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Lényeges következmény, hogy a tűzszakaszhatárra (és annak 
környezetébe) eső homlokzati szakaszokon mind az épület for-
mái, mind pedig a felhasznált anyagok és szerkezeti megoldások 
tekintetében a tervezők keze kötve van!

Tűzterjedés ellen védett kialakítás fogalma

Az OTSZ tűzszakaszok csatlakozására vonatkozó követelmé-
nye az is, hogy 

 ▪ egymással 120°-nál kisebb szöget bezáró, eltérő tűzsza-
kaszhoz tartozó külső térelhatároló falfelületek esetében 
az eltérő tűzszakaszhoz tartozó és egymástól legfeljebb 5 
méter távolságra lévő falfelületet tűzterjedés ellen védetten 
kell kialakítani (OTSZ 22. § (2));

 ▪ eltérő magasságú tűzszakaszok csatlakozásánál tűzterjedés 
ellen védetten kell kialakítani a magasabb tűzszakaszhoz 
tartozó homlokzatot a csatlakozástól függőlegesen mért 10 
méter magasságig vagy az alacsonyabb tűzszakasz tetőfelü-
letét a magasabb tűzszakaszhoz tartozó homlokzattól víz-
szintesen mért 5 méter távolságon belül (OTSZ 23. § (1));

Kakasy Gergely László
Homlokzatok 
tűzbiztonsági alapelvei az 
OTSZ követelményei alapján

Mit kell a homlokzatokra vonatkozóan betartani a tervezés, 
kivitelezés során? Elegendő a megfelelő vizsgálattal igazolt hom-
lokzati tűzterjedési határértékkel rendelkező hőszigetelő rendszer 
betervezése? Messze nem elegendő! A figyelembe veendő szem-
pontokat, a tervezés fogalmi buktatóit és az egyéb szempontokat 
szedi csokorba szerzőnk valamennyi érintett számára. 

Kulcsszavak: tűzterjedés elleni gát-védett kialakítás, határérték-
követelmény 

Félreértések – következmények 

Tervezői körökből kapott visszajelzések alapján sajnos félreér-
tések tapasztalhatóak az OTSZ homlokzatokra vonatkozó előírá-
saival kapcsolatban. Visszatérő jelenség, amikor épületek homlok-
zataira vizsgálattal igazolt homlokzati tűzterjedési határértékkel 
rendelkező hőszigetelő rendszert terveznek, és ezzel az OTSZ 
homlokzati tűzbiztonsági követelményeit teljesítettnek tekintik. 

Ez a félreértés különösen komoly visszatérő következmények-
kel járhat az egyszerűsített engedélyezési eljárások alatt, hiszen 
itt az esetek többségében a tervezés során nem egyeztetnek a 
katasztrófavédelem munkatársaival (sem) – és előfordulhat, hogy 
csak a használatba vétel alkalmával derül ki, hogy az épület nem 
felel meg az előírásoknak.

Tekintsük végig az 54/2014 (XII. 5) BM rendelettel kiadott 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) homlokzatokra vonat-
kozó előírásait, ezek értelmezését és a közöttük lévő összefüggé-
seket is, hogy világossá váljon: milyen tűzbiztonsági alapelveket 
kell követni az előírások teljesítése, és a biztonság érdekében?

Tűzterjedés elleni gát fogalma

Az OTSZ tűzszakaszok csatlakozására vonatkozó követel-
ménye, hogy tűzterjedés elleni gát vagy ezt helyettesítő beépített 
tűzterjedésgátló berendezés szükséges a tűzszakaszhatár vonalá-
ban külső térelhatároló falszerkezeteken (azaz a homlokzatokon) 
és a tetőkön. (OTSZ 22. § (1))

A tűzterjedés elleni gát fogalma geometriai, és a felhasznált 
anyagokra vonatkozó tűzvédelmi osztály követelményt is ma-
gában foglal. Ezeket az OTSZ 28. § és 6. mellékletének ábrái 
tartalmazzák. 

négy tűzszakasz elméleti határoló síkjainak 
metszésvonala a homlokzat síkján

függőleges metszet tűzterjedés elleni gátról, 
tűzszakaszok találkozásánál

Tanulmány
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Homlokzati tűzterjedés elleni védelem – további kö-
vetelmények

Az OTSZ „9. Homlokzati tűzterjedés elleni védelem további 
követelményei” alcíme alatt találhatóak azok a követelmények, 
amelyek kifejezetten a homlokzati szerkezetek anyaghasználatára 
vonatkoznak. Az alcím némileg utal az előbbi pontokban ismer-
tetett követelményekkel tapasztalható átfedésre.

Három csoport

A „további követelmények” 3 nagy csoportra oszthatóak:
1.Tűzvédelmi osztály követelmények külső térelhatároló fa-

lakra, és az ezeken alkalmazott hőszigetelő, burkolati, be-
vonati rendszerekre.

