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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 
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• Kiss-Guczi Péter, a disszertációban felhasznált számos fénykép forrásaként megjelölt 
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• Kiss Levente tőzvédelmi mérnök, tőzoltó ırnagy; 
• Király András tőzvédelmi mérnök, igazságügyi szakmérnök; 
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• Szikra Csaba okl. gépészmérnök; 
• Wagner Károly tőzvédelmi mérnök, tőzoltó ırnagy. 
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1. A KUTATÁSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 
 
1. A kutatási téma meghatározása 
 
A disszertációmban az építészet, az épületszerkezettan és a tőzvédelem határterületével, az 
épületen belüli tőzszakaszok kialakításával és térbeli elválasztásával foglalkozom. Ezen belül 
az alábbi témákat dolgoztam ki: 
• A tőzszakaszolási célok, valamint a tőzszakaszok elválasztására szolgáló épületszerkeze-

tek, építési termékek osztályozása; 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 tőzterjedést gátló építési termékek, épületszerkezetek alkalmazására vonatkozó általá-

nos szabályok összegyőjtése, szerkezeti részletrajzokkal való illusztrálása. 
• A tőzszakaszolás módjára és alkalmazására vonatkozó javaslatok összeállítása speciális 

területen, a több építményszinttel rendelkezı akadálymentes épületek megfelelı biztonsá-
gának biztosítására. 

 
1.2. A témaválasztás indoklása 
 
Az épületekben kialakított tőzszakaszok és azok elválasztási módjainak definiálását, a tőzsza-
kasz-határok építészeti-épületszerkezeti kialakítási szabályainak újra gondolását és a tőzsza-
kaszok kialakításával kapcsolatos következtetések levonását az alábbiak indokolták: 
• A helyiségek, tőzszakaszok, épületek tőzterhelése az utóbbi években folyamatosan növe-

kedett, elsısorban a magas főtıértékő szintetikus (mőanyag) használati tárgyak terjedésé-
nek köszönhetıen. 

• A nagymérető, multifunkcionális épületek megjelenésével az utóbbi 10-20 évben jelentı-
sen nıtt egy esetleges tőz következményeinek veszélyessége. 

• Az 1990-es évek elejétıl Magyarországon új építıanyagok és építési termékek jelentek 
meg; a szárazépítés, és a tőzvédelmi célú építési termékek, épületgépészeti rendszerek fo-
lyamatosan fejlıdtek. Ezen anyagok, szerkezetek tőzvédelmi sajátosságai a hagyományos 
épületszerkezetekétıl jelentısen eltérnek. 

• Az építési szokások változása és a tőzvédelmi célú építési termékek fejlıdése mellett a 
tőzszakaszok elválasztása a mai napig jelentıs épületszerkezeti és tőzvédelmi hibákkal, 
hiányosságokkal valósul meg. A közelmúlt hazai és külföldi tőzesetei igazolják az épüle-
ten belüli tőzszakaszolás és a tőzterjedést gátló szerkezetek sokszor nem megfelelı kiala-
kítását. 

• Az akadálymentes épületek tőzszakaszolására vonatkozó szabályok hazánkban jelenleg 
hiányosak. 

 
1.3. A szakirodalom áttekintése 
 
Magyarországon 1936-ban jelent meg utoljára átfogó, építészeti tőzvédelemmel foglalkozó 
könyv (Császár Ferenc: Tőzvédelmi építéstan). Egyes kiadványokban megjelentek tőzvédelmi 
vonatkozású fejezetek (pl. Szárazépítési kézikönyv, Iparosított technológiával készült épüle-
tek felújítása, Könnyőszerkezetes épületek, technológiák), azonban építészeti (passzív) tőzvé-
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delemmel összefoglaló könyvet nem adtak ki. Az érdemben tőzvédelemmel foglalkozó kiad-
ványokat az irodalomjegyzék 1-6. pontjai alatt győjtöttem össze. 
 
