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Egy hűtőszekrény meghibásodása miként 
vezethet a tagállamok és az EU tűzvédelmi 

szabályozásainak az átgondolásához?

Minden szabályozás annyit ér amennyit betartanak belőle!

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad
=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivk-3un77hAhWCJlAKHbb-
BGIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fallworldreport.co
m%2Fcategory%2Fworld-
news%2Fpage%2F333%2F&psig=AOvVaw1YS8opfJrQGTi
J0o12Us0Z&ust=1554735673219309

https://www.dailymail.co.uk/news/article-
4634612/Video-shows-British-style-fridge-
flames.html



Grenfell Tower – idő tabló
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24 emelet
120 lakás 

Építés éve: 
1974

Felújítási 
program: 

2012

Felújítás 
befejezése: 
2016. július

Tűzeset:
2017. június 14.

https://www.theconstructionindex.co.uk/news/view/rydon-lands-10m-tower-block-refurbishment
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https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/evidence/dr-barbara-lanes-expert-report
The illustration is from Dr. Barbara Lane Phase 1 Report – Section 8.6 (Figure 8.8)



Grenfell Tower külső homlokzat – felhasznált anyagok

https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/evidence/dr-barbara-lanes-presentation



https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/evidence/dr-barbara-lanes-presentation



https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/evidence/dr-barbara-lanes-presentation



https://www.grenfelltowerinq
uiry.org.uk/evidence/dr-
barbara-lanes-presentation



https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk
/evidence/dr-barbara-lanes-presentation



https://www.grenfelltowerinquiry.org.u
k/evidence/dr-barbara-lanes-
presentation



https://www.dailymail.co.uk/news/article-
4605324/How-Grenfell-Tower-fire-unfolded-
15-minutes.html



Horizontal fire spread – vízszintes tűzterjedés
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https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/evidence/dr-barbara-lanes-presentation







https://www.cibsejournal.com/general/time-for-change-grenfell-tower-evidence/

https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/evidence/dr-barbara-lanes-presentation

Hő és füstelvezetés

Tervezés, méretezés – tűz egy szinten keletkezik
A hő és füstelvezető rendszer több szint védelmét nem volt képes ellátni!

Tanulság: Tűzvédelmi előírások 
alapján a feltételezés lokális tűz 
volt, nem teljes épületre kiterjedő 
tűz. A menekülési útvonalak 
emiatt nem voltak biztosítottak!



72 áldozat, 67 sérült



Megközelítőleg még 40000 lakó lakik hasonló homlokzat burkolatú épületben

UK szerte széles körben találhatók az épületekben olyan tűzgátló ajtók melyek nem 
voltak megfelelőek a Grenfell Tower tűzénél

– 2018 novemberében a kormány a katasztrófára 
válaszul megtiltotta az éghető anyagok 
beépítést, beleértve az ACM burkolatot is a 
homlokzatokon a sokemeletes lakóépületekben. 
(18 m feletti lakó és nevelési épületek) 
Elrendelték az építési előírások felülvizsgálatát!

A tilalom azonban nem vonatkozik 
visszamenőleg olyan épületekre, amelyek már 
rendelkeznek ilyen burkolattal.

Tavaly a kormány beleegyezett abba, hogy egy 
400 millió font értékű alapot hozzon létre a 
szociális szektor tulajdonosai számára az ACM 
burkolat eltávolítására.

Egyes biztosítótársaságok világszerte 
abbahagyták az azonos típusú anyagokkal 
burkolt toronyházak biztosítását, ami a tűz gyors 
terjedéséhez vezetett a londoni Grenfell-
toronyban, amely 72 ember halálát okozta.



https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bienkowska/announcements/fire-safety-buildings_en

„Az épületek tűzbiztonságát a tagállamok szintjén szabályozzák. Ez annak köszönhető, 
hogy a helyi adottságokban jelentős különbségek vannak az EU-országok között.

Az EU-nak csak akkor kell fellépnie, ha a tagállamok nem tudják kielégítően elérni a 
tűzbiztonsági célkitűzéseket.

A Bizottságnak nincs meggyőző bizonyítéka arra, hogy a nemzeti szabályozások nem éril
el ezt a célt.

Ezért úgy vélik, hogy nem indokolt, hogy a Bizottság uniós szinten szabályozza az 
épületek tűzbiztonságát.



A jelenlegi szabályok szerint az EU 
szerepe annak biztosítása, hogy az 
építési termékek forgalomba 
hozatala ne ütközzön akadályokba.

Ennek érdekében az EU közös 
vizsgálati módszereket határoz meg 
az egyes termékekre, nem pedig 
biztonsági követelményeiket.

