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ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI 
TERVDOKUMENTÁCIÓT LÁTTUNK

Műszaki leírásnak tartalmaznia kell:

 tűzszakaszok tűzállósági fokozatára

 az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi 
paramétereire

vonatkozó megoldásokat.

Ez alapján még építkezni nem lehet!

Nincs konkrét termék, nincs méretezés!
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MEGOLDÁS

 Részletesebb építési engedélyezési 
tervdokumentáció vagy,

 kiviteli tervdokumentáció.
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Kiviteli tervdokumentáció

 az építmény, tűzszakaszok tűzállósági 
fokozatára,

 az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi 
paramétereire

vonatkozó megoldásokat.

Ugyanaz vagy mégse!?
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MÉGSEM, MERT:

 A kivitelezőnek tudnia kell mit építhet be és 
hogyan fogja igazolni az épület tűzvédelmi 
megfelelősségét!

 Van-e a piacon olyan termék?
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A tervezőnek a teljesítményjellemzők meghatározásánál 

nemcsak abban van felelőssége, hogy a kiírt érték 

megfeleljen a jogszabályoknak, hanem abban is, hogy 

megvalósítható legyen, azaz a piaci forgalomból 

beszerezhető.



Tervezői felelősség!

 Nem elég megadni a követelményértéket mint 
teljesítményjellemzőt. 

 Azt is ellenőrizni kell, hogy van-e olyan építési 
termék, szerkezet, ami az adott 
követelményeknek megfelel és a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő igazolásokkal is 
rendelkezik. 
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Nézzük fogja-e tudni kivitelező igazolni a 

megfelelősséget?



Mire van szükség
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Szerkezet fajta Szerkezet követelmény

Teherhordó pillérek 30 x 30 vasbeton pillérek A2 
R 60

Teherhordó falak POROTHERM 38 N+F
POROTHERM 30 N+F

A2 
REI-M 60 vagy 

B 
REI-M 120

Falszerkezetek merevítő 
elemei

15 cm merevítő vasbeton fal A2 
R 60

Tűzfalak POROTHERM 38 vakolt téglafal A1 
REI-M 240

Tűzgátló ajtók tűzszakasz-
határon

minősített tűzgátló ajtó A1
EI 60 

Menekülési útvonalak Nem 
teherhordó lépcsőházi falak

POROTHERM 30 fal
15 cm vasbeton merevítő fal

A2 
EI 60

Menekülési útvonalak 
Középfolyosók, zárt 

oldalfolyosók határoló 
falszerkezetei

POROTHERM 30 fal A2 
EI 30



Mire van szükség
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Szerkezet fajta Szerkezet követelmény

Menekülési útvonalak 
Lépcsők és lépcsőpihenők 

tartószerkezetei és 
járófelületének alátámasztó 

szerkezete

monolit vasbeton szerkezet A1 
REI 60

Menekülési útvonalak 
Falburkolatok

vakolt falburkolat A2-s1, d0

Menekülési útvonalak  
Padlóburkolatok

gres kerámia burkolat Bfl-s2

Emeletközi födémek 20 cm vastag monolit vasbeton födém

Fedélszerkezetek fa fedélszerkezet C

Vázkitöltő falak (külső 
homlokzati falak)

POROTHERM 30 cm tégla fal B 
E 30

Válaszfalak POROTHERM válaszfal tégla 10 cm 
vastagságban

B 
EI 15



Mire van szükség

Fogja tudni?
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Szerkezet fajta Szerkezet követelmény

Padlóburkolatok általános 
helyen

kerámia
linóleum

Cfl-s1



A feladat 

Olyan tervdokumentáció készítése (építési vagy 
kiviteli) 

 amelyből a kivitelező dolgozni tud, 

 a termék kereskedelmi forgalomból való 
beszerzéséhez elegendő információt kell 
tartalmaznia, a termék legyen beszerezhető, 
legyen gyártó

 a termék megfelelőségét lehessen a 
használatbavételkor igazolni. 

Nézzük meg hogyan!
10



Az iskola építési termékei 
megfelelőségének igazolása 
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Teljesítménynyilatkozat:

 Az építési termék gyártója által kiállított olyan 
dokumentum, amely az építési termék 
teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki 
előírásnak megfelelően, hitelesen igazolja.

