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IV. Ventor- Minimax konferencia

A hő-és füstelvezetés 
valamint a 

beépített oltóberendezések 
együttműködése



Versenyfutás az idővel!



A védelmi célok és védelmi szintek, valamint a hozzájuk rendelt eszköz- és 
feltételrendszerek összessége.

1.- Mi az építészeti tűzvédelmi koncepció?

2.- Mit tartalmaz az építészeti tűzvédelmi koncepció?
Az élet- és vagyonvédelmi célok és 

ezek parametrizált szintjeinek meghatározását 

a hozzájuk rendelt passzív tűzvédelmi megoldásokat

és az aktív tűzvédelmi berendezések összehangolt együttműködését

az átgondolt tervezéstől 

a megfelelő kivitelezésen át egészen a 

biztonságos üzemeltetésig

a rendelkezésre álló tűzoltó-beavatkozási peremfeltételek figyelembe vételével.
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Prológus:
„Historia est magistra vitae” avagy a „Tűz a tűzvédelem tanítómestere”



Magyar szabályozás szerint?

A tűzvédelmi jogszabályok: 

- kötelezőek és általánosan alkalmazandók 

A szabályozás rendje:

hierarchikus – alsóbb szintű jogszabály nem 
lehet ellentétes felsőbb szintű 
jogszabállyal. 

Felépítése

- Tűzvédelmi törvény

- Kormányrendeletek

- Miniszteri rendeletek (OTSZ)
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Hierarchia


Milyen esetekre vonatkozik?

Hatálya

a) tárgyi – a tűzvédelemre kiható valamennyi 
tevékenység, kivéve a bányák földalatti része … stb.

b) területi – Magyarország 

c) személyi – természetes és jogi személyekre

d) időbeli – mikortól

A törvény hatálya alá tartozóknak a 
jogszabályokban, szabványokban, hatósági 
előírásokban meghatározottak szerint kell 

teljesíteni.
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Mit kötelező betartani?
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1996. évi XXXI. törvény 3/A. §.
(1) Az OTSZ meghatározza a tűzvédelmi 

követelményeket, az elérendő biztonsági szintet.

(3) Az OTSZ-ben meghatározott biztonsági szint 
elérhető

a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával

b) a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott 
műszaki megoldások, számítási módszerek 
alkalmazásával, vagy

c) a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti 
szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, 
ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.



Korszerű szabályozás
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1. OTSZ a tűzvédelmi követelményeket és az 
elérendő biztonsági szintet szabályozza. 

2. Szabványok a termékek osztályozását, vizsgálati 
és termékkövetelményeit tartalmazzák.  

3. Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek az OTSZ-ben 
meghatározott biztonsági szintnek megfelelő 
műszaki megoldásokat, számítási módszereket 
tartalmazzák.

Ezek betartása kötelező mindaddig, amíg a tervező, szakértő, alkalmazó 
nem talál ki a szabványokban vagy a tűzvédelmi műszaki irányelvekben 
szereplőktől eltérő megoldást, s a tervező, szakértő, alkalmazó igazolja, 

hogy az általa kidolgozott megoldás a szabványban vagy TvMI-ben 
szereplővel azonos biztonsági szintet nyújt.
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Eltérési 

engedély

Védelem Katasztrófavédelmi Szemle, 2017/1, 32.old.

Eltérni? Mitől? Hogyan?



OTSZ prioritásokat állapít meg a védelmi célok között és 

ennek megfelelően megjelöli a tervezési alapelveket. 

A tervező ezekhez az alapelvekhez igazíthatja:

a védelmi szinteket a védelem eszközeit. 

A fő célok meghatározása után a részcélok 

(védelmi koncepció + pl. füstelvezetési koncepció), 

megoldási lehetőségek  - TvMI

termékkövetelmények vagy termékek meghatározásával 

jut el a megvalósításig. – Szabvány MSZ EN 12101 és CPR

Védelmi célok és tervezési 
alaplevek  - tűzvédelmi tervező



Védelmi célok
Az életvédelmi célok
a) a veszélyeztetett személyek menekülésének, 

mentésének biztosítása,

b) a menekülés és a mentés során az életfeltételek 
biztosítása,

c) a tűzoltói beavatkozás résztvevőinek védelme és

d) a tűzoltói beavatkozás feltételeinek biztosítása.

