
Megjegyzések a könyv elektronikus 
kiadásához 

 
A tűzálló kábelrendszerek létesítése a könyv első 

megjelenése óta a villamos tervezői és kivitelezői gyakorlat 
részévé vált. A 2006 óta eltelt időben nemcsak az ismertsége 
változott e szerelési technikának, de a vonatkozó jogszabályi 
háttér is. A nyomtatott kiadások szabvány- és jogszabály 
hivatkozásokat tárgyaló részeit túlhaladta az idő, ezért ezek 
hiányoznak az elektronikus kiadásból. Hiányoznak belőle a 
2007-es nyomtatott kiadással közreadott szerelési útmutatók is, 
mert azok kisebb-nagyobb mértékben szintén változtak. Addig 
is, amíg meg nem születik a könyv korszerűsített változata – 
immár figyelembe véve a várhatóan hamarosan megjelenő új 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait is –, az elektronikus 
kiadás ezekkel a hiányosságokkal kerül közreadásra, remélve, 
hogy a tűzálló kábelrendszerek kialakításának alapvető 
ismereteit továbbra is hatékonyan terjeszti. Az elektronikus 
kiadásból hiányzó jogszabályi hátteret jelenleg a 9/2008. 
(II.22.) ÖTM rendelet mellékletét képező Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat adja, az aktuális szerelési útmutatók 
pedig a www.obo.hu honlapról tölthetőek le.  
 
 
Kruppa Attila     2009. június 4. 
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1. Épületek tűzbiztonsága – a kábelrendszerek 
funkciótartásának szükségessége 
 
Egyre többet hallhatjuk az „intelligens épület” kifejezést, 
amellyel a kényelmi, biztonsági és energiatakarékossági 
elvárásainkhoz illeszkedő, korszerű létesítményeket jelöljük. 
Változik az épületgépészeti, épületfelügyeleti berendezések 
mennyisége és jellege, maga után vonva más szakterületek, 
például a villamos installáció változását, fejlődését is. Ez a 
fejlődési folyamat aszimmetrikusan jelentkezik: a kényelmi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó területeken gyorsabb, a 
biztonság, energiatakarékosság területén lassabb.  
Az eltérő fejlődési sebességet tudomásul kell venni, de ha nem 
törekszünk az egyensúly visszaállítására – különösen a 
biztonsági intézkedések terén –, akkor súlyos kockázatokat 
vállalunk. Könnyű belátni, hogy ezeknek az intézkedéseknek a 
fontossága az épületek automatizáltságának fokával növekszik: 
Minél több feladatot bízunk automatikus vezérlésre, annál 
nagyobb veszélynek tesszük ki magunkat az automatizmus 
sérülése esetén.  
 
A továbbiakban arra vállalkozunk, hogy a tűzvédelem területén 
eddig talán kevéssé hangsúlyozott biztonsági intézkedésekre 
irányítsuk a figyelmet. Ezek az intézkedések normál üzemi 
körülmények között (hasonlóan más biztonsági 
intézkedésekhez) „észrevehetetlenek”. Jelentőségük 
vészhelyzetben mutatkozik meg, amikor abnormális üzemi 
körülmények között (tűz esetén) is fenn kell tartani az 
elektromos megtáplálású biztonsági berendezések 
működőképességét.  
A tűzvédelem és a villamos installáció határán tehát van egy 
olyan terület, amely a „tűzállóság” fogalmával kapcsolható 
össze, és amelynek több figyelmet kell szentelnünk, ha 
létesítményeink tűzbiztonságát akár csak szinten tartani 
szeretnénk. Ennek az összeállításnak az a feladata, hogy az 
elektromos tervezőknek, kivitelezőknek, műszaki ellenőröknek 
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és a téma által érintett valamennyi szakembernek egyaránt 
segítséget nyújtson a szakterület megismeréséhez. 
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2. Tűzvédelmi intézkedések a villamos 
berendezések létesítésének szempontjából 
 
2.1. Megelőző és mentést segítő intézkedések 
 
A villamos berendezések létesítésére vonatkozó szabványok és 
előírások számos olyan intézkedést tartalmaznak, amelyek 
közvetve vagy közvetlenül összefüggenek a tűzvédelemmel. 
Ezeket a tűzvédelmi intézkedéseket két nagy csoportba 
sorolhatjuk:  
 
- Megelőző intézkedések, amelyek a tűz kialakulásának 

megelőzését szolgálják; 
- Mentést segítő intézkedések, amelyek a kialakult 

katasztrófahelyzet elhárítását szolgálják.   
 
