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Komplex szemlélet – rendszerelvű gondolkodás 
szükséges, az új technológiák, tervezési módszerek 
megfelelő szintű ismerete és alkalmazása mellet!
A szakmai tudás folyamatos fejlesztése elengedhetetlen!

https://www.facebook
.com/balticfireforum/





https://www.buildinganddecor.co.za/fire-protection-balancing-safety-and-savings/

Marco Antonelli, 

Promat

“Case: collapse of Twin 
Towers. Fire engineer’s 
perspective”

Fire is complex and fire protection 
is complicated. Henry Louis 
Mencken has put it wisely when 
he said: “For every complex 
problem there is a solution that is 
clear, simple and . . . wrong.”

“The reality is that there are no 
simple solutions. One has to 
accept that it is complex and it 
is up to us to find the best 
solution,” Antonelli concludes.



„A tűzvédelem területén hiba egyszerű válaszokat keresni egy komplex 
„probléma” megoldására. A komplex feladatok, komplex szemléletet és 
komplex megoldásokat igényelnek!”











Képek forrása

http://911research.wtc7.net/mirrors/guardian/WTC/WTC
_ch2.htm

https://www.youtube.com/watch?v=XpfDkL-vFdk

http://911research.wtc7.net/mirrors/guardian/WTC/WTC_ch2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=XpfDkL-vFdk


WTC A tűz nagysága és a tartószerkezetek károsodása a repülőgép becsapódása okán nem kellett 
volna, hogy a tornyok összeomlását eredményezzék. 
Az első 5 perc után egy normál cellulózos tűz volt, körülbelül 600 ° C vagy 700 ° C hőmérsékleten.

Véleménye szerint 2 alapvető ok vezetett a teljes megsemmisüléshez. Az épületben gyakorlatilag nem 
voltak megfelelő tűzszakaszolások, mivel az építés évében a szabályozások a sprinkler rendszerek 
alkalmazása esetén ezt lehetővé tették, a másik ok a homlokzat és födémek csatlakozási pontjainak 
gyengesége. A tűz és az összeomlás elemzése alapján hangsúlyozta, hogy a tartószerkezeti és 
tűzvédelmi tervezőknek valamint az építészeknek együtt kell működniük. Meg kell találni a szerkezeti 
kapcsolatok gyenge pontjait!

Az acél tartószerkezetek tervezésénél kiemelten fontos a kritikus hőmérséklet helyes meghatározása 
ahhoz, hogy a megfelelő védelem megtervezésre kerülhessen. A védelem és szerkezettervezésnél 
figyelemmel kell lenni az alkalmazott anyagok karbantartási és ellenőrzési kötelezettségeire is, a 
beépítési szituációtól függően. Az ellenőrző méréseknél a minimumot kell ellenőrizni és nem azt, 
hogy átlagban meg van e a megkívánt vastagság.

A tartószerkezeti elemek és a tűzvédő anyagok viselkedésének elemzését valóságos tűz 
körülmények között kell vizsgálni, a kapcsolatok, kötések és gyenge pontok elemzése mellett. A 
teljes komplex rendszert kell elemezni és ellenőrizni, nem csak az egyes szerkezeti elemeket. 
Tervezzünk robosztus, tartalékokkal bíró szerkezeteket!



Egyik legnagyobb hiba, ha a tűzvédelmi anyag hővezető képességét 20 ° C-on megállapított lambda-
értékkel veszik figyelembe, vagy nem megfelelő számításból vagy szabványból használják. 
"Időnként nagy a kísértés a legkedvezőbb adat használatára, de nem választhatjuk meg, amit szeret, 
hanem azt kell választanunk, amit szüksége van" - figyelmeztet. "Egy hiba végzetes lehet, és
megbocsáthatatlan.„

"A tervezés során, ha a 
számításokat helyesen végezzük
el, mindig tökéletes egyensúly áll
fenn a minimálisan elfogadható
védelmi szint és az acélcsökkentés
maximális szintje között, ami
lehetséges költségmegtakarítást
eredményez" -



Passzív vs aktív tűzvédelem, két téves elképzelés

A passzív és az aktív tűzvédelemmel kapcsolatban két alapvető félreértést emel ki: 

1. A passzív tűzvédelem nem az aktív tűzvédelem alternatívája vagy ellentételezése. Együtt dolgoznak. 
Az aktív tűzvédelem, például egy sprinkler-rendszer képes az első fázisban egy kis tűz 
ellensúlyozására, de ha a tűz túl nagyra nő vagy tovább terjed, a passzív tűzvédelem képezi a 
második akadályt, a B. tervet.