Gazdasági érdek – termékek 
szabad áramlása

Gazdasági érdekek –
szabványosítás – gyártói 
érdekcsoportok - kompromisszum



Az Európai Bizottság 2017-ben létrehozta a Fire Information Exchange Platform (FIEP)-t , 
hogy megkönnyítse a tagállamok és az érdekeltek közötti információ- és legjobb 
gyakorlatok cseréjét az épületek tűzbiztonságával kapcsolatban.

EU létrehozta a Fire Information Exchange Platform (FIEP)

A 2019. február 27-i találkozó plenáris ülés volt, amelyen a tagállamok és az érdekelt 
felek aktualizálják a különböző PT-ket, de tájékoztatást is kaptak más dokumentációkról, 
mint például az EU homlokzati vizsgálati módszeréről.
Munkacsoprotok munkájában:
Az 1., 2. és 3. fordulóban elért eredmények nem voltak lenyűgözőek a tagállamok 
részvételének hiánya miatt.
A tűzbiztonsági mérnöki PT4 ez év júliusában kezdődik.
A PT5 idén pályázatot indít.

Munkacsoportok

PT1: Tűzesetek tapasztalatainak a cseréje.
PT2: A szabályozási megközelítések új kockázatok és 
magas épületek.
PT3: Tűzmegelőzési, tűzvédelmi elvek alkalmazása.
PT4: Tűzvédelmi mérnöki megközelítés az építési 
előírásokban.
PT5: Közös terminológia és tűzstatisztika.

2018-ban at 1, 2, 3 munkacsoportok találkozóira 
került sor



https://publications.europa.
eu/en/publication-detail/-
/publication/81b91f55-af69-
11e8-99ee-
01aa75ed71a1/language-en

BS 8414 vagy DIN 4102-20 vagy alternatíva?

Harmonizált homlokzati vizsgálati szabvány







4 Vote for the Commission’s proposal: Austria, UK, Germany, Estonia, 
(Switzerland) + European Aluminium, PU Europe, EUMEPS, Modern Building 
Alliance

18 Votes for the alternative method: Cyprus, Hungary, Belgium, Latvia, Czech 
Republic, Denmark, Spain, Finland, France, Italy, Lithuania, Netherlands, 
Poland, Sweden, Slovakia, Croatia, Slovenia, Romania (and Norway) + 
EURIMA, EAACA, MIMA, Fire Safe Europe.

3 Abstentions: Portugal, Ireland, Málta

No information on:, Bulgaria, Luxembourg, Greece





A tagállamok válaszai a COM kérdőívre:

„Az elmúlt két évben módosították e vagy tervezik 
megváltoztatni a tűzvédelmi szabályozásokat?” 
Kérdésekre adott válaszok alapján egyértelmű a 
tendencia, megtették vagy tervezik.

Szálas szigetelések szakmai szervezetei

Hab szigetelések szakmai szervezetei

Releváns értékelése a statisztikáknak?



Szabványosítási nehézségek

A termékfejlesztések messze megelőzik az értékelésre, alkalmazásra vonatkozó 
szabványokat.

A szabványosításban gyártói érdekek és erő dominancia jellemző – kompromisszum

A termékek szabad áramlását nem lehet korlátozni, ha annak valamely teljesítményét 
megfelelő módon tanúsították. Felértékelődnek a nemzeti szabályozások és a tervezői 
felelősség. Nő a piacfelügyeleti esetleges korlátok szerepe.

A Large Scale tesztek költségessége okán számos helyen ahol indokolt lenne a valós 
méretű tűzteszt nem készülnek és nem kerülnek előírásra valósághű méretű 
tűztesztek.

Az általános tűzvédelmi osztály vizsgálatok, nem mindig fejezik ki az építési termék, 
szerkezetek valóságos tűzben mutatott valós veszélyét.

A szabványok a kivitelezési nem megfelelésből fakadó kockázatokat nem tartalmazzák.