Megelőző intézkedéseket a tűzvédelmi szabályzaton (OTSZ) 
és különböző rendeleteken kívül sok villamos szabvány is 
tartalmaz, sokszor közvetett módon. Példaként említhetjük az 
MSZ 2364 egyes köteteit, vagy az MSZ 274 villámvédelmi 
szabványt. Ezek az intézkedések jórészt ismertek, szerves 
részét képezik a mindennapi villanyszerelési gyakorlatnak, 
ezért ezekkel most nem foglalkozunk. 
Mentést segítő intézkedéseket illetően – és ne feledjük, hogy 
kifejezetten a villanyszerelés oldaláról vizsgáljuk a témát –, 
nehezebb helyzetben vagyunk. Nem állíthatjuk, hogy az ilyen 
jellegű intézkedések teljesen ismeretlenek. Már az 1983-as 
kiadású MSZ 9785/1 (Tűzjelző berendezés. 
Fogalommeghatározások és általános előírások) szabványban 
is azt találjuk, hogy a „jelzésadásnak azt megelőzően meg kell 
történnie, hogy a felügyelt tűzjellemző magát a tűzjelző 
rendszert vagy annak valamely részét üzemképtelenné tenné”. 
Ez a megfogalmazás nemcsak az érzékelőkre, hanem a tűzjelző 
rendszer kábelezésére nézve is teljesen ésszerű követelményt 
támaszt, amelynek logikája gyakorlatilag bármely olyan 
biztonságtechnikai berendezésre is kiterjeszthető, amelytől azt 
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várjuk, hogy tűz esetén megtartsa működőképességét.  Ezzel 
összhangban a 2003-as keltezésű MSZ 9113 (Felvonók 
létesítése. A felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő 
követelményei) szabványban azt találjuk, hogy a biztonsági 
felvonók betápláló fővezetékeit „legalább 60 perc tűzállósági 
határértékű védelemmel kell ellátni”.  
Mindkét, a szabványok sorából kiragadott idézet mutatja, hogy 
a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések kábelezésével 
szemben korábban is felmerültek többé-kevésbé egzakt 
kívánalmak. Az utóbbi években azonban a szabványok érdemi 
súlya (az alkalmazás kötelezettségének megszűnése okán) 
tagadhatatlanul csökkent. Ezért is jelentős fejlemény, hogy az 
OTSZ-nek a 26/2005 (V.28.) BM rendelettel megjelent 2005. 
évi kiadása az alábbi követelményt fogalmazza meg: 
 
„ A tűzvédelmi szempontból jelentős villamos fogyasztók 
(füstmentes lépcsőház gépészete, hő- és füstelvezető 
berendezés, stb.) működését tűz esetén legalább 1 órán át 
kell biztosítani.” 
„ A tűzvédelmi célú gépészeti berendezések energia-
ellátását biztosító villamos kábelek működőképességét az 
adott berendezésre előírt kötelező működési időtartamig 
biztosítani kell.” 
 
Az ezekben megfogalmazott mentést segítő intézkedések, azaz 
a villamos berendezések meghatározott csoportjának 
létesítésére vonatkozó előírások a következő két célt 
szolgálják:  
 

- Lehetővé teszik az épület biztonságos kiürítését, 
azaz az ott tartózkodó személyek menekítését; 

- Biztosítják a tűzoltás megkezdésének (a helyzethez 
képest) kedvező feltételeit.  
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2.2. A mentést segítő intézkedésekhez kapcsolódó fogalmak 
 
Az idézett OTSZ részlet alapján bevezethetjük a 
működőképesség-megtartás fogalmát, amely értelemszerűen 
a berendezéseknek, illetve a hozzájuk tartozó villamos 
installációnak azt a képességét tükrözi, hogy 
működőképességüket egy ideig tűz hatásának kitéve is 
megtartják. Különösen a német terminológiát követő 
szakirodalomban találkozhatunk az azonos jelentésű 
funkciótartás, vagy funkció-megtartás fogalmakkal. A 
magyar szakirodalomban ezeken túl a tűzállóság is elterjedt: a 
többinél kevésbé pontos, de jobban illeszkedik nyelvünkhöz. 
Szintén az utóbbi használata mellett szól a már meghonosodott 
„tűzálló kábel” kifejezés, ezért lehetőség szerint könyvünkben 
is ehhez tartjuk magunkat.   
Ennek megfelelően tűzálló kábelezés alatt olyan kábelezést 
értünk, amely kialakításánál fogva tűz hatásának kitéve is 
képes feladatának (energia- illetve jelátvitel) betöltésére. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a funkciótartást a kábelezés 
egészétől – tehát a kábeltől és a kábeltartó-szerkezet minden 
részétől (a felhasznált kötőelemektől, a konzoloktól, a 
bilincsektől, a kábeltálcától, stb.) – egyszerre kell 
megkövetelnünk.  
A kábelrendszer és kábelezés szavakat egymás 
szinonimájaként használjuk könyvünkben, mindig a kábelek és 
a kábeleket tartó szerkezet együttesét értve ez alatt, függetlenül 
attól, hogy a kábelek egyedi bilincseken, kábeltálcán, 
kábelhágcsón, csatornában vagy más módon vannak rögzítve. 
Ehhez hasonlóan kábeltartó-szerkezet és tartószerkezet alatt 
is ugyanazt értjük, azaz a kábeltálcának vagy kábellétrának és 
ezek függesztéséhez vagy alátámasztásához szükséges 
szerkezeti elemek (oszlop, konzol, menetesszár, kötőelemek, 
stb.) együttesét, vagy – bilincses rögzítés esetén – a bilincs 
rögzítéséhez szükséges profilsínek, kötőelemek, stb. együttesét. 
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3. Tűzálló kábelek 
 
A tűzálló kábelrendszer fogalma sokak számára még mindig a 
tűzálló kábellel azonosul. Ezt a félreértést az OTSZ idézett 
része is okozhatja, hiszen ott csak a „… villamos kábelek…” 
működőképességének megtartásáról esik szó. Be kell azonban 
látni, hogy ez a követelmény áttételesen a kábeleket tartó 
szerkezetekkel szemben is különleges követelményeket 
támaszt, aminek megértéséhez legalább felszínesen meg kell 
ismerkednünk a kábelek tűzvédelmi szempontból lényeges 
tulajdonságaival. 
 