2. Egyesek tévesen gondolják, hogy az aktív tűzvédelem az élet védelme, a passzív tűzvédelem pedig 
az épületek védelme. Ez nem igaz. A passzív tűzvédelem időt hagy az épület belsejében az emberek 
számára a biztonságos meneküléshez, lehetővé teszi a tűzoltóság számára, hogy beléphessen az 
épületbe, és ellenőrizze, hogy mindenki kijutott e, és védi az ingatlant is, mivel korlátozza a károkat.

“You have to find a way to protect what is necessary. In terms of cost, you don’t want to protect what 
is not necessary. Find the part of the building that is weak or where you may have a potential 
collapse, and invest time and money there,” Antonelli advises.



Teherhordó szerkezetek
Szerkezeti csomópontok

WTC 7 óra alatt összeomlott (Acél tartószerkezet, 
beton födém)

Grenfell Tower 24 órás tüzet követően is állva maradt 
(Beton tartószerkezet és beton födémek)

A tartószerkezeti elemek és a tűzvédő 
anyagok viselkedésének elemzését 
valóságos tűz körülmények között kell 
vizsgálni, a kapcsolatok, kötések és 
gyenge pontok elemzése mellett. 

A teljes komplex rendszert kell elemezni 
és ellenőrizni, nem csak az egyes 
szerkezeti elemeket.

Tervezzünk robosztus, tartalékokkal bíró 
szerkezeteket!

Jelenleg a tervezők határértékre 
terveznek! – Nincs tartalék a plusz 
terhek viselésére. 



Laimonas Dedura

Obo Bettermann

„Functional integrity of 
fire safety systems in 
Objects”

https://obo-bettermann.com/media/BSS_Brandschutzleitfaden_en.pdf

https://obo-bettermann.com/documents/Katalog_BSS_en_2016.pdf

http://www.darnistatyba.lt/elektros-tiekimo-sistemu-darbas-gaisro-metu-ar-islaikys-
loveliai-gaisro-apkrova/

„Minden tűzvédelmi 
rendszer olyan erős, 
mint a leggyengébb 
láncszeme!”



Ahhoz, hogy egy védelmi célú berendezés 
energiaellátást biztosító kábel (rendszer) el tudja látni a 
feladatát elsődleges cél, hogy megfelelő tűzvédelmi 
teljesítményű szerkezethez kerüljön rögzítésre a kábel. 



Fontos továbbá, hogy nem csak a fogadó szerkezet és a 
kábel tűzvédelmi teljesítménye lényeges, hanem a 
rögzítő és tartóelemeknek is a megkívánt ideig 
biztosítaniuk kell a kábelek rögzítettségét. 

Pl. kábeltálca esetén még a ráhelyezhető kábelek m2 
súlya is fontos lehet, a függesztések módjáról és az 
egymástól mért távolságáról nem is beszélve. Ezekre a 
szerkezetek utólag többlet súlyokat helyezni üzemeltetés 
során nem szabad! Ha pl. fa szerkezethez kell rögzíteni 
akkor a rögzítési mélységnél a tűz eseti beégést is 
figyelembe kell venni a tervezés során.



A rendszer elvű gondolkodás és tervezés kiemelten 
fontos, mely nagyban befolyásolhatja a védelmi célú aktív 
rendszerek működését. 

A tervezőnek minden olyan műszaki paramétert meg kell 
adni, terméket ki kell írnia a tervezés során, mely a 
rendszer működése szempontjából releváns. 

A kábelek tűzállósági teljesítményén túl az átvezetések 
lezárásaira, a kötődobozok, rögzítések, kábeltálcék stb. 
módjára, valamint a fogadó szerkezetek tűzvédelmi 
teljesítményének az ellenőrzésére is ki kell térnie.



https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Resources/Research-
Foundation/Symposia/2015-SUPDET/2015-papers/SUPDET2015Tihen.ashx?la=en

Henrik Johansson, 

Tyco

„Corrosion in 
sprinkler pipe work 
and alternatives 
preventing corrosion”



A sprinkler vezetékek korróziójának veszélyei: 

