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Fókuszban – A szén-monoxid elleni védelem
Újabb lépésként 2014. március 1-én hatályba lépett a szén-monoxid érzékelő beren-
dezésekre vonatkozó műszaki követelményekről szóló 12/2014. (II. 21.) BM rende-
let, amely a szén-monoxid érzékelőkre határoz meg általános követelményeket annak 
érdekében, hogy a jogszabály által előírt helyekre csak egy szintnek megfelelő CO 
érzékelőket telepítsenek.
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Veres György
A tűzoltási felvonulási 
terület vizsgálata II.

A hazai gyakorlatban megfigyelhető jellemzők és problémák, 
valamint a nemzetközi irodalom átvizsgálása alapján a beavat-
kozási feltételek javítása érdekében a felvonulási területre vonat-
kozó előírások pontosítására illetve módosítására ad javaslatokat 
szerzőnk.

Jelölések

A beavatkozó állomány számára nagy segítség lenne a jól lát-
ható utcatáblák és házszámozás alkalmazása. Ezek ma az épüle-
tek falán vagy a kerítésre rögzített táblák esetében a növényzet 
burjánzása ill. a karbantartás hiánya miatt okoznak problémát. Az 
új utcanévtábláknál mindenképpen javasolt utcasarkokon oszlo-
pokra való elhelyezés.

Az este vagy rossz látási körülmények közötti beavatkozásnál 
a bekapcsolt megkülönböztető jelzésen kívül javasolt az egyéb ve-
szélyre figyelmeztető háromszög tábla kihelyezése, villogó sárga 
fényforrással (1. ábra).

Olyan tűzcsapoknál, ahol a jelzőtábla nem helyezhető el (pl. 
sík terep, erdős rész stb.), megfontolandó a fényvisszaverő anyag-
gal ellátott mutató pálca elhelyezése (2. ábra).

A tűzcsapokat jelölő táblákat sokszor nehéz megtalálni, ezért 
a helyszínre érkező beavatkozókat segítené a tűzcsap megtalálá-
sában az útburkolatba helyezett kék színű fényvisszaverő elem 
(3. ábra).

A már jelenleg is érvényben levő előírást érdemes lenne szi-
gorúbban és egységesen kezelni, amely alapján a szabadba vezető 

kijáratokat kívülről is jól láthatóan kell jelölni a mentésben köz-
reműködők számára.

A beavatkozás során a tűzoltásvezető egyik elsődleges falada-
ta, hogy minél több információt megszerezzen az adott épületről. 
Az azonnali információ szerzése érdekében az amerikai szakem-
berek az épületre, vagy annak közelében a tűzoltók által jól látha-
tó helyen a biztonsági – máltai kereszt alakú – felirat elhelyezését 
javasolják [10] (4. ábra).

Ennek megfelelően érdemes lenne megfontolni egy olyan 
részletes jelölési rend kidolgozását, amely az épület típusok, ve-
szély források vagy egyéb paraméterek megléte esetén kötelezővé 
tenné tűzoltó tábla elhelyezését. 

Tanulmány

1. ábra: figyelmeztető tábla

2. ábra: tűzcsapjelölés fényvisszaverő pálcával

3. ábra: fényvisszaverő elem

4. ábra: tájékoztató tábla
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A burkolati jelölés mellett kiegészítésként alkalmazandó a le-
talpalási helyet jelölő tábla, ami a tűzcsap jelölő tábla analógiájára 
jelöli a terület elhelyezkedését és a méretét (5. ábra).

A felvonulási területhez kapcsolódóan a nemzetközi gyakorlat 
alapján érdemes megfontolni bizonyos jelölések alkalmazását és a 
hazai gyakorlatba történő átemelését is. Javasolt megoldásokat a 
sprinkler gyűjtőhöz és száraz tüzivízvezeték-gyűjtőhöz csatlako-
záshoz a 6. ábra tartalmazza.

Parkolási tilalom és jelölése

A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszer-
zési helyeken gépjárműparkolót kialakítani nem lehet. A parko-
lási tilalmat táblával vagy aszfaltfestéssel kell jelölni. A tűzoltási 
felvonulási területen elhelyezett tűzcsapok 1,5 méteres körzetén 
belül gépjármű nem parkolhat, és ezt jelölni kell. A közúti köz-

lekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes 
rendelet (KRESZ) az útburkolat jelölésre (fehér X) és megállásra 
tiltó táblát rendel. Ezen kívül javasolt – észak-amerikai mintára – 
az útszegélyt a felvonulási területnél, valamint érintett tűzcsapnál 
piros színnel megjelölni (7. ábra).

A tábla és a burkolati jelölés együttes alkalmazásával pontosí-
tani lehetne az egyéb jogszabályokban meghatározott parkolási, 
illetve annak tilalmáról szóló előírásokat. Jelenleg a KRESZ a 
járművel történő „megállás” és „várakozás” között tesz különb-
séget, de mozgáskorlátozottak számára még ezen belül is több 
lehetőséget biztosít. A tűzoltási felvonulási területen a várakozás 
tiltása jogos és szükséges, azonban a megállás tiltása mozgássé-
rültek szállítása vagy rakodás céljából megengedhető lenne. Az 
OTSZ-ben azonban pontosítani kellene a megnevezést, hogy az 
összhangba kerüljön a közlekedés rendjét szabályzó rendelettel.

Felvonulási terület műszaki előírásai

A jelenlegi előírások bizonyos részei felülvizsgálatra, illetve 
módosításra szorulnak. A felvonulási terület maximális lejtése 
ugyanis akár 10% lejtésig is engedélyezhető a mai technika alap-
ján. Ez lejtős területeken könnyebbséget jelentene a beruházások 
során (8. ábra).

A riasztási rend ismeretében néha nehéz meghatározni a be-
avatkozáshoz ténylegesen szükséges felvonulási terület hosszát. 
Érdemes lenne megfontolni angolszász mintára olyan szabályo-
zás bevezetését, amely az épület paraméterei – illetve az adottsá-
gok ismeretében várható vonuló egységek – alapján pontosítja a 

Ugróponyvák
A további vizsgálódást igényel az ugróponyvák (ugrópárnák) 
alkalmazási lehetősége, ugyanis már rendelkezésre áll 60 m 
ugrómagassággal rendelkező DIN 14151 szabvány sorozat  
szerint minősített is (9. ábra).

A tábla 
Javasolt méretei: A: 17 cm; B: 5 cm; C: 7 cm; Betűméret: 2,5 
cm
A jelölések jelentése:
’a’ mező – Építmény tűzállósági fokozata – I-IV
’b’ mező – Legveszélyesebb tűzvédelmi osztályba sorolt helyi-
ség – A-E
’c’ mező – Beépített tűzoltó berendezés és/vagy falitűzcsap 
jelenléte – T (teljes védelem), R (részleges védelem), F (fali 
tűzcsap)
’d’ mező – Személyek mentésére vonatkozó információ – GY 
(gyerek), I (idős), MS (mozgássérült), MK (mozgásképtelen), 
SE (segítséggel menekíthető)
közép mező – Speciális veszélyre vagy jellemzőre történő fi-
gyelemfelhívás (pl. napelem, napkollektor, radioaktív veszély)

5. ábra: figyelmeztető tábla

6. ábra: táblák. sprinklergyűjtő (balra) és 
száraztüzivíz-gyűjtő (jobbra)

7. ábra: parkolás tiltása piros színű padkával
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zérlés alkalmazására, a kézi nyithatóság biztosítása mellett. A 
technikai újítások egy része csak akkor alkalmazható, ha a beavat-
kozó szereken is elhelyezésre kerülnek a megfelelő berendezések, 
amely központi döntést és fejlesztést igényel.

A tervezés folyamata

A tűzoltási, felvonulási terület és útvonal kialakítását a tűz-
védelmi szakhatóság köteles a helyi adottságoknak megfelelően 
(saját és segítségnyújtó egységek emelőinek, gépjárműfecskendő-
inek paraméterei alapján) a szakhatósági állásfoglalásában meg-
határozni az építési engedélyezési eljárás keretében. 

A felvonulási terület kijelölés során érdemes lenne figyelembe 
venni a kiürítés során az épületből kiáramló tömegek viszonyát 
a beavatkozó állományhoz, mivel az emberek akadályozhatják a 
beavatkozás sikerességét, illetve balesetveszélyes helyzetek ala-
kulhatnak ki.

Az engedélyezési tervdokumentációban szereplő helyszínraj-
zon a tűzoltási felvonulási területet, utat jól látható módon jelölni 
kell. Jelenleg nem szükséges az egyéb terveken bemutatni, hogy a 
daruk és létrák mozgási tartománya hogyan fedi le a homlokza-
tokat a letalpalási helyek és a menekülési ablakok elhelyezésének 
függvényében. Mivel a tervezők nincsenek tisztában a beavatkozó 
szerek ezen tulajdonságaival, így nem is vehetik minden szem-
pontból figyelembe azokat. Javasolt a rendszeresített szerekről 
metszeti rajzokra helyezhető méretarányos működési tartomány 
bemutató segédlet elkészítése a tervezők és hatósági személyek 
részére.

A jelenleg szokásos adatszolgáltatás csak alapadatokat tartal-
maz a magasból mentő szerekről: hosszúság, szélesség, magasság, 
bruttó tömeg, kosár terhelhetősége, kitalpalási szélesség és ma-
ximális emelő magasság. Ez nem elegendő egy megfelelő útterv 
készítéséhez.

Mivel a megfelelő teherbírású út beruházási költsége magas, 
így a tervező részéről igény a pontosítás. 

Összefoglalva megállapítható, ahhoz hogy a tűzoltóegységek az 
építményeket akadálytalanul, késedelem nélkül megközelíthessék és a 
tűzoltó gépjárművek hatékony tűzoltási és mentési működése biztosí-
tott legyen a nemzetközi ismeretek és hazai gyakorlatok összehango-
lása szükséges.

Veres György tű. alez. 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest

szükséges felvonulási területet az épület kerületéhez viszonyítva. 
Például a jelenlegi szabályozás esetén lehet olyan középmagas 
épületet építeni zártsorú beépítésű területen, ahol a 40 m mélysé-
gű telken, belső udvaros elrendezéssel tervezett épület belső szár-
nyait semmilyen módon nem lehet elérni létrával vagy magasból 
mentő szerrel.

A jelenlegi előírások alapján a tűzoltási felvonulási területet 
tolatás nélkül kell tudni elhagyni a beavatkozó szereknek. A 
vizsgált szabályozások mindegyikében szükséges a beavatkozó 
járművek megfordulási lehetőségét biztosítani, azonban ez nem 
csak fordulókörrel, hanem Y vagy T forduló hely kialakításával is 
megengedett. Szükséges lenne a jogszabály pontosítása, a tolatás 
hosszának szabályozásával vagy a lehetséges fordulási megoldá-
sok konkrét megjelölésével.

A megfelelő teherbírás kialakítása érdekében fontos az általá-
ban az utak alatt húzódó közművek, azok ellenőrző és csatlako-
zó aknáinak összehangolt kialakítása, amely figyelembe veszi az 
esetleges beavatkozás során kapott terheket is. Az aknák, fedlapok 
jelenlegi műszaki fejlettség mellett kialakíthatóak a megfelelő te-
herbírással (EN 124 szabványsorozat alapján terhelhetőség osz-
tályban), azonban a tervezés során erre figyelemmel kell lenni.

A gépjárműkapuk, behajtást akadályozó egyéb szerkezetek 
működtetését biztosítani kell minden esetben. A műszaki fejlő-
dés révén lehetőség lenne akár a jelenleg megszokott megoldások 
mellett távvezérlés, villogási frekvencia észlelés vagy a rádióve-

Adatok a tervezőnek
A mai adatokon kívül még az alábbiak is szükségesek: kanya-
rodási sugár és a hozzá tartozó ív megadása; a hátsó tengely 
eltérő mozgása miatt az „üldözőgörbe” megadása; a tengelyek 
száma és azok távolsága, szimpla vagy dupla kerekek; az össz-
tömeg mellett a tengelynyomás megadása; a kitalpalási pontok 
pontos helye, felület mérete és az arra jutó terhelés mértéke. 

8. ábra: lejtéskiegyenlítés

9. ábra: 60 m magasságból használható ugrópárna
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Acél oszlopok a tűzben

A tűz idején nem volt minden acéloszlop tűzvédelemmel el-
látva. A védetlen esetekben az oszlopok deformálódtak és körül-
belül 100 mm-rel megrövidültek. Ezen oszlopok jóval erősebb 
oszlopokkal voltak szomszédosak, amelyek maradó alakváltozás-
nak semmilyen jelét sem mutatták. Ebből arra következtethe-
tünk, hogy ez a rövidülés szintén a korlátolt termikus expanzió 
eredménye, amelyet az épület egy magasabb szintjén található 
merev teherelosztó gerenda okozott a tűz által érintett területen 
kívül található többi gerendával együtt.

Bár az oszlopok egy része deformálódott, a szerkezet nem mu-
tatta összeomlás jelét. Ebből azt feltételezték, hogy a szerkezet 
tűz által kevésbé érintett részei elbírták a meggyengült részekről 
szétoszló további terheléseket is.

A tüzet követően a vasbeton födém nagy alakváltozásokat 
szenvedett, a legnagyobb maradó függőleges elmozdulás 600 mm 
volt. A merevítő acélhálónál is meg lehetett figyelni némi tönk-
remenetelt. Egyes esetekben a profilos acél pályalemez elvált a 
betontól. Ezt főleg a betonból felszabadult gőz okozta, együtte-
sen az eltérő termikus expanzió és korlátolt hőtágulás hatásaival.

Gerincbekötő és homloklemezek vegyesen alkalmaztak. A 
tüzet követően egyetlen kötésnél sem lehetett megfigyelni a 
tönkremenetelt, bár deformációk jól láthatóan bekövetkeztek. A 
gerincbekötéseknél előfordult valamekkora deformáció a csavar-
furatoknál. Az egyik homloklemeznél pedig eltört két csavar, míg 
egy megint másiknál a lemez letört a gerendáról az egyik oldalán, 
azonban nyírást továbbra is képes volt átvinni. A deformációk fő 
okai a hűlés során keletkező húzóerők lehettek. 

A tüzet követőn egy 40 m x 20 m nagyságú területen cserélték 
le a szerkezeti elemeket, de a szerkezet tönkremenetelének sem-
milyen jelét sem tapasztalták és a födém integritása is megmaradt 
a tűz folyamán. A tűz által okozott közvetlen kár meghaladta 25 
millió fontot (£), amiből kevesebb, mint két millió tulajdonítható 
csak a szerkezeti váz és födém javításának, a többi költséget a füst 
okozta kár okozta. A szerkezet javítása 30 nap alatt elkészült.

Jármai Károly, Vassart Olivier, 
Zhao Bin
Membrán hatás kompozit 
szerkezeteknél tűz esetén 
IV. – Tűzeseti bizonyítékok 

Angliában a 1990-es évek elején bekövetkezett tűzesetek 
(Broadgate és Churchill Plaza) lehetőséget biztosítottak a mo-
dern acélvázas épületek tűz alatti viselkedésének megfigyelésére. 
A tűzesetek folyamán nyert tapasztalatok erősen befolyásolták a 
tervezőket abba az irányba, hogyan tervezhetőek meg az épüle-
tek úgy, hogy ellenálljanak a tűznek, valamint hogy felhasználják 
a Cardington kísérletek tapasztalatait.

Broadgate-tűz

1990-ben tűz keletkezett egy részben befejezett, 14-emeletes 
irodaépületben Londonban, a Broadgate fejlesztés során. A tűz 
az első emeleten kezdődött egy helyszínen elhelyezett konténer-
ben. A becslések szerint a hőmérséklete elérte az 1000 °C-t is. A 
szinteket nagy fesztávolságú vasbeton rácsos tartók és vasbeton 
gerendák segítségével megtámasztott – 90 perces tűzállóságra 
tervezett – vasbeton födémekkel alakították ki. A tűz idején az 
épület még kivitelezés alatt állt, így az acél elemek passzív tűz-
védelme nem volt készen. Az oltóberendezések és egyéb aktív 
rendszerek sem működtek.

A tüzet követő metallurgiai vizsgálatokból arra a következtet-
tek, hogy a védetlen acélelemek hőmérséklete nem léphette túl a 
600 °C-ot. Az acél-acél kötésekben alkalmazott csavarokon végzett 
hasonló vizsgálat szerint a csavarok maximális hőmérséklete 540 
°C volt, melyet vagy a gyártás, vagy a tűz eredményeként ért el.

Az eltorzult acélgerendák 270 és 82 mm közötti maradó le-
hajlást szenvedtek. A nagyobb maradó alakváltozást szenvedett 
acélgerendák, a támaszhoz közel az alsó övlemezben és gerincle-
meznél, a helyi horpadás jeleit mutatták. Ebből arra a következ-
tetésre juthatunk, hogy a gerendák viselkedését erősen meghatá-
rozta a korlátolt termikus expanzió. Ezt a megfogást a környező 
szerkezet biztosította, amely jelentősen alacsonyabb hőmérsékle-
tű volt, mint a tűz által érintett acél. A hevített gerendákban axi-
ális erők ébredtek, amely a vertikális elmozdulások növekedését 
váltotta ki a P delta hatás révén. A gerenda alsó övlemezének 
és gerinclemezének stabilitásvesztése a támasz közelében az in-
dukált axiális erők és kapcsolat szilárdsága miatt fellépő negatív 
nyomaték kombinált hatásának eredménye volt. 

Az acél rácsos tartók 13,5 m fesztávolságot fogtak át, és a leg-
nagyobb maradó függőleges elmozdulásuk 552 mm volt, s egyes 
elemek a helyi horpadás jeleit mutatták. Ebből arra következtet-
hetünk, hogy a rácsos szerkezet többi eleme által nyújtott korlátolt 
termikus expanzió – a nem egyenletes felhevüléssel együtt – továb-
bi axiális nyomóerőket ébresztett, amely a helyi horpadást okozta. 

broadgate: horpadt oszlop, deformálódott gerenda
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Churchill Plaza épülete

1991-ben tűz ütött ki a Churchill Plaza Basingstoke-ban ta-
lálható épületében. A 12 emeletes épületet 1988-ban építették. 
Az oszlopokat tűzvédő lapokkal borították, míg a vasbeton ge-
rendákat szórt tűzvédelemmel látták el, de a vasbeton födémek 
alsó oldala nem volt tűzvédelemmel ellátva. A szerkezetet 90 per-
ces tűzállóságra tervezték.

A nyolcadik emeleten kezdődő tűz – az üvegezés tönkreme-
netele után – hamar átterjedt a kilencedik és tizedik emeletre. Ez 
alatt a tűzvédelem jól teljesített, és nem történt maradó alakvál-

tozás az acélszerkezetben. A tüzet relatív ’hidegnek’ gondolták, 
mivel a tönkrement üvegezés lehetővé tette a kereszthuzat révén 
a szellőzés megnövekedését. A védett kötéseken semmilyen de-
formációt nem lehetett látni. Egyes helyeken a fecskefarkas acél 
pályalemez a betonfödémtől való elválás jeleit mutatta (amint azt 
a Broadgate tűznél is megfigyelték). 

A védett acél elemek semmilyen károsodást sem szenvedtek. 
A javítás teljes költsége túllépte a 15 millió £-t, amelynek a leg-
nagyobb részét a Broadgate tűzhöz hasonlóan a füstszennyeződés 
okozott. A felújított épületbe oltóberendezéseket is telepítettek.

Jármai Károly egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, 3515 Mis-
kolc Egyetemváros

Vassart Olivier vezető kutatómérnök, ArcelorMittal Luxem-
burg

Zhao Bin vezető kutatómérnök, CTICM, Fire and Testing 
Division, Franciaország

Terhelési teszt
Egy terhelési tesztet is végrehajtottak a legsúlyosabban érintett 
területen a teljes tervezett terhelés másfélszeresével. A teszt 
azt mutatta, hogy a födém megfelelő teherviselő képességgel 
rendelkezett, és javítás nélkül használatba vehető megint. tűztér feletti deformálódott födém (maximá-

lis lehajlás: 600 mm)

Tűzjelzéstechnika . P r o f e ss z i o n á l i s a n .

Promatt Elektronika Kft.
1116 Budapest
Hauszmann A. u. 911.

Tel.: (+361) 2052385
Fax: (+361) 2052387
info@promatt.hu
www.promatt.hu

System Sensor 8100E aspirációs füstérzékelő

és a jelzés SOSEM TÉVES

 Ultra nagy érzékenység: 0,0015%/mtől
 Öt riasztási szint
 Két érzékenységi üzemmód:

éjszakaihétvéginappali/alkalmazkodó
 Tévesjelzésmentes működés
 Beépített Ethernet kapcsolat
 Ingyenes PipeIQ program a

konfiguráláshoz, távfelügyelethez,
valamint csőhálózattervezéshez

Tökéletesen alkalmas nagy légcseréjű, illetve nagy belmagasságú
terek, valamint nyilvánosan látogatott helyek védelmére, ahol egy

kialakuló tűz első nyomait 100% biztonsággal kell jelezni.
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független szakértői értékelések rendszerével biztosítja, hogy a nukle-
áris létesítményben végzett átalakítások megfelelnek a nukleáris és a 
műszaki biztonsági szabályoknak, és teljesülnek a nukleáris bizton-
sági követelmények.” Szakértő az lehet, aki szakirányú felsőfokú 
végzettséggel (szakképzettséggel), alapképzésben szerzett vég-
zettség esetén legalább nyolc év, mesterképzés esetén legalább öt 
év szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

Az Atv. új 19/A. – 19/D. §-ainak felhatalmazása alapján 2011. 
december közepén a 118/2011. (VII. 11.) és 247/2011. (XI. 25.) 
Kormányrendeletek, az 59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet alapján 
elkészült az atomenergia alkalmazása körében eljáró független 
műszaki szakértőkre vonatkozó Minősítési Ügyrend, melyet az 
MMK Elnöksége 41/2011. (XII. 14.) számú határozatával jó-
váhagyott. Az OAH és az MMK vezetői által felkért tizenegy 
fős testület, azaz a szakértőket Minősítő Bizottság megfelelő-
ség-értékelési tevékenysége a jelentkező személyre vonatkozó, a 
jogszabályokban előírt követelmények teljesülésének elbírálására 
irányul. 

A Minősítő Bizottság elnöke a beérkező kérelmek elbírálá-
sát az MB háromfős Eljáró Minősítő Bizottságra (EMB) bízza, 
melyhez indokolt esetben még külső szakértőt is felkér. Az eddig 
jelentkezett több mint százhetven fő közül a feltételeknek min-
denben megfelelő több mint száz fő sikerrel vette az akadályt, 
az ő adataik szerepelnek a MMK (www.mmk.hu) névjegyzék 
rovatában.

Az eljárásrend 

2012. év végén a Minősítő Bizottság értékelte az atomener-
gia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértők mi-
nősítési tapasztalatait. Ez alapján készült a 120/2013. (IV. 23.) 
Kormányrendelet, amely módosította a 247/2011. (XI. 25.) Kor-
mányrendeletet. Ezzel párhuzamosan a 2013. évi CI. törvénnyel 
2013. 06. 11-én módosított Atv. alapján készült el a 2.0 verzió 
számú – 2013. szeptember 6-án jóváhagyott – Minősítési Ügy-
rend.  

Az új szabályok szolgálják:
 ▪ a szakértők érdekeit, az OAH ugyanis nyilvános, előre 
rögzített feltételek alapján dönti el, hogy elfogadható-e az 
adott szakértő és szakvéleménye, 

 ▪ a Hatóság érdekeit, ugyanis nem kell eljárásonként meg-
vizsgálni a szakértő alkalmasságát, a szakvélemény tartal-

Solymosi József, Solymosi Máté
Iparbiztonsági szakértők 
kötelező minősítése

Az üzemeltetők 2014. szeptember 1-jétől kötelesek a 
65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek 
megfelelő iparbiztonsági szakértőt alkalmazni. A minősítési el-
járásrend még nem ismert. Szerzőink iparbiztonsági szempont-
ból ismertetik az atomenergetikában eljáró szakértők kétéves 
minősítési eljárásának tapasztalatait lehetséges mintaként.

Szakértők – követelmények 

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 
kijelöléséről és védelméről szóló szabályozás (2012. évi CLXVI. 
törvény, 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet) értelmében az iparbiz-
tonsági szakértőkkel szembeni követelmények:

 ▪ ágazatnak megfelelő szakirányú végzettség,
 ▪ védelmi igazgatási vagy rendészeti szakon szerzett felső-
fokú végzettség,

 ▪ tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi szakmai irá-
nyú rendészeti szervezői szakképesítés, 

 ▪ iparbiztonsági szaktanfolyami végzettség, 
 ▪ a katasztrófavédelem hivatásos szerveinél legalább 5 év 
iparbiztonsági szakterületen szerzett gyakorlat.

Ezeket a követelményeket 2018. július 1-jei hatállyal felváltja 
az adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettség és az iparbiz-
tonsági szakon szerzett felsőfokú végzettség, vagy a katasztrófa-
védelem hivatásos szerveinél legalább 5 év iparbiztonsági szakte-
rületen szerzett gyakorlat előírása.

A nukleáris szakértők 2011-től törvényi rendben szabályozott 
nemzeti akkreditációs eljárásában szerzett tapasztalatok alapján 
az iparbiztonsági szakértők minősítési eljárásrendjében felhasz-
nálható, főbb tanulságokat összegezzük.  

Atomenergetikai szakértők minősítése 

Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki 
szakértők foglalkoztatásának és minősítésének követelményeit az 
1996. évi CXVI. atomtörvény, valamint a 118/2011. (VII. 11.) és 
a 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendeletek tartalmazzák. 

Az előzményekhez tartozik, hogy az Országos Atomenergia 
Hivatal (OAH), a Magyar Mérnöki Kamara (MMK), a Buda-
pesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK), a Tolna Megyei 
Mérnöki Kamara (TMMK) és a nukleáris szakmai szervezetek 
közös, két éves munkája eredményeként a jogalkotók 2011-ben 
előterjesztették 1996. évi CXVI. atomtörvény (Atv.) módosítás 
tervezetét. 

Az Atv. végrehajtása érdekében készített, a Nukleáris Bizton-
sági Szabályzatokat (NBSZ) tartalmazó, jelenleg is érvényben 
lévő 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján „Az engedélyes… 

Milyen szakértő?
Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műsza-
ki szakértő alkalmazásának eseteit jogszabály írja elő. A szak-
értő ezért nem azonos például a közigazgatási hatósági eljárás 
vagy a büntetőeljárás során alkalmazott szakértőkkel, hiszen ő 
maga nem egy hatósági (vagy büntető-) eljárásban vesz részt, 
hanem egy későbbi hatósági eljárás alapjául szolgáló iratanyag 
részét képező szakvéleményt készít el. Tevékenységük jellege 
hasonló a munkabiztonsági szakértőkéhez. 
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Várható tennivalóink

A bemutatott minta alapján az iparbiztonsági szakértőkre vo-
natkozó jogszabályok és a minősítés módszertanának a megalko-
tása az elsődleges feladat, majd azt követően tételesen ugyanazok 
a részfeladatok állnak előttünk, mint a jó minta esetében:

 ▪ együttműködési megállapodás kialakítása a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Mérnöki 
Kamara között,

 ▪ Minősítő Bizottság kinevezése,
 ▪ a Minősítő Bizottság Minősítési Ügyrendjének kidolgo-
zása,

 ▪ a minősítési szakterületek kialakítása,
 ▪ felkészülés a kezdeti időszakban a „felfűtött érdeklődésre”, 
a dömpingszerűen beérkező kérelmek fogadására és szak-
szerű elbírálására.

 ▪ folytonosan követni, időszakonként áttekinteni, és a gya-
korlati tapasztalatok birtokában korszerűsíteni a minősí-
tési eljárás szabályozását és eljárásrendjét.

Hivatkozások
A teljes cikk a Védelem Onlinen olvasható (szerk.)

Solymosi József, Professor emeritus – Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem 

Solymosi Máté, tag – Somos Alapítvány

mi elemeire vonatkozó szabályok révén a szakvéleménnyel 
kapott érdemi segítség is hatékonyabbá válik. 

 ▪ az Engedélyes érdekét, mivel az általa kezdeményezett el-
járásban a hatóságnak már nem kell időt fordítani a szak-
értő alkalmasságának vizsgálatára, és neki magának sem 
kell ellenőriznie a szakértő képzettségét, képességét.

Valamennyi érintett érdekeit figyelembe vevő, átláthatóbb, ga-
ranciákkal övezett környezet jött létre. 

Az általános követelmények:
 ▪ szakirányú felsőfokú végzettség (BsC, ill. MsC, alap- vagy 
mesterfok),

 ▪ gyakorlati idő (minimum 8, ill. MsC-nél 5 év),
 ▪ szakterületnek megfelelő szakértői teljesítmények igazolása,
 ▪ etikai és összeférhetetlenségi szabályok előzetes vállalása 
(írásban).

2013. 11. 22-ig 193 fő szerzett jogosultságot 514 szakterületre. 

Összegezve

 ▪ A rendszer bevezetése előrelépés, a szakértők száma meg-
felelő, de egyes szakterületek erősítése további feladat.

 ▪ A hatóság (OAH), az engedélyesek valamint a szektorba 
(be)szállító cégeknek is érdeke, hogy minél több jól felké-
szült, a jogszabályok által előírt követelményeknek megfe-
lelő személy jelentkezzen a mérnökkamarai honlapokon 
(www.tmmk.hu és www.mmk.hu) hirdetett minősítési 
eljárásokra. 

 ▪ Megfontolandó hogy a szakértők kötelező részvételét az 
átalakítási tervek szakértése mellett egyéb műszaki terü-
letekre (pl. beruházási tervek, karbantartási tervek és fo-
lyamat-eljárásrendek szakértése) is ki kellene terjeszteni.

Mi a helyzet az iparbiztonsági szakértők minősítésében?

Létezik a 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendsze-
rek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, 
továbbá a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rend-
szerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról. A tíz ágazati 
rendeletből azonban még csak négy (energia, agrárgazdaság, víz 
és a közbiztonság-védelem) ágazat kormányrendelete jelent meg. 
Azt mondhatjuk tehát, hogy a jobbra látható ábrán bemutatott 
elvi vázlat stratégiai szintjén tartunk.