3.1 Kábelek tűzvédelmi szempontból lényeges tulajdonságai 
 
A kábelek szigetelésére általánosan használt szerves anyagok 
(PVC, PET, gumi, stb.) egyúttal éghető anyagok is, aminek 
következményei szerteágazóak. Ezek közül itt mindössze 
három dologra térünk ki: 
 
Füstképződés. Égéskor jelentős mennyiségben keletkezhet 
korom, valamint toxikus és maró gázok, amelyek egyrészt 
gátolják a létesítmények kiürítését és a tűzoltást, másrészt az 
épületszerkezetekben korrózió által is maradandó károsodást 
képesek okozni.  
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Lángterjedés. Az égő szigetelés hozzájárulhat a tűz gyors 
kiterjedéséhez. 
Szigetelőképesség elvesztése. A szigetelőanyag elégésekor a 
szigetelőképesség csökken, majd teljesen eltűnik, ezért a kábel 
elektromos áram vezetésére alkalmatlanná válik (elveszíti 
eredeti funkcióját).   
 
Ezeket a hátrányokat felismerve születtek meg a javított égési 
jellemzőjű kábelek, amelyeknek azonban nem szükségszerűen 
kell minden szempontból javított jellemzőkkel rendelkezniük. 
Például a halogénmentes kábelek, amelyek égés közben nem 
termelnek mérgező anyagokat (tehát füstképződés 
szempontjából javított jellemzőjű), kiválóan alkalmasak 
színházak, sportcsarnokok és hasonló létesítmények 
kábelezésére. Égés közben viszont ugyanúgy elveszítik 
szigetelőképességüket, mint a hagyományos PVC-szigetelésű 
kábelek.  

K-PVC 

Forgácslap 

Polipropilén 

Cellulóz-papír 

Lágy PE, PU vagy PVC 
Gumi 

Nyír rétegelt lemez 

Fűtőolaj 

0 5 1

0 
2

0 
115 2

5 

Füstmennyiség, 1000 m3 
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A javított égési 
jellemzőjű kábel 
tehát nem 
feltétlenül 
tűzálló kábel. 
Az általános 
szóhasználatban 
tűzállónak 
nevezett kábel 
tűz hatásának 
kitéve is 

megtartja szigetelőképességét egy meghatározott 
időintervallumban. A korrekt fogalmazáshoz mindezt azzal 
kellene kiegészítenünk, hogy „bizonyos feltételek teljesülése 
esetén”. Annak megállapításához, hogy melyek ezek a 
feltételek, a kábelek szigetelőképesség-megtartásának, azaz 
tűzállóságának vizsgálata visz majd bennünket közelebb. 
 
3.2. Kábelek tűzállóságának vizsgálata 
 
Kábelek tűzállóságának vizsgálatával kapcsolatban az IEC 
60331-11 és -21, illetve a DIN VDE 0472 T.814 szabványok 
említhetőek. A szabványossági vizsgálat során – mindkét 
szabvány esetében hasonló módon – a kábel egy rövid darabját 
mintegy fél méter hosszúságban legalább 750°C-os állandó 
lánghőmérsékletnek teszik ki. A kábeleket két – a szabványban 
meghatározott méretű – fémgyűrű tartja a láng fölött, a kábel 
ereire pedig feszültséget kapcsolnak. A sikeres próba feltétele, 
hogy a vizsgált időtartamon belül a kábel (pontosabban a 
kábelszerkezeten belüli szigetelés) megtartsa 
szigetelőképességét, azaz a kábel nem válhat zárlatossá. 
További követelmény természetesen, hogy a kábel erei sem 
szakadhatnak el. A vizsgálati követelményeket sikeresen 
teljesítő kábeleket „FE” jelzéssel és percben megadott 
időértékkel jelölik, például „FE180”. Ennek a vizsgálatnak 
létezik olyan – nem szabványosított – változata is, amelynek 

A tűzálló kábelek  sem egyformák: Béta-sugárzással 
térhálósított (fent) és normál halogénmentes kábelek  (lent) 
200°C-hőmérsékleten, 1 óra elteltével  

Forrás: Studer Cables, Svájc 
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Tűzálló kábelek IEC 60331-11 és -21 szerinti vizsgálata.  Forrás: Studer Cables, Svájc 

során a már néhány perce égő kábelt vízsugárnak teszik ki, így 
modellezve a működő sprinkler rendszernek a kábel 
szigetelésmegtartó-képességére gyakorolt hatását.  

A vizsgálatnak alávetett kábel tehát kísérlettel igazoltan képes 
szigetelőképességét megtartani – a vizsgálatnak megfelelő 
körülmények között! A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy 
tűz esetén a környezeti feltételek nem mindenben felelnek meg 
a vizsgálat feltételeinek: 
- A valós tűzesetek vizsgálata azt mutatja, hogy 750°C-nál 

lényegesen magasabb, 1000°C-os környezeti 
hőmérséklettel kell számolni;  

- A kábelek elhelyezésére szolgáló tartószerkezetek 
(bilincsek, kábeltálcák, stb.) tűz hatásának kitéve nem 
tekinthetőek statikus állapotúnak („mozdulatlannak”), a 
fenti vizsgálatban alkalmazott gyűrűs tartószerkezet tehát 
minden részletében nem képes modellezni a 
tartószerkezet hatását a kábelre. 

Ebből következően az OTSZ-ben megfogalmazott 
követelménynek a szokásos kábeltartó-szerkezeten elhelyezett 
tűzálló kábel alkalmazásával nem feltétlenül lehet eleget tenni.  
 
4. Tűzálló kábelek és tűzálló kábelrendszerek kapcsolata 
 
A tűzálló kábelek és a tűzálló kábelrendszerek kapcsolatának 
tisztázásához két kérdést kell megválaszolnunk: 
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- Milyen a tűzálló kábelek szerkezeti felépítése? 
- Hogyan viselkednek a kábeltartó-szerkezetek tűz 

hatásának kitéve? 
 
