonó létesítése szükséges; 
• fekvıbeteg ellátásra szolgáló épületek, tőzszakaszok esetén ez a változat nem megfelelı.  
 

 
94 sz. kép. Függıleges tőzszakasz-határral szintenként két tőzszakaszra osztott épület   

egy átmeneti védett tér és lépcsıház együttesével (2. változat) 
 

A 94 sz. képen látható épület abban tér el az 1. változattól, hogy az átmeneti védett tér itt füg-
gıleges tőzszakasz-határhoz kapcsolódik, amely két tőzszakaszra osztja az épület szintjeit. 
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Mivel a kétirányú kiürítési lehetıség itt sem biztosított, a megoldás gyakorlati értéke és al-
kalmazási feltételei azonosak az 1 sz. változatéval. 
 
 

 
95 sz. kép. Épület szintenként két átmeneti védett tér és lépcsıház együttessel, de tőzszaka-

szolás nélkül (3. változat) 
 

A 95 sz. képen látható 3. változat abban különbözik az 1. és a 2. változatoktól, hogy itt már 
megvalósul a kétirányban menekülés lehetısége, igaz, még függıleges tőzszakasz-határ nél-
kül, de az átmeneti védett terek és a füstmentes lépcsıházak körül tőzterjedést gátló szerkeze-
tekkel kiürítési szempontból védett terek létrehozásával. Az alkalmazás feltételei az alábbiak: 
• ha bármelyik átmeneti védett tér bejáratától a legtávolabb esı, huzamos emberi tartózko-

dásra szolgáló helyiség ajtaja 30 méter távolságnál nincs messzebb; 
• az épület lehet középmagas, de nem lehet magas besorolású; 
• középmagas épület esetén biztonsági felvonó alkalmazása; 
• fekvıbeteg ellátásra szolgáló épületek, tőzszakaszok esetén ez a változat csak akkor meg-

felelı, ha mindkét átmeneti védett tér a teljes szint befogadóképességére méretezett és 
bármelyik átmeneti védett tér bejáratától a legtávolabb esı, huzamos emberi tartózkodásra 
szolgáló helyiség ajtaja 15 méter távolságnál nincs messzebb. 

 

 
96 sz. kép. Körbejárható, nyitott belsı udvart tartalmazó épület szintenként egy átmeneti vé-

dett tér és lépcsıház együttesével, de tőzszakaszolás nélkül (4. változat) 
 

A 96 sz. képen látható 4. változat a kétirányú menekülés lehetıségét körbejárható alaprajzi ki-
alakítás révén biztosítja. Ez csak abban az esetben érvényes, ha a belsı udvar lefedés nélküli, 
a fedett belsı udvar ugyanis az épületen belüli tőzterjedést kedvezıtlenül befolyásoljA. Kiürí-
tési szempontból gyakorlatilag megegyezik a 3. változattal, alkalmazási feltételei ennek meg-
felelıen azonosak.  
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97 sz. kép. Függıleges tőzszakasz-határral szintenként két tőzszakaszra osztott, körbejárható, 
nyitott belsı udvart tartalmazó épület egy átmeneti védett tér és lépcsıház együttesével (5. 

változat) 
 

A 97 sz. képen látható, függılegesen két tőzszakaszra osztott épület annyiban fejlettebb a 2. és 
a 4. változatokban bemutatottaknál, hogy az épület minden huzamos tartózkodásra szolgáló 
helyiségébıl a kétirányú menekülési lehetıséget függıleges tőzszakasz-határ beiktatása is se-
gíti. Az alkalmazás feltételei az alábbiak: 
• ha a függıleges tőzszakasz-határ vagy az átmeneti védett tér bejáratától a legtávolabb esı, 

huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiség ajtaja 30 méter távolságnál nincs mesz-
szebb; 

• az épület lehet középmagas, de nem lehet magas besorolású; 
• többszintes és középmagas épület esetén biztonsági felvonó alkalmazása szükséges; 
• fekvıbeteg ellátásra szolgáló épületek esetén ez a változat csak akkor megfelelı, ha az át-

meneti védett tér a teljes szint befogadóképességére méretezett és az átmeneti védett térbe, 
illetve szomszédos tőzszakaszba vezetı ajtótól a legtávolabb esı, huzamos emberi tartóz-
kodásra szolgáló helyiség ajtaja 15 méter távolságnál nincs messzebb. 