A tőzszakaszokkal, tőzterjedést gátló szerkezetekkel foglalkozó nemzetközi szakirodalom a 
hazainál jóval szélesebb körő, ezek azonban nem tudományos igényességgel rendszerezettek, 
hanem általában mérnöki megközelítésőek. A nemzetközi szakirodalmat jellemzıen tőzvé-
delmi célú nemzeti vagy regionális szövetségek gondozzák (pl. EGOLF, NFPA, FCIA stb.). 
Az utóbbi évek nemzetközi kutatásainak eredményei a tőzszakaszok kialakítását, a tőzterje-
dést gátló szerkezeteket is csak részletekben érintették (pl. FIRE-TECH). A disszertációmhoz 
kapcsolódó, legfontosabb külföldi kutatási zárójelentéseket, külföldi publikációkat az iroda-
lomjegyzék 7-12. pontjai alatt győjtöttem össze. 
 
A tőzszakaszokkal, tőzterjedést gátló szerkezetekkel kapcsolatos hazai kutatások és publiká-
ciók között a legmagasabb szintet az ÉMI Kht. Tőzvédelmi Tudományos Osztálya képviseli. 
Részt vett több nemzetközi kutatási projektben is (pl. FIRE-TECH), illetve európai harmoni-
zált eljárás hiányában kifejlesztett egy, a tőzszakaszok elválasztása szempontjából 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. Tudományos igazgatója, Dr. Bánky Tamás, maga is hosszú ideig a Tőzvédelmi Tudo-
mányos Osztály vezetıje volt. Munkatársainak az értekezésemhez kapcsolódó, az utóbbi 
években megjelent publikációi közül a 13-15. pontok alatt felsoroltakat emeltem ki. 
 
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 irodalomjegyzék 16-20. pontjai alatt győjtöttem össze. A 
Védelemben, illetve annak internetes online honlapján találhatók a tézisfüzet 8. fejezetében 
felsorolt, a disszertációmhoz kapcsolódó, általam vagy közremőködésemmel készített cikkek, 
publikációk nagyobbik része is [25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 37]. 
 
 
2. A DOKTORI ÉRTEKEZÉS CÉLJA 
 
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 gátlási célok osztályozása, ezen belül az életvédelmi 

és a vagyonvédelmi feladatok kategorizálása. 
• A tőzszakasz-határokon alkalmazott épületszerkezeteinek osztályozása 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 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közreadott, köz-
remőködésemmel kidolgozott Országos Tőzvédelmi Szabályzatban általam javasolt új 
követelményekre.  
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2.3. Akadálymentes épületekben a tőzszakaszolás és az átmeneti védett terek alkalmazására 
tett javaslataimmal növelni azok tőzeseti biztonságát, különös tekintettel a mozgásukban 
és cselekvıképességükben korlátozottak menekülési képességeire. 

 
A dolgozattal pótolni szeretném az építészeti tőzvédelem témakörén belül a tőzszakaszokra 
vonatkozó hazai publikációkban mutatkozó hiányt, egyben a 2008-ban megjelent Országos 
Tőzvédelmi Szabályzatban részben közremőködésemmel összeállított új elıírások elméleti 
indoklásaként és azt alátámasztó segédanyagként is értelmezhetı. 
 
 
3. A KUTATÁS MÓDSZERE 
 
A kutatás módszerei az alábbiak voltak: 
• 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). 

• Megvalósult épületek tőzvédelmi célú épületszerkezeteinek ellenırzése (elsısorban a disz-
szertáció 6. fejezetéhez nyújtott jelentıs segítséget). 

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

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

• Információgyőjtés, adatbázis összeállítása a megtörtént hazai és nemzetközi tőzesetekrıl, 
az esetek tudományos igényességő osztályozása és részletes elemzése, különös tekintettel 
a tőzterjedés módjára. 