4.1 Tűzálló kábelek szerkezeti felépítése 
 
A kábelek szigetelésmegtartó-képességét többféle szerkezeti 
kialakítással lehet biztosítani, melyeknek egyik eleme a 
szigetelőanyagok égésének lassítására, másik eleme pedig a 
keletkező szilárd halmazállapotú (égés)termékek helyben 
tartására irányul. A különböző kábelgyártók által alkalmazott 

módszerek, amelyek 
részleteikben 

eltérőek lehetnek, 
bennünket itt 
csupán annyira 

érintenek, 
amennyire kihatnak 
a tűzálló kábeltartó-

szerkezetekkel 
szemben támasztott 
követelményekre. 

1 2 5 

1 - Rézvezető 
2 - Bandázsolás 
3 - Érszigetelés 
4 - Bandázsolás 
5 - Köpenyszigetelés 

4 3 

Általánosan alkalmazott tűzálló kábel szerkezete 

1 - Rézvezető 
2 - Ásványszigetelés 
3 - Rézköpeny 

1 2 
3 

Speciális szerkezetű tűzálló kábel 
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A köpeny- és érszigetelések égéskésleltetésének egyik módja, 
hogy a felhasznált műanyagokhoz olyan anyagokat – pl. 
Al(OH)3, alumínium-hidroxid (ATH) – adalékolnak, amelyek 
az égést késleltetik. Az alumínium-hidroxid 200°C-on 
alumínium-oxidra és vízre bomlik, miközben hőt von el 
környezetétől. A hőelvonás és a bomlás közben keletkező víz 
együttesen lassítja az égés folyamatát. Az elektromos zárlat 
kialakulásának megelőzése érdekében szilárd 
szigetelőanyagokat kell az erek körül tartani. A 
szigetelőanyagok égését megakadályozni nem lehet, ezért a 
tűzálló kábel szerkezeti kialakításánál alkalmazhatnak olyan 
bandázsolásokat (pl. üvegszövetből), amelyek egyrészt 
önmagukban (anyaguknál fogva, a magasabb égési/olvadási 
hőmérséklet miatt), másrészt a szilárd égéstermékeket az erek 
körül tartva képesek a szigetelőképesség bizonyos mértékű 
fenntartására. A köpeny- és érszigetelések anyaga készülhet 
(részben) olyan anyagból is, amely hő hatására keramizálódik. 
Léteznek speciális szerkezetű tűzálló kábelek is, ahol az ereket 
egymástól ásványszigeteléssel választja el, a szigetelést pedig 
kívülről rézköpeny védi. Ezek a kábelek megjelenésükben az 
épületgépészetben használt rézcsövekhez hasonlítanak. Kiváló 
tűzállóságuk ellenére elterjedésüknek gátat szab, hogy 
szerelésük körülményes, speciális technológiát kíván. 
Bármilyen szerkezeti megoldást alkalmazzanak is a gyártók, 
közös jellemzője az általánosan használt tűzálló kábeleknek, 
hogy égés következtében mechanikai sérülékenységük 
megnövekszik, ami a kábeltartó-szerkezet szilárdságára 
vonatkozóan szigorú követelményeket támaszt. 
 
4.2 A tűz kábeltartó-szerkezetekre gyakorolt hatása 
 
Az általánosan alkalmazott tűzálló kábelek esetében csak akkor 
teljesíthető a kábelrendszer funkciótartása, ha biztosítható, 
hogy égés közben az egyébként tűzálló kábelek nagy 
mechanikai erőhatásnak ne legyenek kitéve. Ezért a tűzálló 
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kábeltartó-szerkezetekkel szemben támasztott alapkövetelmény 
a mechanikai szilárdság, méghozzá nagy hőmérsékleten. 
Ez rögtön kizárja például műanyagból készült tiplik és 
bilincsek használhatóságát, de nem jelenti a műanyagok teljes 
száműzését a tűzálló kábelrendszerekből. Arra a tévedésre 
külön fel kell hívni a figyelmet, amelynek forrása a 
műanyagból készülő villanyszerelési anyagokon elvégzett 
úgynevezett lángállósági vizsgálat (MSZ EN 60695 
szabványsor): Ennek során a műanyag alkatrészt (amely lehet 
sorkapocs, kötődoboz, vezetékcsatorna, stb.) néhány 
másodpercig szúróláng hatásának teszik ki (korábban ún. 
izzóhuzallal végezték a próbát), és a műanyag égési, égve 
csöpögési jellemzőit vizsgálják. Ez a vizsgálat fontos a 
(kábelek és kötőelemeik túlmelegedéséből származó) tüzek 
keletkezésének szempontjából, de semmi köze a mi fogalmaink 
szerinti tűzállósághoz! 
Tévedés az is, hogy a fém (általában acél) kábeltartó-
szerkezetek az előbbi követelménynek magától értetődően 
mindig 
megfelelnek. 
A tévedés 
egyik oka az, 
hogy az acél 
terhelhetősége 
a hőmérséklet 
emelkedésével 
csökken: 
Húzószilárdsá
ga 
szobahőmérsé
klet környékén körülbelül 500 N/mm2, ami M12-es menetes 
szár esetében hozzávetőleg 40 kN (~4000 kg) terhelhetőséget 
jelent. Ugyanennek a menetes szárnak a terhelhetősége 
1000ºC-on 0,45 kN (~45 kg, ca. 6 N/mm2), azaz csaknem a 
századrészére csökken! Ennek következtében a normál 
körülmények között „optimálisan” terhelt tartószerkezetek a 

Tűz következtében deformálódott tűzálló tartószerkezet 
(tűzállósági vizsgálat) 



