
Új idõszámítás kezdõdött a tûzvédelemben 2008. má-

jus 22-én, amikor a 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelettel ha-

tályba lépett az Országos Tûzvédelmi Szabályzat. Az

igen vaskos anyag egyik legfontosabb fejezete az épí-

tési anyagokra és az épületszerkezetre vonatkozik. A

szabályzat elkészítésének érdekessége, hogy az új ren-

delet szövegtervezetét a magyar jogalkotók az EU

központjában, Brüsszelben is egyeztették, illetve ha-

gyatták jóvá. Ezzel lejárt a korábban használt magyar

szabványok ideje, mert az összes követelmény megha-

tározása már az európai besorolási értékek figyelem-

bevételével történt.

AZ ÉPÍTÉSI ANYAGOK OSZTÁLYBA SOROLÁSA

Az építõanyagokra vonatkozó éghetõségi fogalmak megvál-

toztak, tûzvédelmi osztályok jelentek meg a törvényben. A

különbözõ építõanyagokat a tûzvédelmi elõírások szem-

pontjából a tûzveszélyességi anyagvizsgálatok során kapott

mérési adatok, valamint meghatározott paraméterek és az

osztályba történõ sorolással kapcsolatos szabványban rögzí-

tett besorolási kritériumok alapján rendezik osztályokba.

Az Európai Unió hivatalos közlönyében (Official Journal)

rendszeresen megjelenik azoknak az anyagoknak a listája,

melyek összetételüknél fogva minden további vizsgálat nél-

kül az A1 osztályba tartozónak tekinthetõk. 

Azokat az anyagokat, melyeket a törvény ún. kis gyulla-

dáspontú anyagoknak minõsít – a kiszáradt festék- és ra-

gasztóanyagok, valamint a kátrány és bitumen kivétel –, épí-

tõanyagként nem lehet felhasználni.  

ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TÛZVÉDELMI OSZTÁLYAI

(a padlóburkolatok kivételével) 

Osztály Vizsgálati módszer(ek) További osztályozás 

A1 MSZEN ISO 1182 és -- 

MSZEN ISO 1716 -- 

A2 MSZEN ISO 1182 vagy -- 

MSZEN ISO 1716 és -- 

MSZEN 13823 Füstképzõdés és égõ cseppek

/részecskék 

B MSZEN 13823 és Füstképzõdés és égõ cseppek

MSZEN ISO 11925-2 /részecskék 

kitéti idõ = 30 másodperc 

C MSZEN 13823 és Füstképzõdés és égõ cseppek

MSZEN ISO 11925-2 /részecskék 

kitéti idõ = 30 másodperc 

D MSZEN 13823 és Füstképzõdés és égõ cseppek

MSZEN ISO 11925-2 /részecskék 

kitéti idõ = 30 másodperc 

E MSZEN ISO 11925-2 kitéti idõ = Füstképzõdés és

15 másodperc égõ cseppek/részecskék 

F Nincs teljesítménykritérium megadva 

PADLÓBURKOLATOK TÛZVÉDELMI OSZTÁLYAI 

Osztály Vizsgálati módszer(ek) További 

osztályozás 

A1fl MSZEN ISO 1182 és -- 

MSZEN ISO 1716 -- 

A2fl MSZEN ISO 1182 vagy -- 

MSZEN ISO 1716 és -- 

MSZEN ISO 9239-1 Füstképzõdés 

Bfl MSZEN ISO 9239-1 és Füstképzõdés 

MSZEN ISO 11925-2 kitéti idõ = 15 másodperc -- 

Cfl MSZEN ISO 9239-1 és Füstképzõdés 

MSZEN ISO 11925-2 kitéti idõ = 15 másodperc -- 

Dfl MSZEN ISO 9239-1 és Füstképzõdés 

MSZEN ISO 11925-2 kitéti idõ = 15 másodperc -- 

Efl MSZEN ISO 11925-2 kitéti idõ = 15 másodperc -- 

Ffl Nincs teljesítménykritérium megadva 

ERÕÁTVITELI, ELLENÕRZÕ ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS

KÁBELEK BEVONATANYAGAINAK (RENDSZEREINEK)

TÛZVÉDELMI OSZTÁLYOZÁSA 

Osztály Vizsgálati módszer(ek) További osztályozás 

AC MSZEN ISO 1716 -- 

BC MSZEN 50266-2-x és Füstképzõdés és égõ cseppek/

MSZEN 50265-2-1 részecskék savasság/korrózió 

CC MSZEN 50266-2-y és Füstképzõdés és égõ cseppek/

MSZEN 50265-2-1 részecskék savasság/korrózió 

DC MSZEN 50266-2-y és Füstképzõdés és égõ cseppek/

MSZEN 50265-2-1 részecskék savasság/korrózió 

EC MSZEN 50265-2-1 Égõ cseppek/részecskék

savasság/korrózió 

FC Nincs teljesítménykritérium megadva 

TETÕK ÉS TETÕHÉJALÁSOK KÜLSÕ TÛZZEL SZEMBENI

TELJESÍTMÉNYÉNEK OSZTÁLYOZÁSA 

A tetõk és tetõhéjalások osztályozási rendje külsõ tûzhatás-

ra bekövetkezõ tûzterjedési jellemzõk alapján az MSZ ENV

1187 szabvány szerinti 1. vizsgálati módszer szerint törté-

nik. Az osztályba sorolással kapcsolatos elõírásokat a

MSZEN 13501-5 tartalmazza.   

Osztály Vizsgálati módszer(ek) További osztályozás 

Broof(t1) MSZENV 1187 1. vizsgálati módszer -- 

Froof(t1) MSZENV 1187 1. vizsgálati módszer -- 

A 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott új Országos

Tûzvédelmi Szabályzat rögzíti, hogy mely építési terméke-

ket, illetve szerkezeteket tûzvédelmi szempontból milyen

épületekben, mely feltételek mellett lehet beépíteni.

(Az épületszerkezetekre vonatkozó összeállításunkat a

következõ számban olvashatják.) 

Kocsis László mb. tudományos osztályvezetõ

ÉMI Kht. Tûzvédelmi Tudományos Osztály

Tûzvédelem – európai szabványra hangolva (1.)
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