2. Légrésen belüli tűzterjedés megakadályozása átszellőzte-
tett légréses falakon.

3. Az OTSZ által előírt homlokzati tűzterjedési határérték-
követelmény.

Az épületek nagy részét érinti, hogy külső térelhatároló fal 
azonos tűzszakaszhoz tartozó szakaszát is a homlokzati tűzter-
jedés elleni védelem biztosításával kell kialakítani (OTSZ 24. § 
(2)), néhány kivételtől eltekintve (OTSZ 24. § (2) a)-f )). 

A homlokzaton alkalmazott hőszigetelő anyag tűzvédelmi 
osztálya átszellőztetett légréses kialakítás esetén a lábazat kivéte-
lével csak A1 lehet; lábazati felületeken A1-E tűzvédelmi osztá-
lyú hőszigetelés alkalmazható (OTSZ 25. § (1)). 

A homlokzaton alkalmazott burkolati, bevonati, vakolt hőszi-
getelő rendszer tűzvédelmi osztálya 

 ▪ magasépületeken és egyéb, az OTSZ 25. § (2) ab)-ae) 
pontjai alatt részletezett beépítési szituációkban csak A1 
vagy A2 lehet;

 ▪ ha a tűzszakaszhatár vonalától vízszintesen mért 5 méter 
távolságon belül az egyik tűzszakasz magassága megha-
ladja a tűzszakaszhatárt képező tetőfelület magasságát, 
tűzterjedés ellen védetten kell kialakítani a tűzszakaszok 
tetőfelületét a magasabb homlokzattól vízszintesen mért 
5 m távolságon belül vagy a tetőfelületet a tűzszakaszhatár 
és a magasabb homlokzat között és a magasabb homlok-
zatot a tetőfelülettől függőlegesen mért 10 méter magas-
ságig (OTSZ 23. § (2)).

Tűzterjedés ellen védelem – Hogyan?

A tűzterjedés ellen védett kialakítás a következő módokon 
biztosítható:

 ▪ tűzgátló építményszerkezetek alkalmazásával, azaz 
 ▪ tűzállósági határértékkel rendelkező (tűzgátló) fal-és 
födémszerkezetek létesítésével, és

 ▪ az ezekben lévő nyílásokban tűzállósági határértékkel 
rendelkező (tűzgátló) nyílászárók beépítésével; vagy

 ▪ beépített tűzterjedésgátló berendezés alkalmazásával.
Különösen fontos tehát, hogy már a tervezési fázisban világo-

san elkülönüljön a tűzterjedés ellen védett kialakítás fogalma a 
homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény fogalmától. 

A tűzterjedés elleni védelmet igénylő, kritikus szakaszokon 
nem elegendő, ha a külső térelhatároló fal, azaz a homlokzati 
falszerkezet tűzállósági határértékkel rendelkezik. Ezeket vagy 
nyílás nélkül kell kialakítani, vagy a nyílásokba tűzgátló nyílás-
zárókat kell tervezni és beépíteni. A tűzgátló nyílászárók vagy 
fix üvegezésűek lehetnek, vagy pedig biztosítani kell önműködő 
tűzeseti csukódásukat. 

A beépített tűzterjedésgátló berendezés alkalmazása ritkának 
mondható alternatíva; természetesen ennek is vannak korlátai 
(pl. a betervezni kívánt berendezés minősítésétől függően), van 
saját költségvonzata, és van karbantartási igénye.

(A fentieket végiggondolva nem túlzás azt mondani, hogy 
egy hibás tervezési koncepció beláthatatlan következményekkel 
is járhat!)

egymással 120°-nál kisebb szöget bezáró, eltérő 
tűzszakaszhoz tartozó külső térelhatároló 
falfelületek találkozási vonalától 5 m-en be-
lül tűzterjedés ellen védett kialakítás szüksé-
ges – ezt elegendő egy oldalon biztosítani!

msz 14800-6:2009 szabvány szerinti homlokzati 
tűzterjedési vizsgálat valós méretű, 

vizsgálatra kész modellje
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Homlokzati tűzterjedési határérték igazolása

A homlokzati tűzterjedési határérték vizsgálati úton való iga-
zolása jelenleg (2016 vége) az MSZ 14800-6:2009 szabvány elő-
írásai szerint történik, valós méretű modellen. 

Lényeges szempont, hogy a tényleges alkalmazási környezet 
feleljen meg a homlokzati rendszer előírásainak (pl. tartó- illetve 
fogadószerkezet tűzvédelmi osztálya, homlokzati nyílások közöt-
ti távolság, beépített komponensek, stb.).