16 

hőmérsékletnövekedés hatására túlterhelődnek és egyszerűen 
leszakadnak.  
Terhelhetőség szempontjából a megoldást a hagyományos acél 
tartószerkezeti elemek szobahőmérséklet helyett a tűz közben 
várható környezeti hőmérsékletre történő méretezése jelenti. 
Önmagában azonban a statikai méretezés sem elég. Azt is 
biztosítani kell, hogy miközben a tartószerkezet tűz hatásának 
kitéve dilatál és deformálódik, ne keletkezzenek rajta olyan 
felfekvési pontok, amelyeken a kábel megtörve, megnyomódva 
zárlatossá válhat, vagy elszakadhat.  
Ennek a kritériumnak a teljesülése csak olyan vizsgálattal 
igazolható, amely a tűz hatásának kitett kábelrendszer, tehát a 
kábel és a kábeltartó-szerkezet együttesének viselkedését 
modellezi. Ez a gondolatmenet annak felismeréséhez vezetett, 
hogy a kábelezés tűzállóságának biztosításához nemhogy nem 
elég a tűzálló kábel alkalmazása, de a tűzálló kábeltartó-
szerkezetet speciális megfontolások alapján kell kialakítani, és 
az így készült rendszert együtt kell vizsgálni. Ennek a 
felismerésnek az eredménye a DIN 4102-12 vizsgálati 
szabvány. 
 
5. Tűzálló kábelrendszerek 
 
A kábelrendszerek tűzállósági vizsgálatát a DIN 4102-12. 
német szabvány írja le. (DIN 4102 Teil 12, 1998-11: 
Építőanyagok és építőelemek égési viselkedése, 12. lap. 
Elektromos kábelrendszer funkciótartása. Követelmények és 
vizsgálatok) A hazai, és általában az európai gyakorlatban 
(egységesített európai szabvány hiányában) erre a szabványra 
szokás hivatkozni, bár léteznek hasonló angol és amerikai 
szabványok is. A magyar szabványok alkalmazási 
kötelezettségének megszűnésével, a különböző nemzeti 
szabványokra elvileg ugyanúgy lehet hivatkozni, mintha az 
magyar szabvány lenne. (Ritka kivételt képeznek a BM 2/2002 
által rendelet formájában közölt szabványok, amelyek 
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alkalmazása a rendeleti státusz miatt kötelező.) Indokolt ezért 
közelebbről is megismerkedni a német szabvánnyal. 
 
5.1 A DIN 4102-12 vizsgálati szabvány  
 
A DIN 4102-12 tartalma az alábbiakban foglalható össze: 
- Összekapcsolja a funkciótartás fogalmát mérhető fizikai 

paraméterekkel, illetve a mérési módszerrel. 
- Ismerteti a tűzálló kábelrendszerek jelölésének módját.  
- Csoportokba foglalja a tűzálló kábelrendszerek 

kialakításának műszaki megoldásait 
- Meghatározza a tűzálló kábelrendszerek kialakításának 

alapelveit, tekintettel a műszaki megoldás jellegére. 
A vizsgálat lebonyolítására szolgáló berendezés egy 2 m 
széles, 3 m hosszú és 2,5 m magas kamra, amelyben a 

kábelrendszer 
gyakorlatnak 
megfelelően szerelt 3 
m hosszúságú 
darabját helyezik el. 
A vizsgálat során a 
kamrát az ún. 
egységesített 
hőmérsékleti 
görbének (ld. 1. 
táblázat) megfelelően 
felfűtik, ezzel 
szimulálva egy 
átlagos tűzeset 

hőmérséklet-emelkedési folyamatát. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vizsgálat kezdetétől eltelt idő, 
Perc 

Hőmérséklet-emelkedés a 
kezdeti 20 °C-hoz képest, K 

5 556 
10 658 
20 761 
30 822 
60 925 
90 986 

Vizsgáló berendezés a DIN VDE 4102-12 
szabványhoz 
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1. Táblázat: Az egységesített hőmérsékleti görbe értékei 
 
A hőmérsékleti görbe különösen az első 10 percen belül mutat 
intenzív hőmérsékletemelkedést. Valós tűzesetek 
tanulmányozása azt mutatta, hogy a tűz eleinte lassan kifejlődő 
magva csak előkészíti a terepet a belobbanáshoz, amelyet 
sokszor külső tényezők (pl. ablak kitörése vagy ajtó nyitása) 
váltanak ki. Ekkor a hőmérsékletemelkedés  robbanásszerűvé 
válik, és a tűz 
teljes 
kifejlődéséhez 
vezet – az 
egységesített 
hőmérsékleti 
görbe ezt az 
időbeli folyamatot 
képezi le. A DIN 
4102-12 már csak 
emiatt is jobban 
közelíti a 
valóságot, mint a 
kábelek 
szigetelésmegtartó
-képességét 
vizsgáló IEC 
60331-11 az ott 
alkalmazott állandó (relatíve alacsonyabb) lánghőmérséklettel.  
A tűzálló (funkciótartó) minősítés feltétele, hogy a 
kábelrendszerben nem következhet be vezetékszakadás, illetve 
zárlat. (Utóbbi kritériumnál az ellenőrzés módja a kábelek 
tűzállóságának vizsgálatára vonatkozó elveket követi.) 
A kábelrendszerek tűzállósága természetesen csak egy 
meghatározott időtartományon belül értelmezhető, amint azt a 
fogalmak definiálásakor jeleztük. A DIN 4102-12 ennek 
megfelelően az 2. táblázat szerinti tűzállósági osztályokat 
különbözteti meg. 