VdS kutatási eredmények: 50 %-os elzáródást már találtak 5 éves vezetéknél is Kaliforniában. Kutatás 
eredményeket mutatott be melyek szerint a nedves rendszerek esetében 25 éven belül 35 %-ban 
jelentkezik jelentőségteljes korrózió, míg a száraz rendszerek esetében már 12,5 év elteltével ez a 
szám 73 %. Kifejtette, hogy az oxigén milyen módon játszik szerepet a korrózió kialakulásában és 
milyen technológiák alkalmazásával pl. nitrogén generátor lehet ezek kockázatát csökkenteni. 
Természetesen a korrózió megelőzése még nem elégséges ahhoz, hogy a rendszer hosszú távon 
megfelelően működőképes maradjon, az ellenőrzésnek, karbantartásnak kiemelt szerepe kell hogy 
legyen.









https://www.qrfs.com/blog/191-guide-to-dry-sprinkler-
systems-part-7-nitrogen-dry-sprinkler-systems-fight-
corrosion/

https://ifpmag.mdmpublishing.com/the-problem-of-
corrosion-in-metal-fire-sprinkler-systems/

VdS irányelvek előírják, hogy a nedves rendszereket 
alaposan meg kell vizsgálni 25 év után, a száraz 
rendszereket 12,5 év után, és hozzáteszik, hogy az 
ellenőrzéseknek tartalmazniuk kell belső vizsgálatot 
endoszkóppal és a maradék falvastagság ellenőrzését 
ultrahangméréssel. Ez lazább, mint az NFPA ötévenkénti 
ellenőrzésekre vonatkozó ajánlása.

https://www.qrfs.com/blog/215-my-fire-sprinkler-pipes-
are-corroded-now-what/



Jingyan Zhou, 

Hong Kong University of 
Science of Technology

„Hilti’s innovative 
products and software 
of passive fire 
protection and 
simplicity of pre-
engineered solutions 
design“





A Hilti BIM / CAD könyvtárban megtalálhatóak a termékeik, beleértve a műszaki adatokat is, 2D 
formátumban és 3D objektumokként is.

Épületinformációs modellezés (BIM) forradalmasítja a tervezést és az épület teljes folyamatában.

A BIM egyszerűsíti a projektcsoportok (szakági tervezők) együttműködését és felgyorsítja az épületek 
általános tervezési és gyártási folyamatát. Az adatcsere és a csapatmunka a cégeken belül és a külső 
partnerekkel megbízhatóan és hatékonyan működik a jól szervezett BIM projektben.

Csökkenti a hibákat és a költségeket. A pontos 2D és 3D modellek nagy pontosságot biztosítanak a 
projektben. A tervezési hibákat, hiányosságokat és a lehetséges kivitelezési problémákat átláthatóbban és 
korábban lehet azonosítani.

A felhő elérésével gyorsítsa fel a csapatmunkát. A BIM felhőalkalmazásokkal a csapat valós időben működik 
együtt egy projekten. Jelentős időt takaríthat meg az egyeztetések tekintetében, valamint az építkezésre is 
gyorsan eljuttathatók az információk. 

A Hilti BIM / CAD könyvtárból 2D vázlatokat és 3D objektumokat helyezhet be közvetlenül az AutoCAD®, a 
Revit® és a Tekla Structure-ba. Tehát a legújabb részletekig integrálja a rendszermegoldásokat az 
épülettervezésbe.

Természetesen ez precíz tervezést és dokumentáltsági szintet és komplex szemléletet igényel minden 
szakági területen már a tervezés fázisában. 

A tűzvédelmi tervezők részéről elengedhetetlen, hogy ismerjék és alkalmazni tudják a modern kor 
számítógépes megoldásait. A tervező programok már nem vonalakban hanem szerkezetekben, összetett 
rendszerekben, csomópontokban várják el az adatszolgáltatásokat. A gyártók egyre szélesebb körben 
szolgálják ki a tervezői igényeket a BIM (Building Information Modelling) terén.



A Hilti BIM / CAD könyvtárban megtalálhatóak a termékeik, beleértve a műszaki adatokat 2D 
formátumban és 3D objektumokként is.

Épületinformációs modellezés (BIM) forradalmasítja a tervezést és az épület teljes folyamatában.

A BIM egyszerűsíti a projektcsoportok (szakági tervezők) együttműködését és felgyorsítja az épületek 
általános tervezési és gyártási folyamatát. Az adatcsere és a csapatmunka a cégeken belül és a külső 
partnerekkel megbízhatóan és hatékonyan működik a jól szervezett BIM projektben.

Csökkenti a hibákat és a költségeket. A pontos 2D és 3D modellek nagy pontosságot biztosítanak a 
projektben. A tervezési hibákat, hiányosságokat és a lehetséges kivitelezési problémákat átláthatóbban és 
korábban lehet azonosítani.