Ma azonban még sem az üzemeltetők, sem a hatóság nem 
rendelkezik egységesen megalkotott vagy kiválasztott vizsgálati 
módszertannal. Előttünk áll az ábrán taktikai szintnek nevezett 
módszertan kidolgozása a gyakorlati kivitelezéshez.

Itt említjük meg, hogy látszólag ellentétes az üzemeltető és 
a hatóság érdeke. Ugyanakkor nemzeti érdek, hogy a hatóság a 
műszaki követelmények maradéktalan érvényesítése mellett ne 
zavarja az üzletszerű üzemvitelt. Ezeknek megfelelően kell az 
érintett üzemeltetőknek az azonosítást, illetve az ágazati kijelölő 
hatóságoknak a kijelölést elvégezni.

a nukleáris biztonság szabályozásának elvi fel-
építése (forrás: sipos lászló józsef )
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A heves esőzéssel járó szélviharok nem csupán súlyosbodtak, 
hanem kiszámíthatatlanabbá is váltak a városban. Nőtt az erős 
viharok száma. 

A város életét potenciálian befolyásoló tényező a tó vízszint-
ingadozása. Magas vízállásnál a parti védőművek veszélybe ke-
rülhetnek vihar idején. A tartósan egy irányból fújó szelek miatt 
a víztükör megbillenhet a medencében, ami 40-60 cm vízszint-
emelkedéssel járhat, ezzel elárasztva a partot. Ugyanakkor, a XIX. 
század végén már az is előfordult a szárazság miatt, hogy az ala-
csony vízállás során 1 km-t visszahúzódott a tó vízszintje, emiatt 
porviharok alakultak ki.

A szélsőséges időjárási helyzetek hatásait felerősíti, hogy a 
forró nyári hétvégeken és rendezvények idején akár a százezer főt 
is meghaladhatja a Siófokon lévők száma. 

A városban a legfrekventáltabb területek (Rózsakert, Jókai 
park) egybeesnek az időjárási szélsőségeknek leginkább kitett 
vízparti területtel, ami kimenekítés szempontjából egyben a 
legkritikusabb is. A kelet felé nyitott terület ebben az irányban 
hagyható el a legbiztonságosabban, mégis a turisták a vasúti átjá-
rót használják menekülési útvonalként.

Az időjárás- és természeti veszélyhelyzetek kártételeit jelen-
tősen felerősíti a lakossági viselkedés – esővízelvezető csatornák 
feltöltése – és a faállomány összetétele, amiben dominál a sekély 
gyökérzetű, így erős szél és csapadék esetén kidőléssel veszélyez-
tető feketefenyő állomány.

A lakosság veszélyhelyzeti felkészültsége

A kérdőíves felmérés (n=247) a siófoki lakosok 1%-át érin-
tette, amely a klímaváltozással és a természeti veszélyhelyzetek-
kel kapcsolatos ismeretekre, az információszerzés forrásaira, az 
egyéni biztonságérzet és veszélyeztetettség-érzés értékelésére, 
valamint a természeti katasztrófákra és a klímaadaptációra való 
felkészültségére vonatkozott. 

A válaszok alapján úgy tűnik, a siófoki lakosok ismerik a glo-

Dr. Földi Zsuzsa,
Dr. Uzzoli Annamária
Klímaadaptációs és 
katasztrófavédelmi 
felkészültség Siófokon1 

A BM OKF vezető partnerként indított a délkelet-euró-
pai régióban nemzetközi projektet. A cél a szélsőséges időjárás 
okozta természeti katasztrófák kockázatának elemzése, kezelé-
se, és a lakosság egységes elvek mentén történő felkészítése. Az 
egységes kockázatbecslési módszertan kidolgozása a hatéko-
nyabb felkészülést, a jobb alkalmazkodást szolgálja. Hazánkban 
Siófokon került sor a lakosság és a helyi intézményrendszer klí-
maadaptációs képességének és veszélyhelyzeti felkészültségének 
társadalomtudományi vizsgálatára. 

Siófok – a klímaváltozás helyi hatásai

Siófokon a Balaton-part mikroklímája, a tó vízszintingado-
zása, a Bakonyi bukószél, az alacsonyabb fekvésű területek ve-
szélyeztetettsége esőzések idején, a téli jégképződés a tavon, 
valamint a fák, különösen a feketefenyő állomány alapvetően 
meghatározzák a természeti veszélyhelyzetek kialakulásának kö-
rülményeit és felerősíthetik a következményeket.

Megfigyelések és statisztikák bizonyítják, hogy az elmúlt év-
tizedben folyamatosan növekedett a jelentősebb károkat okozó 
viharok száma Siófokon (1. ábra). 

1. ábra: jelentősebb károkat okozó időjárási 
események száma siófokon (2000-2010) és a vál-
tozás trendje

1 A tanulmány az Európai Unió támogatásával, a SEERISK – „Közös 
kockázatbecslés és felkészülés a Duna makrorégióban” (SEE/C/0002/2.2/X 
SEERISK) nemzetközi projekt keretében készült el.  (www.seeriskproject.eu)
2 A projekt résztvevő partnerországai: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgá-
ria, Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

SEERISK projekt
A BM OKF 2012-2014 között az Európai Unió Délkelet-eu-
rópai Transznacionális Együttműködési Programjának kere-
tében egy nemzetközi projektet koordinál (SEERISK) kilenc 
partnerország2 több katasztrófavédelmi társszervével és egyéb 
intézményével. A projekt célja közös módszertan kidolgozá-
sa az éghajlatváltozáshoz és az újszerű időjárási helyzetekhez 
köthető kockázatok szisztematikus felmérésére, illetve a helyi 
közösségek klímaadaptációs képességének és veszélyhelyzeti 
felkészültségének javítására. 
Az azonos módszertan alkalmazásával zajló vizsgálatok célja 
a problémák feltárása, rendszerezett javaslatok kidolgozása, 
amely közös alapokra helyezheti a klímaváltozással kapcso-
latos kockázatok felmérését, az intézményi és lakossági felké-
szülést és a konkrét veszélyhelyzetek kezelését. 
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Jelmagyarázat a 2. ábrához: 
1 – Rendszeresen nézi az időjárás jelentést
2 – Van otthon gyógyszer- és elsősegélykészlet
3 – Tartalékol élelmiszert és ivóvizet
4 – Tartalékol fűtőanyagot
5 – „Túlélőeszközök“ tartalékolása (pl. gyertya, gyufa, takaró stb.)
6 – Nagy hőség idején fiatal, idős, beteg családtagokra kiemelt fi-

gyelmet fordít
7 – Speciális biztosítása van
Forrás: siófoki kérdőíves felmérés (n=247), 2013.

A felkészítés szervezeti háttere 

A klímaváltozással kapcsolatos ismeretek átadásában és a la-
kosság veszélyhelyzetekre történő felkészítésében az önkormány-
zaton kívül elsősorban a katasztrófavédelem, közintézmények, il-
letve civil szervezetek vesznek részt különféle kompetenciákkal. 
Az egyes szereplők tevékenysége részben törvényileg meghatá-
rozott, részben önként vállalt feladat és a városfejlesztés irányát 
is meghatározzák a helyi klimatikus körülmények. A Siófokon 
végzett kutatás második része személyes interjúkon és a fejleszté-
si dokumentumok elemzésén keresztül ezt a témakört járta körül. 

A törvényi módosítások nyomán Siófok a legveszélyeztetet-
tebb kategóriába került, ami a közbiztonsági referensi státusz 
fenntartásával és 300 fős polgári védelmi szervezet felállításával 
jár. 

Siófokon a lakosság felkészítése és tájékoztatása más telepü-
lésektől némileg eltérő módszereket igényel. A katasztrófavéde-
lem mindkét célcsoport (lakosság, turisták) felkészítésére igénybe 
veszi a hagyományos (bemutatók, gyakorlatok, előadások) és a 
speciális eszközöket (idegen nyelvű tájékoztatás eszközei, állandó 
vízfelületi felügyelet).

A lakosságon belül a leghatékonyabban megközelíthető cél-
csoportot a gyermekkorúak jelentik, mivel intézményesült for-
mában szervezhető a felkészítésük. Az iskolai keretek között a 
tanterv részeként, illetve tanórákon kívüli foglalkozásokon szere-
pel a klímaváltozással kapcsolatos ismeretanyag. Siófokon min-
den iskolaszünet előtt felhívják a figyelmet a tó veszélyeire és a 
felkészítés része a minden tanuló számára ingyenes úszásoktatás.

bális klímaváltozás folyamatát, hisz csupán a válaszadók 8%-a 
jelezte, hogy még nem hallott erről a jelenségről. A globális klí-
maváltozás jelenségét ismerők közül a legtöbben átlagosnak érté-
kelték a klímaváltozás mindennapi életre kifejtett hatását (44%). 
Viszont kétszer többen vannak azok Siófokon, akiket vélemé-
nyük szerint kevésbé érint az éghajlatváltozás (25%), mint azok, 
akik szerint a klímaváltozás érinti mindennapi életüket (11%). 
Figyelemre méltó azoknak a részaránya is, akik nem tudtak dön-
teni a kérdés kapcsán (20%).

A megkérdezettek 90%-a a hagyományos kommunikációs 
eszközökön (TV, rádió) kap információkat a globális klímavál-
tozásról. Ehhez képest 15 százalékponttal kisebb az arányuk 
azoknak, akik az internetről gyűjtenek ismereteket. A nyomtatott 
sajtó termékei feleakkora jelentőségűek az ismeretszerzésben. 
Meglepő, hogy a rendszerszerű oktatás kevésbé jelent informá-
cióforrást az emberek számára (kevesebb, mint 10%).

A felmérésben részt vettek döntő többsége biztonságban érzi 
magát, nem tartja fenyegetőnek a természeti veszélyhelyzetek 
hatását mindennapi életében. Viszont akik már átéltek valami-
lyen természeti veszélyhelyzetet életük folyamán, azok között 
nagyobb mértékben megjelent a veszélyeztetettség érzése.

Szignifikáns különbségek alakultak ki abban, hogy a megne-
vezett természeti veszélyhelyzetek egyéni biztonságra kifejtett 
hatását hogyan értékelték a siófoki lakosok. Kockázati ténye-
zőként a hőséghullámok, a szélviharok és a jégeső jelent meg a 
válaszokban. A Balaton közelében élők inkább jelezték természe-
ti veszélyhelyzetnek a hőséghullámokat, míg a lazább beépítésű 
részen élők a szélviharokat tartják veszélyeztetőnek, amelyeket a 
káresemények kapcsán is megneveztek.

A megkérdezettek 38,5%-ban átlagosnak ítélték meg a termé-
szeti veszélyhelyzetekre való felkészültségüket. A válaszok közel 
25%-ában azonban nem, vagy csak kismértékű felkészültséget 
neveztek meg, és mindösszesen 8,5% értékelte jónak és nagyon 
jónak a felkészültségét. A magukat jól felkészültnek definiálók 
kétharmad arányban középkorúak, a belvárosban élnek, és leg-
alább érettségivel rendelkeznek. Elsősorban a személyes kompe-
tencia és a háztartások anyagi helyzete befolyásolja a természeti 
veszélyhelyzetekkel összefüggő preventív tevékenységeket. A 
megelőző lépések megerősítésében felismerhetők a klímaadaptá-
ciós hatások (pl. lakások hűtése, hővédelem stb.). Mindezek mel-
lett szembetűnik a lakosok tudatossága a tűzvédelmi előírások 
alapos ismeretében. 

Ugyanakkor a természeti veszélyhelyzetek hatásaira, követ-
kezményeire való felkészülésben erőteljesen jelen vannak a min-
dennapi életvitelhez szükséges tapasztalatok (2. ábra). Ezekben  
kevésbé a klímaváltozásra való reagálás, hanem inkább az általá-
nos biztonságra való törekvés figyelhető meg.

Igazán ígéretes, hogy a felmérésben megkérdezettek közel 
77%-a tartja fontosnak, hogy a helyi lakosság részt vegyen a helyi 
katasztrófák megelőzésében és/vagy a védekezésben, és a meg-
kérdezettek fele maga is részt venne ilyen tevékenységekben. Az 
önkéntes munkában inkább a középkorú férfiak aktívak a kérdő-
íves felmérés alapján.

2. ábra: felkészülés a természeti veszélyhely-
zetek hatásaira, következményeire (%), 2013.
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fejlesztéseken, a vonzerő növelésén és az élhetőség javításán van, 
amikre ugyanakkor a klimatikus változások jelentős hatással van-
nak. 

Siófok város jelenleg érvényben lévő, 2009-ben aktualizált 
Környezetvédelmi Programja helyzetértékelésében a kulcsszem-
pont a klimatikus változások értékelése. Hangsúlyos az éghajlat-
változás hatásaihoz való alkalmazkodás – megfelelő szabályozó 
rendszer kialakítása, társadalmi szemléletformálás, hőségterv 
kidolgozása, helyes vízkészlet-gazdálkodás megoldásainak alkal-
mazása, mezőgazdaságban termelők ösztönzése, erdőterületek 
növelése, építési előírások, szabványok felülvizsgálata, szigorítása; 
a természetvédelem klímapolitikájának kialakítása és összehan-
golása egyéb szektorokkal. 

Összefoglalás

Siófokon az utóbbi évtizedekben érzékelhetővé váltak a glo-
bális klímaváltozás hatásai. A siófoki lakosság nagy része mind 
a globális klímaváltozásról, mind a természeti veszélyhelyzetek-
ről főleg a hagyományos kommunikációs eszközök segítségével 
szerez információkat és nem, vagy kevésbé érzik úgy, hogy fel-
készültek lennének a természeti veszélyhelyzetekre. A kérdőíves 
felmérés szerint a helyi lakosság klímaadaptációs lépései konk-
rét, háztartásokat érintő fejlesztésekben nyilvánulnak meg. Ezek 
használata a felmérés alapján összefüggést mutat a klímaváltozás-
sal kapcsolatos tájékozottság szintjével és a jövedelmi helyzettel. 

Kutatásunkban azt találtuk, hogy a témában érintett szerve-
zetek jelentős erőforrásokat mozgósítanak a lakosság és turisták 
felkészültségének növelése és azok védelme érdekében és foko-
zódó hangsúlyt fektetnek a preventív jellegű akciókra. Ez a tevé-
kenység az iskoláskorúak körében a legsikeresebb – míg a felnőtt 
korú lakosság esetében a hatékonyság növelése szükséges. Meg-
fogalmazódik a társadalom öngondoskodó képességének erősíté-
se, mint cél, ami egyrészt a klímaváltozással kapcsolatos általános 
és helyi vonatkozású ismeretek erősítését, másrészt a közösségért 
vállalt felelősség növelését jelenti. 

A városfejlesztéssel és városüzemeltetéssel kapcsolatos szükség-
letek egy része Siófok esetében összefüggésben van a város időjárá-
si eredetű kitettségével. A napi teendőkön túl a városnak fokozott 
figyelmet érdemes fordítania a klimatikus tényezők hatásának ke-
zelésére a közép és hosszú távú stratégiai tervezésben is. 

Irodalomjegyzék
A teljes tanulmány a Védelem Onlinen olvasható (szerk.)
h t t p : / / w w w . v e d e l e m . h u / i n d e x . p h p ? p a g e i d = h i r e k _ 

reszletek&hirazon=1631

Dr. Földi Zsuzsa, Dr. Uzzoli Annamária
Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális 

Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, Bu-
dapest 

A közép- és időskorúak megközelítése jóval nehezebb. A tu-
risták esetében fontos, hogy a látogatók biztonságérzete kielégítő 
legyen. A város speciális jellegéből adódik a helyi vendéglátók és 
szolgáltatók – elsősorban part menti szállodák, éttermek – fel-
készítésének és ellenőrzésének fontossága. A turistaszezonban 
a tópart állandó megfigyelését és a fürdőzők védelmét biztosító 
szolgáltatást az önkormányzat saját forrásaiból finanszírozza. 

Az látható, hogy konkrét beavatkozások idején az információ-
áramlás és az együttműködés gördülékeny. A preventív tevékeny-
ség, hasonlóan több szerepős, mint a mentési tevékenység, és e 
téren van még mit pótolnia Siófok városának is.

A lakosság felkészültségének, hozzáállásának helyi megítélé-
se ellentmondásos. Az interjúalanyok szerint a tudatos felkészítő 
akciók és a helyiek több évtizedes tapasztalata teremtett egy ha-
zai átlagnál magasabb szintű tudatosságot Siófokon. Ugyanak-
kor, jellemző a nemtörődömség, vagy az egyéni érdekek előtérbe 
helyezése. Az elmondottak szerint az építkezésre és területhasz-
nosításra vonatkozó kifogásolható viselkedés inkább az újonnan 
betelepülő és időjárási tapasztalatokkal nem rendelkező csopor-
tokra jellemző. 

Siófokon az extrém időjárási helyzetek következményeinek 
megoldása jelenti a legkomolyabb városüzemeltetési és fejlesztési 
feladatot (a védművek, a faállomány karbantartása és a közterület 
rendezése). A helyi fejlesztési feladatok szoros összefüggésben 
vannak az elavult infrastruktúrák, illetve a védelmi rendszerek 
modernizálásával. A város fontos fejlesztési célú projektjei rész-
ben az időjárási szélsőségek miatt váltak szükségessé. Például a 
2010-es nagy viharban a hullámtörő nem bírta ki a víz nyomását 
és eltört. A 2013-ban átadott fejlesztés keretében megemelték a 
védőművet és rondellákkal erősítették a móló állékonyságát. A 
városfejlesztés több pontban meghaladja helyi érdekeket és kom-
petenciákat, a beavatkozás hatása kiterjed pl. Balaton ökológiai 
rendszerére (tervben lévő Sió gát áthelyezése). 

Városfejlesztési dokumentumok

A városfejlesztési dokumentumok lenyomatai annak, hogy 
hogyan viszonyul egy adott időpontban a város önmagához, kör-
nyezetéhez és egy-egy kiemelt problémakörhöz (a klímaválto-
záshoz). A fejlesztési dokumentumok feladata a jövőkép és célok 
kitűzésén keresztül a konkrét fejlesztési feladatok meghatározá-
sa (városfejlesztési koncepció, stratégia), majd a fejlődés kívánt 
irányban tartása. 

A szerkezeti terv tartalmának legfőbb meghatározói az Épí-
tési törvény (Étv.) és a Balaton törvény. A dokumentumok ok-
okozati összefüggésekkel nem foglakoznak, ennek megfelelően a 
klímaváltozás és hatásai nem kerülnek említésre. 

A 2009-es Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) a ter-
mészeti környezet állapota c. fejezete nem a veszélyforrásokra, 
hanem a környezetvédelemre és néhány természeti vonzerőre 
koncentrál. A globális klímaváltozás kérdésköre direkt módon 
a Fenntartható Fejlődés Programja c. mellékletben jelenik meg. 
A dokumentumban a hangsúly egyértelműen a turisztikai irányú 
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fogyaszt, s 1 köbméter földgáz elégéséhez 10 köbméter levegőre van 
szükség, amit a kéményes készülék a helyiségből „szív el”. 

Egy átfolyós vízmelegítő, vagy átlagos fali cirkó gázfogyasz-
tása 2-3 köbméter óránként. Ezek megfelelő üzeméhez legalább 
20-30 m3 friss levegőnek kell bejutni a helyiségbe. (Valójában ez 
a szükséges mennyiség inkább 50-60 m3.) 

Ha ez a légmennyiség nem tud bejutni, akkor a készülékben 
az égés tökéletlenné válik: koromképződéshez, a keletkező szén-
monoxid megnövekedéséhez, és balesetveszélyhez vezet. Foko-
zott légzárású nyílászárókkal ellátott helyiségekben nyílt égésterű 
gázkészüléket nem szabadna üzemeltetni, ha mégis akkor szük-
séges számítással alátámasztva légbevezető nyílásról kell gondos-
kodni. 

CO mérgezés helye esetszám 2012-2014
Otthon jellegű létesítmény 634

Keresk., szolgáltató létesítmény 3

Igazgatási, iroda létesítmény 1

Szálloda jellegű létesítmény 1

Sport létesítmény 1

Nevelési-, oktatási létesítmény 3

Építési terület 1

Tárolási létesítmény 1

Egyéb helyszín 4

Kit veszélyeztet 
a szén-monoxid?

A szénmonoxid-mérgezés veszélyének az elmúlt két év sta-
tisztikai adatai szerint az energiatakarékossági okokból nyí-
lászáró cserékkel és homlokzati hőszigeteléssel felújított, nyílt 
égésterű fűtőberendezésekkel ellátott lakásokban élők vannak a 
legjobban kitéve. Ők kapnak a leggyakrabban a szén-monoxid 
mérgezést. Az esetek megelőzése komplex megoldásokat igé-
nyel. Mi történt eddig?

Versenyfutás az idővel

Felvilágosító kampány, jogszabályváltozás, az ellenőrzés fo-
kozása, a beavatkozások tapasztalatainak folyamatos elemzése és 
statisztikai szintű értékelése, a kéményseprők bevonása a megelő-
zési tevékenységbe, a téma szakmai közbeszédbe emelése – ezek 
az eddig megtett feladatok címszavakban. Szükség is van ezekre 
az erőfeszítésekre, mert a költségcsökkentési stratégiák miatt az 
ily módon hőszigetelt házak száma és így a veszélyeztetettek szá-
ma is egyre növekszik. Ezek a családi házas területeken fordul-
nak elő a legnagyobb számban. Különösen ott, ahol a gázkazánok 
mellett kiegészítő fűtésként szilárd tüzelőberendezést vásárolnak 
és ajtó- és ablakcserével, lakásuk hőszigetelésével is csökkentik 
energiafelhasználásukat. A szabályozás, felvilágosítás versenyfu-
tás az idővel. 

Különösen igaz ez, ha az esetszámok és a balesetet szenvedet-
tek számának emelkedését vizsgáljuk 2012-2014. 2. 28. között.

Esetszám Megmentett Sérült Halott

2012 192 119 235 14
2013 343 223 375 13
2014 114 29 103 4

Mivel a mérgezéses esetek többnyire lakásokban következnek be, 
a legnagyobb veszélyben a kisgyerekek, a kismamák, az idős, beteg 
emberek vannak.

Ez azt mutatja, hogy a legnagyobb figyelmet a szabályozással, fel-
világosítással legnehezebben elérhető területekre kell összpontosíta-
ni. Abból kell kiindulni, hogy a gázkészülék működése során levegőt 

Sokkoló számok
Két év – 535 eset, 342 megmentett ember, 670 sérült, 27 el-
hunyt

co-mérgezéses esetek: 2012 (fent) és 2013 (lent)

fókuszban
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ppm-es gázra, mint a 330 ppm-esre. Ez – megállapításuk szerint 
– a műszerek kiszámíthatatlanságra utal.

Ezután még két további ún. stresszteszttel (300-500 ppm és 
500-1000 ppm) vizsgálták a készülékeket. 

A leginkább a Honeywell H450EN, a Szimat 2H, a FireAngel 
CO-9X, a  Global GS804, a CO Melder elemes, valamint a 
Monox 5000 típusok feleltek meg az előírásoknak. A jelzési bi-
zonytalanság a gyengébb típusoknál fokozódik, így egy gyenge 
készülék inkább hamis biztonságérzetet ad, semmint valódi biz-
tonságot.

Mi adhat biztonságot?

1. A házunk légellátását szakértővel célszerű megvizsgáltat-
ni. A megoldás lehet a nyílt égésterű gázkészülék zárt égésterűre 
cserélése vagy a légellátás megoldása (pl. légbevezetőkkel).

2. A legjobb minőségű CO-érzékelők beszerzése.
A szakértők szerint az egészséges levegőhöz jutást a fokozott 

légzárású ajtók, ablakok gátolják, ezért alkalmazásukat feltételek-
hez kellene kötni. Gravitációs légellátással rendelkező lakóterek-
ben fokozott légzárású nyílászáró cserére csak szakmérnök által 
kontrolált műszaki beavatkozásokkal kerülhessen sor!

A vizsgált típusok listája és a teljes cikk a Védelem Online-on ol-
vasható.

Forrás: Vgf szaklap, 2013/július – augusztus 

Mennyire használhatók a 
CO-riasztók?

Ahogy azt 2013/2 lapszámunk „fókuszban” rovatában be-
mutattuk az égéshez szükséges levegő a felújított lakásokban 
ma sok esetben nem áll rendelkezésre, s ez tragédiákhoz vezet. 
Ma már rendelet írja elő bizonyos területeken CO-érzékelők al-
kalmazását. A VGF (víz, gáz, fűtéstechnika) szaklap akkreditált 
laboratóriumban vizsgáltatott 11 CO-riasztót; főbb megállapí-
tásaikat adjuk közre.

Hétpróba

A vizsgálat során 5 féle próbának és 2 stressz tesztnek vetették 
alá a készülékeket. Elsőként 1-3 órán át 70 ppm-es CO gázzal, 
majd 330 ppm-es CO gázzal 6 percig és végül 630 ppm-es CO 
gázzal 3 percig tesztelték a 11 fajta műszert.

Az első teszt után a FireAngel CO-9X, a Szimat 2H és a 
Honeywell H450EN készülékek tűntek a legmegbízhatóbbnak, 
és ezek közül is az utóbbi volt a legjobb, mivel mindhárom teszt-
ben lévő darabja megszólalt 3 órán belül.

A műszerek többsége a második teszten már beriasztott, na-
gyobb részük 2 percen belül. Sőt a 70 ppm-es teszten gyengén 
teljesítők még hamarabb is jeleztek, mint azok, amelyek az em-
lített teszten megfeleltek. A 3. vizsgálat során azt tapasztalták, 
hogy a műszerek, több esetben, lassabban riasztottak be a 630 
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Milyen legyen az érzékelő?

Az MSZ EN 50291-1 szabvány (Villamos gyártmányok 
szén-monoxid érzékelésére lakóhelyiségekben. 1. rész: Vizsgálati 
módszerek és működési követelmények) rögzíti a paramétereket. 
A szén-monoxid-érzékelő berendezésekre vonatkozó műszaki 
követelményekről szóló 12/2014. (II. 21.) BM rendelet a beren-
dezésekkel szembeni elvárásokat határozza meg. A jogszabály 
szerint az MSZ EN 50291-1 szabvány előírásainak megfelelő 
készülékeket, úgy kell tekinteni, hogy azok kielégítik a rende-
letben foglaltakat. Ugyanakkor a követelmények a szabványos 
megoldástól eltérő, de azzal egyenértékű műszaki megoldással is 
teljesíthetők.

Természetesen az EU-ban, az EFTA-tagállamban, illetve Tö-
rökországban előállított berendezéseket el kell fogadni, ha azok 
az emberi egészség és élet védelme tekintetében a CO rendelet-
ben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

A szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és mű-
ködtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítését a kéményseprő-
ipari közszolgáltató az égéstermék-elvezetők sormunka kereté-
ben történő időszakos ellenőrzése során vizsgálja.

A kötelezettségét elmulasztó ingatlantulajdonossal szemben a 
tűzvédelmi hatóság 5000-től 30 000 Ft-ig terjedő bírságot szab-
hat ki.

Forrás:
 ▪ 2012. évi XC. törvény
 ▪ 2013. évi XCIII. törvény
 ▪ 12/2014. (II. 21.) BM rendelet
 ▪ MSZ EN 50291-1 szabvány

CO készülékek: 
új követelmények 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. 
törvény CO méréssel kapcsolatos részeit a 2013. évi XCIII. tör-
vény iktatta be a rendeletbe, s ez a tulajdonosokra, a kémény-
seprőkre és a tűvédelmi hatóságra is tartalmaz kötelezettségeket. 
Az érzékelőkre március 1-től határoz meg követelményeket a 
12/2014. (II. 21.) BM rendelet (CO). Célja, hogy a jogszabály 
által előírt helyekre csak egy szintnek megfelelő CO érzékelőket 
telepítsenek.

Hol kell érzékelőt elhelyezni?

A törvény 9.§ (5) bekezdése értelmében a meglévő épületek-
ben, a helyiség légterétől nem független, nyitott égésterű tüzelő-
berendezés üzemeltetése esetén

a) a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló,
b) a vendégéjszaka eltöltésére használt,
c) a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellá-

tást nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló,
d) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló,
e) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságo-

sabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó önálló 
rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében 
a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő szén-mon-
oxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles, 
amennyiben a tüzelőberendezés közösségi térben vagy vele légtér 
összeköttetésben lévő helyiségekben van.

Új építésű épületnél ez már minden helyiségre vonatkozik, 
ugyanis csak akkor vehető használatba /9.§(6)/, ha a nyitott égés-
terű tüzelőberendezés helyiségében jogszabályban meghatáro-
zott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzé-
kelő berendezést helyeztek el.

Ennek megfelelően a kéményseprő ipari közszolgáltatást vég-
ző köteles (6. § (1) bek. e. pont) a műszaki követelményeknek 
megfelelő szén-monoxid érzékelő felszerelését, működtetését és 
az érzékelő működőképességét ellenőrizni.

co-érzékelők gyermekintézmények számára

CO érzékelő – alapvető funkcionális követelmények
A CO rendelet szerint:
1. A berendezésnek alkalmasnak kell lennie a szén-monoxid 
(CO) emberre veszélyes szintjének biztonságos és hatékony 
érzékelésére.
2.  A berendezésnek a CO emberre veszélyes szintjének ér-
zékelése esetén – a veszélyes szint fennállásáig – folyamato-
san riasztó jelzést kell adnia annyi időn belül, mely az érintett 
helységből való távozást biztonságosan lehetővé teszi.
3. A berendezés által adott riasztó jelzésnek alkalmasnak kell 
lennie arra, hogy azt a felszerelés helyiségében bárki azonnal 
és egyértelműen érzékelhesse.
4. A legfontosabb jellemzőket, információkat és használati 
útmutatásokat, amelyek ismeretétől és figyelembevételétől a 
rendeltetésszerű használat függ, a berendezésen vagy a csoma-
golásán, és a hozzá mellékelt magyar nyelvű használati utasí-
tásban meg kell adni.
5. A berendezés bekapcsolt állapotát, esetleges meghibáso-
dását és – amennyiben ilyen funkcióval is ellátták – élettar-
tamának végét egyértelmű, egymástól megkülönböztethető 
jelzésnek kell mutatnia.
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nyás, illetve szédülés 50-50 százalékos előfordulással a leggyako-
ribbak. Zavartság, izgatottság, ingerlékenység is fellép. Ezután az 
előbbiekben tárgyaltak miatt az izmok oxigénellátása már nem 
kielégítő, így izomgyengeség, fáradtságérzet alakul ki, a beteg 
összeesik.