 
A megtörtént tőzesetek elemzését az alábbiak szerint végeztem el (fontossági sorrendben): 
• Szakértıi tevékenység alkalmával tett helyszíni vizsgálatatok. 
• A www.langlovagok.hu portálon közölt tőzesetek káreseti leírásának és fotóanyagának 

kiértékelése. 
• 1993 és 2007 között végzett biztosítási, kockázat-elbírálási tevékenységem, melynek során 

számos üzemelı közösségi, ipari, mezıgazdasági és tárolási létesítmény 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. 
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4. AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 
1. tézis: Kutatómunkám és az általam feldolgozott tőzesetek tapasztalatai alapján megál-
lapítottam, hogy egy épület passzív tőzvédelmi kialakítása – ezen belül a tőzszakaszolása 
- akkor megfelelı, ha egy épületbıl az aktív és operatív tőzvédelmi berendezések meghi-
básodása vagy üzemképtelensége esetén is lehetséges a benntartózkodók biztonságos 
kimenekülése és kimentése. Ebbıl az elvbıl levezettem, hogy az aktív tőzvédelmi beren-
dezések, valamint a passzív tőzvédelmi felkészültség – a korábbi szakmai gyakorlattal 
részben ellentétesen - egymással csak korlátozottan helyettesíthetık, illetve nem mindig 
cserélhetık fel. 
 

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 [22].  
Az 1990-es évek közepéig – amíg nem volt széles körben kötelezı az aktív és operatív 
tőzvédelmi rendszerek telepítése – szokásos eljárás volt Magyarországon egy vagy több 
passzív tőzvédelmi elıírás (pl. egyes tartószerkezetek elıírásosnál gyengébb tőzállósága, 
vagy megengedettnél nagyobb tőzszakasz-területe) kiváltása aktív és operatív tőzvédelmi 
eszközök (pl. gyengeáramú tőzjelzı rendszer vagy sprinkler) telepítésével. Ez a hibás 
gyakorlat – részben kutatómunkám és publikációim eredményeképp is – ma egyre kevés-
bé fordul elı. Az elıírásoktól eltérı tőzvédelmi megoldások engedélyezésénél általánossá 
vált az eltéréssel azonos területen meghozott ellensúlyozó intézkedés. 
 
1.2. altézis: Igazoltam, hogy kizárólag operatív tőzvédelmi berendezésekkel történı tőz-
szakaszolás életvédelmi feladatokat nem szolgálhat [22, 32, 33].  
Az általam elemzett tőzesetek alapján megállapítottam, hogy fizikai lehatárolás nélküli 
sőrített sprinklersort, vízfüggönyt stb. nem szabad alkalmazni kiürítési útvonalak szaka-
szolására, elválasztására, vagy kiürítési szempontból védett tér, tőzszakasz kialakítására. 
Egyrészt egyes operatív rendszerek a menekülés szempontjából kritikus füstterjedést nem 
kellı hatékonysággal akadályozzák meg, másrészt az épület kiüríthetıségét akkor is biz-
tosítani kell az elıírt szintidın belül, ha az operatív tőzvédelmi eszközök meghibásodnak, 
vagy üzemen kívül vannak (pl. karbantartás miatt). Ennek alapján meghatároztam és 
rendszerbe foglaltam azokat az eseteket, ahol kizárólag operatív tőzvédelmi eszközökkel 
is megfelelı biztonsággal lehet a tőzszakaszokat egymástól elválasztani, és meghatároz-
tam azokat a területeket, ahol ezen eszközök alkalmazása kerülendı.   

 
2. tézis: Megtörtént tőzesetek lefolyásának és következményeinek elemzésével [27, 28] 
igazoltam a tőzszakaszokon belüli másodlagos tőzgátló szerkezetek alkalmazásának 
szükségességét az állami szabályozásban [22], különös tekintettel a lakáselválasztó fal-
szerkezetekre, majd az elvet kiterjesztettem a lakásokat elválasztó födémekre is. 
 