A tulajdonosi értékvédelmi célok
a) a működés, üzemelés folyamatosságának fenntartása,
b) a tulajdon, raktárkészlet, állatállomány védelme,
c) az eszközök, berendezések védelme, 

működőképességük fenntartása,
d) a piacvesztés elkerülése és
e) a tulajdonosi, biztosítási, üzemeltetési költségek 

optimalizálása.



Tervezés – szaktervezés helye
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•

• szaktervezés: 
jelző, oltó, hő- és füst, hangjelzés



Mi az alapfeladat?
A menekülés, mentés életfeltételeinek 

+ 
a tűzoltói beavatkozás feltételeinek 

biztosítása.

A szabályozás a tervezői felelőségre 
épít.

Nagy épületeknél tűzvédelmi 
koncepcióalkotás szükséges.

Tűzvédelmi koncepció
„A védelmi célok és védelmi szintek, valamint 

a hozzájuk rendelt eszköz- és 
feltételrendszerek összessége.”



Melyek a tűzvédelmi koncepció elemei?
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Tűzmegelőzés

Tűzoltás

Hő- és füstelvezetés

Az épület kiürítése

Tűzfelismerés

Tűzterjedés korlátozása

Tűzfejlődés 
megakadályozása

I.

II.

III.

IV.

(FVLR)

Ha ebből 
kiragadunk 
egy elemet, 
nem jutunk jó 
eredményre,
mert a másik 
összefüggésre 
is figyelnünk 
kell.

Tűzoltás



Összefüggések rendszere
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A védelmi célok rizikófaktorok feltárása megfelelő tűzvédelmi koncepció

(Schubert, K.H. 80-as évek)



Aktív tűzvédelmi rendszerek együttműködése
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(Vfdb)

A szakági tervezés 
koordinációja a 

leggyengébb pontunk.

Aktív tűzvédelmi rendszereknek szerepe nő.

Hatékony együttműködés feltétele:

tervezés és jó kivitelezés

Gyors tűzkorlátozás alapmegoldása:
•tűzoltói beavatkozás
•automatikus oltóberendezés
•a kettő kombinációja

HFR 
•méretezését
•berendezés-technikai részleteit 
(pl. az aktiválás módja) 
a teljes védelmi koncepcióhoz 
és az épület egyedi rizikóihoz kell igazítani.



Egyeztetések a tervezők között

1. Előzetes egyeztetés a tervezett koncepcióról

2. Munkaközi anyagok átnézése, észrevételezése 

3. Hely igény – építészeti / beruházói szempontok

4. Tartószerkezet – kiváltások / rögzítések 

5. Gépészeti, villamos, szakágak részére adatszolgáltatások

- Biztonsági tápforrás szükségessége

- Tervezett tűzvédelmi fogyasztók (biztonsági világítás, 

füstelvezetés/füstmentesítés, nyomásfokozó stb.)

- Gépészettel megoldandó füstelvezetés, légpótlási 

feladatok a szükséges légmennyiségekkel

6. Beépített jelző és oltóberendezés tervezőkkel (kialakítás, a 

berendezések együttműködése) 

7. Füstelvezetés és szellőztetés rendszereinek meghatározása 

Tervezői együttműködési 
mátrix – építész prioritás!



Késleltetni vagy nem?
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Késleltetés /idő Füstfejlődés HFR-rel Füstfejlődés HFR nélkül
5 perc automatikus 100 % viszonyítási pont 312 %
10 perc vagyonőri ellenőrzés 145 % 467 %
Tűzoltóság nyit 15 – 20 perc 278 % - 340 % 523 % - flashover

Késleltetés életvédelmi cél megsemmisülése 

Következményei: a belső téri tűzoltás lehetetlen

flashover, az épület összeomlik.

Obuhov



HFR és spinkler együttműködése
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Számos esetben érvként elhangzik:
• A sprikler által lehűtött füstgázok megakadályozzák a termikus feláramlást.
• A HFR hőkioldó eleme a sprinkler hűtőhatása miatt késik.
• A HFR akadályozza a sprinklert a tűz és az oxigén kiszorításában.

