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Prioritási sorrend
• 1. Életvédelem

• 2. Közösségi értékvédelem

• 3. Tulajdonosi értékvédelem

Korlátozás:

A tulajdonosi intézkedések 

nem befolyásolhatják kedvezőtlenül 

az életvédelmi és a közösségi 

értékvédelmi célok teljesülését.



•Tervezés

•Használatbavétel 

•Üzemeltetés

Hatósági feladatok – főbb szakaszok



• Kell-e HFR?

• Méretezés?

• Szerkesztési paraméterek?

Nehézség: engedélyezési – kiviteli 

terv tartalmi különbségei

Ellenőrzés lépései – tervezés



Késleltetni vagy nem?
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Késleltetés /idő Füstfejlődés HFR-rel Füstfejlődés HFR nélkül

5 perc automatikus 100 % viszonyítási pont 312 %

10 perc vagyonőri ellenőrzés 145 % 467 %

Tűzoltóság nyit 15 – 20 perc 278 % - 340 % 523 % - flashover

Késleltetés életvédelmi cél megsemmisülése 
Következményei: a belső téri tűzoltás lehetetlen

flashover, az épület összeomlik.

Obuhov



HFR és spinkler együttműködése

© Nagy Katalin - Ludor Kft.- www.ludor.hu

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

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

A sprinkler helye a 
tűzhöz képest

HFR-el HFR nélkül

A centrumban 139 sec 140 sec

3 méterre 334 sec 344 sec

3 – 6 méterre 367 sec 405 sec

6 – 9 méterre 420 sec 437 sec

Füstgázhőmérséklet (oC)

idő (s)

A kísérletek megállapítása: 

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

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

Nincs lényegi különbség: de sprinklerek kioldási 
ideje HFR jelenlétében gyorsabb

x x x x
93 oC

0 m
3 m

6 m

9 m

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

(Covelli: sprinklerek kioldási ideje HFR jelenlétében)



Jelző - Hő-és füstelvezető és Oltóberendezés együttműködése

Sprinkler egyedül Jelző, HFR és sprinkler együtt

(Gerd Jung)
Lényegi megállapítás:

•a sprinkler a tűzterjedést meggátolja, 

•csökken a hőmérséklet, tehát a vagyonvédelemben kiváló!

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

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

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

Lényegi megállapítás:

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

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

Ennek következtében:

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

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

1. Életvédelem + tűzoltói beavatkozás biztosított

2. Sprinkler korlátozza a károkat – értékvédelem



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

berendezés általi vezérlést a tűzoltó berendezés hatékony működését nem 
korlátozó módon kell biztosítani.

163. § (1) A beépített tűzjelző berendezést a rendeltetéshez kapcsolódó védelmi 
jelleg, továbbá e rendeletben előírt védelmi szint szerint kell megtervezni.

(3) Teljes körű védelmet kell biztosítani
a) a közösségi rendeltetés esetén új épületekben,
ca) az építményben tartózkodók biztonságának érdekében,
cb) a tűzoltóság vonulási távolságára tekintettel vagy
cc) a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében
a tűzvédelmi hatóság előírja.

166. § (1) A beépített tűzoltó berendezéssel védett helyiségben vagy közelében –
sprinkler- és vízköddel oltó berendezések kivételével – fel kell tüntetni
a) – ha kialakításra került – a kézi indítási, tiltási lehetőségeket,
b) a víztől eltérő oltóanyag nevét és élettani hatását,
c) ha van késleltetés, a késleltetési időt, stb.

Ezek sokszor egymásnak ellentmondónak tűnnek!



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

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

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

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

3- Kiérkező tűzoltóra 
Pl. Nyugat európai követelmény 10 perces 

kiérkezés, erre épít az MSZ EN 12845:2015 

Önműködő és automatikus nyitás – mi a 
különbség?

Nálunk mit jelent ez?



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

Önműködő automatikus nyitás 
– mi a különbség?

Egy füstelvezető nyílik
(frisslevegő?)

- thermoautomata-

Egy szakasz nyílik
+ frisslevegő is

- tűzjelző-

Tűzjelző kontra személyes meggyőződés?

együttműködés



Kiérkezési dő – Nálunk mennyi lesz a késleltetés?