Karboxihemoglobin hatására a vér élénkebb piros színű, mint 
egészségesen, ez cseresznyepiros színű arcot, ajkat eredményez-
het, de a gyakorlatbam ezeket az apró eltéréseket nagyon nehéz 
észrevenni. Előfordul még hallászavar, fülzúgás és látászavar is. 
A második, görcsös szakasz már veszélyes: ekkor a beteg eszmé-
letét veszti, először a felkar hajlítóizma (bicepsz) húzódik görcs-
be, mely jellegzetes kéztartást eredményez, majd pedig szájzár és 
hányás következik – ez a kettő pedig kezelés nélkül halált okoz, 
mivel a beteg belélegzi a saját hányadékát. Ekkor már nemcsak a 
vázizmainkra van hatással a szén-monoxid: szívünk sem kap elég 
oxigént, így szívritmuszavarok alakulnak ki, koszorúér-beteg-
ségben szenvedőknél nagy előfordulási valószínűséggel alakul ki 
koszorúérgörcs (angina), illetve szívinfarktus. Aránylag gyakran 
fordul elő úgynevezett klónusos-tónusos görcsroham is, melyben 
a rángásszerű izomösszehúzásokból álló szakaszokat (klónus) a 
folyamatos izomgörcs (tónus) követi. A beteg vizeletét, székletét 
nem tartja.

Ezeket pedig a harmadik, bénulásos szakasz követi, melyben 
a beteg reflexei megszűnnek, légzése leáll, gyors segítség nélkül 

Márkus Dávid
A szén-monoxid 
egészségügyi hatásai

A szén-monoxid (CO) szerves anyagok tökéletlen égésekor 
keletkező, színtelen, szagtalan, erősen mérgező hatású gáz, leve-
gőre tekintett relatív sűrűsége 0,97, ezért azzal könnyen elkeve-
redik. Az esetek 70%-ért a beltéri fűtőegységek felelősek.

A mérgezés biokémiai háttere

A szén-monoxid mérgező hatásáért több, egy időben lejátszó-
dó folyamat felelős. A legismertebb jelenség a karboxihemoglobin 
(COHb vagy COHgb) képződése. Az oxigén a tüdőnk léghólya-
gocskáin keresztül jut be a vérünkbe, ahol passzív módon a vörös-
vértesteink alapállományába kerül. Itt egy összetett fehérjének, a 
hemoglobinnak a nemfehérje-részén (hem) található vasionhoz 
kötődik. A hajszálereinkben lévő vérbe pedig a sejtjeink oldott 
szén-dioxidot adnak le, mely bekerül a vörösvérsejtjeinkbe, ennek 
hatására az ott lévő oxigén eltávozik, bekerül a célsejtbe. Ez a sejt 
az így kapott oxigén segítségével tudja elvégezni az életben ma-
radásához és működéséhez szükséges kémiai folyamatokat (ezek 
eredményeképpen keletkezik a szén-dioxid).

A mérgező szén-monoxid az oxigénnél kb. 250-szer erőseb-
ben kötődik a hemoglobinhoz. Ez azt eredményezi, hogy a szén-
monoxid a léghólyagocskákon keresztül a vérbe jutva az oxigént 
lecseréli, viszont az oxigén nem tudja a hemoglobinról a szén-
monoxidot kilökni, így veszélyesen kis mennyiségű oxigén marad 
a vérünkben, melynek hatására a sejtjeink egyre kevésbé tudják 
ellátni feladatukat. Ráadásul az így kialakult erős kötések miatt a 
maradék oxigén is nehezebben adódik le a sejteknek (ezt a jelen-
séget hívjuk homológ kooperativitásnak).

Azonban nem csak a véroxigénszint csökkenése játszik szere-
pet a súlyos kórképek kialakulásában.

Három tényezőről beszélhetünk. Egyrészt van néhány más 
fontos vegyület is a szervezetünkben, amely tartalmaz hemet. A 
hemhez pedig kapcsolódik a szén-monoxid, így funkcióját vesz-
ti a vegyület. Ilyen fehérje található a sejtjeink energiaellátásért 
felelős sejt szervecskéjében, a mitokondriumban (citokrómok), 
amik működése nélkül súlyos savasodás lép fel, a sejt elhal; illetve 
az izmaink oxigénellátásáért felelős vegyület (myoglobin) is tar-
talmaz hemet. Másrészt a szén-monoxid aktiválja a guanil-cikláz 
nevű enzimet, és növeli a nitrogén-monoxid termelését is, mind-
két folyamat az erek tágulásához vezet, így megnő az értérfogat, 
ezért csökken a vérnyomás. Harmadrészt pedig a keletkező sza-
badgyököknek is erős roncsoló hatása van.

Akut mérgezésben négy szakaszt különböztetünk meg: kábu-
lás, görcs, bénulás, majd pedig gyógyulás/maradandó károsodás/
halál. A kábulási szakaszban a tünetek valóban nagyon hasonlíta-
nak az egyszerű vírusfertőzésre: jellegzetes tünet a halántéktájéki 
lüktető fájdalom (mérgezettek 90 százaléka); a hányinger és há-

a co-mérgezés folyamata

A szén-monoxid-mérgezés tünetei
Megkülönböztetünk akut és hosszú idő alatt létrejött szén-
monoxid-mérgezést, a belélegzett mérgező gáz koncentráció-
jától és az anyaggal való érintkezés idejétől függően. 
200 ppm (0,02%) koncentráció néhány órán belül okoz (eny-
he) tüneteket, 
halált 800 ppm (0,08%) 2-3 órán belül, 3200 ppm (0,32%) 
20 percen belül, míg 12 800 ppm (1,28%) már 3 percen belül 
okoz. 
A tünetek nagyon változatosak lehetnek, és nem jellegzetesek 
– ezért sokszor nem is gondolnak szén-monoxid-mérgezésre, 
más betegségnek (pl. influenzának) nézik. 
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nem kezdjük meg, akkor a beteg a mentők kiérkezéséig meghal. 
Összekulcsolt kézzel, a kezünk kéztői felével 30 mély, gyors le-
nyomást végzünk a beteg mellkasának közepén, a szegycsontjára, 
és a fej hátrahajtása mellett száját befogva kettőt az orrába fú-
junk, a 30 nyomást és 2 befújást felváltva alkalmazzuk a mentők 
kiérkezéséig. Ha a légzésvizsgálat során 2-3 teljes értékű légvételt 
tapasztaltunk, akkor a beteget oldalára fordítjuk (stabil oldalfek-
vés), és rendszeresen ellenőrizzük a légzését.

A mentők 100 százalékos oxigént fognak a betegnek adni, 
mely nagy parciális nyomása miatt le tudja szorítani a szén-mon-
oxidot a hemoglobinról. 

Márkus Dávid
VGF szaklap 2013 decemberi szám

a halál beáll. Amennyiben a segítség időben érkezik, rövid ideig 
tartó eszméletvesztés esetén lehetséges a teljes gyógyulás, hosz-
szabb kómában töltött idő esetén azonban maradandó károso-
dások lépnek fel.

Hosszú távú hatás

A szén-monoxidnak akkor is vannak káros hatásai, ha hosszú ideig 
vagyunk kitéve alacsony koncentrációnak. Mivel például a dohány-
zók 400-500 ppm szén-monoxid-koncentrációjú levegőt lélegeznek 
be rendszeresen, ezért vérükben a karboxihemoglobin aránya 15% is 
lehet, szemben a nemdohányzók maximum 1-3%-os szintjével. A 
munkahelyi magas (50 ppm-nél nagyobb) koncentráció is okozhat 
hosszútávon károsodásokat. A tünetek: fejfájás, szédülés, esetenként 
alvászavarok, memóriazavarok és személyiségváltozás, de okozhat 
anorexiát, felgyorsíthatja az érelmeszesedést, illetve másodlagosan 
szívnagyobbodást és vörösvérsejt-túltermelést is eredményezhet.

Elsősegély, szakszerű kezelés

CO-mérgezésre kell gondolni, ha a részletezett tüneteket ta-
pasztaljuk, ha egy helyiségben többeknek is hasonló panasza van, 
ha zárt térben (főleg garázs, fürdőszoba) földön fekvő embert 
találunk. 

A mentést légzőkészülékben végezzük, vagy a gáztérbe belép-
ve visszatartott levegővel nyissunk ablakot, érjünk el kereszthu-
zatot, és mentsük ki a beteget. Ha eszméletlen, akkor hátulról a 
Rautek-féle műfogással könnyen kihúzhatjuk.

A szabad levegőn már úgy kell ellátnunk, mint bármilyen 
eszméletlen beteget. Ha a vállrázás és rákiáltás után nem reagál, 
kemény talajon hátára fektetve az esetleges hányadékot szájából 
eltávolítjuk, fejét hátrahajtjuk (ezzel a nyelve eltávolodik a hát-
só garatfalától, a légút szabaddá válik), mellkasát nézve feje fölé 
hajolunk, és 3 érzékszervünkkel figyeljük, van-e légzése (nézzük, 
hogy mozog-e a mellkasa; érezzük az arcunkon a levegő áramlá-
sát; illetve halljuk, hogy szuszog-e).

Ha 10 másodpercig nincs légzése, vagy csak akadozó, 
horkolásszerű légzésmaradványt tapasztalunk, akkor meg kell 
kezdeni az újraélesztést. Ez minden esetben kulcsfontosságú, ha 

Súlyosbító tényezők
Van néhány tényező, melyek hatására a mérgezés tünetei ha-
marabb jelentkeznek. A kórkép kisebb koncentrációnál válik 
súlyossá: a dohányosok vérének az előbbiek alapján eleve ma-
gasabb a COHb-koncentrációja, így fogékonyabbak a mér-
gezésre. A magzati hem könnyebben köti meg a CO-ot, így 
terhes nőt ért mérgezés esetén a magzat súlyosabb állapotba 
kerül, mint az anya; gyermekeknél a fokozott anyagcsere mi-
att, a légzőszervi betegségekben szenvedőknél a légzési elég-
telenség, a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedőknél 
pedig a keringési elégtelenség miatt fordul gyorsabban súlyos-
sá a kórkép.

stabil oldalfekvés

rautek-féle műfogás
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csupán az alsó harmadban terjedt szét a láng. A végigfutó láng a 
PIR-nél befeketítette a felületet és azt követően a lánghatás he-
lyén egy kör alakú repedés jelent meg, s a későbbiekben csak ezen 
a körön belüli felületen tapasztaltunk füstölést és égést.

Az égés jellegzetességei

Másfél perc után a PUR B3 hőszigetelőlap felületének felénél 
sűrű fekete füsttel kísért, nagy lángok csaptak ki az anyagból (40 
mp-től intenzív füstölést rögzítettük). A 3. percben anyaga a köz-
vetlen lánghatás helyén kör alakban átégett. Az 5. percben teljes 
terjedelmében lángolt és 1-2 cm vastag fekete darabok váltak le 
róla.

A PUR a 2. percben a teljes felületén lángolt, majd sűrű füsttel 
égett és levél formájú darabok leválását rögzítettük. A harmadik 
percben a PUR felső fele intenzíven égett, s a 4 percbe fordulva 
a tábla hátlapján füst csapott fel, majd nagy lánggal oda is áttört 
a tűz. Alig egy perc alatt az egész tábla intenzíven leégett. Az 
5. percben már csak a bal alsó sarok látszott épnek, lángok már 
csak a felső 20 cm-es sávban voltak láthatók, s ez a felső harmad 
leesett és a földön égett tovább.

A PIR B2-nél kör alakú, az IPN-nél gyökeres fára hasonlítha-
tó repedések jelentek meg a lánghatás mentén, s ezekben a repe-
désekben belső izzást és kisebb lángolást észleltünk.

A PIR B2-n a keletkezett repedések mélyültek és ebben 10-
15 cm-es lángok égtek, s a 6. percben a lángok a lap bal oldalán, 

Heizler György
Hogyan égnek a 
hőszigetelő anyagok II.

Az első két kísérlet (2014/1 szám 39-42. old.) után ugyan-
azokkal az anyagokkal (PUR, PUR B3, PIR B2, IPN), de egy 
kicsit más gyújtóforrásokkal újabb égetési próbapárost tartot-
tunk. Az időjárást is sikerült kifogni, szélcsendes, borongós, 
felhős időben, 8 °C-os hőmérsékleten indult az égetési próba. 
Az első égetésnél a nagyteljesítményű gázlángot, mint erőteljes 
gyújtóforrást alkalmaztuk, a másodiknál közvetlenül a szigete-
lőanyag mellett égő kislánggal tettünk próbát. Lássuk, hogyan 
viselkedtek! 

Nagy lánghatás a felületre

A négyfajta anyagból készült lapok súlyát az égetés előtt és 
után is gondosan lemértük, így a végén három adattal (kiinduló, 
égés utáni súly és a tömegveszteség) rendelkeztünk. 

A PB-gáz lángforrást a hőszigetelő anyagok alsó harmadának 
közepére irányítottuk, a lángforrást azonos magasságban a hő-
szigetelő lapoktól 40 cm távolságban helyeztük el. A gázláng 45 
fokos szögben érte a felületet. 

Az első lángoknál ez a nagy felületű égés nagyon látványo-
san megjelent három anyagnál (PUR, PUR B3, PIR B2) míg a 
negyediknél (IPN) meglepő módon nem égett végig a felületen, 

a négy hőszigetelő panel

végigfutott a láng a felületen (1. kísérlet)

a két pur intenzíven ég (1. kísérlet)

lezuhan a pur teteje (i. kísérlet)

Kutatás
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a repedések mentén, kitörtek. Az IPN-ben is elmélyültek a repe-
dések, de azok, valamint a láng mérete kisebb (kb. 5-10 cm) volt, 
mint a PIR B2-nél.

A 7-9. percig tartó időben a PUR már alig égett, csak az alsó 
része látszott valamennyire épnek, a PUR B3-nál füstölést és a 
maradék égését, valamint a leégett részek leveles leválását tapasz-
taltuk. A PIR B2-nél a repedések szélén növekvő lángok és bal-
oldalon apró leválások voltak. Az IPN-nél a közvetlen lánghatás 
helyén egyre mélyülő izzó kráter alakult ki, amiből a kitörő repe-
dések végénél kis lángok törtek elő. 

A 10-12. perc között a PUR és a PUR B3 lényegében már 
leégett, a fekete csonkokból néha füst szállt fel, mindössze a bal 
alsó sarokban maradtak mindkettőnél sértetlennek tűnő anyag-
maradványok. A PIR B2-nél az izzás intenzitásának növekedését 
és a repedések továbbterjedését a 11. percben rögzítettük, majd a 
12. percben a közvetlen lánghatás helyén átégett az anyag. A kis 
lyuk peremén apró lángok törtek elő, de lényeges égést a továb-
biakban nem tapasztaltunk. Ugyanezen időszakban a 12. perctől 
az IPN-nél az addigi izzás után a repedések mentén nagyobb (kb. 
10 cm-es) lángok alakultak ki és az egyik vízszintes repedés vo-
nalában a jobb oldalon egy apró láng túlnyúlt a hőszigetelő anyag 
szélénél.

Szakaszos lángelvétel

A 13. percben a PUR és a PUR B3 égetését befejeztük, mert 
már nem tapasztaltunk semmilyen változást, csupán a bal alsó 
sarokban látszottak ép anyagmaradványok. Ezzel szemben a PIR 
B2 é az IPN égetését tovább folytattuk. Újabb 1 perces égetés 

után sem tapasztaltunk ezeknél lényeges változást, ezért az ége-
tést a 14. percben befejeztük és az anyagok lánghatás elvétele utá-
ni viselkedésére koncentráltunk. 

Ezután a PIR B2 anyaga a kilyukadt és elszenesedett lyuk bel-
ső pereme mentén kis – 5-6 cm-es – lángok feltörésével égett, 
majd egy perc után a lángok kihunytak.  Az IPN belső izzó magja 
és a fordított y alakban szétálló repedések mentén apró lángok 
égtek, néhány másodperc után ezek a lángocskák csak a repedé-
sek felső harmadában és egyre csökkenő méretben pulzáltak, míg 
1 perc 40 másodperc után teljesen elaludtak.

A 14. perctől az addig csak gőzölgő PUR lap füstölni kezdett, 
majd a 16. percben a még álló középső rész bal oldalán égni kez-
dett, s pár másodperc alatt lezuhant a tartóállványról, ahol rövid 
idő alatt, a még ép bal sarokkal együtt teljesen megsemmisült. 

Kis tűzhatás a szigetelő anyagra

Mi történik, ha egy kis lánghatás – pl. odasöpört éghető hulladék 
tüze – éri aluról a hőszigetelő anyagokat? A gyakorlat ilyen esetet is 
produkált számos esetben. Itt is az volt a szempontunk, hogy azonos 
lánghatás érje a kiválasztott anyagokat és dokumentálható legyen az 
égés folyamata. Ezért aztán maradtunk a PB-gáznál. 

Az égőcsöveinket égő állapotban közvetlenül a hőszigetelő la-
pok alsó széle mellé helyeztük. Harminc másodperc után az előző 

hátulnézetből, balról jobbra: ipn, pir b2, pur b3, pur

ipn: kis lángok az eloltás után (1. kísérlet)

Gázégő
Gázos szakemberek az elképzeléseink szerint gázégőcsövet 
alakítottak ki. A cső középen egy perforált furatsor adta a fő-
lángot, amit két oldalt kisebb furatméretű támasztó lángsor 
erősített. Az így kialakított gázégőnél a reduktorok beszabá-
lyozásával érték el az azonos lángméretet. 

fent: pur (balra) és pur b3 (jobbra)
lent:  pir b2 (balra) és ipn (jobbra) a tűz után
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kísérletnél is látható különbségeket tapasztaltuk, ugyanis három 
anyag (PUR, PUR B3, PIR B2) felületén a láng végigszaladt és 
az égéstől feketén kormozódott, míg a negyediknél (IPN) most 
sem égett végig a felületen csupán az alsó harmadban terjedt 
szét a láng. A végigfutó láng a PIR-nél befeketítette a felüle-
tet és azt követően csak az égőcső lángja mentén volt lánghatás. 
Ezzel szemben a PUR és a PUR B3-nál az anyag önálló égését 
tapasztaltuk. Ez különösen a PUR-ra igaz, mivel ott 1,5 percnél 
– fehér füst után – megjelentek az égés jelei, míg a PUR B3-nál 
egy hosszanti repedés alakult ki. A PIR B2-n és az IPN-n kis 
szétterülő repedések jelentek meg, füsthatás nem volt.

A 2. percben a PUR már intenzíven füstölt és égett a jobb 
oldalon, a 3. perctől az égés és a füstölés intenzitása nőtt, a 4. 
percben sűrű fekete füst mellett a hőszigetelő lap hátulja is égett. 

A PUR B3-nál 2. perctől a hosszanti repedés elmélyült és ön-
állóan égni kezdett, majd a 4-5. percben már bal oldala is égett. 
Intenzív égése a 6. percben indult be. 

A PIR B2 és az IPN a 6. percig nem sok jelet mutatott, ekkor 
a repedések mentén apró lángocskák törtek fel. 

A 7-11. percig tartó égetési időszakban a PUR sűrű füstölés 
mellett a 9. percben alul a lánghatás vonalában teljesen átégett, a 
PUR B2 a repedés mentén és hátul nagy lánggal égett, majd a 10. 
percben erős füstölésbe kezdett. 

A 12-13. percben a PUR-nál az alsó pár centis még ép réteg is 
elégett, a jobb felső sarokrész viszont ép állapotban volt. A PUR 
B2 tovább lángolt, és leveles rétegek váltak le és hulltak a földre, 
majd a 14. percben hátul intenzív égésbe kezdett és erősen füstölt.

A PIR B2-nél és az IPN-nél a 11. percben a repedések men-

tén az előzőekben náluk tapasztaltaknál nagyobb lángok jelentek 
meg, majd a 15. perc kezdetén a PIR B2-nél az apró lángok kicsit 
feljebb terjednek. 

A lánghatás után

A 16. perc kezdetén az égőcsöveket eltávolítottuk és az anya-
gok lánghatás utáni viselkedésére koncentráltunk. Elsőként a 
PUR bal alsó része gyulladt meg, majd kb. fél perc után a PUR 
B3 bal alsó rész égett és füstölt az egész felületén. Ez az égés a 
18. percig tartott, azt követően már csak apró lángok és erőteljes 
füstképződés jelezte az égési folyamatot.

A PIR B2-nél és az IPN-nél a lánghatás elvétele után nem 
észleltünk sem izzást, sem füstölést. 

A lapok égésnyomait utólag megvizsgálva, a PUR erősen ron-
csolódott és egyes részei (az alsó harmada) megsemmisültek, a 

a kis láng hatása (2. kísérlet)

a pur hátul ég (2. kísérlet)

hátulnézetben: lángol a két pur (2. kísérlet)

fent: pur (balra) és pur b3 (jobbra)
lent:  pir b2 (balra) és ipn (jobbra) a tűz után

(ii. kísérlet)
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belseje kiolvadt. A PUR B3 is erős roncsolódást mutat, de ez ki-
sebb felületen jelentkezik. A PIR B2 és az IPN szenesedett – a 
kettő között annyi különbség volt, hogy a PIR B2-nél a lánghatás 
helyén erősebb duzzanat (habosodás) és nagyobb repedések je-
lentek meg.

 

Tömegveszteség: Az anyag hány százaléka égett el?

Anyag neve III. kísérlet IV. kísérlet
(kisláng)

PUR 100% 46,4%

PUR B3 68,5% 29,6%

PIR B2 19,8% 4,1%
IPN 8% 2,6%

A kérdés ezek után, hogy mennyi hő szabadult fel az égés 
során. Az égés előtt és után leért hőszigetelő lapokból megál-
lapítottuk a tömegveszteséget, azaz az elégett anyag súlyát. A 
szakirodalmi adatok szerint az anyagok fűtőértéke 26,000 MJ/
kg. (Az IPN-re vonatkozóan van egy szabványos vizsgálati adat, 
amely szerint annak a fűtőértéke 15,973. Mivel az más szabvány 
alapján készült, a 26,000 értékkel számolunk, és kisebb értékkel 
számoltat zárójelben jelezzük.)

A felszabaduló hőmennyiség

Anyag neve
III. kísérlet fűtő-

értéke MJ/kg

IV. kísérlet (kis-
láng) fűtőértéke 

MJ/kg
PUR 42,8 19,6

PUR B3 33,1 14,4

PIR B2 10,8 2,1
IPN 4,1 (2,5) 1,4 (0,9)

Ebből láthatóvá válik, hogy a fűtőértékben a két kísérletben a 
PUR-ok és a PIR, IPN páros között jelentős különbségek van-
nak.

Hőmennyiség különbségek

Anyag neve
III. kísérlet fűtő-
értékbeli különbs.

IV. kísérlet (kis-
láng) fűtőértékbe-

li különbsége
PUR 10,4 14

PUR B3 8,1 10,2

PIR B2 2,6 1,5
IPN 1 1

Az egyszerűbb ábrázolhatóság érdekében az IPN égése során 
kibocsátott fűtőértéket 1-nek véve a két kísérletben 10 illetve 14 

szeres különbséget tapasztalhattunk. A két PUR nagyságrenddel 
nagyobb hőmennyiséget adott le, de az IPN és a PIR között is 
van 1,5-2,6-szeres eltérés.

Az anyagok égése mérgező gázokat termel, s ezek káros hatá-
sát, a toxicitásbeli különbségeket a leégett anyag súlya (gramm) 
és a toxicitása (LC50) hányadosával ábrázolhatjuk szemléletesen. 

Toxicitás és veszélyesség

Anyag neve
Toxicitása 

LC50 (g/m3)

III. kís. rela-
tív veszélyes-

sége

IV. kísérlet 
rel. veszé-

lyessége
PUR 26,6 61 28,3

PUR B3 15,7 81 35,9

PIR B2 16,5 23,9 4,9
IPN 58,52 2,71 0,92

A toxicitásban a két PUR ugyancsak elviszi a pálmát, de feltűnő 
módon a sorend felcserélődött. Bár kevesebb anyaga égett el, a PUR 
B3 a veszélyesebb a két PUR közül, mivel annak nagyobb a toxici-
tása. A PIR B2 és az IPN között ugyancsak nagy különbség van.

Összefoglalva 

Az előző számban bemutatott égetéshez hasonlóan a két kí-
sérletben a négy anyag alapvetően kétféle reakciót adott a tűzre. 

1. A PUR és a PUR B3 
 ▪ Rövid idő alatt heves lánggal égéssel és nagy füsttel égett, 
a szerkezete majdnem teljesen megsemmisült, (100% és 
68,5%) illetve a kis lánghatásnál markánsan károsodott 
(46,4% és 29,6%).

 ▪ A kis lángnál megmaradt anyag 70-80%-a érintésre apró 
darabokra szétesett.

 ▪ A leadott fűtőérték 8-10 szerese, toxicitása pedig 20-39 
szerese az IPN-hez viszonyítva.

2. A PIR B2 és az IPN
 ▪ Égése lassan alakult ki, az anyag a repedések mentén ha-
bosodott és izzott, majd ugyanitt kis lánggal égett. Szerke-
zete a nagylángnál 19,8% és 8%-ban károsodott, kisláng-
nál ugyanez az adat 4,1% és 2,6%.

 ▪ A táblák egyben maradtak. Az IPN-n csak felületi sérülés 
volt.

 ▪ A leadott fűtőértékük és a relatív toxicitásuk nagyság-
renddel kisebb a PUR-okénál, de az IPN és a PIR B2 kö-
zött is jelentős (fűtőértékben 1,5-2,6-szeres, toxicitásban 
5,3-8,8-szeres) különbség van.

Heizler György ny. tű. ezds.



27Védelem Katasztrófavédelmi Szemle – 2014/2 szám – Szervezet

lyek közül 1 HTP-ként (Pásztó), 5 pedig KÖ-ként folytatta tovább 
tevékenységét, így az év végén összesen 60 ÖTP vett részt Magyar-
ország mentő tűzvédelmi feladatainak végrehajtásában. A megszű-
nő ÖTP-k mellett az év folyamán többnél működési nehézségek 
léptek fel, amelyek kezelésére a BM OKF és területi szervei ki-
emelt figyelmet fordítottak. Szakértői munkacsoportot hoztunk 
létre, amely tevékenységének eredményeképpen az ÖTP-k szol-
gálatszervezése, működése és működtetése hatékonyabbá és gaz-
daságosabbá tehető. Emellett eseti problémák kezelésére is szükség 
volt (Létavértes ÖTP, Nagykőrös ÖTP), amelyek eredményeként 
az ÖTP-k nem szűntek meg, tevékenységük folyamatos.

Az ÖTP-k által végrehajtott önálló beavatkozások számának 
aránya a 2012. évi 60,8%-ról 73,2%-ra emelkedett, ami összessé-
gében hatékonyabb erő és eszközgazdálkodást jelent.

Létesítményi Tűzoltó Parancsnokság

2013-ban a pontosítások mellett, a minőségi ellenőrzések fel-
tételeire, valamint az LTP-k állományának gyakorlati tapasztala-
tának növelésére fókuszáltunk. Ennek eredményeként változtak 
az Elsődleges Működési Körzeten kívüli tevékenység vállalásá-
nak feltételei is.

Az országban működő 72 LTP-nél tartott átfogó ellenőrzés 
tapasztalatai szerint: szakmai tevékenységük, a felszereléseik alap-
vetően megfelelnek az elvárásoknak. A legtöbb gondot a megfelelő 
képzettségű, elsősorban a tűzoltás-vezetői feladatkört ellátó szak-
emberek hiánya jelenti. Ezzel kapcsolatban az LTP kötelezettsé-

Bérczi László, Fülep Zoltán 
Szervezeti változások 
a hazai mentő 
tűzvédelemben 

Az elmúlt évben folytatódott a mentő tűzvédelem diszlokációjának 
javítása. A 2012-ben megkezdett „őrsprogram” folytatásaként újabb 
katasztrófavédelmi őrsök (KÖ) kezdték meg tevékenységüket, va-
lamint létrejöttek az önkéntes tűzoltó egyesületek (ÖTE) önálló 
beavatkozásának jogszabályi feltételei. Emellett kiemelt figyelmet 
kapott az önkormányzati tűzoltóparancsnokságok (ÖTP) működé-
sének hatékonyabbá tétele. 

Hivatásos tűzoltóparancsnokság, katasztrófavédelmi őrs

A hivatásos tűzoltóparancsnokságok (HTP) száma Pásztó 
HTP rendszerbe állításával 105-re emelkedett. Az „őrsprogram” 
keretében a meglévő egységek mellett további 15 KÖ kezdte meg 
működését. Az országgyűlési őrsöt a katasztrófavédelem szerve-
zetéből átszervezték az Országgyűlési Őrséghez, ezért az év vé-
gére összesen 32 KÖ állt készenlétbe. Az újonnan megalakított 
őrsök 299 településen látják el feladataikat, így szükség esetén az 
ezeken a területeken élő 444 ezer fő juthat korábban segítséghez. 
A 15 őrsből 5 korábban ÖTP-ként működött, s ezek 69 telepü-
lésen láttak el feladatokat. A helyükön létrejött KÖ-k működési 
területéhez 127 település tartozik.

A hivatásos beavatkozói állománynál kialakult létszámhiány 
felszámolására 2013-ban 391 fő szerzett képesítést. Szolgálatba 
állításukkal a beosztott tűzoltói létszámhiány ugyan jelentősen 
csökkent, de a tűzoltóságoknak kiemelt figyelmet kellett fordíta-
niuk az új, tapasztalatlan kollégák beillesztésére a szolgálati cso-
portokba. A tiszti, illetve speciális képzettséget igénylő beosztá-
sok feltöltésében azonban továbbra sem tudtunk jelentős javulást 
elérni, ami szolgálatszervezési nehézségeket eredményezett. A 
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ leterheltsége csak korláto-
zott számban teszi lehetővé a szerparancsnoki, illetve különleges 
gépkezelői képzések lebonyolítását, ezért ezeken a területeken 
továbbra is szolgálatszervezési problémákkal kell számolnunk.

A szolgálatszervezés egységes és hatékony végrehajtása érde-
kében a múlt évben kifejlesztett szolgálat összeállító programot 
az év második felétől tesztelték a tűzoltóságok. 

Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

2013-ban 6 ÖTP (Vámospércs-Nyíradony, Hajdúböszörmény, 
Fehérgyarmat, Baktalórántháza, Kisbér, Pásztó) szűnt meg, ame-

Szervezet

Technikai feltételek
A hatékony beavatkozáshoz szükséges technikai eszközállo-
mány alapvetően rendelkezésre áll. Villamos feszültség kör-
nyezetében a biztonságos beavatkozás feltételeit javította az 
E-ON Zrt. által biztosított 330 db közös fejlesztésű villamos 
térerősség érzékelő detektor. A tűzoltó gépjárművek és különle-
ges szerek tekintetében jelentős változás nem következett be. Új 
gépjárművek beszerzésére, illetve felújításokra csak korlátozott 
mértékben volt lehetőség, ami nem tudta jelentősen növelni a 
gépjárművek számát és minőségét. A gépjárművek magas át-
lagéletkorából és futásteljesítményéből adódó meghibásodások 
mellett tűzoltó gépjárművek 2013-ban is százas nagyságrend-
ben szenvedtek balesetet. A meghibásodott járművek javítása 
a tavalyi évben sem volt optimális, gyakran hosszú időt vett 
igénybe. Több esetben a szerek lemondása mellett kellett végre-
hajtani a mentő tűzvédelmi feladatokat. Ez a szolgálatszervezé-
si gondokat ugyan csökkentette, azonban a mentő-tűzvédelmi 
feladatok hatékony ellátását jelentősen megnehezítette.
A problémákra a középtávú gépjármű és technikai-eszköz fej-
lesztési terv végrehajtása, a hazai alapú tűzoltó gépjármű gyártás 
megvalósítása jelenthet megoldást. 
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gén túl be kell látni, hogy a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 
leterheltsége miatt az LTP állományának képzése háttérbe szorult. 
Az oktatási központtal történt egyeztetés eredményeképpen 2014-
ben beindul az LTP-k tűzoltás vezetői képzése.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Folytatódott az ÖTE-k bevonása a mentő tűzvédelmi tevé-
kenységbe. Ennek eredményeképpen a 2012. évi 388-al szemben 
2013-ban 435-ra nőtt a HTP-kel valamilyen kategóriájú együtt-
működést kötő ÖTE-k száma.

2013-ban az ÖTE-k 2762 eset felszámolásában vettek részt, 
ami arányaiban (esetek ~5%-a) megfelel a megelőző év 3685 ese-
tének. A 2012. év végén bevezetett SMS alapú értesítő rendszer 
jól szolgálta az ÖTE-k tájékoztatását.

Az elmúlt évben megteremtettük az ÖTE-k önálló beavatkozási 
lehetőségének tűzvédelmi törvényi és egyéb jogszabályi kereteit, így 
2014-ben megkezdhetik önálló tevékenységüket az azt vállaló és arra 
alkalmas egyesületek.

Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő 
Fülep Zoltán tű. ezredes, tűzoltósági főosztályvezető
BM OKF 

a tűzoltóságok területi elhelyezkedése
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 Az olasz SABO FOAM; Plurex, Hydral oltóhabjait,

 A HOLMATRO holland hidraulikus mentőszerszámokat 
(feszítővágók stb.) és pneumatikus emelőpárnákat,

 Az EWS német tűzoltó védőcsizmákat,

 A TUBEX angol habgenerátorokat,

A PULVEX ABC EURO tűzoltóport,

 A PROCOVES tűzoltó és munkavédelmi kesztyűket,

 A ZIEGLER tűzoltójárművek teljes skáláját.
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a hivatásos katasztrófavédelmi szervekhez. A téves és a szándéko-
san megtévesztő jelzések száma közel 12%-kal csökkent. Itt meg 
kell említeni a megyei műveletirányításban szolgálatot teljesítők 
munkáját, hiszen hatékonyan szűrik meg azokat a bejelentéseket, 
melyek nem igényelnek tűzoltói beavatkozást, illetve az automati-
kus tűzátjelzések hatósági visszaellenőrzését, melynek következté-
ben a téves jelzések száma csökkenő tendenciát mutat. Ugyancsak 
visszatartó ereje van azoknak a jogszabályi módosításoknak is, 
amelyek az előző évben léptek hatályba, és a téves vagy a szán-
dékosan megtévesztő jelzést adóval szemben szabálysértési eljárást 
vagy költségtérítési kötelezettséget határoznak meg.

Az eseményeket havi bontásban vizsgálva elmondható, hogy 
kiemelkedően magas esemény szám – az előző évekhez hasonlóan 
– márciusban, júliusban és augusztusban volt. Márciusban a 6852 
eseményből 4647 műszaki mentés volt, amelynek döntő többsé-
gét a rendkívüli időjárás okozta fakidőlések, viharkárok és közúti 
balesetek jelentették. Júliusban az események 59%-a, augusztusban 
pedig 67%-a volt tűzeset.

Bérczi László, Fülep Zoltán 
Kevesebb riasztás 2013-
ban – Mit mondanak a 
statisztikai adatok?

A tűzoltóságok (HTP-k, ÖTP-k, LTP-k és az önkéntes tűz-
oltó egyesületek (ÖTE)) 55 444 esetben vonultak káresemény-
hez 2013-ban. Ez az elmúlt 5 év átlagához képest 23%-kal, és 
2012-höz képest 20%-kal kevesebb riasztást jelentett. 

Csökkenő tendencia

Az előző évhez képest a tűzesetek száma 2013-ban 46%-kal 
csökkent, a műszaki mentések száma viszont 20%-kal nőtt. Mind-
két eltérés az év időjárási viszonyainak változásából adódott. A 
csapadékos időszakok nem kedveztek a szabadtéri tüzek kialakulá-
sának, míg a hevesebb viharos időszak a műszaki mentések számát 
növelte. 

2013. évben 40 139 beavatkozást igénylő, 3992 kiérkezés előtt 
felszámolt és 1553 utólagos esemény volt. 9320 alkalommal téves 
jelzés és 440 alkalommal szándékosan megtévesztő jelzés érkezett 

Ténykép

éves vonulások száma, 2009-2013

tűzesetek, műszaki mentések száma, 2009-2013

Valótlan bejelentések
2013-ban a valótlan bejelentésekkel (171), valamint a segély-
hívószám rendeltetésellenes használatával (199) kapcsolatban 
összesen 370 feljelentés tettünk, melyből 152 Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében történt. 

tűzesetek és műszaki mentések megoszlása, 2013

beavatkozások száma havi bontásban, 2013
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A műszaki mentések száma 2012-es évhez képest 4235 ese-
ménnyel nőtt. Az emelkedést elsősorban a statisztikailag egyéb 
kategóriába (elsősorban viharkárok felszámolása) sorolt esemé-
nyek számának 41%-os növekedése eredményezte.

Riasztási fokozatok

A káresetek felszámolása érdekében elrendelt riasztási fokoza-
tokat tekintve megállapítható, hogy 2013-ban az esetek 98,94%-
ot (53 321 db) I., vagy I. Kiemelt fokozatban számolták fel az 

Óragrafikon – éjszakai nyugalom

A beavatkozások óránkénti bontásából jól látható, hogy a 
bekövetkező események – az emberek életciklusához igazodva 
– a nappali (ébrenléti) időszakra koncentrálódnak. A tűzesetek 
keletkezése a délelőtt 10-től este 21 óráig terjedő időszakban a 
legjellemzőbb. A 2012. évhez viszonyítva az esetek száma a sza-
bad területi tüzek jelentős csökkenése miatt jóval alacsonyabb. A 
műszaki mentések megoszlásánál jól érzékelhető, a reggel 7-től 
délelőtt 10 óráig tapasztalható intenzív növekedés, ami elsősor-
ban a munkakezdés időszakához kapcsolódik. Az eloszlási diag-
ram alakja megegyezik a 2012. évivel, csak a műszaki mentések 
nagyobb száma miatti eltérés mutatkozik. 

Tűzesetek, műszaki mentések

A szabad területen keletkezett tűzesetek száma a 2012. év-
hez viszonyítva 67%-kal csökkent. A 2013. évi szabadtéri tüzek 
64%-át erdő- és vegetációs tűz képezte (2012-ben ugyanez az 
arány 76% volt). Ennek elsődleges oka a korábbiakhoz képest 
csapadékosabb időjárás, valamint a 2013-ban folytatott intenzív 
megelőző tevékenység volt. Az elmúlt évben felhasználva a 2012. 
évi tapasztalatokat mind a hatósági ellenőrzések, mind a lakosság 
tájékoztatás területén folytatott munka jelentősen hozzájárult a 
szabadtéri tüzek számának visszaszorításához.

Az épített környezetben keletkezett tüzek számának csök-
kenése szintén a szabad terekhez köthető. Az épített környezet 
egyéb eseteiben az előző évhez hasonló értékekkel találkozunk.

vonulási adatok megyék szerint, 2009-2013

vonulások száma óránkénti bontásban, 2013

tűzesetek keletkezési helyük szerint, 2009-2013

műszaki mentések típusok szerint, 2009-2013
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Az év során két kiemelkedő eseménysorozat, a márciusi hóhelyzet 
és a dunai árvíz állította különös próba elé a beavatkozó állományt, 
amely kihívásoknak maximálisan megfelelt. 

Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfe-
lügyelő

Fülep Zoltán tű. ezredes, tűzoltósági főosztályvezető
BM OKF 

egységek. A II., II.K fokozatot 463, a III., III.K fokozatot 71, 
a IV., IV.K fokozatot 25 és az V., V.K fokozatot 10 alkalommal 
rendeltek el.

Vonulások megoszlása tényleges riasztási 
fokozat alapján %-os arány

I. 43 846
53321 98,94

I. kiemelt 9475
II. 48

463 0,86
II. kiemelt 415
III. 2

71 0,13
III. kiemelt 69
IV. 2

25 0,05
IV. kiemelt 23

V. kiemelt 10 10 0,02

Az elmúlt év szakterületet érintő tevékenységéről elmondhatjuk, 
hogy az újabb őrsök megjelenésével, az ÖTP-k gazdaságosabb 
működtetéséhez adott iránymutatással, az ÖTE-k önálló beavat-
kozási lehetőségének megteremtésével tovább javult, és javítható 
Magyarország mentő tűzvédelemi ellátottsága. 

Beavatkozások 
Az elmúlt évben az ÖTP-k 7196 vonulást hajtottak végre, 
melyből 4757 esemény felszámolását önállóan végezték. Az 
LTP-k által végrehajtott 592 műveletből 461 esetben avatkoz-
tak be önállóan.
A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 2013. évben 9017 
feladatot hajtott végre, amelyek közül 3620 esetben vett részt 
káreset felszámolásában, ahol 689 alkalommal – az esetek 
19%-ban – átvette a tűzoltás vezetését. 
A tűzoltói beavatkozásokat igénylő események helyszíneinél 
az elhunytak száma 4%-kal (842-ről 812-re) csökkent, míg a 
sérültek száma 6%-kal (6417-ről 6802-re) növekedett az elő-
ző évhez viszonyítva. 
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anyaggal való lefedése, biztonsági jelölések hiánya, a dohányzásra 
kijelölt hely nem megfelelő kialakítása vagy hiánya. Az aratással 
kapcsolatos tüzek száma az ellenőrzéseknek köszönhetően csökkent.

Kollégiumok

Középiskolai kollégiumokban 399 hatósági ellenőrzést tartot-
tak. Az épületek nagy többsége több évtizede épült, a tűzvédel-
mi helyzetet alapvetően befolyásoló aktív és passzív tűzvédelmi 
rendszerek a legtöbb esetben hiányoznak, mivel az akkori jogsza-
bályok azok kialakítását nem írta elő. Pozitív változás azon épüle-
tek esetében tapasztalható, ahol az épületet részben, vagy teljesen 
felújítják, ezekben az esetekben a tűzjelző hálózat kiépítése, illet-
ve a hatályos előírásoknak megfelelő hő- és füstelvezető rendszer 
kialakítása javítja az épületek tűzvédelmét. A tűzvédelmi helyze-
tet javító felújításokat azonban a fenntartók gazdasági helyzete 
alapvetően befolyásolja. Azokat a tűzvédelmi előírásokat, melyek 
nem igényelnek jelentős anyagi ráfordítást, az üzemeltetők be-
tartják.

Középmagas, magas lakóházak

Tavaly 980 lakóépület 1838 lépcsőházában 1207 hatósági el-
lenőrzést tartottak. A legjellemzőbb hiányosságok: az elektromos 
és villámvédelmi berendezések felülvizsgálatának, illetve a felül-
vizsgálat során tapasztalt hibák kijavításának hiánya, a fali tűz-
csap hálózat felülvizsgálatának hiánya, a menekülési útirányjelző 
rendszer ellenőrzésének hiánya, a hő- és füstelvezető berendezés 
jelölésének hiánya, szabálytalan tárolás, a kiürítési útvonal leszű-
kítése. A tapasztalt hiányosságok száma és súlya csökkent és a 
kiürítési útvonalakon is egyre kevesebb a szabálytalan tárolás.

Hulladéklerakók

A tűzvédelmi hatóságok 2013-ban 176 hatósági ellenőrzést 
tartottak a hulladéklerakó helyek, hulladékudvarok, illetve -szi-
getek területén. Valamennyi hulladéklerakó hely jól megközelít-
hető, a tűzoltói beavatkozás feltételei biztosítottak. Hiányosságo-
kat leginkább az oltóvízforrások, az elektromos és villámvédelmi 
berendezések felülvizsgálatával, a tűzvédelmi szabályzat megfe-
lelőségével, illetve a tárolással kapcsolatban állapítottak meg az 
ellenőrök.

Terményszárítók

A terményszárító berendezéseket 964 esetben vizsgálták. 
Ezek helyzete – a felülvizsgálatokkal, tűzvédelmi dokumentáci-
óval, jelölésekkel kapcsolatos hiányosságok ellenére – általában 
megfelelő. Mindössze kilenc esetben szabtak ki tűzvédelmi bír-
ságot (összesen 720 000 forint értékben) és 174 esetben hatósági 
felhívást, 72 alkalommal pedig kötelezést küldtek az ügyfeleknek.

Polonkai Katalin, Barta-Vámos László
Tűzmegelőzés 
fő tendenciák 2013-ban

Cikkünkben a tűzmegelőzési tevékenység 2013. évi fő sta-
tisztikai adatait, „mérőszámait”, továbbá az elmúlt években 
megfigyelhető tendenciákat mutatjuk be. A tűmegelőzéshez 
tartoznak a tűzvédelmi hatósági, tűzvédelmi szakhatósági, tűz-
vizsgálati feladatok, továbbá ezekkel összefüggésben a tűzvédel-
mi szolgáltatási tevékenységek felügyelete, illetve az építési ter-
mékek, tűzoltótechnikai termékek, tűz- vagy robbanásveszélyes 
készülékek, gépek, berendezések piacfelügyelete. 

Tűzvédelmi hatósági tevékenység

A 37 356 tűzvédelmi hatósági eljárás legnagyobb része a ha-
tósági ellenőrzésekből adódik, ebből 28 527 ellenőrzést hajtot-
tak végre. 3887 ellenőrzéssel kiemelkedett a kéményseprőipari 
szolgáltatással összefüggő ellenőrzések száma. Az ellenőrzéseket 
követően 3961 esetben hatósági felhívást, 381 esetben kötelezést 
adtak ki, továbbá 1209 esetben, 104 987 000 Ft összegben tűzvé-
delmi bírságot szabtak ki a hatóságok.

A tavalyi év prioritásaként a középiskolai kollégiumok, a kö-
zépmagas és magas lakóépületek, a hulladéklerakó helyek, a ter-
ményszárító berendezést üzemeltető létesítmények, a karácsonyi 
vásárok, a bevásárlóközpontok, a pirotechnikai termékeket for-
galmazó vállalkozások, továbbá a mezőgazdasági aratások során 
vizsgálták a tűzvédelmi előírások betartását.

Betakarítás

A betakarítási munkák kapcsán 931 alkalommal vettek részt 
a betakarítási munkák során használt mezőgazdasági járművek 
műszaki ellenőrzésén, 98 esetben ellenőriztek aratásokat, amely-
hez a munkaügyi hivatal 43, a rendőrség 62 esetben csatlakozott. 

Gyakori hiányosságok: földelő vezeték hiánya, nem megfelelő 
oltásteljesítményű tűzoltó készülék, tűzoltó készülék karbantar-
tásának hiánya, olajfolyás a munkagépből, akkumulátor éghető 

tűzvédelmi ellenőrzések, 2008-2013



33Védelem Katasztrófavédelmi Szemle – 2014/2 szám – Ténykép

Kéményseprők ellenőrzése

A kéményseprőipari közszolgáltatás hatósági felügyelete kö-
rében 10 479 eljárást folytattak le a hatóságok. 8335 ügyben a ka-
tasztrófavédelmi kirendeltségek, 2144 esetben az igazgatóságok 
jártak el. Az eljárások során 927 alkalommal alkalmaztak hatósá-
gi felhívást, 69 esetben szabtak ki tűzvédelmi bírságot, összesen 
11 777 000 Ft összegben.

Egyéb hatósági feladatok

Beépített tűzvédelmi berendezés létesítési, használatbavételi 
ügyeiben 3941 alkalommal jártak el. Ez 2,6%-kal több a 2012-
ben lefolytatott engedélyezési eljárások számánál. 

 ▪ Eltérési engedélyt 924 esetben adtak ki a tűzvédelmi ha-
tóságok. 

 ▪ Tűzeseti hatósági bizonyítványt 1825 esetben készítettek 
a kirendeltségek.

 ▪ Másodfokú tűzvédelmi hatóságként 235 esetben jártak el. 
 ▪ Közérdekű bejelentést, panaszt 488 esetben vizsgált ki a 
tűzvédelmi hatóság.

 ▪ A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű be-
ruházásokkal összefüggésben a BM OKF-en 60 eljárás 
indult. Lezajlott a M4 metró 2 állomásán a vízköddel oltó 
berendezés létesítési, 9 állomásán a használatbavételi en-
gedélyezése.

 ▪ 131 fő nyújtott be a BM OKF-re tűzvédelmi szakértői en-
gedély iránti kérelmet. 

A tűzvédelmi létesítési és használatbavételi ügyekkel kap-
csolatos jogszabályi értelmezésekkel összefüggésben, valamint 
egyéb tűzvédelmi és piacfelügyeleti témákban 7696 alkalommal 
konzultáltak a katasztrófavédelmi szervek az ügyfelekkel, szak-
értőkkel, illetve 4926 szakmai állásfoglalást, tájékoztatót adtak 
részükre.

Tűzvédelmi szakhatósági tevékenység
A tűzvédelmi szakhatóságok 25 325 elsőfokú szakhatósá-

gi ügyben jártak el, ami a 2012. évi eljárások számához képest 
34,41%-os csökkenést jelent. 

Karácsonyi vásár

A tűzvédelmi hatóságok a karácsony előtt 819 vásárban, be-
vásárlóközpontban, üzletben tartottak ellenőrzést. Az ellenőrzé-
sek során a hatóságok ellenőrizték a tűzoltó készülékek meglétét, 
megfelelőségét, az üzletek villamos berendezéseinek tűzvédelmi 
felülvizsgálatát, a villamos berendezések használatára vonatkozó 
előírások betartását, a használati szabályok teljesülését, nyíltlán-
gú eszközök biztonságos használatát, az ideiglenesen elhelyezett 
elárusító helyeket és a közlekedési útvonalakon történő tárolást, 
árusítást. Vizsgálták továbbá a bevásárlóközpontokban, áruhá-
zakban a kiürítési feltételek biztosítását, a menekülési útvonalak 
állapotát. Szúrópróbaszerűen ellenőrizték a kiürítésre számításba 
vett nyílászárók megfelelő működését. Különös figyelmet fordí-
tottak a hidegebb időre hivatkozva korlátozott szélességben nyíló 
tolóajtókra. Jelentős hiányosságot nem tapasztaltak. 

Ugyancsak ezzel függ össze az átmeneti pirotechnikai árusító-
helyek 579 alkalommal történt ellenőrzése. A tapasztalt hiányos-
ságok többségét az ellenőrzés során azonnal megszüntették az 
üzemeltetők. A fennmaradók megszüntetése érdekében 34 ható-
sági felhívást küldtek az ügyfeleknek. Mivel több éve ugyanazok 
az ügyfelek és a felelős pirotechnikusok személye is állandó, így a 
jogkövető magatartás már kialakult.

Zenés-táncos rendezvények

A zenés-táncos szórakozóhelyeknél, a rendezvénytartási en-
gedélyezéshez kapcsolódóan 533 szakhatósági eljárás és a meg-
lévőknél 598 ellenőrzések zajlott. A szigor jelentősen javította 
a zenés szórakozóhelyek tűzbiztonságát. A hiányosságok miatt 
kiszabott szankciók száma, illetve az elutasító szakhatósági állás-
foglalások száma egyre csökkenő tendenciát mutat.

Összességében a tűzvédelmi hatósági ellenvőrzések száma 
az előző évhez képest 48%-kal nőtt, a tűzesetek száma pedig 
45,62%-kal csökkent.

A tűzesetek és a tűzvédelmi hatósági 
ellenőrzések arányainak változása

2012 2013

Tűzvédelmi hatósági ellenőrzések száma 19275 28527

Tűzesetek száma 37108 20179

Kéményseprők felügyelete
2013. január 1-jétől új hatáskört kapott katasztrófavédelem, 
ellátja a kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügye-
letét. A hatáskörök megoszlanak a területi szervek és a ka-
tasztrófavédelmi kirendeltségek között. A közszolgáltatók 
tevékenységét, működésének feltételeit az igazgatóságok el-
lenőrzik, míg a mulasztó ingatlantulajdonosokkal szemben a 
kirendeltségek járnak el.

szakhatósági ügyek, 2008-2013
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Tűzvizsgálat

A keletkezett 20 179 tűzesetből 1171 (5,8%) eset vizsgálata 
volt indokolt (2012-ben ez a szám 1246 volt), ami átlagban 58,5 
(2012-ben 66,5) vizsgálatot jelentett területi szervenként. Az 
átlagosnál nagyobb számban végeztek tűzvizsgálatot a Fővárosi 
(201), Hajdú-Bihar (96), Borsod-Abaúj-Zemplén (93), Bács-
Kiskun (83) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (83) megyében. A tűz-
esetek vizsgálata haláleset miatt 109 alkalommal (115 elhunyt), 
bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt 572 esetben indult. 

A hatósági ellenőrzéseknél a BM OKF bevezette a tematikus el-
lenőrzéseket. 2014-ben a járó- és fekvőbeteg ellátásra szolgáló egész-
ségügyi létesítmények, valamint az 50 fő befogadóképesség feletti spe-
ciális ellátást biztosító létesítmények időskorúak számára létrehozott 
intézményeinek ellenőrzése tervezett.

Összességében a tűzmegelőzési tevékenység hatékonyan szolgálta 
a tűz elleni védekezésre vonatkozó követelmények érvényesülését, az 
ország tűzvédelmi helyzetét.

Polonkai Katalin tű. alezredes
Barta-Vámos László tű. százados
BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség 
Tűzvédelmi Főosztály

Csökken a szakhatósági ügyek száma 

Az építésügyi eljárások (összevont építési, építési, használat-
bavételi, fennmaradási ügyek) száma 9741 volt. Engedély hatá-
lyát 646 alkalommal hosszabbították meg.  A működési (3818) 
eljárások 21,49%-kal és a telepengedélyezési ügyek száma (789) 
11,65%-kal csökkent az előző évhez képest. 

Nyomvonal jellegű építmények engedélyezési ügyeiben 2262, 
sajátos építményfajták kapcsán 677 eljárásban működtek közre 
a kirendeltségek. Az igazgatóságok 855 alkalommal jártak el pi-
rotechnikai tevékenységgel kapcsolatos engedélyezési ügyekben, 
ebből 583 eljárás az év végi átmeneti tárolással és forgalmazással 
volt összefüggésben. A területi szervek 555 esetben vettek részt a 
gázveszélyes vízkészlet engedélyezési eljárásaiban, 81-szer polgá-
ri repülőtereket érintő eljárásokban.

A szakhatósági eljárásokhoz benyújtott hiányos iratok miatt 
3093 alkalommal hiánypótlásra szólították fel az ügyfelet.

Másodfokú ügyekben 2013-ban mindössze 73 esetben jártak 
el a tűzvédelmi szakhatóságok.

Szolgáltatás felügyelet és piacfelügyelet

A tűzvédelmi hatóság nyilvántartást vezetett, és felügyelte a tűzoltó 
készülék karbantartó szervezetek, a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő 
oktatásszervezők és vizsgáztatók, a tűz- és hibaátjelzést fogadó távfel-
ügyeletek, továbbá a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezés karban-
tartók tevékenységét. Az eljárások során 73 igazolást adtak ki, és 457 
szolgáltatás felügyeleti ellenőrzést tartottak.

A BM OKF piacfelügyeleti tevékenység keretében ellátta a 
tűzoltótechnikai termékek gyártásának, forgalmazásának engedélyezé-
sét, a tűzoltótechnikai termékek, tűz- vagy robbanásveszélyes készülé-
kek, gépek, berendezések, építési termékek forgalmazásának, továbbá a 
termékek tanúsítására kijelölt szervezetek felügyeletét. 2013-ban a ható-
ságok 660 piacfelügyeleti ellenőrzést tartottak és 78 építési termék és egy 
tűzoltótechnikai termék forgalmazójával szemben indult piacfelügyeleti 
eljárás, melyek során a BM OKF 3 kötelezést adott ki.

Kiemelt ügyek
Az egyes közigazgatási ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyil-
vánítása tárgyában összesen 75 kormányrendelet van hatály-
ban. Ebből 2013-ban a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági te-
vékenységgel összefüggésben 35 kormányrendelet jelent meg. 
Ezekben a katasztrófavédelmi igazgatóságok járnak el. 2013-
ban 316 szakhatósági eljárás indult.

Szolgáltatási díj
Az előző év folyamán az egyes tűzmegelőzési hatósági, szak-
hatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet alapján 
3040 esetben 39 520 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizet-
tek meg az ügyfelek.

piacfelügyeleti ellenőrzések 2013-ban

tűzvizsgálatok száma megyénként, 2013
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esetben végeztek ellenőrzést, melyeknél összesen 197 telephe-
lyen találtak szabálytalanságot.

2013-ban folytatódott az előző évben megkezdett, a BM 
OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőségének koordiná-
lása mellett végrehajtott „DISASTER” elnevezésű ellenőrzési 
akciósorozat, amelynek célja az illegális nemzetközi és belföldi 
veszélyes szállítmányok felderítése, a rejtett vagy szabálytalan 
veszélyesáru-szállítások feltárása volt, különös tekintettel a Ma-
gyarország területére belépő szállítmányok ellenőrzésére.

A szakterület a korábbi évekhez hasonlóan, továbbra is szo-
ros együttműködést tart fenn mind a társszervekkel, mind a 
szakmai szervezetekkel, a mindennapi ellenőrzések és hatósági 
ügyek, illetve az alkalmanként jelentkező egyeztetési, jogalkotá-
si feladatok végrehajtása érdekében.

Potenciális veszélyek

A veszélyes áru szállítás felügyelete során továbbra is az 
ADR és a RID hatálya alá tartozó események a meghatáro-
zóak. 2012-ben, és 2013-ban is csupán egy-egy olyan esemény 
volt, amely a veszélyes áru vízi szállítása során következett be. 
Habár ezek az események ritkák, óriási kockázattal járnak, hi-
szen esetenként több mint 1,5 millió liter szállított üzemanyag 
veszélyezteti az élővizet (a Dunát). Így egy-egy esemény során 
komoly katasztrófahelyzet kialakulásával is számolni lehet. A 
közúti szállításban a nagyobb veszélyt a szabályokat nem isme-
rő, alkalomszerűen veszélyes árut fuvarozók jelentik. Az ADR 
incidensek többsége a járművezetők figyelmetlenségéből fakad 
(pl. ráfutásos, vagy pályaelhagyásos balesetek), ezek a lakosság 
biztonságát nem veszélyeztetik. A vasúton (RID) jellemzően 
anyagfáradásból, a tömítő-záró szerelvények meghibásodásából 
eredő, szivárgással járó események alakultak ki a leggyakrabban. 

Összességében

Az ADR-es, és a RID-es szállítmányok ellenőrzése során nőtt 
a felderített szabálytalanságok száma, az ADN-es szállításoknál 
ez csökkenést mutat. A megújult szabályozás legkiemelkedőbb 
eleme, hogy az állam megerősítette polgárai biztonsága érde-

Kozma Sándor
Veszélyesáru-szállítás 
hatékony ellenőrzése

A cél, hogy a veszélyesáru-szállítások megnövekedett száma 
ellenére a közlekedés biztonsága ne romoljon, a környezet ter-
helése ne fokozódjon. A jogszabályok pontos betartatásával je-
lentős eredmények születtek mind a balesetek megelőzése, mind 
egy káresemény élet- és vagyonbiztonságra, továbbá a környe-
zetre gyakorolt káros hatásainak csökkentése terén. 

Változó szabályok

A 2013-ban a veszélyesáru-szállítás szakterületen a hatósági el-
lenőrzésekben és eljárásokban jelentős változások történtek. 2013 
júniusától a veszélyesáru-szállítás ellenőrzését Magyarország terü-
letén a hivatásos katasztrófavédelmi szervek helyi szervei végzik. 
Ugyanakkor a vasúti és vízi veszélyesáru-szállítást érintő hatósági 
eljárásokban elsőfokú hatóságként a helyi szervek, míg másodfokú 
hatóságként a területi szervek járnak el. E területen a BM OKF 
pedig irányítószervi feladatkörében eljárva, felügyeleti szervként 
irányítja a szakterületen dolgozók munkáját, míg a közúti szállítá-
sok ügyeiben továbbra is másodfokú hatóságként jár el.

Majd’ háromezer ellenőrzés, közel 60 ezer jármű

A katasztrófavédelem területi és helyi szervei a 2013-ban 
1625 alkalommal végeztek közúti, 687 alkalommal vasúti, és 498 
alkalommal vízi szállítás ellenőrzést, melyek során 35 428 közúti, 
20 670 vasúti és mintegy 2388 vízi járművet ellenőriztek. Az ellen-
őrzött veszélyes árut szállító járművek esetében a közúton ellen-
őrzött közel 4900 járműből 405, a vasúton ellenőrzött több mint 
10 000 vasúti járműből 448, míg a vízi szállítás ellenőrzése so-
rán megvizsgált majdnem 800 hajó közül 27 hibás járművet 
találtak ellenőreink, amelyeknél határozat kiadására a közúti 
szállítás esetében közel 500, vasúti szállítás esetében 135 és a 
vízi szállítás esetében 37 alkalommal került sor. 