Egyes termékekre vonatkozó alkalmazási szabványok nem foglalkoznak a 
tűzvédelemmel, ez megtévesztő lehet a felhasználók számára. Pl. MSZ 7573, MSZ 7574 



Fontosak és iránymutatók a vizsgáló intézetek független kutatásai

BRE: Behaviour of thermal rehabilitated façades in case of fire

https://www.bre.co.uk/filelibrary/pdf/rpt
s/partb/CAVITY_BARRIERS_REPORT.pdf

https://www.structuresinfireforum.com/sites/structuresinfi
reforum.com/files/attachments/freestyle-
page/20170630/OL-
%202017_%20BRE%20Behaviour%20of%20facades%20in%
20fire.pdf

Következtetések:

- Éghető anyagok használata a 
magasépületek homlokzatán lévő 
rendszerekben növeli a tűz terjedésének 
kockázatát

- A homlokzatok valódi viselkedését csak 
valós méretű tesztekkel lehet vizsgálni

- Szükség van harmonizált európai Large
Scale tesztelésre a homlokzati rendszereknél

- A függőleges tűz terjedésének kockázata a 
homlokzaton csökkenthető megfelelő 
tervezési megoldásokkal - tűzvédelmi 
akadályokkal, gátakkal

- Egy új, összetett tűzvédelmi gátak 
teszteltek, és az eredmények azt mutatták, 
hogy a vertikális tűz terjedését  csökkentheti



https://www.grad.unizg.hr/images/50014277/Fire%2
0Protection%20of%20Facades.pdf

Horvátország



Többszintes épületek 
homlokzatának tűzvédelme 
https://www.bbri.be/homepage/download.cfm?lang=
en&dtype=publ&doc=FIRE_SAFETY_FACADES.pdf

Belgium



EPS ETICS Recommendations
Stone wool strips at each level

Ventilated Facade Recommendations
With metal flashing every two levels and mineral wool insulation 
only

https://www.isover.fr/sites
/isover.fr/files/assets/docu
ments/1532531630150_gu
ide_de_preconisations_fac
ade_ventilee_et_incendie.
pdf

https://www.isobox-
isolation.fr/sites/default
/files/medias/guide-
preconisations_etics-
pse_160414_hd.pdf

Franciaország



Lengyelország

https://www.ksiegarniatechniczna.com.pl/wytyczn
e-projektowania-ocieplenia-elewacji-budynkow-z-
uwagi-na-bezpieczenstwo-pozarowe-sitp-wp-03-
2018.html



Kockázatértékelés a homlokzati kialakítások alapján
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https://www.nfpa.org/~/media/97A06ADCB4D34B2DB40B6EDD8CF2C63A.pdf
https://www.nfpa.org/~/media/8EB55D9E592E4BD4A999AFF3D01BC7CF.pdf

Épület jellemzők
- teherhordó 
szerkezetek anyaga
- védelmi rendszerek
- épület magassága
- épület funkciója

Homlokzati gyújtóforrások 
elemzése



Figyelmeztet a legújabb tanulmány 17 hónappal a 

katasztrófa után, hogy rákot okozó vegyi 

anyagokat és más potenciálisan káros toxinokat 

találtak a Grenfell-torony közelében a tűz 

hulladékaiban és a talajmintákban, amelyek 

komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek a 

környező közösségre és a tűzvész túlélőire.

Környezetszennyezés, mérgező, 
rákkeltő anyagok
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https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S00456
53519305995?token=F84C1F468C373416655E
457019FC4DA9884407DB9F464388A03CA4D8
EF6B5A67FC589C55BE3B446654D775A87328
AD17

https://www.theguardian.com/uk-
news/2019/mar/28/grenfell-toxic-
contamination-found-in-nearby-homes-and-
soil



CPR rendelet újra gondolva?

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27346

A Bizottság felkérte az egyes tagállamokat, 
amelyekről a tanulmány megállapította, hogy 
rendelkeznek a füst toxicitásra vonatkozó 
rendelkezésekkel, hogy adjanak részletes 
tájékoztatást rendelkezések pontos tartalmáról, 
azok végrehajtásáról.
A Bizottság elemzi a kapott válaszokat annak 
érdekében, hogy eldönthesse a következő 
lépéseket.



Fenntarthatósági célok

EPBD – EED célok elérése 
és a tűzvédelem kérdései

http://ensz.kormany.hu/a-2030-
fenntarthato-fejlodesi-keretrendszer-
agenda-2030-



https://firesafeeurope.eu/

Fire resilience plays an important role in achieving a number of 
Sustainable Development Goals. If a building is not fire resilient, it can 
lead to considerable environmental, economic and social impacts.



Új szimulációs és esemény rögzítési technikák kidolgozása 3D digital model

https://www.dailymail.co.uk/news/article-5526375/Grenfell-Tower-inferno-recreated-3D-digital-model.html

https://www.gold.ac.uk/news/grenfell-tower-investigation/



Video



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

Lestyán Mária 

építésztervező szakmérnök

ROCKWOOL Hungary Kft.     
Szakmai kapcsolatokért felelős igazgató

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség 
titkár, vezetőségi tag

A1 Hőszigetelőanyag-gyártók Egyesületének elnöke

+ 36 30 474 1702  
maria.lestyan@rockwool.com