 

 
98 sz. kép. Függıleges tőzszakasz-határral szintenként két tőzszakaszra osztott épület két lép-

csıházzal (6. változat) 
 

A 98 sz. képen látható épület függıleges értelemben szintén két tőzszakaszra osztott, azonban 
az eddigi változatoktól eltérıen minden tőzszakaszhoz önálló lépcsıház tartozik, amelyek el-
helyezkedése olyan, hogy minden huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségbıl biztosított a 
kétirányú menekülési lehetıség. A bemutatott sémák közül ez adja a legnagyobb biztonságot 
tőz esetén, így ez magas épületek esetén is alkalmazható megoldás; többszintes és középma-
gas épületek esetén még normál felvonók esetén is megfelelı megoldást ad (amennyiben az 
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áramtalanítás megoldható szelektíven). Magas épületek, illetve többszintes és középmagas 
fekvıbeteg ellátásra szolgáló épületek esetén azonban kizárólag biztonsági felvonóval alkal-
mazható (a jogszabály magas épületek esetén egyébként is elıírja a biztonsági felvonót, 
amelynek nemcsak a menekülés elısegítése a célja, hanem a beavatkozó tőzoltó egységek és 
felszerelésük gyors célba juttatása – 30 m fölötti magasságra gyalog, védıfelszerelésben, a 
tőzoltó eszközöket cipelve rendkívül fárasztó a feljutás). Az alkalmazás feltételei tehát az 
alábbiak:  
• ha a függıleges tőzszakasz-határ vagy az átmeneti védett tér bejáratától a legtávolabb esı, 

huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiség ajtaja 30 méter távolságnál nincs mesz-
szebb; 

• az épület lehet középmagas és magas besorolású egyaránt; 
• magas épület esetén biztonsági felvonó alkalmazása szükséges, többszintes és középmagas 

épület biztonsági felvonó nélkül is megfelelı; 
• fekvıbeteg ellátásra szolgáló épületek esetén ez a változat csak akkor megfelelı, ha az 

egyes átmeneti védett terek a hozzájuk tartozó tőzszakaszok egyes szintjeinek teljes befo-
gadóképességére méretezettek és az átmeneti védett terekbe, illetve szomszédos tőzsza-
kaszba vezetı ajtótól a legtávolabb esı, huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiség 
ajtaja 15 méter távolságnál nincs messzebb. 

 
A fenti sémák szerinti tőzszakaszolást csak épületszerkezetekkel szabad megoldani, aktív, illetve 
operatív rendszerekkel történı tőzszakaszolás ezen esetekben nem megengedett, mivel itt a tőzsza-
kaszolásnak nemcsak a tőz kiterjedését korlátozó szerepe van, de a menekülésben, illetve a men-
tésben is döntı szerepet játszik (lásd 6.3.3. fejezetben leírtakat). 
 
A fenti sémák az alábbi feltételek együttes teljesülésével jelentik a mozgásukban korlátozott sze-
mélyek megfelelı biztonságát tőz esetén: 
• automatikus tőzjelzı rendszer; 
• mozgásukban és cselekvıképességükben korlátozottak jellegének megfelelı riasztási és tájé-

koztatási rendszer (pl. vakok és gyengénlátók részére akusztikai jelzés, siketek és nagyothallók 
részére optikai jelzés stb.) 

• speciális kiürítési irányfény-világítás létesítése, amely jelzi a mozgásukban korlátozottak me-
nekülési útvonalát (amennyiben az eltér a mozgásukban nem korlátozottak menekülési útvona-
lától); 

• 25-30 N erıszükségletnél nem nagyobb erıvel nyitható ajtók alkalmazása a menekülési útvo-
nalakon (beleértve a tőzgátló és a füstgátló ajtókat is); kedvezıbb a füstgátló vagy EW ajtók 
alkalmazása az EI jelő (tehát teljes értékő tőzgátló) ajtók helyett, mivel ezek még túlnyomás 
mellett is könnyebben nyithatók. A kiürítést természetesen a tőzvédelmi szempontból minısí-
tett ajtómozgató rendszerek is elısegíthetik. 