 Ahol jogszabály az építési termékkel szemben 
követelményt állapít meg, ott az építési 
termék beépíthetőségének feltétele, hogy a 
teljesítménynyilatkozat tartalmazza a 
követelménynek való megfelelést igazoló 
termékjellemzőt.
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Vasbeton pillérek tűzvédelmi 
osztálya

OTSZ 296. § (2) Az Európai Unió hivatalos 
közlönyében (Official Journal) - bizottsági 
döntésként - rendszeresen közzéteszik

 a) azoknak az anyagoknak a listáját, melyek 
összetételüknél fogva, minden további vizsgálat 
nélkül az A1 osztályba tartozónak tekinthetők,
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96/603/EK

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1996. október 4.) 
az építési termékekről szóló 89/106/EGK 

tanácsi irányelv 20. cikkének végrehajtásáról 
szóló 94/611/EK határozatban előírt, az A. 

osztályokba tartozó „nem tűzveszélyes” 
termékek listájának felállításáról
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Vasbeton pillérek tűzállósága

 Eurocode méretezés az építési vagy a kiviteli 
tervdokumentációban és építési napló bejegyzés

 Tűzvédelmi burkolatok, teljesítményigazolással 
és építési napló bejegyzés

 Tűzvédelmi bevonatok, teljesítményigazolással 
és építési napló bejegyzés
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Tűzvédelmi burkolatok

 Betonszerkezetek tűzvédelme 
burkolólapokkal.

 (Tájékoztató anyagok vannak az Interneten)
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Teljesítménynyilatkozat
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Tűzvédelmi bevonatok

 Betonszerkezetek tűzvédelme hőre habosodó 
tűzvédő-festék bevonattal.

 (Tájékoztató anyagok vannak az Interneten)
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Teljesítménynyilatkozat
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POROTHERM TÉGLA HABARCCSAL

 A konkrét téglára teljesítményigazolás, mely 
tartalmazza a tűzvédelmi osztályt.

 EuroCode szabvány alapján elvégzett 
tűzállósági méretezés.

 A méretezésnek megfelelő kivitelezést igazoló 
építési napló bejegyzés.

Mert a tégla csak építési termék.
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TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
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Igazolás MSZ EN 1996-1-2:2013
(eurocoode) szabvány alapján

Tűzállósági vizsgálattal

Táblázatos módszerrel

Számítással
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Tűzállósági vizsgálattal

 Ha az adott falazat (pl. falazóelem, lyukak 
térfogata, stb.) és a habarcstípus vagy ezek 
kombinációjának tűzállósági határértéke nem 
ismert.
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Táblázatos módszer

 A legkisebb falvastagságot adja meg, ha a 
falazatot az előírt anyagú, csoportú és 
testsűrűségű falazóelemekből építik.
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Táblázatos módszer

 Falazóelemcsoport

 Falazóhabarcs

 Nyomószilárdság

 Testsűrűség

 Bordák kérgek kombinált vastagsága

 Kihasználtsági szint

alapján kikereshető
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Adatok

 Falazóelemcsoport, Testsürüség , Bordák 
kérgek kombinált vastagsága tégla 
teljesítménynyilatkozatában

 Kihasználtsági szint  Statikus

 Falazóhabarcs

 Nyomószilárdság
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Számítással

 A falazatok tűzállósági határértéke számítással is 
igazolható.
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Tapasztalatom nincs.



POROTHERM TÉGLA 
RAGASZTÓVAL

 Akkreditált vizsgáló laboratórium által 
elvégzett vizsgálati jelentés alapján kiállított 
teljesítménynyilatkozat.

Mert egy gyártó terméke mindkettő és ez így 
építési készlet.
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Hol találhatók adatok

http://www.wienerberger.hu/ce-wienerberger
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Tűzgátló ajtó
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Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás

http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/tmi.html

A TMI nem Tűzvédelmi Megfelelőségi 
Tanúsítvány (TMT), nem műszaki specifikáció 

(vagyis nem ÉME – Építőipari Műszaki 
Engedély, nem ETA – Európai Műszaki 

Engedély és nem is szabvány).

