tíizvéde[em

Az új 0Tsz
2a08. mdjus 22-én fontos mérfiildkőhijz ért a hazaí tíÍzvédelmiszabdlyozds. Eletbe
lépett a 9/2008. (IL

22)

öTM rendelettel kíadott 1rszdgos Tűzvédelmi Szabdlyzat,

amelynek létrejöttében két tényező ís szerepet jútszott.
gyfetőt az Burópai Unióba való
be1épésünkkel át ke11ett térniink
az egységes eurÓpal osztályozási
rendszerre' másfelő1 az ltőbbi é\''tizedekben 1ezajlott múszaki fej1ódés sziikségessé tette az épitőipar jelenkori színvonalának megfe1elő szabály zat kidolgozását.
A renc1e1et 1' $-ának megfoga1mazása
szerint ,,A létesítmények,építményeklétesítésére_ ideértve a teffezéSt, az áta].akítást, illetve a módosítást is -, valamlnt

a létesítmények,építmények,gépek,
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berendezések, eszközök és _ a robbanó- és robbantÓanyagok kivételével _
az anyagok \aszná|atár a, techno1ógiák
alkaImazására vonatkozó tűzvédelmi
szabályokat, tűzvéde1mi műszaki kÖvetelményeket a rendelet me11ék1etében
fbg1alt országos Tűzvédelmi Szabllyzat
(a továbbiakban: OTSZ) tartalfi1ezze."

Európában egységes
Az európai jogharmonizác1óval egységesítenék a tűzvédelmívizsgálati módszereket, va1amint az osztáIyozási rendszer_t
rnincl az építésianyagok, mind az épiletszerkezetek, továbbá a szeruizinstallációk
terr'iletén. Ugyanakkor fontos megjegyez'

ni, hogy a tűzvédelmi követelmények
(.azaz: Mit,

hova és mi1yen feltéte1ekkel
szabad, illetve ke1l beépíteni?) Er-rrópában
nem egységesek, azok mindig nemzeti
kompetenciában maradnak.

Építőanyagok
Az építésíanyagok tíízvéde1miosztályai
(a padlóburko1atok kivételéve1) a kovet-

kezők: A1, A2, B, C, D, E, F. a padlóburkolatok esetében: A1n, A2fl, Bfl, Cn, Dn, Efl,
Fo. A megkulönbÖztetés abbÓl adÓdik,
1-rogy a pad1óburkolatokat az összes épi
tési anyagra vonatkozó közös vizsgálati
módszereken túl 1ángterjedési vizsgá1at-

nak ís alá kell vetni. Korábban _ i1y

a

2/2002. (I. 23.) BM rendelet érwényessé-

gének időszakában is _ hazánkban az
építésianyagokaÍ az MSZ 14800-as szabványsorozat szerinti vizsgálatok alapján
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NEW FIRE PROTECTION
REGULATIONS
0n 22^d May, 2008, Hungarian fire
protection regulation arrived at an

névjegy

Geier Péter
0kLeve[es építészmérnök, az É14I Kht. tudo-

important milestone. Two factors

mányos főmunkatáÍsa. 1979-1'993. között

contributed to the fact that Nationa[ Fire Protection Regulation, upon

to n- és Vasbetonipa

the issuance of Decree 912008.

(Il, 22.)

öTM, came into force.

ri

a Be-

lvlűvek fejtesztrímérn öke

Vott. 1994-tőt do[gozik az Ét'.'tI-ben' ezen be[ü[
1'gg

4_1'9gg között

Épütetszerkezeti Tudományos

0sztáLyon, 7999-2006 között

a

TrízvédeImi Tudo-

mányos osztályo!, majd 2006 óta az Épütetszen

kezeti Tudományos 0sztáLy mUnkatársa.

éghetőségicsoportokba sorolták (A1, A2
,,nem éghető'', 81 ,,nehezen éghető'', B2

,'közepesen éghetó", BJ ,,könnyen éghetó''). Ezektól a szabványoktól jelentős
mértékbeneltérnek azMSZ EN vizsgálati
szabványok, így n1ncs átjárhatóság' a két
osztáIyozásl rendszer kozön. Ez alól kivétel az A1 osztály, illetve csoport, aho1
bizonyos (pé1dául éghetó komponenst
egyáltalán nem taftalmazó) anyagok esetében az azonosság lehetséges.