 
8.5. Átmeneti védett terek kialakításának jellemzıi 
 
Az átmeneti védett terek kialakítására a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 5. rész I./7 fejezete az 
alábbi elıírásokat tartalmazza: 
 

2.3.3.2. A kiürítésre tervezett térhatároló szerkezeteinek tőzállósági határértéke feleljen meg az adott 
tőzállóság fokozathoz tartozó tőzgátló szerkezetekre elıírt tőzállósági követelményeknek, amelyet az 5. 
rész I/4. fejezete ír elı. 
E térben a határoló szerkezetek tőzállósági határértékéig biztosítani kell az alábbi feltételeket: 

a)  a légtér hımérséklete, a hısugárzás intenzitása nem érheti el az emberekre veszélyes értéket, 
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b) a térben tartózkodók létszámához, és a tartózkodás idıtartamához szükséges levegımennyiség 
legyen biztosított, 
c)  az ott-tartózkodás idıtartamáig a adott tér legyen füstmentes, 
d)  az adott térben az ott-tartózkodás idıtartamáig világítást kell biztosítani. 

A fent említett tér nem alakítható ki III. tőzállósági fokozatú 1-2 szintes épület tetıfödémén, és IV. – V. 
tőzállósági fokozatú épületben. 

 
Fentiek figyelembe vételével és kiterjesztésével az átmeneti védett terek építészeti – tőzvédelmi ki-
alakítása javaslatom szerint az alábbiak figyelembe vételével tervezendı meg: 
• Az átmeneti védett tér tőzgátló szerkezetekkel legyen körülhatárolva, azaz határoló szerkezete-

inek tőzvédelmi osztálya és tőzállósági határértéke feleljen meg az adott épület tőzállósági fo-
kozata által meghatározott, tőzgátló szerkezetekre vonatkozó követelményértékeknek, amely 
viszont nem lehet kevesebb az átmeneti védett térben tartózkodó személyek szabadba juttatá-
sához szükséges idınél. 

• Az átmeneti védett tér befogadóképességét az oda menekülık vagy menekítendık teljes lét-
számára23 kell méretezni úgy, hogy a benntartózkodók ne akadályozzák a mozgásukban nem 
korlátozott személyek szabad menekülését. 

• Meg kell akadályozni a tőz során keletkezı hı és füst átmeneti védett térbe jutását – a tőzgátló 
és/vagy füstgátló szerkezetek alkalmazása mellett - az alábbi módszerek bármelyikével: 
o Épületgépészeti eszközökkel létrehozott túlnyomással; 
o Az átmeneti védett tér külsı téren keresztül történı megközelíthetıségével. 
Átmeneti védett térként természetes szellızéső nyitott füstmentes lépcsıház24 nem alkalmaz-
ható, ebbe ugyanis tőz esetén bejuthat hı és füst. A szabad téren keresztül megközelíthetı 
zárt lépcsıház, továbbá az elıtér nélküli, illetve az elıteres túlnyomásos füstmentes lépcsı-
ház – ebben a sorrendben – megfelelı biztonságot ad. 

• Átmeneti védett térbe – füstmentes lépcsıházon vagy biztonsági felvonó aknáján kívül - csak 
szabad terő közlekedı (pl. függıfolyosó) vagy hatékony, a vonatkozó jogszabályoknak megfe-
lelı hı- és füstelvezetéssel és légpótlással ellátott zárt közép- és oldalfolyosó, illetve lépcsıház 
nyílhat. Az átmeneti védett tér biztonságát túlnyomásos elıtér alkalmazásával lehet fokozni; 
amennyiben az átmeneti védett tér a füstmentes lépcsıházzal és a biztonsági felvonóval egy 
térben helyezkedik el, a túlnyomásos elıtér alkalmazása mindenképp szükséges. 

• Az átmeneti védett térhez mindig kapcsolódnia kell az akadálymentes közlekedési elvek alap-
ján szerkesztett lépcsıháznak és tőz esetén is mőködtethetı felvonónak.  

• A vertikális közlekedésre szolgáló helyiségek szabadba vezetı kijárattal, vagy füstmentesített, 
közvetlen a szabadba vezetı közlekedıvel rendelkezzenek, amelybe csak szabad terő közleke-
dı (pl. függıfolyosó) vagy hatékony hı- és füstelvezetéssel ellátott zárt közép- és oldalfolyosó 
nyílhat. 