Mindezek mellett közúti telephelyen 654 esetben, vasúti te-
lephelyen 110 esetben és vízi szállításhoz tartozó telephelyen 14 

ellenőrzött járművek, 2012-2013

veszélyesáru-szállítással kapcsolatos események,
2012-2013
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Kozma Sándor tű. alezredes, főosztályvezető 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 
Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség, 
Veszélyes Szállítmányok Főosztály

kében a katasztrófavédelmi szervezetrendszer szerepét, melybe 
beletartozik a hatósági szerepkör hangsúlyosabb megjelenése is.

A szabályozás biztosította előnyöket a közlekedés biztonsága 
érdekében a gyakorlatban is érvényre juttattuk.

ellenőrzött és hibás járművek száma és aránya (belső körök: ellenőrzések; külső körök: hibák)
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dályozza, hogy az ASD „low air flow” érzékelésére riasztás tör-
ténjen. Az átfúvás befejezésekor a modul helyreállítja az üzemi 
állapotot és átlép a következő beszívócsőre, vagy kilép a rend-
szerből. 

Miután egy tűzjelző rendszer működésében abszolút priori-
tást élvez egy aktuális tűz bármelyikfokozatú jelzése, ha ilyen elő-
fordul a tisztítási folyamat alatt, a BlowOff azonnal felfüggeszti 

működését és kilép a rendszerből. Ugyanakkor egy gombnyo-
mással is elindítható egy teljes tisztítási ciklus lefuttatása.

Az aspirációs tűzjelző rendszer a BlowOff modullal mintegy 
teljesen automatizált rendszerré válik, minimalizálja a karban-
tartási ráfordításokat és nélkülözhetetlen szennyezett levegőjű 
környezetben. A magas minőségű komponensekből modulári-
san felépített egység könnyen és gyorsan beépíthető egy meglé-
vő rendszerbe is. A rendszerben található irányítási pontokhoz 
kapcsolódva garantálja a zavartalan működést.

A BlowOff  a VdS bemérése és tanúsítványa alapján DIN 
EN 54-20 minősítéssel rendelkezik. A bemérés többek között 
Vesda és Wagner rendszerekkel történt.   
 

Ibolya Wiedemann, Raszkopf János
www.techconnet.de

BlowOff – az aspirációs 
rendszer új dimenziója

Ismert, hogy máig az egyik legérzékenyebb, legmegbízhatóbb 
tűzjelző rendszer az aspirációs rendszer – mindaddig, amíg nem 
szennyezett levegőjű környezetben üzemeltetik. A rendszer a 
korai tűzfelismerést folyamatos levegőbeszívással biztosítja. Ám 
amikor a levegővel beszívott porszennyeződés lerakódása a be-
szívó cső furatain elér egy kritikus mértéket, a rendszer elindítja 
a riasztási fokozatokat. Hogyan lehet ezt megelőzni?

Hamis riasztás megelőzése

A szennyeződéstől keletkezik egy hamis riasztás, aminek 
eliminálása jelentős költséggel jár: felesleges leállások, a terület 
kiürítése, a tűzjelzés kiesése, a tűzoltóság kivonulása, a folyama-
tok újraindítása, stb. A jelenlegi védekezési gyakorlat is – szűrők 
gyakori tisztítása és cseréje, a beszívó csövek gyakori átvizsgálása 
és tisztítása, a rendszer ismételt kalibrálása – folyamatosan növeli 
a karbantartási költségeket.

Mindezek egy rövid idő alatt megtérülő kiadással – a BlowOff 
modul rendszerbe iktatásával – kiküszöbölhetők.

Mi a BlowOff? 

A BlowOff a németországi Techconnet UG által fejlesztett, 
gyártott és értékesített automatikus működésű, tisztított és ellen-
őrzött nyomású, sűrített levegővel tisztító-fúvó berendezés. Az 1-4 
beszívó csövet kiszolgáló szerkezet elemei egy 700x500x150 mm-
es IP65-ös védettségű standard fémdobozban kerültek elhelye-
zésre, opcióként rendelhető magasabb, II. védelmi osztályba sorolt 
kivitelben is. A modult az ASD érzékelő és a beszívó csövek közé 
kell beiktatni és a működéshez 220 V csatlakozást kell biztosítani.

A beszívó csövek tisztításához szükséges min. 2,5, max. 6,5 
bar száraz, zsírtalan sűrített levegő rendelkezésre állhat a telepítés 
helyszínén, vagy a kompresszor + levegő-kezelő eszközök opció-
ként megrendelhetők. A sűrített levegő nyomásértékét a csőhosz-
szúságra vonatkoztatva kell meghatározni, a határértékeken belül.

Hogyan működik a BlowOff?   

Programozott időben – gyári alapbeállítás: 6 óránként – SPS 
autotimer vezérli a működési folyamatot. (A működési interval-
lumok a helyi igénynek legmegfelelőbb értékekre átprogramoz-
hatók.) A rendszer első lépésben átrendezi a szelepek állását: 
zár az ASD felé, nyitja a sűrített, tisztított levegő kiáramlását a 
beszívócső vége felé. Jelzést küld a felügyelet felé, amivel megaka-

Fórum

bármely aspirációs rendszerbe integrálható

telepítés után automatikusan működik
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Dräger PSS 3000/5000/7000 
sűrített levegős 
légzőkészülékek 

Légzőkészülék beszerzése előtt több tényezőt kell figyelembe 
vennünk a megfelelő döntéshez. Milyen gyakran van ilyen beve-
tésünk? Milyen információk szükségesek a bevetésirányításnak? 
Mi az erre fordítható költségkeret? 

Három alapkövetelmény

Mi kell a jó légzőkészülékhez?
1. A biztos és optimális légzési levegőellátás biztosítása, ezért 

minden készüléken azonos a nyomáscsökkentő, tüdőautomata és 
álarc variációk álljanak rendelkezésre.

2. Ergonomikus legyen, a fel- és levétel a viselő minimális 
megterhelésével járjon.

3. A személyes biztonság növelése és a személyes felügyelet 
segítése. (Manométer – BG 1500 – BG 7000 – Merlin bevetés-
felügyelet)

Folyamatos kutatások és a felhasználókkal folytatott konzul-
tációk során fejlesztette ki a Dräger az innovatív PSS termékcso-
portot.  A „család” filozófiájára alapozva a sorozat szinte minden 
felhasználáshoz nyújt egy légzőkészüléket.

A terhelés- és nyomáseloszlási vizsgálatok testen valamint a 
mozgáselemzési módszereket alkalmazva lett kifejlesztve a lég-
zőkészülékek széles kínálata.

Az innovatív gondolkodás és anyagválasztás eredményeként 
jól alkalmazhatóak, könnyen tisztíthatóak és karbantarthatóak, 
így a fenntartási költséget csökkentik.

Tulajdonság/teljesít-
mény

PSS 3000 PSS 5000 DS PSS 5000 DP PSS 7000

palackpánt egypalackos egy- és kétpalackos egy- és kétpalackos egy- és kétpalackos
manométer √ √ √ √
BodyGuard BG 1500 BG 1500 / BG 7000 BG 1500 / BG 7000 BG 1500 / BG 7000
telemetrikus 

bevetésfelügyelet
- PSS Merlin modem PSS Merlin modem PSS Merlin modem

palack gyorscsatlakozó - √ √ √
integrált csövek √ √ √ √

pneumatika PSS pneumatika (10 év) PSS pneumatika (10 év) PSS pneumatika (10 év) PSS pneumatika (10 év)
pántozat rögzítése hordkeretben csúsztatni, és rögzítve csúsztatni, és rögzítve csúsztatni, és rögzítve

ergonómia + ++ +++ ++++
kopásállóság + ++ +++ ++++

hőállóság + ++ +++ ++++

bevetési gyakoriság + ++ +++ ++++

Típusok

A Dräger PSS 3000 kisebb bevetési gyakoriságú használathoz 
lett tervezve, ahol az egyszerűség és a könnyen kezelhetőség alap-
követelmény. A csekély tömeg, az egyszerű felhasználói tréning, 
a csekély fenntartási költség és a minimális bővíthetőség miatt a 
Dräger PSS 3000 BG 1500 már automatikus indítású mozgás- 
és pánikriasztóval is ellátott, ideális választás az önkormányzati, 
önkéntes és létesítményi tűzoltáshoz.

A Dräger PSS 5000 magas flexibilitásának köszönhetően 
optimális választás mindennapos használatra. A flexibilis csőve-
zetés, az állítható rögzítő övvel ellátott egyrészes hordkeret, a 2 
különböző pántozat (Dräger Standard és Dräger Professional), 
valamint a konfigurációk széles választéka teszik az általános be-
vetések népszerű és egyben sokoldalú darabjává. 

Dräger 7000 a professzionális tűzoltó egységek nélkülözhe-
tetlen társa. Extrém körülmények közötti bevetéseknél is garan-
tált magas fokú kényelemmel – ergonómiailag a legfejlettebb, 
ugyanakkor stabilitással alkalmazható. Moduláris felépítése lehe-
tővé teszi különböző konfigurációk összeállítását, igazodva a fel-
használó, igényeihez és helyet biztosítva a jövő fejlesztéseinek. A 
Dräger PSS 7000 és a PSS 5000-hez csatlakoztatható a Dräger 
Bodyguard 7000 elektronikus jelző- és figyelmeztető rendszer, 
valamint a PSS Merlin telemetrikus bevetés felügyeleti tábla és/
vagy tablet.

Adorján Attila, mérnök
Dräger Safety Hungária Kft., Budapest
Tel: 06 30 996 8604
E-mail: attila.adorjan@draeger.com
      (x)
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kérdései összemosódtak. Ezt az állapotot oldotta fel a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. 
évi XXXI. törvény (Ttv.) 2013. július 1-jei módosítása, majd 2013. 
október 29-i pontosítása. A Ttv. 4. § j) pontja az „építési termék”, 
az u) pontja az „építményszerkezet” fogalmát határozza meg. 

Hogyan kell igazolni?

A Ttv. 13. § (4) bekezdése egyértelműen meghatározza, ho-
gyan kell igazolni egy építményszerkezet tűzvédelmi követelmé-
nyeknek való megfelelőségét:

a) Magyarországon vagy az Európai Unióban akkreditált vizs-
gáló laboratórium által elvégzett vizsgálati jelentéssel vagy a vizs-
gáló laboratórium ez alapján kiadott nyilatkozatával,

b) a vonatkozó Eurocode szabványok alapján elvégzett tűzál-
lósági vagy tűzvédelmi méretezéssel, a méretezésnek megfelelő 
kivitelezést igazoló felelős műszaki vezető építési napló bejegy-
zéssel,

c) szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium 
igazolása alapján a felelős műszaki vezető építési napló bejegy-
zésével,

d) a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség igazolására a 
felelős műszaki vezető építési napló bejegyzésével, amennyiben 
az adott összetételű építményszerkezet tűzvédelmi teljesítményét 
a jogszabály vagy tűzvédelmi műszaki irányelv meghatározza,

e) az 55/2013. (X. 2.) BM rendeletben meghatározott esetben 
a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nyilatkozatával.

Ezen felül, a társadalmi egyeztetések hatására módosult a 
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter felhatalmazá-
sa, a Ttv. 47. § (2) bekezdés 26. pontja. Az építményszerkezetek 
tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőség igazolásának 
szabályozhatósága kiterjedt a tűzvédelmi szakértők mellett a tűz-
védelmi tervezőkre is. Ez lehetővé tette az 55/2013. (X. 2.) BM 
rendelet módosítását. Nézzük, milyen változások történtek.

Barta-Vámos László
Építményszerkezetek 
tűzvédelmi megfelelősége

Az építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való 
megfelelőségének igazolásában tavaly több változás történt. Bő-
vült a tűzvédelmi szakértők tevékenységi köre.  Ez a folyamat, a 
9/2014. (II. 7.) BM rendelet megjelenésével, az idei évre is át-
húzódott. A módosítással tovább bővült a tűzvédelmi tervezők 
tevékenységi köre, továbbá egyszerűsödött a jogszabályok alkal-
mazhatósága.

Új BM rendelet

2014. február 7-én megjelent és 2014. február 8-án hatály-
ba lépett az egyes tűz elleni védekezésről és műszaki mentésről szóló 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 9/2014. (II. 7.) BM ren-
delet, amely módosította az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi 
követelményeknek való megfelelőségének a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
13. § (4) bekezdés e) pontja szerinti igazolásának eseteiről és mód-
járól szóló 55/2013. (X. 2.) BM rendeletet (55/2013. (X. 2.) BM 
rendelet).

Előzmények

Az építményszerkezetekkel szemben jogszabályok – főleg az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) – szabványok (MSZ 
595 (Építmények tűzvédelme)) határoztak és határoznak meg 
olyan tűzvédelmi követelményeket, amelyeket egy építmény lé-
tesítése során be kell tartani. A tűzvédelmi követelmények telje-
sítésének igazolása szintén fontos kérdés. Nemcsak azért, mert a 
tűzvédelmi szakhatóság döntése is szükséges egy építmény haszná-
latbavételéhez és megfelelő igazolások hiányában nem járul hozzá 
a használatbavételhez, hanem az építményszerkezeteknek biztosí-
taniuk kell, hogy tűz esetén a jogszabályban meghatározott ideig 
a tűz hatásainak ellenálljanak lehetővé téve ezzel a menekülést, a 
biztonságos beavatkozást és a tűz terjedésének korlátozását.

Az építményszerkezetek tűzállósági határértékének igazolását 
a korábbi és a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat is tartal-
mazza (2008-as OTSZ I/4. fejezet, 2011-es OTSZ 302. §). Az 
OTSZ-ekben alapvetően az akkreditált laboratórium vizsgálata és 
az Eurocode szabványok szerinti méretezés jelenik meg igazolási 
módszerként. Építményszerkezetek további tűzvédelmi jellemző-
inek igazolására azonban teljes körű, egyértelmű szabályok nem 
voltak, az építési termékek, építményszerkezetek megfelelőségének 

Tűzvédelmi tervezők
Az 55/2013. (X. 2.) BM rendelet 2014. február 8-i módo-
sításával a tűzvédelmi szakértők mellett a tűzvédelmi terve-
zők kaptak a tűzvédelmi szakértőkkel azonos jogosultságot 
az építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való 
megfelelőségének igazolására. Ennek megfelelően 2014. feb-
ruár 8-át követően a tűzvédelmi tervezők is jogosultak a terve-
zői jogosultságában meghatározott szakterülettel összefüggő 
nyilatkozatot kiállítani az építményszerkezetek tűzvédelmi 
követelményeknek való megfelelőségéről.

Megelőzés
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Ha nem adható ki nyilatkozat

Amennyiben a szakértő/tervező megállapította, hogy az épít-
ményszerkezetre vonatkozó tűzvédelmi követelmények nem 
szigorodnak, nem adhat ki nyilatkozatot. Azonban az építmény-
szerkezetről a helyszínen azt is megállapítja, hogy károsodott 
és aktuális állapotában nem teljesíti a rá vonatkozó tűzvédelmi 
követelményeket, nyilatkozhat arról, hogy milyen feltételekkel 
teljesíti a tűzvédelmi követelményeket (például: tűzgátló bevonat, 
vagy burkolat alkalmazásával, stb.). A szakértő/tervező felelős-
sége közölni megbízójával, amennyiben az építményszerkezet 
olyan mértékben károsodott, hogy helyreállítása nem lehetséges, 
azt új építményszerkezettel kell pótolni.

Alkalmazott módszerek

A társadalmi egyeztetés során érkezett javaslatok alapján épí-
tett be a BM OKF a jogszabály-előkészítés során, az 55/2013. 
(X. 2.) BM rendelet módosításába két új módszert a szakértői/
tervezői nyilatkozat kiadásának megalapozásához. Ez a szakinté-
zeti állásfoglalás (4. § (2) b) pont) és a műszaki előírásban meg-
határozott tűzvédelmi jellemző felhasználása (4. § (2) e) pont). 
A két módszert a Ttv. 13. § (4) bekezdés c) és d) pontjai is em-
lítik, ezért egészült ki az 55/2013. (X. 2.) BM rendelet is. Ezek a 
módszerek önmagukban is alkalmasak egy felelős műszaki vezető 
építési napló bejegyzésének megalapozásával az építményszerke-
zet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőség igazolására, 
ezért nem zárható ki, hogy a szakértők/tervezők is felhasználják 
a módszereket a nyilatkozat kiállításához. Ennek akkor van je-
lentősége, amikor egy meglévő építmény építményszerkezetének 
tűzvédelmi jellemzőire szakértői intézet vagy szakintézet az épít-
mény létesítésekor, illetve nem az aktuális eljárással összefüggés-
ben adott ki állásfoglalást, viszont az önmagában már nem vehető 
figyelembe (változott a jogszabályi környezet, több év eltelt, stb.). 
A szakértő/tervező szakmai véleménye szerint viszont az állás-
foglalás megállapításai részben vagy egészben felhasználhatóak 
egy nyilatkozat megalapozásához az építménnyel kapcsolatos 
aktuális eljárás során.

Hasonló a helyzet a műszaki előírásban meghatározott tűz-
védelmi jellemző felhasználásával is. Előfordulhat olyan eset, 
amikor egy korábban hatályos jogszabályt, vagy szabványt, amely 
meghatározta adott rétegrenddel épített építményszerkezet tűz-
védelmi jellemzőit, hatályon kívül került. A szakértő/tervező 
szakmai véleménye szerint azonban az építményszerkezet tel-
jesíti a tűzvédelmi jellemzőket, nincs a hatályon kívül helyezett 
szabályokkal ellentétes előírás és a hatályos előírások teljesülnek, 
nyilatkozatához felhasználhatja a műszaki előírásban meghatáro-
zott tűzvédelmi jellemző(ke)t.

Használatbavétel

A használatbavételi eljárások során a tűzvédelmi szakhatóság 
a megváltozott jogszabályok alapján jár el. Ellenőrzi, hogy a tűz-

Hatályos műszaki előírások

Jelentős változás az 55/2013. (X. 2.) BM rendelet 4. § (1) be-
kezdés a) pontjának módosítása:

„4. § (1) A tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező csak 
akkor tehet nyilatkozatot az építményszerkezet tűzvédelmi követel-
ményeknek való megfelelőségéről, ha

a) a hatályos műszaki előírások szerinti besorolás alapján a meglé-
vő építmény meglévő építményszerkezetére meghatározott tűzvédel-
mi követelmények nem szigorodnak az átalakítás, bővítés, felújítás, 
helyreállítás, korszerűsítés, rendeltetésmódosítás miatt”.

A 2014. február 8-ig hatályos szöveggel összefüggésben több 
visszajelzés érkezett a BM OKF Tűzvédelmi Főosztályra, melyek 
szerint az építmény megépítésének időpontjából nem állnak ren-
delkezésre az építményszerkezet létesítésekor hatályos jogszabá-
lyok, a létesítéskor hatályos előírások nem összehasonlíthatóak az 
építményszerkezetre vonatkozó hatályos előírásokkal, így a köve-
telmények szigorodása nem állapítható meg. Ezek hatására a BM 
OKF kezdeményezte az 55/2013. (X. 2.) BM rendelet ez irányú, 
jogalkalmazást segítő módosítását.

A módosítást követően a meglévő építményszerkezetre vonat-
kozó szakértői/tervezői nyilatkozat kiadásával összefüggésben a 
szakértőnek/tervezőnek vizsgálnia kell, hogy:

1. a hatályos műszaki előírások (Ttv. 4. § t) pontja szerint: mű-
szaki tartalmú alapdokumentum, mely lehet európai uniós jogi aktus, 
jogszabály, harmonizált, európai vagy nemzeti szabvány, európai 
műszaki értékelés, nemzeti műszaki értékelés, hatályos építőipari mű-
szaki engedély vagy műszaki irányelv) alapján, adott rendeltetésű 
építményben az építményszerkezetre milyen tűzvédelmi követel-
mények vonatkoznak;

2. a hatályos műszaki előírások alapján az átalakítást, bővítést, 
felújítást, helyreállítást, korszerűsítést, rendeltetésmódosítást kö-
vetően az építményszerkezetre milyen tűzvédelmi követelmények 
vonatkoznak.

Amennyiben az 1. és a 2. pont szerint lefolytatott vizsgálat, ér-
tékelés alapján az építményszerkezetre megállapított tűzvédelmi 
követelmények azonosak, vagy az 1. pont követelményei szigo-
rúbbak a szakértő/tervező adhat ki nyilatkozatot. Amennyiben a 
2. pont szerint az építményszerkezetre megállapított tűzvédelmi 
követelmények szigorúbbak az 1. pont szerint megállapított kö-
vetelményeknél a szakértő/tervező nem adhat ki nyilatkozatot. 
A Ttv. 13. § (4) bekezdés a), b), c) vagy d) pontja szerint kell az 
építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfele-
lőségét igazolni.

A szerkezet vizsgálata
A szakértőnek/tervezőnek nem elegendő pusztán az épít-
ményszerkezettel összefüggésben rendelkezésre álló iratok 
vizsgálata, hiszen értékelni kell azt is, hogy a több éves, évti-
zedes építményszerkezet milyen állapotban van, rendeltetését 
képes-e betölteni, amit csak a helyszínen tud megállapítani. 
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nyeknek való megfelelősége nem igazolt, a felsorolt feltételek 
bármelyike nem megfelelő, azok pótoltatásáig a használatbavételi 
engedély nem adható meg.

Ki ellenőrzi?

Megerősítem a korábbi, a Katasztrófavédelmi Szemle októ-
beri számában megjelent cikkemben leírtakat, miszerint az épít-
ményszerkezetek létrehozásának ellenőrzése azonban alapvetően 
nem a tűzvédelmi szakhatóság feladata. A jelenleg hatályos, az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 22. § (1) bekezdése alapján 
az építésügyi hatóság engedélyéhez vagy az építésfelügyeleti ha-
tóság tudomásulvételi eljárásához kötött építési tevékenység az 1. 
mellékletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentáció 
alapján végezhető. A Kr. 1. melléklet 5.1.3.4. pontja szerint a tűz-
védelmi dokumentáció tartalmazza az alkalmazott épületszerke-
zetek tűzvédelmi paramétereire vonatkozó megoldásokat. Emel-
lett a Kr. 22. § (2) bekezdése szerint a kivitelezési dokumentáció 
meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, 
termék, berendezés helyzetét, méretét, minőségét, mérettűrését. 
Az építkezés során, a kivitelezési dokumentáció tartalmának el-
lenőrzésére a területileg illetékes építésügyi és építésfelügyeleti 
hatóság rendelkezik hatáskörrel.

Barta-Vámos László tű. százados
BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség 
Tűzvédelmi Főosztály

védelmi követelményeknek való megfelelőség igazolására benyúj-
tott irat, tett építési naplóbejegyzés a létrehozott építményszer-
kezetre vonatkozik-e.

A tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező nyilatkozata 
esetén vizsgálja, hogy:

a) a tűzvédelmi szakértő a tűzvédelmi szakértői engedélyében, a 
tűzvédelmi tervező a tervezői jogosultságában meghatározott szak-
területtel összefüggő építményszerkezetre adta-e ki nyilatkozatát,

b) a hatályos műszaki előírások szerinti besorolás alapján a meg-
lévő építmény meglévő építményszerkezetére meghatározott tűz-
védelmi követelmények nem szigorodtak-e az átalakítás, bővítés, 
felújítás, helyreállítás, korszerűsítés, rendeltetésmódosítás miatt,

c) új építmény esetén az építményszerkezet tűzvédelmi köve-
telményeknek való megfelelőségét korábban már igazolták-e és 
az igazolt teljesítményű építményszerkezeten csak olyan mértékű 
beavatkozás történt, mely annak tűzvédelmi jellemzőit kedvezőt-
lenül nem befolyásolta,

d) a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nyilatko-
zata megfelel-e az 55/2013. (X. 2.) BM rendelet 1. mellékletében 
meghatározott tartalmi követelményeknek,

e) a kiadott nyilatkozatot a tűzvédelmi szakértő vagy tűzvé-
delmi tervező részletes indokolással ellátta-e, az számításon, la-
boratóriumi vizsgálaton, kísérleten, szakintézeti állásfoglaláson, 
számítógépes szimuláción, tudományos kutatás eredményén, mű-
szaki előírásban meghatározott tűzvédelmi jellemző felhasználá-
sán vagy a felsorolt módszerek elemzésén, értékelésén alapul-e.

Amennyiben az építményszerkezet tűzvédelmi követelmé-
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Ezzel visszajutottunk a szabályozáshoz, hiszen a szolgáltatók 
szerepe a rendszerben kiemelten fontos mind a Katasztrófavé-
delem, mind pedig a védett objektumok oldaláról. A hatóságnak 
biztosítania kell a szolgáltatások alapvető szakmai minőségét, 
valamint a szakmailag megkérdőjelezhető szolgáltatások kizárá-
sát, ezzel az átjelzési szolgáltatás minőségi és többletszolgáltatási 
megoldásai is értékké tudnak válni. Jelenleg a piaci verseny ki-
merül az árban. Sem a hatóságot, sem az ügyfelet nem érdekli a 
műszaki megvalósítás vagy a szolgáltatás tényleges tartalma. Így 
sokszor gyakran előfordul, hogy egy ügyfél már akkor talál meg 
minket, amikor a rendszer működtetése során szembesül vele: az 
aránytalanul olcsónak tűnő szolgáltatás használata nem várt költ-
ségeket (akkumulátorok cseréje, leállások, értesítések hiánya, plusz 
adminisztrációs teher) vagy károkat (pl. átadás csúszása a rendszer 
működésképtelensége miatt) is okoz. Álláspontunk szerint egy 
magas szintű szolgáltatáshoz elengedhetetlen, hogy a szolgálta-
tó biztosítsa a végponti eszközt is (lásd pl. internet szolgáltatók), 
hiszen egyrészt a szolgáltató így tudja a minőségi célértékeket ga-
rantálni, másrészt az ügyfél tényleg nyugodt lehet, hiszen a készü-
lék megfelelőségének és működésének kockázata is a szolgáltatóé.

Melyek azok a sarokpontok, amelyek szolgáltatói megfelelését 
a hatóságnak kellene előírnia: vállalatirányítási és információ-
biztonsági szabványok alkalmazása különös tekintettel az Lrtv.  
(2012. évi CLXVI. törvény) kritikus infrastruktúrákról szóló ré-
szére; szakmai felelősségbiztosítás megléte, valamint ezzel ösz-
szefüggésben szükséges belső folyamatok előírása; a műszaki 
megfelelőség érdekében a távközlési és központi infrastruktúra 
működéséhez szükség tárgyi és szakmai erőforrások rendelke-
zésre állásának biztosítása; etikai és működési szabályok előírása, 
valamint a riasztó felügyeleti rendszerek működéséhez hasonlóan 
a TEÁOR szerinti 80.20’08 „biztonsági rendszerszolgáltatás” te-
vékenységi kör kizárólagos alkalmazása.

Schütz Péter, vezérigazgató
IntelliAlarm Zrt.

Schütz Péter 
A változásoknak 
folytatódniuk kell

Barta-Vámos László 2014/1. számban megjelent, automatikus 
tűzátjelzésben történt változásokat összefoglaló cikkére reagálva 
– a piac egyik meghatározó tűzátjelzési szolgáltatójának vezetője-
ként – szerzőnk a további változások szükségességéről érvel.

Életvédelem

Az IntelliAlarm Zrt.-nél úgy gondoljuk, hogy a közvetlen, au-
tomatikus tűzátjelzés van annyira fontos, hogy arra vonatkozóan 
ugyanolyan szigorú szabályozásra, és folyamatos, a működésre is 
kiterjedő ellenőrzésre van szükség, mint amilyen a tűzjelző be-
rendezések esetében jelenleg is elvárt. Sajnos a közvetlen tűzát-
jelzés az üzemeltetőknek felesleges kiadásként, a Katasztrófavé-
delemnek pedig plusz feladatként jelenik meg.

Nagyon fontos látni, hogy ellentmondás van a hatósági és tűz-
védelmi szempontok, illetve a szabályozás változása között. Az 
elmúlt években a közvetlen átjelzésre kötelezettek körét egyre 
szűkítették, a tűz- és műszaki hiba átjelzésével kapcsolatos sza-
bályozásokat pedig enyhítették. Ma ezt a tevékenységet már be-
jelenteni sem kell. Elfogadható, hogy emberéletek megvédésével 
úgy foglalkozzanak társaságok, hogy a hatóságnak nem csak a 
működésükkel kapcsolatban nincs információja, de még azt sem 
tudja, hogy léteznek-e?

Telefonos tűzjelző felügyelet?

Az alapvető problémát véleményünk szerint az okozza, hogy 
az OTSZ ismer közvetett (telefonos) tűzjelző felügyeletet is. Eb-
ben az esetben azonban az egyes szolgáltatóknak már nincs szer-
ződéskötési kötelezettségük a hatósággal, sőt a tűzjelzések keze-
lése kapcsán is „rugalmas” a feladatkörük meghatározása, így az 
mindössze annyiból áll, hogy valós tűz esetén hívják a 105 (vagy 
112) telefonszámot. De mennyi értelme van ennek? Mitől tudná 
egy távfelügyeleti szolgáltató diszpécsere, hogy van-e ténylegesen 
tűz, és mennyi idő spórolható meg azzal, ha ő kezd el telefonálni 
a tűzoltóknak? Ez egy elavult megoldás, ami senkinek sem ked-
vező, sőt a tűzoltóság számára kifejezetten előnytelen!

Úgy gondoljuk, hogy a Katasztrófavédelemnek meg kell kez-
denie a közvetlen tűzátjelzésre kötelezettek körének kibővítését. 
Ezekkel megvalósítható lesz a tűzvédelem magasabb szintre 
emelése, és a rendszer fenntartható fejlődése is. Mivel az ember-
élet védelme elsődleges szempont, ezért a közvetlen tűzátjelzés 
rendszerét első körben ott kellene kötelezővé tenni, ahol csopor-
tosan fordulnak meg emberek (ügyfélterek, ügyintézési helyek, 
szolgáltató központok, bevásárlóközpontok, irodák, stb.). A fo-
kozatosság elve mellett középtávú cél lehet: mindenütt közvetlen 
tűzátjelzés kialakítása, ahol beépített tűzjelző működik.