DIN VDE 4102 T.12 szabvány szerinti vizsgálat 30. perce. 
A kamra hőmérséklete 842 °C. Megfigyelhető a 
tartószerkezet kezdeti deformációja és a kábelek égéséből 
származó füstképződés 
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Tűzállósági osztály Tűzállóság (funkciótartás) ideje 

Perc 
E30 ≥ 30 
E60 ≥ 60 
E90 ≥ 90 

 
2.táblázat: Tűzállósági osztályok  
 
Itt hívjuk fel a figyelmet a tűzálló kábelrendszerek, illetve 
kábelek jelölésének különbségére: A kábelrendszerek 
tűzállósági besorolását „E” betűvel és az időértékre utaló 
számmal jelzik, pl. E90. A kábelek tűzállósági besorolását  – 

amint azt a tűzálló 
kábelek 

vizsgálatának 
rövid 

ismertetésénél 
már láttuk – „FE” 
betűkombinációva
l és ugyancsak az 
időértékre utaló 
számmal jelzik, 
pl. FE180. 

Ismételten 
hangsúlyozni kell 
a tűzálló kábel és 

tűzálló 
kábelrendszer 

komoly tartalmi 
különbségét (amelyet a lényegében csak az „F” betűben 
különböző jelölés nem mutat): Amint azt rögtön látjuk majd, 
tűzálló kábelrendszer létesítésének sem nem szükséges, sem 
nem elégséges feltétele a tűzálló kábel alkalmazása! 
 
5.2. Tűzálló kábelrendszerek kialakításának műszaki 
megoldásai 
 

A vizsgálat 60. perce. A kamra hőmérséklete 942 °C. A 
füstképződés már megszűnt, az acél tartószekezet vörösen 
izzik, a kép közepén jól látható az acél felületvédelméül 
szolgáló horganyréteg elcsöppenése és felizzása 
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A DIN 4102-12 a tűzálló kábelrendszereket kialakításuk szerint 
négy csoportba sorolja: 
 
- Zárt csatornákban, aknákban elhelyezett kábelek; 
- Bevonattal, illetve burkolattal ellátott kábelek; 
- Kábelrendszerek integrált funkciótartással; 
- Tokozott sínes elosztók csatornában, illetve aknában, 

vagy integrált funkciótartással. 
 
A négy csoportot akár háromra is szűkíthetjük, ha a negyediket 
az első három olyan változatának tekintjük, amelyben a kábelt 
áramvezető sin helyettesíti. Bármelyik megoldást tekintjük, a 
funkciótartó kábelrendszer három lényeges elemét 

mindegyikben megtaláljuk: a 
kábelt (áramvezető sínt), a 
rögzítéshez szükséges 
anyagokat és a tűzvédelmi 
intézkedést. Az egyes 
megoldások azonban jelentős 
mértékben különböznek 
egymástól: rögtön érthetővé 
válik előbbi kijelentésünknek 
az a része, hogy a tűzálló 
kábelrendszer kialakításának 
nem szükséges feltétele a 
tűzálló kábel alkalmazása. Az 
első két megoldásnál 

indokolatlan a tűzálló kábel alkalmazása, hiszen a 
kábelrendszer tűzállóságát más módon biztosítjuk, például 
olyan kábelcsatornával, burkolattal, vagy (festéssel felhordott) 
bevonattal, amely a megkövetelt időtartamon belül védi a 
kábeleket hőmérséklet túlzott emelkedésétől. A tűzálló kábel 
alkalmazásának szükségességén túl a megoldások az alábbi 
lényeges szempontokban különböznek: 
- tűzzel szembeni ellenállóképesség, 
- a kivitelezés módja és időszükséglete, 

Kábelrendszer integrált funkciótartással 
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- az elkészült rendszer ellenőrizhetősége, 
- a kivitelezés költsége. 
A gyakorlatban leginkább az integrált funkciótartással bíró 
kábelrendszerek terjedtek el, melynek okát következőkben 
találhatjuk:  
- Alkalmazásuk az esetek széles körében műszakilag 

lehetséges, 
- Kivitelezésüket ugyanaz a szakembergárda végezheti, 

mint a nem tűzálló kábelezését; 
- A rendszer karbantartása, átalakítása könnyen 

megoldható; 
- Az elkészült munka áttekinthető, jól ellenőrizhető.  
E műszaki megoldás szépnek egyáltalán nem nevezhető 
elnevezésben az „integrált” jelző arra utal, hogy a 
kábelrendszer részeitől, azaz a kábeltől, illetve a kábeltartó-
szerkezettől a tűzvédelmi intézkedés fizikailag nem különíthető 
el. Bármennyire lényegre törő is ez az elnevezés, szóban és 
írásban egyaránt nehezen használható, ezért a továbbiakban 
használjuk helyette a „tűzálló kábelrendszer” kifejezést. (Mivel 
a gyakorlatban a tűzálló kábelrendszereket amúgy is integrált 
funkciótartással bíró kábelrendszerként valósítják meg, ez 
megengedhetőnek tűnik.). A rendszer két komponense az előbb 
leírtak figyelembevételével 
 

1 

1 – Szabványos tűzálló tartószerkezetek 
 
2 – Nem szabványos tűzálló tartószerkezetek 
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- a tűzálló kábel, és 
- a tűzálló kábeltartó-szerkezet. 
  