• Az átmeneti védett téren belül biztonsági világítást kell létesíteni. 
• Az átmeneti védett tér túlnyomását tőz esetén is biztosító légtechnikai rendszer beszívónyílását 

úgy kell kialakítani, hogy oda a tőz során keletkezı hı és füst ne juthasson el (pl. terepszinten). 
A rendszer üzemképességét legalább 1 órán keresztül, de legalább az átmeneti védett térben 
tartózkodó személyek szabadba juttatásának idıszükségletéig szavatolni kell. 

• Az átmeneti védett tér és az épület bejárata, portaszolgálata, biztonsági szolgálata, tőzoltósági 
vezetési pontja között kétirányú kommunikációs összeköttetést kell kiépíteni, ha ezt a tőzvé-
delmi szakhatóság megköveteli; 

• Az átmeneti védett tér rendeltetését jól látható módon jelölni kell. 

                                                           
23  Építészeti program, orvostechnológiai terv stb. alapján határozható meg, amely nem tárgya jelen dolgozatnak 
24  A 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 5. rész I/9 fejezete szerint  

2.1.  A természetes szellızéső füstmentes lépcsıház kialakítása szerint lehet: 
2.1.1. Nyitott, amikor annak pihenıi szintenként a szabad levegın keresztül csatlakoznak. 
2.1.2. Zárt lépcsıház, melyek teljesen átszellıztethetı nyitott elıtéren át kapcsolódnak az épület közlekedı teréhez. 
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Az átmeneti védett terek alaprajzi kialakítása az alábbiak szerint történhet: 
• Füstmentes lépcsıházzal egy légtérként kialakított biztonsági felvonóval (lásd 99 sz. kép); 
• Biztonsági felvonóval egy térben, de a füstmentes lépcsıháztól külön térként (lásd 100 sz. 

kép). 

 
99 sz. kép. Példa elıteres túlnyomásos füstmentes lépcsıház és biztonsági felvonó mint átmeneti 

védett tér építészeti kialakítására 

 
100 sz. kép. Példa átmeneti védett tér és a hozzá kapcsolódó füstmentes lépcsıház építészeti kiala-

kítására 
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8.6. Meglévı épületek akadálymentesítése 
 
A meglévı – esetleg mőemléki védettségő – épületek akadálymentesítése a tőzvédelem követel-
ményei nélkül is rengeteg problémával, nehézséggel járnak. Sok esetben a 8.4.-8.5. pontokban is-
mertetettek utólag nem, vagy csak aránytalanul nagy átalakítással alakíthatók ki. Javaslatom szerint 
meglévı épület vagy mőemlék épület akadálymentesítését csak akkor és csak azon helyiségek, he-
lyiségcsoportok esetén szabad megoldani, amennyiben egyúttal az is megoldható, hogy az aka-
dálymentesen megközelíthetı területeket a mozgásukban és cselekvıképességükben korlátozottak 
tőz esetén akadálymentes módon elhagyhatják (szabadba, szomszéd tőzszakaszba vagy átmeneti 
védett térbe).  
 
Utólagos akadálymentesítés esetén egyes – minden esetben egyedileg vizsgálandó – épületek ese-
tén elfogadható a 8.5. pontban kidolgozott elválasztások füstgátló szerkezetekkel történı megvaló-
sítása is. 
 
A 8.1. – 8.6. pontok összefoglalása véleményem szerint tézisértékő. 
 
Kimutattam, hogy minden akadálymentes épület esetén az épületen belüli tőzszakaszolás 
módja és kialakítása, illetve a tőzgátló szerkezetekkel körülhatárolt átmeneti védett te-
rek alapvetı és legfontosabb eszközei az akadálymentes épületekben a mozgásukban 
korlátozott személyek menekülésének és menekítésének biztosítására. 
 