Mi az átjelzési szolgáltatók feladata?
A tűz- és műszaki hiba átjelző szolgáltatás túlmutat 1-1 jelzés 
A pontból B-be juttatásánál. Ezek a tevékenységek:

 ▪ központi jelzésfogadó rendszer üzemeltetése, távközlési 
infrastruktúra fenntartása

 ▪ távjelző eszközök biztosítása, felszerelése, karbantartása
 ▪ mobil irányú távközlési útvonalak biztosítása (pl. IP over 
GPRS vagy 3G)

 ▪ OTSZ-ben meghatározott adatok gyűjtése, ütemezett 
frissítése

 ▪ műszaki jelzések vizsgálata és hibaelhárítás
 ▪ adatszolgáltatás a hatóság irányába
 ▪ tűzjelzések, téves vonulások visszakövetése, a vonulási 
költség finanszírozása

 ▪ a tűzjelző karbantartójával együttműködve a téves jelzé-
sek számának csökkentése, javaslattétel
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Élet a CPR előtt és után

Ezek után vizsgáljuk meg azt is, miként lehet megbizonyo-
sodni arról, hogy a gondosan megtervezett hő- és füstelvezető 
rendszer füstelvezető szerkezete termékszinten rendben van-e? 
Hozott-e változást a CPR ebben a tekintetben? Már a gondolat-
sor elején el kell árulnom: nem.

A CPR a harmonizált műszaki előírások alapján gyártott 
építési termékek / készletek forgalomba hozatalát szabályozza. 
A 275/2013 (VII. 16.) Korm. r. pedig a betervezést és a beépí-
tést. Azt az építési terméket, amelynek teljesítménynyilatkozata 
sorról sorra kielégíti a hazai jogszabályban található elvárásokat 
nyugodt szívvel be is építhetjük. (lásd. Védelem 2013/6.) Rossz 
hír, ha nem találjuk meg ebben a nyilatkozatban a betervezéshez 
szükséges összes műszaki paramétert. Ekkor külön – természete-
sen hitelt érdemlő módon alátámasztott adatokkal bíró – nyilat-
kozatot kell kérnünk a gyártótól.

Jó hír, hogy a hő- és füstelvezető szerkezeteket az MSZ 
EN 12101-2 harmonizált szabvány használatával gyártják és 
az OTSZ-ben (510-511 §) konkrét követelményeket találunk 
ezekre a termékekre, amelyek épp egybeesnek a teljesítmény-
nyilatkozatokban található teljesítmény-jellemzőkkel. Itt nincs 
is más teendője a tervezőnek, kivitelezőnek, műszaki ellenőrnek, 
hatóságnak, mint a termékhez kapcsolódó dokumentációnak az 
alapos tanulmányozása és értelmezése.

CE Tanúsítvány ellenőrzése

De melyek ezek a dokumentumok a CPR előtt és után? Ha a 
gyártás 2013. július előtti, akkor a CE Tanúsítvány és a CE Meg-
felelőség nyilatkozat együttese, ha az utáni, a Teljesítménynyilat-
kozat. Fontos megjegyezni, hogy a gyártói teljesítménynyilatko-
zat kiállításának alapja továbbra is a CE Tanúsítvány, melynek 
sorszámát és kiállítóját a CPR 3. melléklet 6. és 7. pontja alapján 
a teljesítménynyilatkozatban fel kell tüntetni. Sőt, a tanúsítványt 
is nyugodtan kérhetjük szükség esetén. Ráadásul azt, hogy a CE 
Tanúsítvány kiállítója valóban akkreditált-e az adott vizsgálat el-
végzésére, magunk is ellenőrizhetjük a NANDO rendszer hasz-
nálatával (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/).

Nézzünk meg konkrét példán keresztül az ellenőrzés lépéseit. 

Ki, mit, hogyan, milyen eredménnyel?

1. A Teljesítménynyilatkozat 6. és 7. pontja megmutatja, mely 
szervezet állította ki a CE Tanúsítványt, milyen teljesítmény ál-
landóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerben.

2. Ennek alapján a NANDO rendszerben megkeressük a ta-
núsító szervezetet és ellenőrizzük, hogy az adott szabvány alapján 
gyártott termékek vizsgálatára akkreditált-e, ha igen, akkor 1+; 1; 
2+; 3; vagy 4 rendszerben.

Nagy Katalin
Hogyan ellenőrizzük 
az építési termékek 
megfelelőségét?

A teljesítménynyilatkozatok alkalmazását tanuljuk. Az épí-
tési termékek megfelelősége a CPR okozta változások tükrében 
alapkérdés. Ellenőrzésének lépéseit vázolja szerzőnk a hő- és 
füstelvezetés elektromos rendszereinek bemutatásán keresztül, 
amely egyben folytatása a mechanikus és a pneumatikus rend-
szerek összehasonlításának (2013/5. és 2014/1.).

III. Elektromos

A füstelvezetés elektromos, azaz motoros működtetésénél ál-
talában 24V-os rendszerről beszélünk. (Ritkábban 36, ill. 230V-
os megoldás is előfordul.) Előnye, hogy ugyanaz a motor szolgál 
füstelvezetésre és szellőztetésre is. Mint minden 24V-os rend-
szert, ezt is gondosan kell tervezni, méretezni. Az elektromos 
kábel hosszak, -keresztmetszetek, RWA központ teljesítmények 
stb. meghatározása a pneumatikus rendszerek tervezésénél is na-
gyobb odafigyelést igényel.

Hő- és füstelve-
zetés motor

Szellőztetés motor

Működés ugyan az a motor nyit / zár füstelvezetéskor és szellőz-
tetéskor

Beépíthetőség bárhol (jellemzően ott, ahol a kupola darabszám nem 
túl nagy)

Előny

- könnyű és gazdaságos üzemeltetés
- szellőztetés „grátisz” benne van a kupolában (energia-
hatékonyság)
- talajszintről nyitás/zárás alap funkció (pneumatikusnál 
opcionális)
- a szellőztetés nyitási magassága állítható
- már nagy méretben is kapható (1,4m x 2m)

Hátrány

- relatíve magas bekerülési költség (ami az üzemeltetés-
nél gyorsan megtérül)
- a kábelezést, energiaellátást muszáj tervezni, méretezni
- a vezérlés relatíve drága

A mechanikus / pneumatikus / elektromos füstelvezetés és a 
kapcsolódó szellőztetés rövid áttekintésével (2013/5. és 2014/1.) 
egyértelművé válik: a különböző beépítési helyek és felhasználási 
módok ismeretében érdemes átgondolni a két funkció összekap-
csolásának lehetőségét és módját. Ezzel segíteni lehet az energia- 
és környezettudatos építészet térhódítását. Konkrétan a termé-
szetes szellőztetés segítségével a gépi szellőztetés és a klimatizálás 
energiafelhasználásának költsége könnyűszerrel csökkenthető.
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Deklarált teljesítmény: (9§*)  EN12 101-2 referencia
Hatásos nyílásfelület 
Aa Lenti táblázat szerint § 6, B mell.

Hőkioldás hőmér-
séklete 93 °C és 140 ˘C § 4.1

Hő- és füstelvezető 
típusa B típus § 4.3

Megbízhatósági osztály Re 1000 (10 000 szellőzte-
téshez) § 7.1, C mell.

Hőterhelési osztály SL 250 - SL 550 - SL 750 § 7.2, D mell.

Alacsony hőmérsékleti 
osztály T (-15) § 7.3, E mell.

Szélterhelési osztály WL 1500 § 7.4, F mell.

Hőellenállási osztály B 300 § 7.5, G mell.

Tűzvédelmi 
osztálybasorolás

PCA 10/16: B-s1,d0; alumí-
nium: A1 § 7.5.2.1

A megadott vizsgálati értékek, a kiállítás dátumának, a megjelölt akkreditált vizsgá-
lólaboratórium illetékességének ellenőrzése a felügyeleti hatóságoknál kezdeményezhető.

hexasteel mop kupola teljesítményjellemzői cpr szerint

Ebből konkrétan megállapítható, hogy a 0333 számon re-
gisztrált AFNOR Certification jogosult az EN 12101-2 szerint 
gyártott termékek 1-es Rendszer szerinti terméktanúsítására. 
Ha teljesítményjellemzőket is megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy a 
HEXASTEEL MOP sorról sorra megfelel az OTSZ követel-
ményeinek. Ennek alapján a termék betervezhető és beépíthető. 
Beépítés során már „csak” a termék etiketten található adatokat 
kell az eddigiekkel összevetni.

Minden CPR-es építési termék

Ezzel a módszerrel az összes CPR alá tartozó építési termék, 
készlet megfelelőségét ellenőrizni tudjuk. Ez a hatóságok és a 
tűzvédelmi tervezők számára is nagy segítség, ugyanis a Teljesít-
ménynyilatkozat, CE tanúsítás, CE jelölés kapcsolata zárt rend-
szer. Kellő gyakorlattal gyorsan ellenőrizhető!

A gyártók kötelezettsége, de elemi érdeke is, hogy gyorsan 
reagáljanak, s formailag és tartalmilag megfelelő teljesítménynyi-
latkozatot adjanak ki. Különösen, azért, mert tűzvédelmi (és más) 
szempontból fontos – vizsgálatokon, vagy számításokon alapuló 
– műszaki paraméterek megadása nyilatkozatban kérhető tőlük. 
Így a kezdeti bizonytalanság megszűnik, ha a tervezők, kivitele-
zők, műszaki ellenőrök, és a hatóság következetesen számon kérik 
a követelmények teljesítését, elvégzik a termékek, és kapcsolódó 
nyilatkozatok megfelelőségének és helytállóságának ellenőrzését. 
Például a leírt módszerrel. Ha minden rendben, szabad a pálya a 
termékek felhasználásához. Ha nem, a problémákat jelezni kell.

Nagy Katalin tűzvédelmi szakmérnök
Ludor Kft., 1082 Budapest, Baross u. 98.
www.ludor.hu

A CE Tanúsítvány számának ellenőrzése, valamint a kiállító szer-
vezet nevének és azonosító számának meghatározása a Teljesítmény-
nyilatkozat 6. és 7. pontjának segítségével (Hexesteel MOP)

Építési termék teljesítményállandóságának érté-
kelésére és ellenőrzésére alkalmazott módszer(ek): 
(6, 7 §*)
Az AFNOR Certification No 0333 az EN 12 101-2 2003 
ZA mellékletében meghatározottak szerint 1-es Rendszernek 
megfelelően – az üzemet és az üzemi gyártási folyamatot elő-
zetesen ellenőrizve, az üzemi gyártásellenőrzést folyamatosan 
felügyelve – állította ki teljesítmény állandóság tanúsítványát.
A 0333-CPD-219 003 számú tanúsítvány 2011. június 23-i 
keltezéssel került kiállításra és 2016. június 22-is érvényes.

1

2

szervezetre klikkelünk (1), majd azonosító 
szám tartományra (2) keresünk (nando)

azonosító számhoz tartozó szervezet megtalálása

a szervezet elérhetősége és adatlapja

a szervezet jogosultságainak megállapítása
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Érzékenységi tartományok tűzjelző rendszerekben

Amennyiben a bevezetőben felsorolt, problémákat felvető 
eseteket csak a pontszerű érzékelők nyújtotta érzékenységnél 
nagyobb érzékenységű füstérzékeléssel tudjuk megoldani, úgy a 
kínálkozó megoldás az aspirációs elvű füstérzékelés alkalmazása 
(fokozottabb légcseréjű helyiségek, szolgáltatások folyamatossá-
gának biztosítása).

Aspirációs rendszerek alkalmazása esetén is csak minősített 
eszközöket használhatunk. Az EN54-20  szabvány írja le az as-
pirációs rendszerek minősítési eljárását, 3 érzékenységi osztályt 
definiál és ezen tartományokon belül vizsgálja a minősítendő esz-
közöket. (Lásd táblázatunkat az ábra alatt.)

Osz-
tály1

Megne-
vezés

Érzé-
keny-
ség2

Leírás Alkalmazási példák

A

Nagy ér-
zékenység 
(very high 
sensitivity)

1,14% 
/ m

A kis mennyiségű 
és/vagy a légmozgás 
miatt erősen felhígult 
füst nem látható.

Nagyon korai füstérzéke-
lés: erősen felhígult füst 
észlelése, pl. légcsator-

nákban, légkondicionált 
területen.

B

Megnövelt 
érzé-
kenység 
(enhanced 
sensitivity)

3,39% 
/ m

A füst látható, de 
pontszerű (EN54-7) 
vagy vonali füstérzé-
kelőkkel (EN54-12) 
nem észlelhető.

Korai füstérzékelés: nagy 
értékű, sérülékeny beren-

dezésekben, vagy azok 
környezetében; védelem 
magas mennyezet esetén.

C

Normál 
érzé-
kenység 
(normal 
sensitivity)

37% 
/ m

Látható, és elegendő 
mennyiségű a füst a 
pontszerű érzékelők 
(EN54-7) számára.

Normál érzékelés: a 
pontszerű vagy vonali 

füstérzékelőkkel azonos 
szintű védelem.

Nagy Zoltán
Aspirációs tűzjelző 
rendszerek alkalmazása I.

Gyártmányoktól függetlenül, összefoglaló jelleggel az angol 
FIA (Fire Industry Association) tett közzé és folyamatosan fris-
sít egy igen jól használható aspirációs rendszerekre vonatkozó 
alkalmazási útmutatót (Code of Practice,CoP), mely kiterjed a 
rendszerek alkalmazási fajtáira, tervezési, szerelési, üzembe he-
lyezési és karbantartási kérdéseire. Sorozatunkban az alkalma-
zást átfogóan értelmezve közelítünk a kérdéshez, a hazai szak-
irodalomban hiányzó mű közreadásával. 

Mikor kell aspirációs?

Tűzjelző rendszerek tervezése során többször kerülünk olyan 
helyzetbe, hogy a jól bevált, pontszerű érzékelőkre alapozott 
rendszereink alkalmazhatósága kérdésessé válik. 

Néhány ilyen eset a teljesség igénye nélkül:
1. Megfelelő lenne a pontszerű érzékelők nyújtotta érzékeny-

ség, azonban az érzékelőket nem lehet felszerelni a kívánatos 
helyre illetve az esetleges felszerelés után az érzékelők karban-
tarthatósága ütközik nehézségekbe:

 ▪ műemlék jellegű épületek,
 ▪ gyárcsarnokok,
 ▪ nagyfeszültségű terek,
 ▪ álpadló, álmennyezet,
 ▪ rejtett, nehezen megközelíthető terek,
 ▪ extrém környezeti feltételek (hőmérséklet, páratartalom).

2. A szokásos füstérzékelők (pontszerű, vonali) nem biztosíta-
nak kellő időben jelzést:

 ▪ Mert a kiürítéshez az átlagosnál több időre van szükség:
 ▪ kórház,
 ▪ bevásárló központ,
 ▪ idősek otthona,
 ▪ színház, mozi,
 ▪ repülőtér, metróalagút,

 ▪ fokozottabb légcseréjű helyiségek védelme,
 ▪ nagyobb belmagasságú terek,
 ▪ szolgáltatások folyamatosságának biztosítása,
 ▪ tiszta környezetet igénylő technológiák.

A felsorolt esetek mindkét csoportjában megoldást jelent-
het az aspirációs elvű füstérzékelés alkalmazása, azonban ilyen 
rendszerek tervezésekor szükségszerűen le kell mondanunk az 
alapvetően pontszerű ill. vonali füstérzékelőkre vonatkozó, szab-
ványokban, nemzeti előírásokban rögzített, jól kidolgozott alkal-
mazási előírások direkt használatáról, mert ilyen előírások aspi-
rációs észlelésre vonatkozóan hazai viszonylatban meglehetősen 
hézagosak. Az általánosan használt előírásokon alapuló tervezés 
kényelmét nem élvezhetjük és a terv engedélyeztetése, a kivitele-
zett rendszer átadása is rejthet buktatókat.

en54-20 szerinti érzékenységi vizsgálat

1: Az osztályozás és az érzékenységi tartományok természetesen nem az aspi-
rációs egységre, hanem az avval felépített aspirációs rendszerre vonatkoznak, 

tehát itt is mindig az egy mintavevő pontra vonatkoztatott érzékenység számít.
2 : Az adott érzékenységi osztályú TF2 vizsgálati tűz „teszt vége” állapotához 

tartozó füstkoncentráció értékek
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reket mindig vessük össze az esetleges nemzeti előírásokban 
szereplő adatokkal és a szigorúbb előírások szerint járjunk el. 
Különösen érvényes ez az egyes mintavevő pontok által védhető 
területek nagyságára valamint az alkalmazási magasságokra.

Tipikus aspirációs érzékelési módok

Elsődleges mintavétel

Az elnevezésben szereplő elsődleges szó is utal rá, hogy azokat 
a területeket szeretnénk ellenőrzés alá vonni, ahol a füst várha-
tóan a leghamarabb megjelenik. Ezek a pontok mesterségesen 
szellőztetett helyiségek esetén az elszívási pontok. Minél kon-
centráltabb az elszívás és minél nagyobb a légcsere, annál inkább 
ezen pontok közvetlen környezetére vagy magára a pontra kell 
koncentrálni a védelmet. Nagyobb légcseréjű és nagyobb kocká-
zatú esetben az érzékelési pont megválasztása mellett a fokozott 
füsthígulás veszélye miatt növelt érzékenységet kell használni: A 
esetleg B osztályú érzékelés a kockázat mértékétől függően.

Másodlagos mintavétel
Másodlagos mintavételi módról akkor beszélünk aspirációs 

rendszerek esetén, ha egy elsődleges mintavételezéssel megvaló-
sított védelem mellett a mennyezeti, általában pontszerű érzéke-
lőkkel is megvalósítható fedő védelmet is aspirációs elvű érzé-
keléssel biztosítjuk. Ennek egyik oka lehet például a telepítendő 
pontszerű rendszer későbbi karbantartási nehézsége. Ilyenkor a 
fedő védelmet biztosító,”másodlagos” aspirációs rendszer minta-

 A gyártók az aspirációs rendszer minősítéséhez egy adott köz-
pontot és egy hozzá csatlakoztatott, megfelelően paraméterezett 
(csőhossz, mintavevő pontok száma és nagysága) csőhálózatot 
nyújtanak be akkreditált minősítő szervezetekhez és a minősítés 
is az így kialakított, egységben kezelt rendszerre vonatkozik. A 
minősítés során az egy mintavevő pontra vonatkozó érzékenysé-
get vizsgálják, azaz mintavevő pontszámtól függetlenül mindig a 
legutolsó mintavevő pontot teszik ki az érzékelendő füstkoncent-
rációnak. Ha tehát egy elrendezés 20 mintavevő ponttal 100 m 
csőhosszal teljesíti az ” A” osztályú kritériumot, akkor a minősí-
téssel rendelkező aspirációs központ kisebb csőhosszon kevesebb 
mintavevő ponttal is megfelelő lesz ”A” érzékenységi osztályú 
alkalmazások esetén.

Egy esetleges tervezést segítendő példaként közlünk egy táblá-
zatot, mely azokat a tervezési paraméterhatárokat tartalmazza, me-
lyeken belül megfelelő teljesítményű rendszer tervezhető az egyes 
érzékenységi osztályokban az adott típusú System Sensor aspirá-
ciós központokkal. (Lásd a System Sensor aspirációs érzékelőinek 
tervezési paraméterhatárait tartalmazó táblázatot a lap alján).

Alkalmazási útmutatók

Az adott aspirációs rendszerek használatához a gyártók alkal-
mazási útmutatókat mellékelnek, sok esetben a tervezést segítő 
csőhálózat méretező számítógépes programokat is biztosítanak. 
Szabványokban, nemzeti előírásokban lefektetett alkalmazási 
előírások hiányában az egyes gyártói javaslatokra, útmutatókra 
kell hagyatkoznunk. A gyártók külön felhívják a figyelmünket 
arra, hogy az útmutatóikban javasolt megoldások, alkalmazási 
példák csak tájékoztató jellegűek, az abban szereplő paraméte-

Max. egyszeres 
csőhossz (m)

Max. összesített 
csőhossz (m)

Max. mintavevő 
pont (db)

Max érzékenység 
/ mintavevő pont 

(%/m)

Beállított 
jelzési szint 

(%/m)

Max. szállítási 
idő (mp)

Max. védhető 
terület / minta-
vevő pont (m2)

FAAST: 8100E, (8251FE)

C osztály 120 400 36 1,85 0,050 120 100

B osztály 120 400 36 0,55 0,015 120/90 50

A osztály 120 400 36 0,55 0,015 120/60 25

FAAST LT: FL01xxE, FL20xxEI

C osztály 100 160 18 1,7 0,06 100 100

B osztály 100 100 6 0,47 0,06 100 50

A osztály 80 80 3 0,21 0,06 60 25

Code of Praktice
Gyártmányoktól függetlenül, összefoglaló jelleggel az angol 
FIA (Fire Industry Association) tett közzé és folyamatosan 
frissít egy igen jól használható aspirációs rendszerekre vonat-
kozó alkalmazási útmutatót (Code of Practice, CoP), mely 
kiterjed a rendszerek alkalmazási fajtáira, tervezési, szerelési, 
üzembe helyezési és karbantartási kérdéseire.

elsődleges mintavételű rendszer
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védelme esetén. A jelenség rosszul is elsülhet bizonyos alkalma-
zási körülmények között, ha a kívánatos érzékenység a pontszerű 
füstérzékelőknél megszokott jelzésszint. Ennek elkerülésére is jól 
bevethető, hogy az aspirációs rendszerek általában két riasztási 
kimenettel rendelkeznek, melyek riasztási érzékenysége állítha-
tó. Az érzékenyebb észlelési szint pl. lehet figyelmeztetés értékű, 
nem kell még kiürítést elrendelni bekövetkeztekor, a magasabb, 
érzéketlenebb észlelési szinthez rendeljük az általános riasztást.

Lokalizált vagy helyi mintavétel
Ezt az érzékelési módot akkor alkalmazzuk, ha egy helyisé-

gen belül nagyobb kockázatú térrészeket, övezeteket definiálnak, 
melyek füstterjedés szempontjából nem körülhatároltak. Ez lehet 
például egy-egy nagy értékű, nagy kockázati besorolású techno-
lógiai berendezés környezete, melyre helyi védelmet szeretnénk 
alkalmazni. Ilyenkor kellő körültekintéssel kell eljárni, ismerni 
kell a kockázati tényezőket és füstszimulációval, füstkísérletekkel 
tanácsos az érzékelés helyét és a rendszer érzékenységét megha-
tározni. Általában ilyenkor nagy érzékenységű észleléstől várható 
a kívánt idejű jelzés.

Szekrényen belüli mintavétel
Ez a mintavételi mód a lokalizált mintavétel minősített eseté-

nek tekinthető; egy nagyobb térrészen, helyiségen belül füstter-
jedés szempontjából jól körülhatárolt térben vagy szekrényekben, 
rack-ekben kell az észlelést megvalósítani. Ilyen terekben általá-
ban mesterséges szellőzést alkalmaznak és igen kis koncentrá-
ciójú füst korai észlelése a feladat, így csak nagy érzékenységű 
észleléstől várhatunk eredményt. Több, egymástól elválasztott tér, 
közös mintavevő csővel történő védelme esetén a jelzés helyének 
behatárolása nehézségekbe ütközhet, különösen nagy kockázatú, 
A osztályú érzékelés alkalmazásakor. Ilyenkor egyedi elszívású, 
mikrocsöves aspirációs rendszer alkalmazása jelenthet megoldást, 
mely megkönnyíti a jelzés helyének beazonosíthatóságát.

Füst mintavételezés légcsatornában
Légcsatorna füstérzékelést általában azért alkalmazunk, hogy 

a légtechnikai rendszeren keresztül történő füstterjedést megaka-
dályozzuk a védendő objektumon belül a szellőztetés leállításá-
val illetve füstcsappantyúk vezérlésével. Nagy kockázatú, erősen 
szellőztetett helyiségek védelme esetén a szokásos felületi, má-
sodlagos védelem mellett a várható füsthígulás miatt az elszívá-
si pontokon célszerű nagy érzékenységű elsődleges mintavételű 
füstérzékelést is alkalmazni. Amennyiben ezek az elszívási pontok 
a térben elosztottak, úgy az egyedi, beszívásonkénti mintavétele-
zés helyett a gyűjtő csatornába is koncentrálhatjuk a mintavételt 

vevő pontjait a pontszerű érzékelőkre előírt elhelyezési szabályok 
szerint osztjuk ki, mintegy helyettesítve azokat. A helyettesíthe-
tőség további feltétele, hogy az egyes mintavételi pontok érzé-
kenysége legalább egyezzen meg vagy múlja felül a helyettesíten-
dő pontszerű érzékelő érzékenységét. Természetesen pontszerű 
érzékelők helyettesíthetősége nem csak abban az esetben lehet-
séges, ha a védelmen belül elsődleges mintavételezésű aspirációs 
rendszert is használunk, de az általános jelleggel érvényes, hogy 
elsődleges mintavételezés alkalmazása esetén fedő, „másodlagos” 
védelmet is ki kell építeni. 

Kiváltási szempontok

Pontszerű érzékelők aspirációs elvű kiváltása esetén két szem-
pontot mindenképpen tartsunk szem előtt.

1. Az érzékelés szelektivitása
Címzett pontszerű érzékelők esetén a veszély helye viszonylag 

gyorsan beazonosítható a tűzjelző központon érzékelő szinten, 
aspirációs érzékelés esetén az észlelés helyének beazonosítása ne-
hézségekbe ütközhet, alapvetően attól függ, hogy az aspirációs 
rendszer hány mintavevő pontot kezel egy mintavevő csatornán. 
Nagyobb, egybefüggő, belátható terek védelme esetén ez a szelek-
tivitásbeli különbség nem kritikus, hiszen a pontszerű érzékelés 
nyújtotta érzékelő szintű behatárolhatóság nem ad jelentős infor-
máció többletet. Több kisebb helyiségre kiépített védelem esetén 
prioritást élvezhet az egyedi azonosíthatóság, ilyenkor az esetle-
ges nagyobb érzékenységű észlelésből eredő, az előbbre hozott 
jelzési időből adódó plusz reagálási idő egy része szükségképpen 
jelzésazonosításra fordítódik aspirációs elvű érzékelés esetén.

2. Az aspirációs érzékelés integráló jellege
Alap kiinduló feltételünk volt, hogy egy-egy aspirációs minta-

vevő pont érzékenysége legalább egyezzen meg a helyettesítendő 
pontszerű érzékelő érzékenységével. Nagyobb egybefüggő terek 
védelme esetén a belmagasság növekedésével egyre inkább szá-
míthatunk rá, hogy a felfelé áramló füst hígul és a mennyezeti 
szétterülés miatt nagyobb területen kisebb koncentráció alakul 
ki, vagy már a felérkezés pillanatában is  több érzékelővel/minta-
vételi ponttal találkozik. A hígulás mértékétől függően előállhat 
az az eset, hogy a pontszerű érzékelők még nem jeleznének, de 
az aspirációs érzékelő már jelez az integráló érzékelési tulajdon-
sága miatt. Ez a tulajdonság előnyös nagy belmagasságú terek 

másodlagos mintavételű rendszer

szekrényen belüli mintavételek
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alkalmazhatóságát illetve az aspirációs rendszerek alkalmazásából 
származó előnyöket. 

Ilyen terek védelme esetén már tenderezési szakaszban ajánlott 
tisztázni a kialakítandó védelem célját. A kockázati besorolástól 
és a tűzjelző rendszerrel szemben támasztott követelményektől 
függően egymástól lényegesen eltérő műszaki tartalmú és gaz-
dasági vonzatú megoldások születhetnek, bár első látásra átlagos 
kinézetű helyiség(ek) védelméről van szó esetlegesen álpadlóval 
és álmennyezettel színesítve. A teljes körű védelem kiépítésének 
előírása nem fedi a tűzjelző rendszertől ténylegesen elvárt szol-
gáltatásokat. Az egyik alapvető cél természetesen az életvédelem 
megfelelő szintű biztosítása, de ilyen jellegű terek védelménél az 
esetek nagy többségében egyéb kockázati tényezőket is figyelem-
be kell venni. Gyakran fogalmazódik meg olyan elvárás, hogy a 
szolgáltatás folyamatosságát a lehető legnagyobb mértékig biz-
tosítani kell, vagy adatfeldolgozás esetén kellő beavatkozási időt 
kell biztosítani a biztonságos adatmentéshez. Ezen elvárások tel-
jesítése az ilyen jellegű védendő tereket a klasszikus állatorvosi 
lóhoz teszi hasonlatossá az aspirációs érzékelés alkalmazhatósá-
gának szempontjából, hiszen a korábban ismertetett aspirációs 
mintavételi módok mindegyike kiválóan szemléltethető rajta. 

Cikkünk következő részében egy ilyen tervezési mintapéldát vá-
zolunk fel.

Nagy Zoltán vezető tervező
Promatt Elektronika Kft., Budapest
www.promatt.hu

légcsatorna észlelés formájában. A várhatóan nagy füsthígulást 
a kockázat és a légcsere függvényében nagy érzékenységű észle-
léssel ellensúlyozhatjuk. Minden aspirációs alkalmazási útmutató 
felhívja a figyelmet arra, hogy az elszívási pontokon alkalmazott 
elsődleges védelem, de különösen a légcsatornákban alkalmazott 
bármilyen érzékenységű védelem nem helyettesíti a szokásos fe-
lületi védelmet.

IT és EDP terek védelme

A bevezetőben felsorolt, tűzérzékelés szempontjából az át-
lagostól eltérő kockázatot jelentő terek védelme közül emeljük 
ki az IT (Information Technology) vagy EDP (Electronic Data 
Processing) jellegű terek védelmének kérdését és egy elméleti ter-
vezési folyamaton keresztül vizsgáljuk az aspirációs rendszerek 

füst mintavételezés légcsatornában

ZIP_180 x 116 23/1/12 10:27 P�gina 1 

Az automata
váltó élménye
Az Allison Transmission a
haszongépjárművekben alkalmazott közepes
és nagy-teherbírású automata sebességváltók
legnagyobb gyártója a világon

AZ ALLISON SEBESSÉGVÁLTÓKKAL KAPCSOLATBAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETÔ:
H-1054 BUDAPEST, KÁLMÁN I. U. 1.