Valós tüzek, tesztek során ezek az érvek nem igazolódtak. 
A kombinált megoldás előnyei igen! A sprinkler helye 

a tűzhöz képest
HFR-el HFR nélkül

A centrumban 139 sec 140 sec
3 méterre 334 sec 344 sec

3 – 6 méterre 367 sec 405 sec
6 – 9 méterre 420 sec 437 sec

Füstgázhőmérséklet (oC)

idő (s)

A kísérletek megállapítása: 

a célzott füstelvezetés a sprinklerezett és 
a védelem nélküli terekben is 
nélkülözhetetlen, 

a hő-és füstelvezető kialakításánál a 
sprinkler funkciót figyelembe kell venni

Nincs lényegi különbség: de sprinklerek
kioldási ideje HFR jelenlétében gyorsabb

x x x x
93 oC

0 m
3 m

6 m

9 m

(Covelli: sprinklereknél mért 
hőmérsékletek a tűfészektől 
való távolság függvényében) 

(Covelli: sprinklerek kioldási ideje HFR jelenlétében)



Jelző - Hő-és füstelvezető és Oltóberendezés együttműködése
Sprinkler egyedül Jelző, HFR és sprinkler együtt

(Gerd Jung)

Lényegi megállapítás:

•a sprinkler a tűzterjedést meggátolja, 

•csökken a hőmérséklet, tehát a vagyonvédelemben 
kiváló!

A füst azonban intenzíven fejlődik, sőt a gőz a 
füstgázokat lenyomja a padozat közelébe. 

Márpedig itt van a menekülési útvonal, és az értékes 
berendezések is itt vannak. 

Tehát az életvédelem és a füstre érzékeny 
berendezések védelme ezzel nem megoldott.

Lényegi megállapítás:

Jelző, HFR és sprinkler együtt alkalmazva a füstfejlődés 
csökkentésében hozott látványos eredményt. 

A megoldás itt: a gyors füstérzékelés, a jelző által indított 
automatikus füstelvezetés, majd a spriklerek aktiválása.

Ennek következtében:

•Füst és égésgázok eltávolíthatók, menekülési, mentési 
útvonalak járhatók (jelző riaszt).

•Az épület termikus terhelése drasztikusan csökken, a 
füstkötények behatárolják a füstterjedést.

Eredmény:
1. Életvédelem + tűzoltói beavatkozás biztosított

2. Sprinkler korlátozza a károkat – értékvédelem



Rendszer 
elemei

Hő- és füstelvezető 

Szerkezet: tető / homlokzat  

Berendezés: ventilátor / légcsatorna / 
csappantyú

Füstszakaszolás 
fix / mobil

Frisslevegő utánpótlás
Szerkezetek: automatikusan nyíló 

ablakok / ajtók / kapuk /zsaluk, 
Berendezések

Távműködtetés
mechanikus
pneumatikus
elektromos

Nem elég a kupolát nyitni! – RENDSZER, amely más rendszerekkel is 

együttműködik



Mit kell figyelembe venni?
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89.§ (5) Beépített tűzjelző berendezéssel védett helyiség hő és füst elleni 
védelmének eszközeit a beépített tűzjelző berendezésnek vezérelnie kell. 
89.§ (6) Beépített tűzoltó berendezéssel ellátott helyiségben a beépített tűzjelző 

berendezés általi vezérlést a tűzoltó berendezés hatékony működését nem 
korlátozó módon kell biztosítani.
163. § (1) A beépített tűzjelző berendezést a rendeltetéshez kapcsolódó védelmi 

jelleg, továbbá e rendeletben előírt védelmi szint szerint kell megtervezni.
(3) Teljes körű védelmet kell biztosítani
a) a közösségi rendeltetés esetén új épületekben,
ca) az építményben tartózkodók biztonságának érdekében,
cb) a tűzoltóság vonulási távolságára tekintettel vagy
cc) a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében
a tűzvédelmi hatóság előírja.
166. § (1) A beépített tűzoltó berendezéssel védett helyiségben vagy közelében –

sprinkler- és vízköddel oltó berendezések kivételével – fel kell tüntetni
a) – ha kialakításra került – a kézi indítási, tiltási lehetőségeket,
b) a víztől eltérő oltóanyag nevét és élettani hatását,
c) ha van késleltetés, a késleltetési időt, stb.

Ezek sokszor egymásnak ellentmondónak tűnnek!



Mi a feladat? - ESFR
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Tűzvédelmi koncepció + Tervezői együttműködés –
a koncepció felelőse az építész tűzvédelmi tervező

A késleltetés nem ördögtől való! – csak megfontoltan

MSZ EN 12845:2015 P6. melléklet: ESFR sprinkler
működtetése beavatkozók által kézi nyitással 
engedhető meg. = késleltetés

Az ESFR sprinkler rendszerek gyors reagálásához a 
hőmérséklet felfutásra van szükség, annak 

érdekében, hogy a tűz kezdeti fázisában nagy 
mennyiségű vizet juttassanak védett felületre.