A tőzszakaszokon belül másodlagos tőzterjedést gátló szerkezetek a tőzszakasz-
határokhoz hasonlóan a tőz terjedésének korlátozását szolgálják. Alkalmazásuk elsısor-
ban a kulturális örökség értékeinek védelmében (pl. múzeumi győjtemények) és a magán-
lakások védelmében indokolt. A lakás a társadalom alappillérének számító család legna-
gyobb vagyontárgya, amelynek egy tőzeset során történı megsemmisülése még érvényes 
vagyonbiztosítás esetén is rendkívüli terhet ró a családra. Az 1960-as évektıl a hazai sza-
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bályozás elıírta a lakáselválasztó falak számára is a tőzgátló falakra vonatkozó tőzállósá-
gi határérték-követelmény teljesítését. Ennek az elvnek megfelelıen javaslatomra az Or-
szágos Tőzvédelmi Szabályzat 2009-ben megjelenı módosításába bekerült, hogy a laká-
sok közötti födémeknek is ki kell elégíteniük a tőzgátló födémekre vonatkozó tőzállósági 
határérték-követelményt. 
 

3. tézis: Épületszerkezeti analógiák és megtörtént tőzesetek elemzésével igazoltam, hogy 
a tőzszakasz-határok kialakítása csak akkor megfelelı, ha a védelmi síkok felületfolyto-
nosságának elve a tőzszakasz-határt alkotó épületszerkezeteknél és az aktív (operatív) 
tőzvédelmi berendezéseknél maradéktalanul teljesül [24, 25, 26].  
 

Tőzszakasz-határok kialakításánál az elv teljesülését a tervezés és a kivitelezés során fo-
kozott mértékben kell ellenırizni. Míg a védelmi síkok felületfolytonosságának hiányos-
ságai az egyéb épületszerkezeteknél (pl. hı- vagy vízszigetelések) azonnali meghibáso-
dást, épületkárokat eredményeznek, a tőzszakasz-határok hibáira csak tőzesetek során de-
rül fény.  

 
4. tézis: Megtörtént tőzesetek következményeinek elemzésével [27, 28] igazoltam, hogy 
rétegekbıl álló épületszerkezetekben a tőzvédelmi szempontból lényeges rétegeket a 
szerkezet tőzállósági határértékének biztosítása érdekében felületfolytonosan szükséges 
kialakítani.  

 
4.1. altézis: Harmathy Tibor “Ten Rules of Fire Endurance Ratings” címen 1965-ben 
megjelent szabályait a jelenlegi építési gyakorlattal összevetve megállapítottam, hogy a 
Harmathy féle szabályok érvényessége és tanulságai – az általam összeállított kikötések-
kel – ma is érvényesek, sıt a többrétegő szerkezetek napjainkban megfigyelhetı terjedé-
sével különösen aktuálisak. Ezek alapján javaslatot tettem arra, hogy többrétegő szerke-
zetekben a tőzvédelmi célú rétegekre a védelmi síkok felületfolytonosságának elvét akkor 
is érvényesíteni kell, ha az adott szerkezet nem tőzterjedést gátló funkciójú, kialakítású. 

 
Napjainkban a hagyományos szerkezeteket egyre több helyen váltják fel többrétegő szer-
kezetek, ahol a szerkezetekkel szemben támasztott egyes követelményeket különbözı ré-
tegek elégítik ki. A többrétegő szerkezetek jelentıs részében a tőzállósági határértéket 
egy adott réteg biztosítja (födémnél az alsó síkon, falnál szimmetrikusan kétoldalt). A 
tőzvédelmi síkok folytonosságát nem csak a szerkezet síkváltásainál és más szerkezetek-
hez történı csatlakozásainál, hanem az épületgépészeti és épületvillamossági vezetékek 
installációinál, illetve az áttörések kialakításánál is biztosítani kell. A szerkezetre elıírt 
tőzállósági határérték teljesítésének szükségessége, illetve a tőzgátló funkció biztosításá-
nak alapelve – a védelmi síkok felületfolytonosságának elve – minden szerkezet esetén 
igaz, de a többrétegő szerkezetek tőzvédelmi célú rétege esetén különös jelentıséggel bír; 
és mind a tervezés, mind a megvalósítás során fokozott figyelmet igényel. 
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5. tézis: A nyugat-európai országok és az USA tőzvédelmi szabályozásai szerint a tőzfa-
lat a tőzgátló faltól az önálló szerkezeti stabilitás különbözteti meg. Ezt az elvet kiter-
jesztettem azzal, hogy a tőzfal stabilitását, integritását és hıszigetelı képességét – szer-
kezeti kialakításától függetlenül - az általa elválasztott épületek, épületrészek vagy tőz-
szakaszok bármelyikének állékonyság-vesztése mellett is meg kell tartania [26, 30]. A 
kiterjesztés szükségességét az általam vizsgált tőzesetek következményeibıl levont ta-
pasztalatokkal igazoltam. 
 