A tűzálló kábelek témáját lezártnak tekinthetjük, egyrészt mert 
a tűzálló kábelrendszereket érintő sajátosságokat a 3. 
fejezetben megismertük, másrészt mert a tűzálló kábelek 

felhasználásra kész formában vásárolhatóak meg – ellentétben 
a tűzálló kábeltartó-szerkezetekkel. Ennek, (és számos ebből 
eredő) problémának a leküzdését teszi lehetővé a DIN 4102-12 
által bevezetett szabványos tűzálló kábeltartó-szerkezet 
fogalma. 
 
5.3 Szabványos tűzálló kábeltartó-szerkezetek 
 
A szabványos tűzálló kábeltartó-szerkezet fogalma szoros 
összefüggésben van a vizsgálati eredmények 
általánosíthatóságával. Minden vizsgálatnál pontosan 
dokumentálni kell a vizsgálat szempontjából lényeges 
paramétereket az azonosíthatóság, illetve a reprodukálhatóság 
érdekében. A kábelek, mint jól körülírható termékek esetében 

Kábeltálcák közvetlenül a tűzállósági vizsgálat után. Jól látható az acélszerkezetek 
deformációja, amely a magas hőmérséklet miatt következik be 
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ez gondot nem jelent, hiszen könnyen biztosítható, hogy egy 
építkezés helyszínén ugyanolyan típust használjanak, mint 
amilyen a vizsgálatok során megfelelőnek bizonyult. A több 
tucat alkatrészből többé-kevésbé szabadon összeépíthető 
tartószerkezetek esetében nehezebb a feladat, hiszen itt csak a 
konstrukció szabályainak lefektetésére van lehetőség. A 
kábeltartó-szerkezet vizsgálatakor alkalmazott konstrukciós 
szabályok rögzítésének természetesen nincs akadálya, de 
nyitva hagy a gyakorlat szempontjából két fontos kérdést: 
- Ha az „A” gyártó tűzálló kábelét az „X” gyártó tűzálló 

kábeltartó-szerkezetére fektetve a kábelrendszer teljesíti a 
tűzállóság feltételeit, akkor a „B” gyártó tűzálló kábelét 
ugyanerre a kábeltartó-szerkezetre fektetve is tűzálló 
marad a kábelrendszer? 

- Ha az „A” gyártó tűzálló kábelét az „X” gyártó tűzálló 
kábeltartó-szerkezetére fektetve a kábelrendszer teljesíti a 
tűzállóság feltételeit, akkor ugyanezt a kábelt „Y” gyártó 
tűzálló kábeltartó-szerkezetére fektetve is tűzálló marad a 
kábelrendszer? 

Nem egyszerű a válasz, ha emlékeztetjük magunkat arra, hogy 
a tűzálló kábelek szerkezeti felépítésükben, anyagukban 
különbözőek, ugyanakkor - bár értelemszerűen különböző 
mértékben, de mégis – szigorú feltételeket támasztanak a 
tartószerkezetek szilárdságával szemben. A kérdésekre adott 
nemleges válasz azzal a szomorú következménnyel járna, hogy 
minden gyártó tűzálló kábelét minden gyártó tűzálló 
kábeltartó-szerkezetével külön-külön vizsgálni kellene. A 
szabványos tűzálló kábeltartó-szerkezetek fogalmának 
megalkotása azonban lehetővé teszi a vizsgálati eredmények 
általánosítását: 
- Ha az „A” gyártó tűzálló kábelét az „X” gyártó 

szabványos tűzálló kábeltartó-szerkezetére fektetve a 
kábelrendszer teljesíti a tűzállóság feltételeit, akkor a „B” 
gyártó tűzálló kábelét ugyanerre a kábeltartó-szerkezetre 
fektetve is tűzálló marad a kábelrendszer. 
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- Ha az „A” gyártó tűzálló kábelét az „X” gyártó 
szabványos tűzálló kábeltartó-szerkezetére fektetve a 
kábelrendszer teljesíti a tűzállóság feltételeit, akkor 
ugyanezt a kábelt „Y” gyártó szabványos tűzálló 
kábeltartó-szerkezetére fektetve is tűzálló marad a 
kábelrendszer! 

Szabványos tűzálló kábeltartó-szerkezetek létesíthetők 
födémen, oldalfalon, alkalmasak vízszintes és függőleges 
kábelnyomvonalak kialakítására, és a szokásos 
kábelelhelyezési módoknak megfelelően többféle formában  

 
3. táblázat: A szabványos tartószerkezetek főbb paraméterei 
léteznek. Ezeket a vizsgálatok során az alábbi három vízszintes 
kábelelhelyezési módra vezetik vissza: 
- Kábellétrára fektetett kábel, 
- Kábeltálcára fektetett kábel, 
- Egyedi kábelbilincsekkel rögzített kábel. 

 

 Kábellétrára 
fektetett 
Kábel 

Kábeltálcára 
fektetett 

kábel 

Egyedi bilincseken 
rögzített kábel 

Egyedi 
bilincsekkel 

Profilsínben 
rögzíthető 
egyedi 
bilincsekkel és 
kábelteknővel 

Rögzítési 
távolság 

1200 mm 1200 mm 300 mm 600 mm  

Függesztés 
módja 

Oszlop csavarozott 
vagy hegesztett 
konzollal, a konzol 
vége 
menetesszárral a 
födémhez rögzítve 

Oszlop csavarozott 
vagy hegesztett 
konzollal, a konzol 
vége 
menetesszárral a 
födémhez rögzítve 

- - 

Méretadatok Létra szélessége 
max. 400 mm 
Oldalfal 
magassága 60 mm 
Lemezvastagság 
1,5 mm 
 

Tálca szélessége 
max. 300 mm 
Oldalfal 
magassága 60 mm 
Lemezvastagság 
1,5 mm 
Perforáció aránya 
(15±5) %  