TEL: +36 1 475 13 56

A Magyarországon, Szentgotthárdon is gyártott Allison automata
sebességváltók 3000, 4000 és Torqmatic® szériái kiemelkedő
hatékonysággal és nagyobb termelékenységgel működtethetők,
miközben üzemeltetési költségük alacsonyabb.

Allison Transmission - az automata sebességváltó élménye, a
minőség, megbízhatóság, tartósság, a sokrétű alkalmazás és a
vásárlók kiszolgálásának páratlan kombinációja.
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(karcsúbb, könnyebben melegedő profil) növeli a szüksé-
ges festékmennyiséget (első sor: a 350 °C-hoz és 75 m-1-
hez tartozó 812 μm helyett a harmadik sorban ugyancsak 
350 °C, de 200 m-1 esetén már 2286 μm szükséges).

 ▪ A magasabb elvárt tűzvédelmi teljesítmény azonos profil 
és azonos kritikus tervezési hőmérséklet esetén folyama-
tosan növeli a szükséges rétegvastagságot (2., 6. és 10. sor).

 ▪ Figyeljük meg, hogy R 60, 200 m-1 és 500°C esetén (8. 
sor) több festékre van szükség, mint R 90, 75 m-1 és 500°C 
esetén (10. sor), bár 60 perc helyett 90 perc a követelmény! 
A vaskosabb acél profil és a magasabb tervezési hőmérsék-
let által okozott rétegvastagság-csökkenés ellensúlyozta a 
magasabb követelmény nagyobb rétegvastagságát.

 ▪ A listázott PROMAPAINT® SC1 festékkel R 90 tel-
jesítmény már csak korlátozottan érhető el: a megadott 
értékek közül mindössze a 10. sorban szereplő 75 m-1 és 
500 °C esetében.

Nézzük meg ugyanezeket az értékeket a PROMAPAINT® 
SC3 festékkel:

Tűzvédelmi 
teljesítmény:

R [perc]
Profiltényező 

[m-1]

Kritikus 
hőmérsék-

let [°C]

Szükséges 
rétegvas-

tagság
[μm]

1 30 75 350 1951
2 30 75 500 1951
3 30 200 350 1951
4 30 200 500 1951

5 60 75 350 1951
6 60 75 500 1951
7 60 200 350 3189
8 60 200 500 1951
9 90 75 350 2938

10 90 75 500 1951
11 90 200 350 5480
12 90 200 500 3296

Marlovits Gábor
Teherhordó 
acélszerkezetek tűz elleni 
védelme II.

Az acéllal kapcsolatos három fő tűzvédelmi paraméter (Ap/V 
érték, kritikus hőmérséklet, tűzvédelmi teljesítmény) ismere-
tében a gyártói táblázatokból meghatározhatjuk egy adott ter-
méknek az acél hatásos védelméhez szükséges rétegvastagságát. 
Szerzőnk a festék, a habarcs, és a burkolat ezzel kapcsolatos 
adatairól, megoldásairól ad áttekintést a Promat termékein ke-
resztül.

PROMAPAINT® tűzvédő festékek

A hő hatására felhabosodó és ezáltal hőszigetelő habréteget 
formáló tűzvédő festékeket elsősorban kisebb tűzvédelmi telje-
sítmények esetén alkalmazzák, de az ismertetett elvek alapján az 
is elképzelhető, hogy egy masszív acéltartó és magas kritikus hő-
mérséklet esetén akár 180 perc (R 180) is elérhető! 

Lássunk néhány példát a PROMAPAINT® SC1 festékkel:

Tűzvédelmi 
teljesítmény:

R [perc]
Profiltényező 

[m-1]

Kritikus 
hőmérsék-

let [°C]

Szükséges 
rétegvas-

tagság
[μm]

1 30 75 350 812
2 30 75 500 257
3 30 200 350 2286
4 30 200 500 599

5 60 75 350 2528
6 60 75 500 1098
7 60 200 350 -
8 60 200 500 2687
9 90 75 350 -

10 90 75 500 2226
11 90 200 350 -
12 90 200 500 -

Elemezzük az eredményeket!
 ▪ Azonos R 30 (teherbírás 30 percen keresztül) követel-
mény esetén a magasabb kritikus hőmérséklet csökkenti 
a szükséges festékmennyiséget, hiszen kisebb mértékű hő-
szigetelésre van szükség (első 2 sor: a 350 °C-hoz tartozó 
812 μm-rel szemben 500 °C esetén 257 μm is elegendő).

 ▪ Azonos R 30 követelmény esetén a nagyobb profiltényező 

promapaint® festék acélszerkezeten
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Nézzük meg a már jól ismert táblázatot a PROMASPRAY® 
P300 tűzvédő habarccsal:

Tűzvédelmi 
teljesítmény:

R [perc]
Profiltényező 

[m-1]

Kritikus 
hőmérsék-

let [°C]

Szükséges 
rétegvas-

tagság
[mm]

1 30 75 350 10
2 30 75 500 10
3 30 200 350 14
4 30 200 500 10

5 60 75 350 15
6 60 75 500 10
7 60 200 350 27
8 60 200 500 20
9 90 75 350 25

10 90 75 500 15
11 90 200 350 39
12 90 200 500 31

A táblázatban szereplő rétegvastagságok a festékeknél megszo-
kott μm helyett mm dimenziójúak!

A kiválasztás szempontjai

Jól látható, hogy ezzel a festékkel nem érdemes R 30 tűzvédel-
mi teljesítményt teljesíteni, hiszen minden esetben 1951 μm-re 
van szükség, ami egyes esetekben akár R 90 eléréséhez is elég 
lenne (10. sor). Ez a festék túl jó a 30 perces követelményekhez, 
de nem is arra készült és alkalmazása nem is lenne gazdaságos. 
Az előző táblázatnál ismertetett elvek itt is érvényesek, de min-
den eltolódott a magasabb teljesítmények felé. A minőségében 
megfelelő és ugyanakkor gazdaságos tűzvédő festék kiválasztása 
bizony nem mindig egyszerű feladat!

Mindkét ismertetett tűzvédő festék érvényes Európai Műsza-
ki Engedéllyel (ETA) rendelkezik.

Másként habosodnak

A bemutatott táblázatrészletek csak nyitott acél szelvények 
(H, I, U, L, T) esetében használhatóak. Kör keresztmetszetű zárt-
szelvényekre (circular hollow section, CHS) külön vizsgálatok és 
külön táblázatok vonatkoznak! Ezt azért fontos kiemelni, mert a 
habosodó festékek másképpen habosodnak görbülő felületen, sok 
esetben felszakad a képződő hab és lokálisan csökken a védelem 
hatékonysága. Ilyen zártszelvények tűzvédő festésének tervezésé-
nél fokozott körültekintés ajánlott!

A tűzvédő festékek mindig rendszerként minősítettek: ez azt 
jelenti, hogy maga a habosodó festék csak a megfelelő (bevizs-
gált) alapozóval és az ugyancsak minősített fedőréteggel együtt 
éri el a kívánt tűzvédelmi teljesítményt.

PROMASPRAY® tűzvédő habarcsok

A tűzvédő habarcsok tervezési és felhasználási alapelvei tu-
lajdonképpen azonosak az eddig bemutatottakkal, de a habar-
csokat sokkal szélesebb körben is használhatjuk. A gipszkötésű, 
vermikulit alapú PROMASPRAY® P300 tűzvédő habarcs Eu-
rópai Műszaki Engedélye (ETA) a teherhordó acélszerkezetek 
tűzvédelmén túl a következő szerkezeteket is ismerteti:

 ▪ fa födém (vonatkozó vizsgálati szabvány: EN 1365-2),
 ▪ teherhordó vasbeton szerkezetek: pl. hiányzó betontakarás 
pótlása (vonatkozó vizsgálati szabvány: ENV 13381-3),

 ▪ beton és acél profillemez együtt dolgozó szerkezetek (vo-
natkozó vizsgálati szabvány: ENV 13381-5).

Meddig érvényes a minősítés?
Általánosan elmondható, hogy egy tűzvédelmi megoldás (ter-
mék) minősítése az engedély érvényességének határidejéig 
érvényes még akkor is, ha időközben a vonatkozó vizsgálati 
szabvány megváltozott. A szabvány változása esetén azonban a 
minősítés annak lejártakor nem hosszabbítható meg automati-
kusan, igazodni kell az éppen aktuális szabvány követelménye-
ihez. Ez adott esetben akár egy teljesen új vizsgálatsorozatot, 
azaz rendkívüli anyagi befektetést is jelenthet a gyártó számára.

Mire nem alkalmazható?
Tűzvédő habarcsot felbeton nélküli acél trapézlemez tűzvé-
delmére általában nem lehet alkalmazni, mert a trapézleme-
zek kis szerkezeti vastagságuk miatt nem elég merevek és 
mozgásuk miatt a habarcs előbb-utóbb lepereg.

festékréteg-vastagság ellenőrzése
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Látható, hogy különösen a nagyobb tűzvédelmi teljesítmé-
nyek biztosításához a nyitott szelvényekhez képest megnövelt 
rétegvastagság szükséges.

A bemutatott tűzvédő habarcsokkal akár R 240 teljesítmény 
is elérhető, amit pl. a földrengésveszélyes Romániában sokszor 
meg is követelnek (egyrészt a nálunk is kisebb számú tűzoltó-
ságok hosszabb vonulási ideje, másrészt a földrengéseket követő 
esetleges tűzesetek elhúzódása miatt).

A tűzvédő festékhez hasonlóan itt is ügyelni kell az engedély-
ben felsorolt segédanyagok és technológiák helyes alkalmazására 
(pl. tapadóhíd szükségessége, a felület simítható-e, fedőbevonat 
használható-e). A tűzvédő habarcs csak akkor teljesíti azt, amit 
elvárunk tőle, ha a minősítés szerinti anyagokkal és rendszerben 
alkalmazzuk.

Mindkét ismertetett tűzvédő habarcs érvényes Európai Mű-
szaki Engedéllyel (ETA) rendelkezik.

PROMATECT® tűzvédő burkolatok

Az eddig bemutatott megoldások profilkövető elven működ-
tek. A burkolatokra jellemző dobozos megoldás alacsonyabb 
profiltényezőt és így kisebb szükséges rétegvastagságot eredmé-
nyez. A vastagságokat természetesen nem tudjuk összevetni a 
szükséges tűzvédő festék vagy habarcs mennyiségével, de mindig 
gondoljunk arra, hogy ugyanannak az acél profilnak kisebb pro-
filtényezője lesz tűzvédő burkolat alkalmazásakor, mint tűzvédő 
festék vagy habarcs használatakor, még akkor is, ha minden egyéb 
követelmény (elvárt teljesítmény, kritikus hőmérséklet) azonos.

Nézzük meg ugyanezeket az értékeket a cementkötésű, 
vermikulit alapú PROMASPRAY® C450 tűzvédő habarccsal, 
amely akár kültérben is alkalmazható:

Tűzvédelmi 
teljesítmény:

R [perc]
Profiltényező 

[m-1]

Kritikus 
hőmérsék-

let [°C]

Szükséges 
rétegvas-

tagság
[mm]

1 30 75 350 10
2 30 75 500 10
3 30 200 350 15
4 30 200 500 10

5 60 75 350 15
6 60 75 500 10
7 60 200 350 26
8 60 200 500 19
9 90 75 350 23

10 90 75 500 15
11 90 200 350 37
12 90 200 500 28

A bemutatott táblázatrészletek megint csak nyitott acél szel-
vények esetében használhatóak.

Érdekességképpen nézzük meg ugyanezt zárt szelvényekre a 
PROMASPRAY® C450 tűzvédő habarccsal:

Tűzvédelmi 
teljesítmény:

R [perc]
Profiltényező 

[m-1]

Kritikus 
hőmérsék-

let [°C]

Szükséges 
rétegvas-

tagság
[mm]

1 30 75 350 11
2 30 75 500 11
3 30 200 350 17
4 30 200 500 12

5 60 75 350 16
6 60 75 500 11
7 60 200 350 31
8 60 200 500 23
9 90 75 350 25

10 90 75 500 16
11 90 200 350 45
12 90 200 500 34

Mivel valósítható meg?
A Promat jelenleg a PROMATECT®-H és 
PROMATECT®-L típusú tűzvédő lemezt ajánlja teherhor-
dó acélszerkezetek burkolására az ENV 13381-4 alapján. A 
gyakorlatban ez a PROMATECT®-H-ra korlátozódik, mert 
a másik típusból túl nagy rétegvastagságokra lenne szükség. 
Idén várható egy újabb PROMATECT® lemeztípus minősí-
tése e feladat teljesítésére. A részletekről honlapunkon infor-
máljuk az érdeklődőket (www.promat.hu). 

különböző felületek védelme habarccsal
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nek. A Promat abban a szerencsés helyzetben van, hogy ez nem 
okoz különösebb problémát, mivel az ismertetett tűzvédelmi ha-
barcsok és burkolólapok tűzvédelmi osztálya A1 (ez fel van tün-
tetve a megfelelő termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozaton 
is). A kivitelezéskor csak A1 tűzvédelmi osztályú anyagokat (acél 
csavarok, tűzőkapcsok, dübelek, esetleg glett) használnak, így az 
elkészült szerkezet A1 tűzvédelmi osztályát nem kell külön iga-
zolni. 

A tűzvédő festékeknél más a helyzet: a hőhatásra habosodó, 
reaktív működés elszenesedéssel jön létre, ezért ezek a termékek 
éghető komponenseket is tartalmaznak. Hazánkban a tűzvédő 
festékek, mint bevonatok, tűzvédelmi osztálya – amely összeté-
telükből adódóan nem lehet A1 – hagyományosan nem befolyá-
solja a tartószerkezet tűzvédelmi osztályba sorolását (erről OKF 
állásfoglalás is született). 

Látható, hogy a teherhordó acélszerkezetek tűzvédelmének a vo-
natkozó európai normák (EN) szerinti minősítése komoly feladato-
kat ró a gyártókra, ugyanakkor a megfelelő és gazdaságos termékek 
ill. megoldások kiválasztása, betervezése sem egyszerű feladat, ezért a 
Promat minden segítséget megad a tűzvédelmi tervezőknek a műsza-
kilag teljes értékű megoldás kiválasztásában.

Marlovits Gábor, okl. vegyészmérnök
Promat
www.promat.hu

A PROMATECT® burkolatok legnagyobb előnye az, hogy 
nedvességre érzéketlenek és igen gyorsan szerelhetőek, mivel a 
burkolólapok önhordóak és mindenféle segédszerkezet nélkül 
egymáshoz csavarozhatók, tűzhetők.

Nézzük meg többször bemutatott táblázatunkat 
PROMATECT®-H tűzvédő burkolattal:

Tűzvédelmi 
teljesítmény:

R [perc]
Profiltényező 

[m-1]

Kritikus 
hőmérsék-

let [°C]

Szükséges 
rétegvas-

tagság
[mm]

1 30 75 350 8
2 30 75 500 6
3 30 200 350 12
4 30 200 500 8

5 60 75 350 20
6 60 75 500 10
7 60 200 350 25
8 60 200 500 20
9 90 75 350 25

10 90 75 500 20
11 90 200 350 30
12 90 200 500 25

A festékek első táblázatához tartozó fejtegetések itt is érvé-
nyesek.

A tűzvédő burkolatoknál nincsenek külön táblázatok a zárt 
acél profilokra, a profiltényezőt a következőképpen határozzuk 
meg:

 Tűzvédelmi osztály
A magyar előírások megkövetelik az adott épületszerkezet 

tűzvédelmi osztályának igazolását, mely bizonyos esetekben nem 
egyszerű, tekintettel arra, hogy ilyen vonatkozású európai szab-
vány nem létezik. A külföldi gyártók a termékekből megépített 
szerkezetek tűzvédelmi osztályának igazolásakor bajban lehet-

födém védelme promaspray® habarccsal
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Míg a forgalomba hozatalhoz szükséges vizsgálatok az EU 
területén azonosak, addig a homlokzati tűzterjedésre vonatkozó 
vizsgálatok sajnos nem. Olyannyira eltérőek, hogy még az ered-
mények sem hasonlíthatóak össze. Az átfogó táblázat értékei jól 
mutatják, hogy sem a vizsgálati objektum mérete, kialakítása, sem 
a tűzkitét nagysága, lefolyása nem azonos. 

Homlokzati tűzterjedés vizsgálatok

Az uniós szabványos vizsgálati módszer kidolgozása a prob-
léma eltérő módon való kezelése miatt folyamatban van! A ver-
senyben a magyarországi teszt is jó eséllyel szerepel, mivel az ISO 
tűzgörbe mentén az épületen belül keletkező tűz szimulációjára 
talán a legjobb vizsgálati módszerek egyike. Azonban ezek sem  
modellezik megfelelően az épületen kívül keletkező tüzek hom-
lokzatokra gyakorolt hatását, pedig a legnagyobb károkat, a leg-
nagyobb veszélyeket pont ezek okozták.

Lestyán Mária
CPR: Homlokzati 
hőszigetelő rendszerek 

Az EU területén nincs harmonizált vizsgálati szabvány az épü-
letek homlokzatán elhelyezkedő homlokzati hőszigetelő, burko-
lati, bevonati rendszerek homlokzati tűzterjedésének vizsgálatára, 
viszont pl. a ETICS (THR) hőszigetelő rendszerek rendelkeznek 
ETA európai műszaki értékelés alapján minősítésekkel. Mit kell 
figyelembe venni a CPR rendelet hatályba lépése óta?

Eltérő vizsgálati módok

Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy egy homlokzat 
„burkolat”-e (a burkolat igen sokféle lehet, pl. vakolt, előtétfa-
las, mag-hőszigetelt, átszellőztetett, aktív több rétegű, akuszti-
kai, zöld homlokzat stb.) és milyen papírokkal, minősítésekkel 
kell rendelkeznie, meg kell határoznunk a típusát. A homlokzati 
„burkolatok” beépítésének és forgalomba hozatalának feltételei 
ugyanis eltérőek. A forgalomba hozatal feltétele a teljesítmény 
nyilatkozat, mely szólhat a homlokzat „burkolatot” alkotó építési 
termékre, (pl. egy klinker tégla előtét fal) és szólhat építési kész-
letre (pl. ETICS homlokzati hőszigetelő rendszer).

A beépítés, betervezés feltétele, hogy a nemzeti szabályozás-
ban (OTSZ) támasztott egyéb feltételekre (pl. homlokzati tűz-
terjedés határértékre) minősített legyen a „burkolat”. A minősítés 
dokumentálása ugyancsak fontos! 

Európai tesztmódszerek

Szabvány BS 8414-1 LEPIR II MSZ 14800-6 SP FIRE 105 Önorm B 3800-5 DIN E 4102-20 PN-90/B 02867

Ország UK F H S A D PL

Tűzkitettség
Farakat, max. hő. 
3,5 MW, 4500 

MJ
600 kg farakat 650 g farakat / 10 

kg gázolaj 60 l heptán 25 kg fa / 320 
kW propán

25 kg fa / 320 
kW propán

20 kg fa rakat 
+ a fal felé fújó 
légáram (2 m/s)

Max. hőáram a 
felszínen

70 kW/m2 1 m 
magasságban

nincs meghatá-
rozva

nincs meghatá-
rozva

15 vagy 80 kW/
m2

nincs meghatá-
rozva

70-95 kW/m2 1 
m magasságban

nincs meghatá-
rozva

Max. hőmérsék-
let a felszínen 600 °C/20 p átlag 500 °C, 

csúcs 800 °C
600 °C 0,5 m 
magas / 50 p 450 °C / 12 p nincs meghatá-

rozva
nincs meghatá-

rozva
800 °C hőmér-

séklet-maximum

Teszt időtartama 30 p min. 30 p 45 p min. 12 p 30 p 21 p gáz, 30 p fa 30 p

Teszttípus
sarok 2,5 m x 

8,0 m + 1,5 m x 
8,0 m

sík fal 5,0 x 7,4 
m*** sík fal 6x7 m sík fal 4x6,7 m sarok 3x6x2x6 m sarok 3x5,2x2x5,2 

m
sík fal 2,3 m 

magas

Alepfelület falazat vagy 
könnyű keret bármilyen falazat pórusbeton pórusbeton pórusbeton falazat

Kritérium* Hőmérséklet 
határok

láng a 2. emeleten
hőm. emelkedés, 

tűzterjedés, lehulló 
darabok**

lángok két emelet-
tel feljebb; lehulló 

darabok**

hőmérséklet emel-
kedés, tűzterjedés, 
lehulló darabok**

hőmérséklet emel-
kedés, tűzterjedés, 
lehulló darabok **

hőmérsékleti hatá-
rok; égő részecskék

* Más szabványok tartalmazhatnak egyéb kritériumokat
** Hőmérséklet emelkedés, függőleges és/vagy vízszintes lángterjedés, égve csepegő részecskék, meghatározott méretű lehulló darabok
*** Javasolt értékek (felülvizsgálat alatt)

Német vita 
A közel 20 németországi tűzeset erős média visszhangot kel-
tett. Még Angela Merkel is megszólalt az ügyben. A homlok-
zati tűzterjedés kockázatának a csökkentésére keresik a meg-
oldásokat, azzal is, hogy valós tűzesetek tapasztalatait alapul 
véve dolgoznak a DIN 4102 felülvizsgálatán. Vizsgálólabora-
tóriumi teszteket végeznek, ahol a tűzkitét nagyságát koráb-
bihoz képest a nyolcszorosára növelték. (Videók a frankfurti 
passzív ház tűzről és az annak kapcsán kialakult kommuni-
kációról: http://youtu.be/1kI21F17wYY, http://youtu.be/
AWD0HeZLufM)
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A másik probléma, hogy a homlokzati hőszigetelő rendszerek 
kizárólag akkor képesek a homlokzati tűzterjedésnek ellenállni, 
ha megfelelő módon kivitelezik őket. Ezért a kivitelezés közbeni 
ellenőrzésnek is nagyon fontos szerepe lenne!

Mire jó a tűzvédelmi sáv?

A tűzvédelmi célú sávok körül is vita zajlik! Mennyire alkal-
masak a homlokzati tűzterjedést megakadályozására? Az eddigi 
tapasztalatok szerint ugyanis nagy kiterjedésű homlokzati tűzter-
jedésnél, (pl. Frankfurt, Dijon) a tűz egyszerűen átlépte azokat.

Nemzetközi tesztmódszerek

Szabvány ISO 13785-2 ISO 13785-1 GOST 31251 NFPA 285 NFPA 268 CAN/
ULC-S134

CAN/
ULC-S101 

+ CAN/
ULC-S114

Ország nincs CZ
AZ, AM, KG, 

KZ, MD, RUZ, 
TJ, UZ, UA

USA USA CAN CAN

Tűzkitettség kalibrált propán propán 100 kW puhafa 700 MJ/
m2 gázégő sugárzó panel 

12,5 kW/m2 kalibrált propán
meghatározott 

idő/hőmérsékleti 
görbe

Max. hőáram a 
felszínen

55 kW/m2 0,6 m 
magasságban

nincs meghatá-
rozva

12,5 kW/m2 2 m 
magasságban

38-40 kW/m2 
0,6-1,2 m magas-

ságban
12,5 kW/m2 45 kW/m2 0,5 m 

magasságban
nincs meghatá-

rozva

Max. hőmérsék-
let a felszínen min. 800 °C max. 150 °C 0,5 

magasságban
750 °C a szemöl-

dökfánál
712 °C 0,9 m 
magasságban

nincs meghatá-
rozva kb. 415 °C nincs meghatá-

rozva

Teszt időtartama 23-27 p 30 p 35 p 30+10 p 20 p 25 p 15 p

Teszttípus sarok 
3x5,7x1,2x5,7 m

sarok 
1,2x2,4x0,6x2,4 

m
sík fal 3x5,1 m sík fal 4,1x5,3 m sík fal 1,2x2,4 m sík fal 10 m 

magas
síkfal min. 
2,8x2,8 m

Alepfelület bármilyen 12 mm Ca-Si lap beton falazat 150 mm vastag 
deszkázat acél cső beton nincs

Kritérium* nincs nincs nincs tűzterjedés, hőm. 
emelkedés** gyulladás függőleges láng-

terjedés, hőáram
a felső réteg 
integritása

* Más szabványok tartalmazhatnak egyéb kritériumokat
** Hőmérséklet emelkedés, függőleges és/vagy vízszintes lángterjedés, égve csepegő részecskék, meghatározott méretű lehulló darabok
*** Javasolt értékek (felülvizsgálat alatt)

a tűzvédelmi célú sávokat „átlépte” a tűz

Francia megoldás
Franciaországban a tűzesetek hatására (ETICS rendsze-

reken és szerelt homlokzatburkolatokon is nagykiterjedésű 
épülettüzek voltak) felülvizsgálat alá vonták nemzeti vizsgálati 
módszerüket. Januártól nem engedélyezik felhelyezni azokat 
a rendszereket amelyeket, nem vizsgálnak meg a gyártók a 
LEPIR II. vizsgálati módszerrel az elkövetkező 36 hónapban.  

A probléma széleskörű vizsgálata érdekében 2013. novem-
ber 14-15-én nemzetközi tűzvédelmi konferenciát szerveztek 
Párizsban.

Lásd:http://www.matec-conferences.org/index-php? 
option=com_toc&url=/articles/matecconf/abs/2013/07/
contents/contents.html

Neves szakemberek a világ számos szakintézetéből két 
napon keresztül foglalkoztak a probléma felvetésével. Szimu-
lációkat, vizsgálatok kutatási eredményeit elemezték. A hom-
lokzati „burkolatok” egyre szélesebb körű változása miatt a 
megnyugtató megoldástól sajnos még távol vagyunk. 
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tűzterjedésre és néhány átszellőztetett homlokzat burkolatot.  Az 
aktív homlokzatok, akusztikai, árnyékoló rendszerek, zöld hom-
lokzatok terén se tapasztalat, se megfelelő minősítések sincsenek! 
Sőt sokszor még az sem egyértelmű, hogy milyen követelmények 
vannak az újonnan megjelenő szerkezeti megoldásokkal szem-
ben. Pedig ezek már nem csak a homlokzati tűzterjedés szem-
pontjából lehetnek veszélyesek, de a mentés, oltás, menekítés 
feltételeit is akadályozhatják.

Ilyenkor jön elő a Jolly Joker megoldás, az eltérési engedély! 
Ehhez a gyártók sok esetben külföldi minősítéseket nyújtanak be 
a hatóságokhoz. Mint az összesítő táblázatból jól látható, ezek 
a minősítések oly mértékben térnek el a hazai vizsgálati mód-
szertől, hogy adataik nem összehasonlíthatóak, biztonsággal nem 
használhatók fel.

Az eltérési engedély kérelmek nagy része olyan „egyedi” rend-
szerekre vonatkozik, amelyekre nem rendelkezünk sem vizsgálati, 
sem tűzeseti tapasztalattal. Ha van vizsgálati módszer, amit „min-
denkinek” alkalmazni kell, akkor miért nem kell ezeket az „egye-
di” rendszereket megvizsgálni? Kinek az érdeke? Kivitelezőnek? 
Gyártónak? Beruházónak? Az is előfordul, hogy van alternatív 
műszaki megoldás, aminek van minősítése is, még is olyan „rend-
szerre” kívánják lecserélni, amelynek nincs vizsgálattal igazolt 
tűzvédelmi teljesítményjellemzője, viszont olcsóbb. 

Az ár véleményem szerint nem tűzvédelem paraméter! Ko-
moly kockázat, ha ár alapon, minősített rendszereket cserélnek le, 
nem vizsgált, tűzvédelmi szempontból rizikót hordozó rendsze-
rekre. Csak a vizsgálati módszernek megfelelő termék/rendszer 
ad biztonságot. 

Lestyán Mária
szakmai kapcsolatokért felelős igazgató
Rockwool Hungary Kft.

Vastagabb hőszigetelés jön

2014. március 7-én jelent meg a 20/2014 (III.7) BM rendelet, 
amely szigorította Az épületek energetikai jellemzőinek megha-
tározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet előírásait. En-
nek következtében az épületeken alkalmazott hőszigetelő anyag 
vastagságok – az új épületek és felújítások során is – nagymérték-
ben növekedni fognak. Pl. A falszerkezetek hőátbocsátási ténye-
zője 0,45-ről, 0,24-re szigorodott! Így a jelenlegi 10 cm helyett 
min: 15-20 cm vtg. lesz az általános megoldás. A passzívházak 
hőszigetelései pedig már 30 cm felettiek!

Egy 30 cm vtg. hőszigetelő mag esetén 50%-kal több éghe-
tő anyagról, tűzterhelésről beszélhetünk a 20 cm-eshez képest! 
Pedig már 20 cm hőszigetelő mag vastagság felett sem rendel-
kezünk kellő vizsgálati eredményekkel ahhoz, hogy meg tudjuk 
ítélni, milyen ablakszemöldök, tűzvédelmi sáv kialakítás mellett 
tudná teljesíteni a magyarországi homlokzati tűzterjedés vizsgá-
lat kritériumait egy ilyen hőszigetelés. Ezen felül a hazai vizsgálat 
sem ad választ arra: mi történik akkor, ha a tűz épületen kívül 
keletkezik? 

Pl. Épület melletti szabálytalan tárolás következtében 2012. 
július 7-én Marosvásárhelyen kiégett egy 10 emeletes tömbház, 
több mint 20 lakás károsítva.

 A kérdés költői! Miért csak akkor fordítunk figyelmet egy 
tűzvédelmi szempontból kockázatos területre, amikor a tűzesetek 
már bekövetkeztek? A tűzvédelemnek nem a megelőzés lenne a 
célja? 

Eltérés – külföldi dokumentumok

Magyarországon a homlokzati hőszigetelő ETICS (THR) 
rendszereket vizsgálták be a legnagyobb számban homlokzati 

etics, eps hőszigetelő réteg teszt (iso bs 8414-1) 
– 200mm-es kőzetgyapot sávokkal (3mw hőforrás)

Szabálytalan tárolás – ég a homlokzat



56 Védelem Katasztrófavédelmi Szemle – 2014/2 szám – Tűzoltás – műszaki mentés

Életveszélyes az épület

A 12.28-kor helyszínre érkező KUN/50-es a közös felderí-
tés után átvette az irányítást, és a helyszínre – mivel a robbanás 
következtében a homlokzati fal kidőlt – azonnal statikust kért. 
Mindeközben 2 C sugárral és két létrasugárral folyt a tűz oltása. 