A kérdés az időtényező!



Késleltetés:mennyit, hogyan?
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Tűzjelzőre azonnali indítás – ESFR-t gátló tényező

1- Tűzjelzőre időbeli késleltetés? 
Pl. 5 – 7 perc (OTSZ 166.§ (1) c.)

2- Hőmérsékletre 
Pl. ESFR 68°C, RTI<50;, RWA 141°C, RTI>80 
(VdS 2815 : 2001-03 (01)

Pl. ESFR 74°C, RTI<50;, RWA 140°C, RTI>80 
(APSAD R17 2002)

3- Kiérkező tűzoltóra 
Pl. Nyugat európai követelmény 10 perces 

kiérkezés, erre épít az MSZ EN 12845:2015 

Önműködő és automatikus nyitás – mi a 
különbség?

Nálunk mit jelent ez?



Késleltetés:mennyit, hogyan?
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Tűzjelzőre azonnali indítás – gátló tényező?

Önműködő automatikus nyitás 
– mi a különbség?

Egy füstelvezető nyílik
(frisslevegő?)

- thermoautomata-

Egy szakasz nyílik
+ frisslevegő is

- tűzjelző-

Tűzjelző kontra személyes meggyőződés?

együttműködés



Kiérkezési dő – Nálunk mennyi lesz a késleltetés?

1. Irányított tűzterjedés

4. Késve korlátozott égés

3. Késve irányított 
tűzterjedés

Tűzoltók kiérkezése
15 - 40 perc

2. Korlátozott égés

tűz keletkezés

tűz észlelése

tűz jelzése (112)

jelzésfelvétel

riasztás

vonulás

kiérkezés
felderítés
szerelés, előkészítés

Aut. tűzérzékelés
Aut. tűzátjelzés

Hő- és füstelvezetés

Beép. oltóber. ind.

HFR (késleltetett)

Beép. oltóber. ind.
(késleltetett)

életmentés,
beltéri beavatkozás

magasból mentők                          
kiérkezése

kültéri beavatkozás
cél: szomszéd épület védelme, 
oltás



Versenyfutás az idővel!
Tűzoltóságok úthálózatra vetített 10, 15, 20 és 25 perces ellátási területei

Védelem Katasztrófavédelmi Szemle, 2017/2, 39.old.



Mire terveztünk?
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1.,  Adott mennyiségű és minőségű (tűzterhelésű) 
anyagra

2.,  Az idők során ez változhat (vagy már a tervnél is)

3.,  Ami változatlan a kiérkezési idő.

Tűzesetek, valós léptékű tűztesztek, és szimulációk 
szerint 

a tűzoltóság vonulási távolságára tekintettel kell 
lenni. 

10 – 30 perc után a tűzoltóság beavatkozási feltételei 
a leáramló füst miatt nem biztosítottak.



Mi az eredmény?
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A tűzoltó csak kívülről, kötött sugárral tud beavatkozni
A hőkamera kicsit segíthet, de a polcok és a kötött sugár miatt 

az oltási hatékonyság minimális

A tűzoltó csak kívülről, kötött sugárral tud beavatkozni
A hőkamera kicsit segíthet, de a polcok és a kötött sugár miatt 

az oltási hatékonyság minimális

A tűzoltó csak kívülről, kötött sugárral tud beavatkozni
A hőkamera kicsit segíthet, de a polcok és a kötött sugár miatt 

az oltási hatékonyság minimális.



Epilógus
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1. A szabványok a rendszerek közötti együttműködést nem kezelik. 
Ez az építész tűzvédelmi tervező feladata.

2. Mint látható több szempontot kell mérlegelnie. Ha egy elemet 
kiemelünk, módosul a védelmi koncepció.

3. A fő prioritás az életvédelem és a tűzoltói beavatkozás 
feltételeinek biztosítása.

4. A rendszer bármely elemének változása hatással van az egészre. 
Különösen az aktív tűzvédelmi rendszerek együttműködése 
fontos.

5. HFR és spinkler együttműködése hatékony! A HFR késleltetése 
ESFR sprinklernél is csak tervezett lehet!

6. Tervezés, kivitelezés, karbantartás, tűzvédelmi szabályzat, 
működtetés, tűzoltási és műszaki mentési terv, tűzoltói 
beavatkozás a teljes folyamat. A tűzvizsgálati és tűzszimulációs 
tapasztalatokat be kell építeni a tervezési gyakorlatba.
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