Épületszerkezetek

Az épületszerkezetek tűzvéde1mi osztályának meghatározása (a jelölésűk
azonos az épitésianyagokéval) az al_

kotóanyagaik tűzvédelmi besoro1ásának
figye1embevételével, illetve a szerkezeteknek a tűzáIlősági vízsgálatok során
megismert vise1kedése alapján tör1énlk.
Bár az épúletszerkezetekűj oTsZ szerinti
osztáIyba sorolásának elveí hasonlóak a
2/2002' (I' 23') BM rendelet éghetőségi
csoportba sorolásl elveive1, de az A1' osztály, illetve CsopoÍt kivételével az épiletszerkezetek esetében sincs átjárhatóság a
két osztályozási rendszer közt. Az épületszerkezeteket ezenkívtr1 a tűzál\ósági
teljesítményjellemzőik és a t(tzáIlősági
határértékük alapján is osztáIyozzák' Mit

tíjzvéde[em
R90 azt jelenti, hogy
tűz esetén (úgynevezett

szabványos tűzhatást
feltételezve) a szerke-

(úgynevezett szabr_ányos tűzhatást feltéte-

kek, szerkezetek tűzvédelmi osztályának
és tűzáIlÓságt határértékénekaz'Ój 3TSZ
szerinti meghatározására' Hangsúlyozni
kell, hogy a tűzl,édelrni osztályba Sofoláshoz szinte minden estben szükségesek
az MSZ EN szabványok szerinti vizsgálatok, a tűzáIl(lsági határérték estében az
átértéke1éspedig nem mindig 1ehetséges.
llr-e nkor' a tíizáIlósági határérték megha-

lezve) a szerkezet

tározásáIloz is

zet (pé1dául teherhordó

pillét) legalább 90 percig megtartja teherhorcló képességét.Ttlváb-

bi pé1claként EI30 azt
jelenti, hogy tíiz esetén

(pé1-

dáu1 válaszfa1) 1egalább
30 percig megtanja tblrtonosságát és hószigete1ő képességét.

összehasonlítás
Az épületszerkezetek
korábbi MSZ 14800'1 és
az MSZ EN szabvánl.ok
szerinti tűzáIlősági ha-

tárértékvizsgálata sok
tekintetben hasonló. sót
egyes rész1eteiben (pé1c1ául

a normál

-

úrgl-ne-

vezett ISo 834-es túíztéri
görbe szerintl _ tÍízhatás
alkalmazásáb an) a z o nos
egymássa1. LJgyanakkor

1ényeges eltérésekis
mutatkoznak, pé1dáu1:
hőelemezésben. a tűztéri túlnyorr'rásban l'agr
az egyéb, például küla

ső tűzhatás alka1n-iazása

is jclent ez? Áz allbb| főbb teljesítményjcl1ernzííket kii1tjnböztethetjük meg:
R _ teherhordÓ képesség,
E - integritás,
I _ szigetclííképesség,
'sí-

-

sr'rgárzás,

M _ mechanikai hatás.
C _ ónzárÓdás,

S

füstáteresztés,

G _ ..koron'rtÍízze1" szetnL'leni ellenálló
képesség,
P va5. PH _ üzemképesség fcnntar1ása,
K _ tÍízvéclóképesség.
A tíízá11ósági határérték szabványos laboratÓriurni tűzáIlósági vizsgálattal, \ragy 2L7'
Eurococ1e szabványsorozatban található

sziniÍítsi módszerekkel meghatározott
'azon ( osztáIyozási) idótartam percben

kifejczr'e. ame11' 1 tűz keletkezésének
kezdetétól számítl'a az épiiletszer'kczet
egy vagy tobb tűzál1ósági teljesítrnényje1lemzőjének e1vesztéséig te1ik e1. Pé1dául

nagy a je1entósége, meÍt tömegesen ]elentkezik tgény az érvényesÉpítőipari
Műszakl Engecléllye1 rendelkező tcrmé-

tekintetében' Tor'ábbi
eltérésekr'annak az egyes tűzáIlÓságt
teljesítményjellemzők és azok alkalnazitsában. (Korábban ker'esebb tíizáIlőságl
teljesítményjellenző r'olt neqhatározr'a.