1. Irányított tűzterjedés

4. Késve korlátozott égés

3. Késve irányított 
tűzterjedés

Tűzoltók kiérkezése
15 - 40 perc

2. Korlátozott égés

tűz keletkezés

tűz észlelése

tűz jelzése (112)

jelzésfelvétel

riasztás

vonulás

kiérkezés
felderítés
szerelés, előkészítés

Aut. tűzérzékelés

Aut. tűzátjelzés

Hő- és füstelvezetés

Beép. oltóber. ind.

HFR (késleltetett)

Beép. oltóber. ind.
(késleltetett)

életmentés,
beltéri beavatkozás

magasból mentők                          
kiérkezése

kültéri beavatkozás
cél: szomszéd épület védelme, oltás



Ellenőrzés lépései – használatbavétel

• Eng. tervben foglaltak megvalósulása?

• Funkciók?

• Dokumentáció?

• Felelős műszaki vezetői nyilatkozat

Nehézség: „terheléses próbatétel”



TERMÉKETIKETT: fix és szellőztető

• Felülvilágító kupola

• Szellőztető kupola 

– A nyílószárny emelési magassága 30 cm

– 220 V,

– A termék etiketten EN 1873-as szabvány szerepel 

– Nem lehet rajta EN 12101-2 

• Egy nyílószárnyas hő-és füstelvezető kupola 
– A nyitása 165 fok / teljes spektrumban kinyílik és NEM 30 cm-re; 

– 24, 36, 48 V-os, vagy pneumatikus, 

– EN 12101-2 szabvány és ennek teljesítményértékei szerepelnek a 
termék etiketten. 

– Ez megfelel az OTSZ előírásainak!

• Dupla nyílószárnyas hő-és füstelvezető kupola 
– A nyitása 90 fok / teljes spektrumban kinyílik és NEM 30 cm; 

– 24, 36, 48 V-os, vagy pneumatikus, 

– EN 12101-2 szabvány és ennek teljesítményértékei szerepelnek a 
termék etiketten. 

– Ez megfelel az OTSZ előírásainak!

Funkciók – vigyázat, csalnak!
Hogyan ismerjük fel – működés közben?

MSZ EN 12101-2

TERMÉKETIKETT: füstelvezető



Miért csalnak? – Hogyan ismerjük fel? – Papíron?



Miért csalnak? – Hogyan ismerjük fel? – Papíron?



HFR TvMI



FMV
O.K.

Kivitelezői
HOVA + 

HOGYAN

Szállítói – tényleg 

AZT

Gyártói – Dop –

MIT

Építtető Hatóság

Tervező

Műszaki ellenőr FMV (generál)

HFR alrendszerek nyilatkozatai

Tervezés
szükségessége

Felelősség tisztázása
Építtető - Hatóság
▪ Tervező
▪ Műszaki ellenőr
▪ Felelős műszaki 

vezető

Hatóság „terheléses”
próbájának 
csökkentése

A terv megvalósítható, 
van hozzá termék

BIZTONSÁG és MEGFELELŐ MŰKÖDÉS



Kézi nyitás mindig szükséges!

Nyitási módok Nyitás indítója

Automata (füstszakasz.) Tűzjelző

Önműködő 
(kakukktojás: kupolánkénti)

Thermoautomata
Hőolvadó biztosíték

Kézi (füstszakaszonkénti) Csörlő
CO2-es szekrény
HFR központ

A kézi 

nyitás 

nem ez.



Üzembe helyezés – Karbantartás -
nem változott

Nyitáspróba fontossága: az nyíljon, és csak, az aminek nyílnia kell!



Ellenőrzés lépései – üzemeltetés

• Működés akadályozása?

• Füstkötényfal feletti tárolás?

• Funkcióváltás?

• Felülvizsgálat – karbantartás?

• …. stb

Nehézség: látható – nem látható elemek



Működés akadályozása - nem változott



Munkahenger nyitáskor ütközik a spinkler fejjel

Működés akadályozása - nem változott



Cité du design - Saint Etienne

APPLE STORE - Strasbourg

Tárolási magasság?

Füstmentes 

levegőréteg felett 

lévő áru

füstkötényfal alsó 

síkja



Karbantartás –SZAKVIZSGA, NAPLÓZÁS

Szemünknek higgyünk, ne a papírnak!
A karbantartó nem ablakpucoló, de mégis……..



KÖSZÖNÖM A 
MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

Nagy Katalin 

Tűzvédelmi szakmérnök

ludor@ludor.hu  www.ludor.hu