A homlokzati tűzterjedési határérték vizsgálat nélkül történő 
igazolási lehetőségei a következők: 

 ▪ a fenti a) és b) pont esetében a homlokzati tűzterjedési 
gátnak megfelelő kialakítással, amely akkor lehet járható 
megoldás, ha az ezzel járó kötöttségek elfogadhatóak;

 ▪ a fenti a)-c) pontok esetében beépített tűzterjedés gátló be-
rendezés alkalmazásával, ha létezik és reális költségek árán 
beépíthető és fenntartható erre a célra minősített berendezés;  

 ▪ a fenti a)-c) pontok esetében a homlokzati tűzterjedési 
határérték-követelmény időtartamával megegyező idő-
tartamig tűzállósági teljesítménnyel rendelkező külső 
térelhatároló fal létesítésével, pl. az MSZ 14800-6 sze-
rinti Th = 45 perc helyett az EN 13501-2 szerinti REI 
45 / EI 45 tűzállósági határértékű tűzgátló falszerkezet és 
tűzgátló nyílászárók alkalmazásával, amennyiben az ezzel 
járó többlet költségek és  kötöttségek (fix üvegezés vagy 
önműködő tűzeseti csukódás) elfogadhatóak.

A felsorolt követelményeknek megfelelő műszaki megoldások 
tervezéséhez további támpontot nyújt a „Tűzterjedés elleni véde-
lem” témakörben megjelent Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (azo-
nosítója: TvMI 1.1:2015.03.05.). 

Bízom benne, hogy ez az összefoglaló segítségül szolgál a tervezők, 
esetleg még a kivitelezők munkájához is.

Kakasy Gergely László egységvezető, Tűzvédelmi Vizsgálati 
Egység

ÉMI, Szentendre |  www.emi.hu

 ▪ egyéb helyeken A1-D lehet.
Fontos kiemelni, hogy az „egyéb helyeken” B-E tűzvédelmi 

osztályú és 10 cm-nél vastagabb hőszigetelő mag alkalmazása 
esetére vonatkoznak további megkötések is:

 ▪ a nem nyílásos falakon alkalmazott rendszert a nyílásos 
falakon alkalmazott rendszertől A1 vagy A2 tűzvédelmi 
osztályú hőszigeteléssel, legalább 20 cm szélességben ki-
alakított tűzvédelmi célú sávval kell elválasztani (OTSZ 
25. § (3));

 ▪ tűzvédelmi célú sávot kell kialakítani A1 vagy A2 tűzvé-
delmi osztályú, legalább 90 kg/m³ testsűrűségű hőszige-
telésből a homlokzati nyílások felett, illetve hőszigetelés 
síkjába kerülő nyílászáró esetén a nyílás körül, az OTSZ 
25. § (4) és (5) pontjában leírt méreteknek és elhelyezés-
nek megfelelően.

 Hangsúlyozom: az OTSZ előírásai miatt ezeket akkor is be 
kell építeni, ha egyébként az alkalmazott burkolati / bevonati / 
vakolt hőszigetelő rendszer homlokzati tűzterjedési határérték-
vizsgálata ezek nélkül is sikeresen megtörtént, és a lokálisan el-
térő anyaghasználat miatt további műszaki megfontolások szük-
ségesek (pl. az eltérő hő- és páratechnikai tulajdonságok miatt).

Tűzterjedési határérték-követelmény

Homlokzati tűzterjedési határérték-követelményt az OTSZ 
jelenleg a következőkkel szemben támaszt (26. § (1)):

a) a nyílásos külső térelhatároló falszerkezettel szemben;
b) a B-E tűzvédelmi osztályú külső térelhatároló falszerkezet-

tel szemben;
c) légrés nélküli B-D tűzvédelmi osztályú burkolati / bevonati 

/ vakolt hőszigetelő rendszer alkalmazása esetén az érintett külső 
térelhatároló falszerkezettel szemben; illetve légréses A1-D tűz-
védelmi osztályú burkolati / bevonati / vakolt hőszigetelő rend-
szerek alkalmazása esetén az érintett külső térelhatároló falszer-
kezettel szemben.

Az épület magasságától függő tűzterjedési határérték-követel-
mények jelenleg 15, 30 illetve 45 perc az OTSZ 26. § (3) előírásai 
szerint.

Lodzsa, árnyékoló, akusztikai szerkezet
A kortárs építészetet ugyan kevéssé érinti, de az OTSZ tartal-
maz a lodzsákon alkalmazható anyagok tűzvédelmi osztályára 
vonatkozó előírásokat is (OTSZ 25. §  (7)).
Természetesen a homlokzat előtt alkalmazott növényfuttató, ár-
nyékoló vagy akusztikai szerkezetek tervezése, kialakítása során 
is figyelembe kell venni ezek befolyását a homlokzati tűzterje-
désre – az OTSZ egyelőre azt követeli meg ezekre vonatkozóan, 
hogy ne befolyásolják kedvezőtlenül a homlokzati tűzterjedést 
(25. § (8)). Konkrét javaslatok várhatóan az OTSZ-t kiegészítő 
Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek egyikébe kerülnek majd.

eltérő magasságú tűzszakaszok csatlakozá-
sának védelme a magasabb épülethomlokzat 

tűzterjedés ellen védett kialakításával 