A felhő elérésével gyorsítsa fel a csapatmunkát. A BIM felhőalkalmazásokkal a csapat valós időben 
működik együtt egy projekten. Jelentős időt takaríthat meg az egyeztetések tekintetében, valamint az 
építkezésre is gyorsan eljuttathatók az információk. 

A Hilti BIM / CAD könyvtárból 2D vázlatokat és 3D objektumokat helyezhet be közvetlenül az AutoCAD®, 
a Revit® és a Tekla Structure-ba. Tehát a legújabb részletekig integrálja a rendszermegoldásokat az 
épülettervezésbe.





BIM – Közelebb van mint gondolnánk!



h

http://fireonline.it/wp-content/uploads/2018/09/7RUKAVINA_Symposium-Day-Bolzano.pdf

Marija J. Rukavina

University of Zagreb

“Fire Safety of Facades 
in Croatia”

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

https://www.youtube.com/watch?v=Y89Ml1dLN7E





















Általános megállapítások:

A világszerte bekövetkező tűzesetek azt mutatták, hogy a tüzek előfordulását nehéz megelőzni, ám 
az épületeket megfelelőbben lehet megtervezni, megépíteni és karbantartani, ami növeli 
felhasználók biztonságát.

A tűzbiztonsági szabályozások sajnos nem követik a modern technológiák és az új anyagok 
fejlesztési ütemét. A problémák kezelése csak tragédia után kezd felgyorsulni.

Szoros együttműködésre van szükség a politikai döntéshozók, a kutatók, a szakértők, a tűzoltók és 
a kormány között annak biztosítása érdekében, hogy a tűzbiztonsági jogszabályok és a „valós élet 
körülményei” között a lehető legkisebb legyen a különbség.



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 
érik el ezt a célt.

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



We call 
you to 
action. 

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



A kivitelezési dokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében, valamint a tervezési 
programban megadott alapvető követelmények és egyéb előírások - ellenőrizhető módon 
történő - kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához szükséges tervet, műszaki 
leírást, információt, teljesítménynyilatkozatot és utasítást tartalmazó egységes 
dokumentum, amely alapján a tervezett építmény célszerűen és gazdaságosan 
megvalósítható, továbbá amely egyértelműen meghatározza az építmény részévé váló 
összes anyag, szerkezet, termék, beépített berendezés

 a) megnevezését,

 b) helyzetét, méretét, mérettűrését,

 c) számításba veendő hatásainak, követelményeinek megfelelő elvárt műszaki 
jellemzőket,

 d) minőségi követelményeit,

 e) építésének és beépítésének technológiai feltételeit, valamint

 f) költségeinek meghatározásához szükséges adatokat.

Kivitelezési dokumentáció - elektronikus építési napló vezetési kötelezettség, 
egyszerű bejelentés esetén tervezői művezetés, 
felelősségbiztosítása

- kivitelező által készített, tervezői koordinátor 
által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet – Kivitelezési dokumentáció



Az OTSZ követelményeket tartalmaz – nem megoldásokat!

Az OTSZ védelmi céljai és általános tervezési alapelvei az irányadók azokban az esetekben, amikor a 
jogszabály nem tartalmaz konkrét követelményt.

A biztonsági szintet kielégítő – igazolható - műszaki megoldásokat a tervezőnek kell meghatározni, és a 
kivitelezési dokumentációban kellő részletezettséggel feltüntetni. MMK – MÉK tervek tartalmi 
követelményeire vonatkozó szabályzatai.

Komplex feladat, rendszerben történő gondolkodást és tervezést igényel. Az épület tűzbiztonsága 
szempontjából el kell kerülni a gyenge pontokat. A védelmi síkoknak felületfolytonosaknak és 
egyenszilárdságúaknak kell lennie. Az ehhez szükséges csomópontokat is tervezőknek kell meghatározniuk.

A TvMI-k, gyártói katalógusok, stb. csak általános kialakításokra tartalmaznak megoldásokat, az egyedi 
megoldások tervezése, ellenőrzése, igazolása tervezői feladat!

Fel kell tudni ismerni a tűzvédelmi szempontból veszélyes pontokat, hiányosságokat, elemeket, stb. és meg 
kell keresni rájuk megfelelő választ (megoldást)! (Nem lehet mindent szabályozni!)

Tervezni felelősség



Példa, Varsó homlokzat tűz, 2019. 08. 14.



Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

Lestyán Mária 

titkár
TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

építésztervező szakmérnök  
szakmai kapcsolatokért felelős igazgató

ROCKWOOL Hungary Kft.
+ 36 30 474 1702  

maria.lestyan@rockwool.com