Épületek és bizonyos tőzszakaszok között csak állékonyságát a mértékadó tőzidıtartam 
során mindvégig megırzı (egyszeres, kettıs) tőzfallal lehet tőzterjedést megakadályozó 
elválasztást biztosítani. Ezen alapelv alkalmazásával részt vettem a tőzfalak, mint speciá-
lis tőzterjedést gátló elválasztást biztosító épületszerkezetek kialakítására vonatkozó ha-
zai definíció módosításában. Kidolgoztam továbbá a tőzfalak szerkesztési alapelveit és 
példákkal illusztráltam helyes kialakításukat, amelyek a korábbi hazai elıírásokban eddig 
nem megfelelıen szerepeltek. A tőzfal disszertációmban szereplı definíciója és ebbıl le-
vezethetı kialakítási változatai (egyszeres és kettıs tőzfal) szakmai egyeztetést és kon-
szenzust követıen megjelentek az Országos Tőzvédelmi Szabályzat 2009. évi módosítá-
sának normaszöveg tervezetében. 

 
6. tézis: Az általam vizsgált megtörtént tőzesetek tapasztalatai alapján igazoltam, hogy 
aktív és operatív tőzvédelmi berendezésekkel tőzszakaszolt épület azok meghibásodása 
esetén tőzszakaszolás nélküli kialakításúként is mőködhet, ami jelentısen növeli a benn-
tartózkodók, illetve a mentési munkálatokat végzık veszélyeztetettségét [22]. 
 

A tőzszakasz-határok kialakítása, fıleg részletmegoldásai napjainkban mind passzív (épí-
tészeti) elemeket, mind aktív védelmi eszközöket (pl. tőzgátló csappantyúk, füstcsappan-
tyúk, automatikus csukószerkezetekkel ellátott tőzgátló ajtók) tartalmaznak. Ezek az 
utóbbi idıben operatív tőzterjedést gátló berendezésekkel egészülnek ki (pl. sőrített 
sprinklersoros védelem, vízfüggöny). Az aktív és operatív tőzvédelmi berendezések al-
kalmazása a passzív tőzvédelmi szerkezetek kiegészítésére az építészeti tőzvédelemben 
egy épületen belül elfogadott és megszokott, a jogszabályoknak megfelelı gyakorlat. A 
dolgozatban ezért tettem javaslatot azon esetekre, ahol az aktív és operatív tőzvédelmi be-
rendezések kialakításánál a kettıs mőködési biztonság elvének teljesülése szükséges, lé-
vén sem a jelenlegi hazai, sem a külföldi nemzeti elıírások - egyes kivételektıl eltekintve 
- nem foglalkoznak az aktív és operatív tőzterjedést gátló berendezések meghibásodása 
okozta tőzterjedési többletveszélyek csökkentésének szabályozásával. 

 
7. tézis: Kimutattam, hogy akadálymentes épületek esetén a mozgásukban korlátozott 
személyek menekülésének és menekítésének legfontosabb eszközei az épületen belüli 
tőzszakaszolás módja és kialakítása, valamint a tőzgátló szerkezetekkel körülhatárolt 
átmeneti védett terek [22, 33]. 
 