A tőzszakaszok kialakítása az akadálymentes épületek esetén már több külföldi szabályozás-
ban egyaránt megjelent. A hazai tőzvédelmi szabályozás csak a mozgásukban és cselekvıké-
pességükben korlátozottak elhelyezésére szolgáló épületekre (bizonyos egészségügyi épüle-
tek) tartalmaz elıírásokat. Ezek kiegészítésével a dolgozatban rendszerbe foglaltam az aka-
dálymentes épületek mozgáskorlátozottak menekülése és mentése szempontjából alkalmazott 
tőzszakaszolási módjait és az átmeneti védett terek megfelelı építészeti – tőzvédelmi elhelye-
zésére vonatkozó változatokat. Javaslatot tettem az átmeneti védett terek építészeti, épület-
szerkezeti és tőzvédelmi kialakítására és helyigényére. 
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9.  ÖSSZEFOGLALÁS 
 
9.1. Általános értékelés 
 
A tőzgátló (tőzterjedést gátló) szerkezeteket és a Magyarországon megvalósult épületeket ta-
nulmányozva megállapítható, hogy a tőzszakasz-határok jelenleg sok tekintetben nem felelnek 
meg a tőzszakasz-határok tervezésében és kivitelezésében alapvetı, védelmi síkok folytonos-
sági elvének. Ugyanakkor a tőzszakasz-határok helyes kialakításához Magyarországon minden 
építıanyag és építési termék kapható, beépítésük vagy helyes alkalmazásuk azonban gazdasá-
gi okokból és ismerethiányból gyakran elmarad.  
 
A kutatómunkám és a disszertáció fejezeteinek készítése során két további, a disszertáció egé-
szére nézve levonható, tézisértékő megállapításra jutottam:  
 
Megállapítottam, hogy egy épület passzív tőzvédelmi kialakítása – ezen belül a tőzszaka-
szolása - akkor megfelelı, ha egy épületbıl az aktív és operatív tőzvédelmi berendezések 
meghibásodása esetén is lehetséges a benntartózkodók biztonságos kimenekülése és ki-
mentése. Ebbıl az elvbıl levezettem, hogy az aktív és operatív rendszerek, valamint a 
passzív tőzvédelmi felkészültség – a korábbi szakmai gyakorlattal részben ellentétesen - 
egymással csak korlátozottan helyettesíthetık, illetve nem mindig cserélhetık fel (1 sz. 
tézis). 
 
Az 1. tézist két altézissel egészítettem ki: 
 

1.1. altézis: Az épületek tőzterjedés elleni megfelelı felkészítése a passzív tőzvédelmi ki-
alakítás (megfelelı tőzállóságú szerkezetek alkalmazása, tőzszakaszolás stb.) és az aktív 
és operatív tőzvédelmi rendszerek (automatikus tőzjelzı rendszer, automatikus oltóberen-
dezés stb.) optimalizált, mérnöki módszerekkel megtervezett és összehangolt, egymást ki-
egészítı, de egyenként is megfelelı védelmi szintjével oldható meg.  
Az 1990-es évek közepéig – amíg nem volt széles körben kötelezı az aktív és operatív 
tőzvédelmi rendszerek telepítése – szokásos eljárás volt Magyarországon, hogy egy vagy 
több passzív tőzvédelmi elıírás (pl. egyes tartószerkezetek elıírásosnál gyengébb tőzálló-
sága, vagy megengedettnél nagyobb tőzszakasz-területe) kiváltható volt aktív és operatív 
tőzvédelmi eszközök telepítésével (pl. gyengeáramú tőzjelzı rendszer vagy sprinkler te-
lepítésével). Ez a hibás gyakorlat – részben kutatómunkám és publikációim eredménye-
képp is - ma egyre kevésbé fordul elı, az elıírásoktól eltérı tőzvédelmi megoldások en-
gedélyezésénél általánossá vált az eltéréssel azonos területen meghozott ellensúlyozó in-
tézkedés. 
 
1.2. altézis: Igazoltam, hogy az operatív rendszerekkel történı tőzszakaszolás életvédelmi 
feladatokat nem szolgálhat.  
Sőrített sprinklersort, vízfüggönyt stb. nem szabad alkalmazni kiürítési útvonalak szaka-
szolására, elválasztására, vagy kiürítési szempontból védett tér, tőzszakasz kialakítására. 
Egyrészt ezen rendszerek nem teljes értékőek (pl. a menekülés szempontjából kritikus 
füstterjedést nem kellı hatékonysággal akadályozzák meg), másrészt az épület kiüríthetı-
ségét akkor is biztosítani kell az elıírt szintidın belül, ha az operatív tőzvédelmi eszkö-
zök meghibásodnak vagy üzemen kívül vannak (pl. karbantartás miatt). Ennek alapján 
meghatároztam és rendszerbe foglaltam azokat az eseteket, ahol operatív tőzvédelmi esz-
közökkel is megfelelı biztonsággal lehet a tőzszakaszokat egymástól elválasztani, és 
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meghatároztam azokat a területeket, ahol ezen eszközök alkalmazása tőzszakasz-
határként kerülendı.   