Legfontosabb célja az adott termék vagy 
termékkör tűzvédelmi jellemzőinek igazolása 

és a termékek alkalmazási területének és 
feltételeinek megadása. 35

http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/tmi.html


Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás

 A TMI nem pótolja a gyártáshoz, a forgalomba 
hozatalhoz, az alkalmazáshoz szükséges –
jogszabályban meghatározott – műszaki 
specifikációkat és az azok alapján kiállított, 
megfelelőség igazolásokat. 

 A TMI kifejezetten csak a tűzvédelmi kérdéseket 
tárgyalja, és elsősorban a tűzvédelemmel 
kapcsolatos eljárásokban használható fel.
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gres kerámia burkolat
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gres kerámia burkolat

OTSZ 296. § (2) Az Európai Unió hivatalos 
közlönyében (Official Journal) - bizottsági 
döntésként - rendszeresen közzéteszik

 a) azoknak az anyagoknak a listáját, melyek 
összetételüknél fogva, minden további 
vizsgálat nélkül az A1 osztályba tartozónak 
tekinthetők,
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96/603/EK

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1996. október 4.) 
az építési termékekről szóló 89/106/EGK 

tanácsi irányelv 20. cikkének végrehajtásáról 
szóló 94/611/EK határozatban előírt, az A. 

osztályokba tartozó „nem tűzveszélyes” 
termékek listájának felállításáról
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Fa fedélszerkezet
C tűzvédelmi osztály
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Fa fedélszerkezet

OTSZ 296. § (2) Az Európai Unió hivatalos 
közlönyében (Official Journal) - bizottsági 

döntésként - rendszeresen közzéteszik

 a különböző termékfajták tűzvédelmi 
osztályba sorolási rendjét, vizsgálati 
módszereit és alkategóriáit, és

 a vonatkozó műszaki követelmény szerint 
gyártott termékcsoportok tűzvédelmi 
osztályba sorolásával kapcsolatos adatokat.
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2003/593/EK

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2003. augusztus 7.)

az egyes építési termékek tűzzel szembeni 
viselkedés szerinti osztályainak 

megállapításáról szóló

2003/43/EK határozat módosításáról
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Égéskésleltetés C tűzvédelmi 
osztályra

Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás
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Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás

http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/tmi.html
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Linóleum
padlóburkolat

Cfl-s1
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2005/610/EK

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. augusztus 9.)

az egyes építkezési tűzállósági osztályainak 
megállapításáról
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Ez nem megfelelő!

Vagy igen?
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Egyéb gyakrabban alkalmazott 
építési termékek

GIPSZKARTON LAPOK
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2003/593/EK

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2003. augusztus 7.)

az egyes építési termékek tűzzel szembeni 
viselkedés szerinti osztályainak 

megállapításáról szóló 2003/43/EK határozat 
módosításáról
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Buktatók a végfelhasználói 
alkalmazásban

A gipszkartonlapokat két módszerrel lehet 
felszerelni rögzíteni.

 Mechanikai rögzítéssel tartó vázszerkezetre

 Közvetlen rögzítéssel vagy ragasztással, szilárd 
hordozófelületre (szárazvakolat) 
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Egyéb gyakrabban alkalmazott 
építési készletek

GIPSZKARTON építési készletek
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Egyéb gyakrabban alkalmazott 
építési készletek

 A burkolat (pl. előtétfal) megfelelőségét 
teljesítménynyilatkozattal kell igazolni. 

A minősítések igénylése

 A minősítések igénylése RIGIPS szerződéses 
partnerein keresztül történik a Kivitelezői 
nyilatkozat megküldésével.
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http://www.rigips.hu/minositese
k/rendszerminositesek
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építési készletek
 Az adott cég által forgalmazott, minősített 

anyagokkal szakszerűen és a 
minősítésben leírt rétegrendben megépített 
szerkezetekre ad ki teljesítmény nyilatkozatot. 
A minősítéseket névre és beépítési címre 
szólóan állítják ki, minden esetben egyedi 
elbírálás alapján.

67



Készházak
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Tűzvédelmi bevonatok
pl. festék
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Amire figyeljünk:
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Tűzvédelmi bevonatok
pl. habarcs
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A gyakorlat buktatói

 Figyelembe kell venni az építési termék 
gyártójának a termék tárolására, szállítására, 
beépítésére vonatkozó előírásait is. 

 Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység 
esetén a szakvizsga megkövetelése. (pl. tűz 
gátló tömítés, burkolás. Stb.) 
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CPR adattár
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