A hazai tőzvédelmi szabályozás csak a mozgásukban és cselekvıképességükben korláto-
zottak elhelyezésére szolgáló épületekre (bizonyos egészségügyi és szociális épületek) 
tartalmaz elıírásokat. Ezek kiegészítésével rendszerbe foglaltam az akadálymentes épüle-
tek mozgáskorlátozottak menekülése és mentése szempontjából alkalmazott tőzszakaszo-
lási módjait és az átmeneti védett terek megfelelı építészeti-tőzvédelmi elhelyezésére vo-
natkozó változatokat. Javaslatokat tettem az átmeneti védett terek építészeti, épületszer-
kezeti és tőzvédelmi kialakítására és helyigényére. 
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5.  AZ ÉRTEKEZÉS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSI LEHETİSÉGEI 
 
Az értekezés több mint 10 év kutatómunkájának eredménye, amelyeket a 2004. óta folyama-
tosan zajló jogszabály-alkotási tevékenységem során is érvényesítettem. Ennek eredménye a 
9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel megjelent Országos Tőzvédelmi Szabályzat közremőködé-
semmel készített fejezetei, illetve ennek kiadás elıtt álló 2009. évi módosítása.  
 
A disszertáció fı célja az ezekben foglalt elıírások elméleti hátterének és gyakorlati megvaló-
sítási lehetıségeinek összefoglalása és megismertetése. Az értekezésben foglaltak publikálása, 
majd a teljes értekezés széles körő megismertetése mind a generáltervezési feladatokat végzı 
építészmérnökök, mind a szakági tervezık (szerkezettervezık, épületgépész- és épületvilla-
mossági tervezık), mind a tőzvédelmi tervezık és a tőzoltó szakhatósági eljárásokat lefolytató 
tőzvédelmi mérnökök számára egyaránt fontos. A disszertációm eredményeinek megismerése 
a tőzszakasz-határok, tőzterjedést gátló szerkezetek szakszerőbb tervezését, kivitelezését, il-
letve ellenırzését teszi lehetıvé. Ennek érdekében az értekezés eredményeit oktatási tevé-
kenységem során is 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 [21, 24, 25, 26]. 
• 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 
igénybevételnek vannak kitéve [31]. Jelenleg csak a szakhatósági ellenırzések során a te-
rületileg illetékes Tőzoltóság tárhatja fel a mőködést is akadályozó hibákat és hiányossá-
gokat, amelyek gyakran évekig kijavítatlanul maradnak.  

• Javaslatot tettem arra, hogy a kizárólag operatív (aktív) rendszerekkel történı tőzszakaszo-
lás életvédelmi feladatokat ne szolgálhasson: kizárólag sőrített sprinklersorokat, vízfüg-
gönyt stb. nem szabad alkalmazni kiürítési útvonalak lehatárolására, elválasztására vagy 
kiürítési szempontból védett tér, tőzszakasz kialakítására. Egyrészt ezen rendszerek nem 
teljes értékőek (pl. a menekülés szempontjából kritikus füstterjedést nem kellı hatékony-
sággal akadályozzák meg), másrészt az épület kiüríthetıségét akkor is biztosítani kell az 
elıírt szintidın belül, ha az operatív tőzvédelmi eszközök meghibásodnak, 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 [33]. 
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6. TOVÁBBI 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 és az aktív tőzvédelmi eszközök optimális összehango-
lása céljából, a tőzszakasz-határok megfelelıségének további javítására. Ez a határterületi 
kutatás az építészet, az épületszerkezettan és a tőzvédelmi tudományterület mellett az épü-
letgépészet és a beépített oltóberendezésekkel foglalkozó tudományterületeket egyaránt 
érinti. 

• 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. 

• Az egymással 120o–nál kisebb szöget bezáró, de különbözı tőzszakaszhoz tartozó hom-
lokzati síkok közötti nyílászárók közötti tőzterjedés megakadályozásának szabályait ku-
tatni kell. Erre az ÉMI Kht. a felkészülést megkezdte, a vizsgálat a szentendrei tőzvizsgá-
lati laboratórium szabadtéri homlokzati tőzterjedési vizsgálati építményének átalakításával 
lesz elvégezhetı. 

• Kutatásokat kell végezni a tőzszakasz-határok optimalizálására az operatív tőzvédelmi 
tevékenység, a tőzoltás segítésére, kiszolgálására. 

• Folytatni kell a kutatást a mozgásukban és cselekvıképességükben korlátozott személyek 
befogadására szolgáló épületek tőzvédelmi sajátosságainak területén [33].  
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