Ezzel közel egy időben a gázművek elzárta gázvezetéket, a 
BKV a Béke úton leállította a villamosforgalmat és kikapcsolta 
a felsővezeték áramellátását, az ELMŰ pedig az épületet áram-
talanította. 

 ▪ 12:37 A tűz 3 lakást érintett, a tetőtér átvizsgálásához egy 
sugár fedezete mellett behatoltak. 

 ▪ 13:31 A statikus az épületet megvizsgálta, két lépcsőházat 
életveszélyessé nyilvánított – a felső födém megindulásá-
tól kellett ugyanis tartani. A lakók visszaköltözése nem 
lehetséges, elhelyezésükről gondoskodni kell. A rajokat a 
födém leszakadásának a veszélye miatt kivonták az épü-
letből. A további oltást csak az épületen kívül, létraszerrel 
lehet elvégezni.  

 ▪ 13:44 A statikus újabb vizsgálatai alapján az épületet telje-
sen omlásveszélyesnek ítélte.

 ▪ 13:57 A fokozat II/Kiemeltre visszaminősítve. 
 ▪ 15:04 A tűzoltás vezető a 6 lépcsőházas sorház tűz által 
nem érintett, 3 lépcsőházába a lakókat visszaengedte. 

 ▪ 19:18 A rajok a visszaszerelést befejezték, a területet a 
rendőrségnek és a közterület-fenntartóknak átadták. 

Utómunkálatok, lakók elhelyezése

A káreset által érintett lépcsőházból 7 fő elhelyezését az ön-
kormányzat oldotta meg, 15 fő családtagoknál helyezkedett el. Az 
épületen az önkormányzat szakemberei a bontási munkálatokat 
megkezdték. A rajok a bontás során izzó részeket és a födémen 
lévő nagy mennyiségű füstölgő, izzó törmeléket oltották, közben 
a Kereső a lakásokat átvizsgálta, további személyt nem talált. 

Mivel az épületszerkezet súlyosan sérült, a tűzoltásvezető 
munkásokat, munkagépeket kért a födémről az izzó, füstölgő 
törmelék eltávolítására. A helyszínen maradó XIII/1-es, IV/2-es 
és IV/Létra az önkormányzati dolgozók és munkagépek segítsé-
gével a födémszerkezetről leszedett izzó törmeléket véglegesen 
eloltották. 

A tűzvizsgálati helyszíni szemle során megállapították, hogy a 
robbanást a fali fűtőberendezés és a földgázvezeték közötti csa-
varmenetes hollander megbontásával idézte elő a tulajdonos. 

Dr. Kanyó Ferenc tű. alez, Tűzoltósági Főtanácsos
Fővárosi Tűzoltósági Főfelügyelő
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Dr. Kanyó Ferenc 
Gázrobbanás a lakóházban

Idén január 13-án hajnalban Budapest XIII. kerület, Gyer-
mek tér 9. szám alatti kétemeletes épület második emeleti laká-
sában robbanás következtében tűz keletkezett. A tűzesethez IV/
Kiemelt riasztási fokozattal érkeztek a tűzoltók, mivel a 12:05-
kor érkezett sorozatos jelzések szerint „a lakásban robbanás volt 
és személy van bent”.

Több lakás ég!

A néhány száz méterre helyszínelő rendőrök érkeztek első-
ként a helyszínre, s megkezdték az életmentést és a lépcsőházak 
kiürítését. Az égő lakásból a sérültet egy lakó az ajtó berúgása 
után mentette ki. 

A jelzést követő 7. percben kiérkező XIII/1-es gépjárműfecs-
kendő szolgálatparancsnoka a felderítés során megállapította, 
hogy a kétemeletes tömb épület második emeletén több lakás 
helyisége ég, a tűz és a keletkezett füst a többi lakást és az ép 
tetőszerkezetet veszélyezteti. A kimentett lakót a mentők súlyos, 
életveszélyes égési sérüléssel szállították kórházba. ( Január 19-én 
a kórházban belehalt sérülésébe.)

A tűzoltás vezető a kiérkező IV/1-es gépjárműfecskendő sze-
mélyzetéből megalakította a Mentési csoportot. A IV/2-es sze-
mélyzete táplálás és létrasugár szerelését kapta feladatául.  

A tűzoltás vezetését időközben átvevő XIII. kerületi parancs-
nok, a háttérfeladatokkal megbízott XIII/24-essel – az emberek 
biztonsága, romhatár kijelölése, illetve a felvonulási terület biz-
tosítása érdekében – biztonsági zónát határozott meg. Közben a 
további felderítés során kiderült, hogy a tűz továbbterjedt, a hely-
szín nagysága és a feladatok sokrétűsége miatt a helyszínre érkező 
KMSZ átvette az irányítást. A fokozatot IV/Kiemelt fokozatra 
minősítette, majd csoportirányítási módot alkalmazott.

le kellett zárni a környéket

Tűzoltás – műszaki mentés
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valamint értesítették a rendőrséget, a mentőket, s az áram- és 
gázszolgáltatót.

A kiérkező egységet szinte „háborús körülmények” fogadták. 
Az Esztergom irányába tartó főúton tégladarabok, gerendák, ab-
lakkeretek hevertek több tíz méter hosszan. A családi ház 80-100 
méteres körzetében minden törmelékkel volt fedve, így a megkö-
zelítése sem volt egyszerű.

Az első intézkedések között a közművek sérüléseinek meg-
állapítása és azok szakaszolása volt. A süvítő földgázvezeté-
ket könnyű volt megtalálni a családi ház udvari bejárati kapuja 
tövében. A robbanás széttépte a gázvezetéket, de szerencsére 
a golyóscsap nem sérült, ezért ezt könnyen el lehetett zárni. A 
villamos légvezeték az épület törmelékei közé vezetett be, így a 
később kiérkező EON szakemberei oszlopról leválasztva szaka-
szolták ki az épületet. 

A felderítés ezzel párhuzamosan – biztosító eszközök haszná-
lata mellett – megkezdődött. Az információkból kiderült, hogy a 
családi ház lakói közül senki nem tartózkodott otthon a robbanás 
pillanatában. Ettől függetlenül a riasztott FKI kutyás szolgálata 
a helyszín átkutatása után megerősítette, az épületben nem tar-
tózkodott senki. 

Tűzvizsgálat – gyanús körülmények

A tűzvizsgálat során a tűzoltóknak sok dolog vált gyanússá. 
A robbanás nem járt tűzzel, az épületszerkezetek teljesen meg-
semmisültek, az épület a robbanás pillanatában lakatlan volt. „Mi 
okozta a robbanást?” A kiváltó okra sok lehetőség merült fel, de 
a szakemberek csak egy okot kerestek. Közben, az út letakarítása 
után, a gépjárműfecskendők és a létraszer reflektoraival megvilá-
gították a területet.

Napközben a helyszínre érkezett a rendőrség tűzszerész szolgá-
lata is, akik az alapos vizsgálat során nem találtak robbanóanyagra 
utaló nyomokat. A lehetséges okok szűkültek, de még mindig a 
sötétben tapogatóztak a szakemberek. A kárhelyparancsnok en-
gedélyével megkezdődött az épület romjainak munkagépekkel 

Erdélyi Krisztián
Házrobbanás és vizsgálata 
Táton

Éppen csak megkezdődött az idei év, amikor 2014. január 
6-án 3:35-kor hatalmas robbanásra ébredt az egész település 
Táton. A Szív utca 2 szám alatti kétszintes családi ház szinte a 
földdel vált egyenlővé. Mi történt? Hogyan keletkezhetett? A 
kiváltó okra sok lehetőség felmerült, de a szakemberek csak egy 
okot kerestek. Ezt az egy okot úgy keresték, mint a klasszikus 
„Tű a szénakazalban” című filmben.

Az első intézkedések

Pillanatok alatt számtalan telefonhívás érkezett a Komá-
rom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mű-
veletirányítására. Esztergomból és Nyergesújfaluból gépjár-
műfecskendőket és különleges szereket, Tatbányáról pedig a 
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatot riasztották a helyszínre, 

Főút – takarítás
A város polgármestere is a helyszínre sietett és a kárhelyszín 
parancsnokának segítséget nyújtott a településen fellelhető 
munkagépek helyszínre rendelésének lehetőségéről. Ezzel 
párhuzamosan a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is több mun-
kagéppel érkezett a helyszínre és megkezdte az Esztergomi út 
és a Szív utca letakarítását. 

…és robbanás után

Szomszédos károk
A szomszédos családi házakban a károk felderítése is folya-
matosan zajlott. Már ekkor látszott, hogy azokban is komoly 
sérülések keletkeztek. Tetőszerkezetek mozdultak el, főfalak 
repedtek meg, ablaktokok szakadtak ki, a szétrepülő törmelé-
kek okozta károkat pedig ne is említsük. 

robbanás előtt…
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során sem került elő. A tűzvizsgálatot végzőknek feltűnt, hogy 
a gázvezeték rögzítésére szolgáló rögzítő bilincsek közül több is 
szét van nyílva, de az egyik bilincs teljesen zárt állapotú. Ameny-
nyiben a robbanás hatására szétnyíltak a rögzítő bilincsek, akkor, 
azaz egy miért nem? Hol van a hiányzó 7 méter hosszúságú réz-
cső?

A vizsgálat során a bejövő gázvezetéken egy törésnyomot ta-
láltak, amit a helyszínen végzett töréspróbák is beigazoltak. A 
törésnyomok szinte teljesen megegyezetek! Feltételeztük, hogy 
újból betörtek, melynek során letörték a gázcsövet és magukkal 
vitték a betörők. Igen, ez reális lehetőség, de akkor a gázmérő óra-
szekrényében a nyomáscsökkentő miért nem zárta le a rendszert? 
Az ok egyszerű. A rézcső letörése során a cső keresztmetszete 
lecsökkent. A gázkiáramlás folyamatos volt, de a keresztmetszet 
csökkenés nem volt olyan mérvű, hogy a nyomáscsökkentő le-
zárjon.

A számítások szerint az épület légtere kb. 600 m3 volt. Az 
épület legfelső szintjén lévő két mélyhűtőláda – figyelembe 
véve, a fűtetlen épületet és a kinti, fagypont alatti hőmérsékle-
tet – kb. 3-4 óránként kapcsolt be. A leszűkült keresztmetsze-
ten kiáramló földgáz mennyisége ennyi idő alatt elérhette a 
60-70 m3-t. Ez a kiáramló földgázmennyiség lassan elérte ARH-
et és a mélyhűtőládában lévő kompresszor bekapcsolásakor be-
robbant.Ezt alátámasztotta több szakember számítása és tapasz-
talata is. 

Lassan összeállt a kép, amit ekkor már harmadik napja kere-
sett a vizsgálóbizottság. E feltételezés alapján a rendőrségi szak-
emberek célirányos nyomozásának eredményeként rövid idő alatt 
már gyanúsítottak is voltak.

A három nap legfőbb tapasztalata: a közös gondolkodás, a tapasz-
talatok átadásának, megbeszélésének fontossága – ami mellé kell még  
a sok éves beavatkozási és tűzvizsgálati tapasztalat egy-egy komo-
lyabb eset vizsgálatakor. Ezen felül talán az a csipetnyi plusz, hogy 
a tűzvizsgálatot végző bizottság presztízskérdést csinált az esetből és 
elkövetett mindent annak érdekében, hogy kézzelfogható eredményt 
tegyen le az asztalra. A rendőrség megkapva a tűzoltószakmai megál-
lapításokat (bűncselekmény gyanúja – gázcső hiánya) célirányosabban 
tudta végezni a munkáját, aminek nagyon rövid időn belül eredmé-
nye lett.

Erdélyi Krisztián tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfe-
lügyelő

való bontása és elszállítása. A bontás természetesen folyamatos 
felügyelet mellett zajlott az esetleges előkerülő nyomok miatt. 
Előkerült két 11,5 kg PB palack, de azok sértetlenek voltak. Le-
mérve azokat kiderült, hogy az egyik palackból 2-3 kg, míg a 
másikból nem hiányzik PB gáz. 

A törmelékek elszállítása során előkerült a házból két fa-
gyasztóláda, amiben mélyfagyasztott termékek voltak. Közben 
a tanúvallomásokból kiderült, hogy az épületben csak a két 
mélyhűtőláda működött, más fogyasztó nem. Sőt az épület fűté-
sére szolgáló gázkazán is üzemen kívül volt. A fűtésrendszerből 
még a víz is le volt engedve, így újabb robbanást kiváltó ok került 
perifériára.

Okok kizárva

Másfél napja tartottak a rendőrségi és tűzvizsgálati szemlék, 
mikor az épület környékéről az összes törmeléket elszállították. 
A kihordott törmelék is többször át lett vizsgálva. 

A tűzvizsgálat folytatódott a valamikori családi ház szuterén 
helyiségében. Mint megtudtuk, az épület legalsó szintjében egy 
kis műhely volt kialakítva, számos géppel,  többek közt egy há-
zilag készített levegőkompresszorral. Felmerült lehetőségként, 
hogy talán ez robbanás gyújtóforrása. Ekkor még két dolgot kel-
lett tisztázni. Mit is robbantott be, illetve pontosan hol is van ez a 
kompresszor? Hosszú kutatás során előkerült, de a villanymotor 
hiányzott róla. Ismét megdőlt egy feltételezés.

Igazolódott sok olyan adat, amit a házban lakók korábban el-
mondtak. A családi házban a karácsonyi ünnepeket megelőzően 
betörtek. A betörés során több háztartási eszközt, illetve gépeket 
vittek el.

Mi robbant és miért?

Rekonstruáltuk a víz, a villamos áram és a földgáz vezetékek 
épületen belüli korábbi elhelyezkedését. Sok minden összeállt ek-
kor! Pontosan megrajzolva a helyszínt, centiméterről centiméter-
re lemérve, külső szakemberek bevonásával fény derült egy fontos 
dologra. Az alagsori épületrészbe bejövő réz földgázvezetékből 
hiányzott megközelítőleg 7 méter, amely a törmelékek átkutatása 

az a bizonyos törött gázcső

romeltakarítás
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Technikai újdonság például a napelemes villamosenergia-ter-
melő berendezések megjelenése, ezek kisfeszültségű berendezé-
sek, így a rájuk vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Mégis a 
villamos leválasztás több speciális feladatot jelent.  Ilyenek:

 ▪ a napelem modulok és az inverter között elhelyezett sza-
kaszolókapcsolót ki kell kapcsolni (ennek ellenére a sza-
kaszolókapcsoló és a napelem modulok közötti vezeték-
szakasz feszültség alatt marad, hiszen a napelem modulok 
mindaddig fenntartják a feszültséget, amíg napsugárzás 
éri azokat); 

 ▪ a napelem modulok fényt nem áteresztő festékkel történő 
lefújása vagy letakarása. 

A technikai jellegű újdonságok mellett a vezetési törzsirányí-
tást az egyre nagyobb és bonyolultabb beavatkozások indokol-
ják, ahol számos más szervezet bevonására is szükség van. Ezek 
a helyzetek a feladatok szélesebb körű megosztását indokolják.

A szabályozás mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk a beavatko-
zói állomány biztonságára, ezért is szervezünk évente legalább 2 
alkalommal a kárhely parancsnokok számára speciális gyakorlati 
és elméleti továbbképzést. Ilyen továbbképzés volt már a vasút, 
a hibrid gépjárművek, a kritikus infrastruktúra (gáz, elektromos 
hálózatok) területén is.

A beavatkozási szabályok folyamatos megújításával, továbbképzé-
sek tartásával célunk a beavatkozások szakszerűségének és hatékony-
ságának növelése és nem utolsó sorban, hogy „a mentésre érkező nem 
legyen mentendő!”

Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfe-
lügyelő

BM OKF 

Bérczi László
A tűzoltástaktika megújulása

A tűz pusztítása elleni védekezés három szakterület – tűz-
megelőzés, mentő tűzvédelem, tűzvizsgálat – szoros együtt-
működésével valósul meg. A mentő tűzvédelem szervezett 
formában az 1800-as évek második felétől jelent meg. Ebben a 
folyamatban – a szakmai szervezésben – jelentős változást ho-
zott a katasztrófavédelmi törvény, azzal, hogy megteremtette a 
beavatkozói tevékenységnek a fejlődés hozta új kihívásokhoz 
igazításának lehetőségét. Mi történt azóta?

Egységes irányítás

2012. január 1-jével létrejött az egységes állami katasztrófa-
védelmi szervezet. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény (Kattv.) hatályba lépése mélyreható változásokkal járt a 
katasztrófavédelmi szervek feladatai és működése tekintetében. 
A törvény kimondja, hogy a tűzoltás, műszaki mentés állami fel-
adat. Ez alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami 
irányítás alá kerültek és Magyarország teljes területét a hivatásos 
tűzoltóparancsnokságok működési területe fedi le.

A tűzoltói beavatkozások szabályait a tűzoltóság tűzoltási és 
műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003 (I. 
9.) BM rendelet határozta meg. A Kattv. hatálybalépése megte-
remtette a lehetőséget, hogy a beavatkozói tevékenységet belső 
szabályozóban határozzuk meg, ezáltal jobban lekövethető a fej-
lődés, a technikai újítások hamarabb átültethetők a gyakorlatba, 
nem kell jogszabályt módosítani, valamint a káresetek felszámo-
lásával szerzett tapasztalatok is gyorsabban megjelenhetnek.

A beavatkozást szabályozó új elemek

2012. január 1-én hatályba lépett a tűzoltói beavatkozásokat 
szabályozó szakutasítás, amelybe új fejezetek kerültek. Ezek alap-
ját az elmúlt tíz év technikai fejlődése és a beavatkozások során 
szerzett szakmai tapasztalatok képezik. A módosítások, az új fe-
jezetek a beavatkozó tűzoltók biztonságát, a biztonságos feladat 
végrehajtást szolgálják.

Ilyen változás többek között:
 ▪ a napelemes villamosenergia-termelő berendezések és 
környezetük tüzeinek oltása;

 ▪ a talajszint alatti építmények, helyiségek, közművek és 
közműalagutak tüzeinek oltása;

 ▪ a csarnok jellegű építmények tüzeinek oltása;
 ▪ a büntetés-végrehajtási intézetek tüzeinek oltása;
 ▪ a hibrid járművekben történő beavatkozások szabályai;
 ▪ a beavatkozás szabályai gázvezeték-sérülés esetén;
 ▪ hajótüzek oltása;
 ▪ törzskari vezetési mód.

szakaszparancsnok

tűzoltásvezető

szakaszparancsnok szakaszparancsnok tűzoltásv. helyettes
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felhasították a hőszigetelő réteget, és eltávolították az égő szek-
ciót. Nagyjából öt négyzetméternyi hőszigetelő anyagot kellett 
így kivágni. A tűz már az első emeletig terjedt, s ha a lakó nem 
ilyen korai stádiumban észleli a tüzet, „valószínűleg nem kel-
lett volna sok idő, hogy a tűz a tetőt is elérje”, nyilatkozta Karl 
Rinnergschwentner, a bevetést vezető tűzoltóparancsnok.

Ezután a füsttel telítődött ház levegőjét elszívóval tisztították 
meg, a homlokzatot és a kandallót pedig hőkamerával ellenőriz-
ték. Nem keletkezett nagy kár, nem halt meg senki, de az eset 
élesen rávilágít a hiba lehetőségekre.

Alapvető konfliktushelyzet
Minden, az építőiparban felhasznált anyagot tűzvédelmi elő-

írások szabályoznak. Ez alól a hőszigetelő rendszerek sem képez-
nek kivételt. Csakhogy ezen a területen egy jellegzetes probléma 
bukkan fel: az éghető részekből összeállított rendszerek túlkíná-
lata, írják az osztrákok. A tűzoltók szerint az éghető építőelemek 
nem éppen a megelőző tűzvédelem sarokkövei. Az alapvető konf-
liktushelyzet is ebből adódik. Az olcsó termékek és a személy- 
és vagyonvédelem szavatolásának igénye között érdekkonfliktus 
alakul ki, amit fel kell oldani.

Konkrét konfliktushelyzet

Az osztrák piacon jelenlévő különféle hőszigetelő rendszere-
ket (készlet) alapvetően engedéllyel árusítják – adódik viszont az 
a jellegzetesség, hogy mindegyiket a készlet elemeiként szállítják 
az építkezésre, ahol utólag állnak össze rendszerré. Az így kelet-
kezett résben bőven van játéktér az összeszerelésnél, ami persze 
sokszor súlyos gondot jelent.

Ennek eredményeként a hőszigetelő rendszerek tűz esetén 
csődöt mondanak, és veszélyes helyzetek alakulnak ki miattuk, 
ami tűzvédelmi szempontból vállalhatatlan. 

Ráadásul a legfőbb probléma a komplett rendszer kivitelezési 
minősége. Ez az egész ügy sarkalatos pontja: az amúgy ellenőr-
zött rendszer egyes elemeinek valóságban történő összeállítása. 
Ez a hendikep aztán rendkívül változatos vadhajtásokat eredmé-
nyez, amelyek tűzvédelmi értelemben megbosszulják magukat. 
Ilyenkor a tűz miatt a lépcsőházra átterjedő sűrű füst lehetetlenné 
teszi a menekülést, s a tűzoltók a homlokzaton át sem képesek 
menteni.

Lángoló homlokzat – 
hőszigetelő rendszerek 
beépítése  

Az energia ára és az energiatudatosság fejlődése kéz a kéz-
ben jár, s így a hőszigetelés egyre népszerűbbé válik. A hazai 
épületállomány korszerűtlen, ezért az épületeken a pályázatok 
eredményeként egyre gyakrabban alkalmaznak utólagos hőszi-
getelést. A tapasztalatok szerint ezek szakszerűtlen kivitelezé-
sével a hőszigetelés egy tűz esetén rendkívül veszélyessé válhat a 
bennlévőkre. Mi a helyzet Ausztriában?

Lángoló homlokzat – és vita 

Szomszédunknál szakmai vita zajlik. A tűzvédelmi szakem-
berek a bekövetkezett esetek tanulságait feldolgozva jelentős 
kritikával illetik az ottani építési gyakorlatot. Ez pedig, ahogy 
egy cikkben megjelent, nem éppen a béke záloga. A szakembe-
rek sérelmezik, hogy a kritika az iparág szereplőinél süket fülekre 
talál. Sőt, egy iparági szereplő az egyik tűzvédelmi szakértőt – a 
hőszigetelő rendszerekkel kapcsolatos kritikája miatt – ügyvédi 
irodán keresztül fenyegette meg perrel. Ezután pedig egy 600 
fős előadást is vissza kellett mondani egy esetleges pertől tartva. 
Ahogy az egyik szerző írja, van kiút a kényes helyzetből, de úgy 
tűnik, hogy az érintettek ezen nem dolgoznak a kellő lelkesedés-
sel. Válaszul gyűjtik és dokumentálják a káreseteket.

Ilyen egyszerű eset egy schwazi lakóház hőszigetelésének 
tüze. A szemfüles tulajdonos éppen a munkából tért haza, amikor 
észrevett két szokatlan, barnás foltot a falon, a bejárat mellett, 
egy kandallótisztító nyílás közelében. Mikor jobban meg akar-
ta nézni, mi lehet a probléma, lángok és füst csapott az arcába. 
A gyorsan kiérkező tűzoltók hőkamerát használva körfűrésszel 

Hőszigetelő rendszer
A 305/2011 EU rendelet (CPR) a külső homlokzati hőszige-
telő rendszert, mint építési készletet egyértelműen az építési 
termékek közé sorolja. A készlet a rendelet szerint „Egyet-
len gyártó által, legalább két külön elemből álló együttesként 
forgalomba hozott építési termék, amelyet össze kell szerelni 
ahhoz, hogy az építménybe be lehessen építeni;” A készlet 
teljesítményét a készlet elemeinek együttes vizsgálatával ál-
lapítják meg.

lángoló lakóházi homlokzat
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zett rendszereket nem mindig a szabványokban és az összeállítási 
irányelvekben lefektetett minőségi kritériumok alapján szere-
lik össze. Ebből mind az épület lakói, mind a tűzoltók számára 
adódhatnak nem, vagy csak nagyon nehezen megoldható helyze-
tek. Van kiút! A meglévő problémákra léteznek megoldások! Egy 
ilyen jó megoldás lenne a kísérő kontroll, amellyel ellenőrizhető 
és dokumentálható lenne a hőszigetelő rendszerek összeállítása – 
írják az osztrák szerzők. 

Az egyik ilyen megoldás a hőszigetelések összeszerelésénél 
potenciálisan jelentkező gyenge pontok számbavétele. Az alap 
meghatározó szerepet játszik a hőszigetelés működését illetően, 
különösen tűzvédelmi értelemben. 

alap salétromos kivirágzás

élvédők kialakítása fugák
a ragasztó és a ragasztó 

felvitele
a dübel kiválasztása

vakolathordozó dübelséma
meglévővakolat maradványok dübeltárcsa

felületi egyenetlenségek hőszigetelő-alátét
tűzvédelmi sáv (nem éghető) a ragasztóhabarcs felhordása

alsó vakolatréteg a hőszigetelő lapok ütődései 
sérülései

felső vakolatréteg diagonál megerősítés 
(40x20cm) nyílásoknál

a rendszer elemeinek ellen-
őrzése

a feldolgozási hőmérséklet

Kiemelt fontosságú paraméterek

A másik a minőségbiztosítás. A 2002-es ÖNORM B 6410 
(külső falak, hőszigetelési rendszerek, beépítés) C függelékében 
már megtalálhatók az első lépések a hőszigetelő rendszerek be-
építésének ellenőrzéséhez. Itt azonban csupán négy ellenőrző 
eszközt sorolnak fel, amely a hibalehetőségek számának tükrében 
meglehetősen kevésnek tűnik. A minőségbiztosításnál ugyanis 
nem a beépítés minőségéről van szó, hanem az utólagos funkció 
minőségéről.

Az iparnak, a kereskedelemnek, a gyártóknak és a tűzvédelmi 
szerveknek – a biztonság érdekében – együttesen kellene fellép-
niük egy, a hőszigetelő rendszerek minőségét garantáló ellenőr-
zési folyamat létrehozása érdekében. Egy ilyen protokoll kidol-
gozásának költsége a biztonságot javítaná. Lehet, hogy nálunk is 
megfontolandó?

A TSZVSZ már megtette javaslatait: http://www.vedelem.
hu/index.php?pageid=hirek_reszletek&hirazon=1609

A cikk a www.feuertrutz.de anyagainak, valamint a Blaulicht 
2011/1 és 2013/1 számainak felhasználásával készült.

A hibák fő forrásai

 ▪ Hőszigeteletlen homlokzati fal passzívházakban általá-
ban nincs, a homlokzati hőszigetelés pedig nem néhány, 
hanem gyakran 20-30 cm. Anyagát tekintve az alacsony 
hővezetésű anyagokat – mint a grafit adalékos expandált 
polisztirolhab vagy a poliuretánhab – favorizálják. Ezek 
egy épülettűz esetén nemcsak éghető anyaguk miatt je-
lentenek veszélyt, hanem a belőlük keletkező égésgázok 
magas toxicitása, illetve a sűrű, fekete füst láthatóságot 
korlátozó hatása is számottevő. 

 ▪ A homlokzati ablakok a leggyakrabban a hőszigetelés vo-
nalában vannak, ritkábban a hőszigetelés belső síkjához 
rendezve; a hőszigetelés vonalába beépített ablakok tűzeseti 
károsodása a tűz átterjedését eredményezi a homlokzati hő-
szigetelésre. Ez a jelenség nemcsak az ablakoknál, de egyéb 
faláttöréseknél, gázparapet konvektor kivezetéseknél vagy 
villanyóra szekrénynél is jellemző. Korábban egy villanyóra 
szekrény tüze nem terjedt túl a szekrényen, napjainkban vi-
szont ha az éghető komponenseket is tartalmazó homlokzati 
hőszigetelés nem megfelelően kivitelezett, annak meggyulla-
dásával még a magas tetőkre is átterjedhet. 

 ▪ Egy rendeltetési egységet tartalmazó, legfeljebb kétszintes 
épület kivételével amennyiben a rendszer B-D tűzvédel-
mi osztályú csak olyan hőszigetelő homlokzati vakolat-
rendszer, illetve légréses homlokzatburkolat alkalmazha-
tó, amely a magyarországi, MSZ 14800-6:2009 szerinti 
sikeres homlokzati tűzterjedési vizsgálattal rendelkezik; 
a vizsgálati eredményben mindig szerepel a hőszigetelés 
vastagsági korlátozása, amelyet az energetikai méretezés-
nél is figyelembe kell venni. 

 ▪ Az éghető magú homlokzati hőszigetelő vakolatrendsze-
rek csatlakozását egyéb szerkezetekhez (tető, ablak) külö-
nös gondossággal kell megtervezni. Ezen rendszerek ég-
hető hőszigetelését a légrésektől minősítésekben szereplő, 
megfelelő szerkezettel kell elválasztani. 

Általános konfliktushelyzet

Az emberi élet védelme tűz esetén a tűzrendészet alapvető 
feladata. Ha olyan eltérés adódik, ami ezt megakadályozza, arra 
a tűzoltónak kötelessége reagálni. Itt tény, hogy az engedélye-

csarnoképület hőszigetelése ég
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Az eredeti.Az eredeti.
Világszerte vezető.

Magyarországi képviselet:
Hesztia Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft, H-1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.
Tel.: +36-1-454-1400, Fax: +36-1-240-0960, hesztia@hesztia.hu, www.hesztia.hu

Meggyőzően jobb

www.facebook.com/rosenbauergroup

www.rosenbauer.com

Rosenbauer = minőség! Azt, hogy itt a vevők bizalmát élvező 
minőségről van szó, az bizonyítja, hogy már több mint 1.000 darab 
PANTHER-t adtunk el a világ 81 országában. A PANTHER a 
biztonság, gyorsaság és szabvány szerinti teljesítmény parádés 
bizonyítéka. A PANTHER ezen tényezők tökéletes szimbiózisától, a 
kimagasló dizájntól és Rosenbauer sok-sok éves tapasztalatától az, 
ami: az eredeti. 

140305_Panther_Duesseldorf_210x297 & 200x290_HU.indd   1 06.02.14   16:31