 
Megtörtént tőzesetek elemzésével (lásd 1.3. és 1.4. melléklet) igazoltam egyes vagyonvé-
delmi célú tőzterjedést gátló szerkezetek, illetve tőzszakaszokon belüli másodlagos 
tőzgátló szerkezetek alkalmazásának szükségességét az állami szabályozásban annak el-
lenére, hogy az állami tőzvédelmi szabályozások céljukból adódóan alapvetıen életvé-
delmi központúak. 
 

Az épületek passzív és aktív tőzvédelmi felkészültségét szabályozó elıírások (szabvá-
nyok, jogszabályok, mőszaki irányelvek stb.) alapvetıen az emberi élet védelmében szü-
lettek. A tőzvédelem vagyonvédelmi elıírásait mind külföldön, mind hazánkban általában 
a biztosító társaságok szabályozzák. Ugyanakkor egyes területeken a vagyonvédelmi fel-
adatok állami beavatkozást igényelnek. Ilyen a kulturális örökség értékeinek védelme (pl. 
múzeumi győjtemények) vagy a magánlakások védelme (a lakás a társadalom alappillér-
ének számító család legnagyobb vagyontárgya, amely egy tőzeset során megsemmisülve 
még érvényes vagyonbiztosítás esetén is rendkívüli terhet ró a családra). A lakások 
tőzgátló szerkezetekkel való elválasztása az 1960-as évektıl hagyományosan a hazai sza-
bályozás része volt. Ennek az elvnek megfelelıen, javaslatomra az Országos Tőzvédelmi 
Szabályzat 2009-ben megjelenı módosításának szövegtervezetébe bekerült a lakások kö-
zötti födémek tőzgátló födémként történı kialakításának kötelezettsége is. 

 
9.2. Az értekezés eredményeinek hasznosítási lehetıségei 
 
Mindenekelıtt az értekezés több mint 10 év kutatómunkájának eredménye, amelynek eredmé-
nyeit a 2004 óta folyamatosan zajló jogszabály-alkotási tevékenységem során is érvényesítet-
tem. Ennek eredménye a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel megjelent Országos Tőzvédelmi 
Szabályzat közremőködésemmel készített fejezetei (lásd 3 sz. melléklet), illetve ennek kiadás 
elıtt álló 2009. évi módosítása.  
 
Jelen disszertáció fı célja az ezekben foglalt elıírások elméleti hátterének és gyakorlati meg-
valósítási lehetıségeinek összefoglalása megismertetése. Az értekezésben foglaltak publikálá-
sa, majd a teljes értekezés széles körő megismertetése mind a generáltervezési feladatokat 
végzı építészmérnökök, mind a szakági tervezık (szerkezettervezık, épületgépész- és épület-
villamossági tervezık), mind a tőzvédelmi tervezık és a tőzoltó szakhatósági eljárásokat le-
folytató tőzvédelmi mérnökök számára egyaránt fontos. A disszertációm eredményeinek meg-
ismerése a tőzszakasz-határok, tőzterjedést gátló szerkezetek szakszerőbb tervezését, kivitele-
zését, illetve ellenırzését teszi lehetıvé. Ennek érdekében az oktatási tevékenységembe az ér-
tekezés eredményeit érvényesítettem. 
 