c. lrzok nrnr r oltak

l-e

ltLinte tr

r'

:r tLiz-

határértékmellett. )
Összefog1alva megállapítható. hogr- egl'
adott éptiletszerkezctnek a két eltéró
t'tlódszerre1 történő tűzíl1lóságihatárérték-l'izsgá1ata nagr- r'alószínííségge1más
á11ósági

eredményt ad' Lgr_enakkor bizonvos
esetekben kÖr.etkeztetni le1_ret az eg'vik
módszerlel r'izsgált szerkezet eSctÓl]en,
hogy a másík rnóc1szer szerint l.izsgá1r.a, milyen lenne a tűzáIlősági határénéke' Az ehhez szükséges összehirsonlítÓ
elemzést _ a vizsgálati rnodell leírását és
rajzair. a körtl1rnényeket. nregfigyelése'
ket és mérési eredményeket tartalmazó
jegyzőkönyv értékelésealapján - a tűzá1lósági vizsgá1atokban járt:rs szakember
r,éE]ezheti el' Ennek a 1ehetőségnekazért

e1 ke11

végezni MSZ EN

szerinti vizsgálatokat'
TÍízr-éc1e1rniszempontbó1 speciális épü1etszerkezetnek számítanak a tetőszigete1ések és a teÍőhéjazetok. Ezek osztályozás1 renc1je kir1só tűzhatásra bekövetkezó

tűzterjedési jellemzók alapján az MSZ

E\\' 118- szabr ánr- 1. vizsgá1ata (úrgyner'ezert .'nétnet n'ródszer'') szerint torténik.
Két osztáht ktilönböztet|ink rneg, ezek a
kÖr etkezők: B_',,, (t1) és F,"., (t1)' A ko-

rábbi nragr'ar szabr'ány alapján elvégzett
tÍízterjedésir'lzsgárlatok eredményei alapján nern r-égezhe tó e1 az ú) oTSZ szerinti
osZtál.Vba sorolás'

A műszaki fejtődés
_\

tűzr-édelem létesítésévelés használa-

tárr-al
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kapcsolatos mÍíszaki kövctelmé(I 23.) BM rendelet

nreket a 2i2002.

tartalmazta, amely az 1980-as ér'ekben
készítettMsZ 595 szabványsorozel _ Iénr'egében változtatás né1kü1i _ rende1et-

be foglalásával keletkezett' Megá1lapír
hatjuk, hogy e rendelet a túzvédelem és
az épitőipar 25 éwel ezelőtti műszaki
színr..onalát tükrözte . Az azÓte eltelt ldószakbzrn az ismelt műszaki megoldások
továbbfej1ódtek, újak szti1ettek, valalnint
olr-an építóanyagok, épü1etszerkezetek
tönreges alkalmazásáta kerrilt sor, ameh'ek korábban nem léteztek vagy csak

szÍíkkörben haszná1ták fel azokat.
A 1étesítmények, építményeklétesítésére, kialakítására, va1amint a létesítmények, építmények,gépek, berendezések,
eszközök és az anyagok használatára,
technológiák alkalmazására \ronatkoZó
tűzvéde1mi renclelkezéseket korábban
az _ elmúlt negyeclszázadban többször
móc1osított _ Országos Tűzvéclelrni Sza-

I> áIy zat (OTSZ) tarÍalmazÍa'
Az (li oTSZ lényegében a 2/2002 (L 23.)
BM renclelet és a r'égi oTSZ egységes c1o-

kumentumba va1ó foglalásával és átfogÓ
korszeríísítéséveljött 1étr'e.
('I{aL'etkező 5ztjl?l1.t.nkban bemutdtiLtk

az új oTSZ Jbl-

ePítésétés nébcin1.lőbb sajatosagót.)

2OO8/decenber bautrend