Az értekezés eredményei, amelyek további jogszabály-alkotási, szabványalkotási és irányelv 
alkotási munka során hasznosíthatók: 
 
• A dolgozatban közölt tőzterjedést gátló szerkezeti részletrajzok mintaként szolgálnak tőz-

szakasz-határok megfelelı tervezéséhez, kivitelezéséhez. 
• Javasoltam bevezetni a tőzterjedést gátló passzív és aktív szerkezetek kötelezı, dokumen-

tált, idıközi, megelızı ellenırzését (az operatív tőzvédelmi berendezések idıközi doku-
mentált ellenırzése már jelenleg is követelmény). Az ipari és tárolási épületekben, a ke-
reskedelmi csarnokokban a tőzterjedést gátló szerkezetek rendszerint jelentıs mechanikai 
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igénybevételnek vannak kitéve. Jelenleg csak a területileg illetékes Tőzoltóság a szakható-
sági ellenırzései során tárhatja fel a mőködést is akadályozó hibákat és hiányosságokat, 
amelyek gyakran évekig kijavítatlanul maradnak.  

• Javaslatot tettem arra, hogy a kizárólag operatív (aktív) rendszerekkel történı tőzszakaszo-
lás életvédelmi feladatokat ne szolgálhasson: épületszerkezetek nélküli sőrített 
sprinklersorokat, vízfüggönyt stb. nem szabad alkalmazni kiürítési útvonalak lehatárolásá-
ra, elválasztására vagy kiürítési szempontból védett tér, tőzszakasz kialakítására. Egyrészt 
ezen rendszerek nem teljes értékőek (pl. a menekülés szempontjából kritikus füstterjedést 
nem kellı hatékonysággal akadályozzák meg), másrészt az épület kiüríthetıségét akkor is 
biztosítani kell az elıírt szintidın belül, ha az operatív tőzvédelmi eszközök meghibásod-
nak vagy üzemen kívül vannak (pl. karbantartás miatt).  

• A tőzszakaszok tudományos feldolgozásának eredményeképp igazoltam, hogy a mozgás-
korlátozottak menekítésének legfontosabb eszköze a megfelelı tőzszakaszolás, illetve az 
átmeneti védett terek együttes alkalmazása. Ez alapján javaslatot tettem az átmeneti védett 
terek építészeti – tőzvédelmi kialakítására. 

 
9.3. A jövıben javasolt, illetve tervezett kutatási feladatok 
 
A dolgozat témájához kapcsolódó további kutatási feladatok javaslatom szerint az alábbiak: 
 
• Folytatni kell a tőzesetek építészeti, épületszerkezeti és tőzvédelmi vizsgálatát, különösen 

az épületszerkezetek tőz terjedésében játszott szerepének felmérését a bekövetkezett ese-
mények elemzésével. Javasolom, hogy a nagyobb tőzesetek elemzésénél alkalmazzanak 
szimulációs módszereket is, aminek kettıs célja van: egyrészt alternatív bizonyítási lehe-
tıség a hagyományos tőzvizsgálati eszközök mellett, másrészt a hagyományos tőzvizsgá-
lati módszerek és a szimuláció egybevetésével a szimulációs programok is tökéletesíthe-
tık. 

• Kutatásokat kell végezni a passzív, az aktív és az operatív tőzvédelmi eszközök optimális 
összehangolása céljából, a tőzszakasz-határok megfelelıségének további javítására. Ez 
igazi határterületi kutatás, amely az építészet-épületszerkezettan és a tőzvédelmi tudo-
mányterület mellett az épületgépészet és a beépített oltóberendezésekkel foglalkozó tudo-
mányterületeket egyaránt érint. 

• A jelenlegi hazai tőzvédelmi elıírások tételes (preszkriptív) jellegőek, amelyeket bizonyos 
épülettípusoknál az úgynevezett mérnöki módszereken alapuló tőzvédelmi megoldások 
válthatnak fel. A mérnöki módszerek lényege, hogy mind a tőzvédelmi követelményeket, 
mind pedig a hatások elleni védelem megfelelıségét számítással vagy szimulációval hatá-
rozzák meg. Ennek megfelelıen ki kell dolgozni a tőzterjedést gátló szerkezetek épülettí-
pustól függı követelményeire vonatkozó számítási módszereket. 

• Folytatni kell a kutatást a mozgásukban és cselekvıképességükben korlátozott személyek 
befogadására szolgáló épületek tőzvédelmi sajátosságainak területén. Vizsgálni kell a tőz-
terjedést gátló szerkezetek szerepét és a tőzvédelem egyéb területeit is (pl. mentést és tőz-
oltó beavatkozást elısegítı épületszerkezetek, kiürítési kísérletek és mérések mozgáskor-
látozottak bevonásával). 

 
 