A bilincs 
szélessége 
(15±5) mm 

A bilincs 
szélessége 
(15±5) mm, 
A teknő 
hosszúsága 200 
mm 

Maximális 
terhelhetőség 

20 kg/m 10 kg/m - - 
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Az elhelyezési módoknak megfelelő szabványos 
tartószerkezetek főbb paramétereit a 3. táblázatban foglaltuk 
össze. A vizsgálat eredményét, azaz a kábelrendszer tűzállósági  

osztályba sorolását a szabvány kiterjeszti a függőleges, illetve 
átlós irányú nyomvonalakra is, amennyiben a kábelek 
megfelelő rögzítéséről gondoskodnak.  
A gyakorlat szempontjából a szabványos tűzálló kábeltartó-
szerkezetek alkalmazásának nagy előnye az, hogy szabadon 
kombinálhatóak a tűzálló kábelekkel. A szabadságnak azonban 
ára van, a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt: 
- A szabványos tűzálló tartószerkezetek túlméretezettek az 

általánosíthatóság érdekében, azaz nem használják ki a 
tűzálló kábelek egyedi adottságait. A túlméretezés 
természetesen a költségnövekedéssel is együtt jár. 

- A szabványos tűzálló tartószerkezetek egyes paraméterei 
(alátámasztási távolság, terhelhetőség, stb.) nem mindig 
teszik lehetővé az alkalmazást. 

Példa kábellétrákból kialakított tűzálló kábelrendszerre, szabványos és kábelspecifikus 
tűzálló tartószerkezetek felhasználásával 
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- Nem fed le minden kábelelhelyezési megoldást, különös 
tekintettel az újabb fejlesztésekre (pl. huzalrácsból 
készített ún. rácsos kábeltálcákon fektetett kábelek).  

 
5.4 Kábelspecifikus tűzálló kábeltartó-szerkezetek 
 
A DIN 4102-12 nem zárja ki a lehetőségét annak, hogy a 
tűzálló kábelek vizsgálatára a szabványostól eltérő 
tartószerkezeten elhelyezve kerüljön sor. Ilyen esetben tűzálló 

minősítés csak a vizsgált tartószerkezet – kábel párosra 
vonatkozik. A vizsgálati eredmények nem általánosíthatóak, 
azaz kivitelezéskor sem a kábel, sem a tartószerkezet gyártóján, 
típusán és konstrukcióján nem lehet változtatni. Cserébe a 
szigorú kötöttségért a kábelek egyedi adottságait jobban 
kihasználó tartószerkezeteket kapunk.  

Kábelspecifikus tartószerkezet: Ránézésre szabványosnak tűnik, de az alátámasztások 1,2 
m-nél nagyobb távolsága miatt (1,5 m) ez a tartószerkezet kábelspecifikus. 
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6.  Tűzálló kábelrendszerek a gyakorlatban 
 
A DIN 4102-12 csak az elvi alapjait rakja le a tűzálló 
kábelrendszerek, ezen belül a tűzálló kábeltartó-szerkezetek 
kialakításának. A tervezési és kivitelezési munkák során olyan 
részleteket is meg kell határozni, amelyeket a szabvány csak 
részben, vagy egyáltalán nem érint. 
 
6.1 Tervezési és kivitelezési szempontok 
 
Ideális esetben a tűzálló kábelrendszerek létesítésének kérdése 
az épületek tervezésének korai fázisában felvetődik, hiszen a 
téma az épület szerkezeti kialakítását is érintheti. Már ekkor 
eldőlhet, hogy a létesítmény villamos kivitelezője abszurd és 
teljesíthetetlen, vagy jól előkészített helyzettel szembesül majd 
a későbbiekben. Ebben a stádiumban természetesen mindössze 
néhány alapkérdést kell megválaszolni: 
 
- Az épület jellegéből, rendeltetéséből fakadóan szükséges, 

vagy célszerű-e tűzálló kábelrendszerek kiépítése, és ez 
az épület mely részeit érinti? 

Ránézésre sem szabványos tartószerkezet: A kábellétra csak egy oldalon van 
alátámasztva, azaz hiányzik konzolok alátámasztása, emiatt ez a tartószerkezet is 
kábelspecifikus. 
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- A környezeti feltételek mely műszaki megoldás(ok) 
alkalmazását teszi(k) lehetővé? 

- A kiválasztott műszaki megoldásnak megfelelnek-e az 
épületszerkezeti adottságok? 

 
A kivitelezett rendszerek hiányosságai sokszor abból fakadnak, 
hogy ezeket a kérdéseket nem, vagy nem kellő időben 
válaszolták meg.  
Követve azt a gyakorlatot, hogy a tűzálló kábelrendszerek 
megvalósítására előnyei miatt többnyire az integrált 
funkciótartással bíró kábelrendszereket választják, a tervezés 
előrehaladtával felvetődő újabb kérdések: 
 
- Szabványos, vagy kábelspecifikus megoldást 

alkalmazzunk?  
- Milyen a tartószerkezetek rögzítésének lehetősége, azaz 

falra, vagy oldalfalra kell/lehet rögzíteni? 
 
A DIN 4102-12 további két szempontra hívja fel a figyelmet, 
amelyre a tervezés szakaszában is tekintettel kell lenni: 
 
- A tűzálló kábelrendszer működőképesség-megtartását a 

tűzállóság időtartamán belül környező szerkezeti elemek 
(pl. gépészeti rendszerek, épületszerkezetek) negatívan 
nem befolyásolhatják. 

- A tűzálló kábeleket a várható igénybevételnek és 
környezeti hatásoknak megfelelően kell méretezni. A 
DIN 4102-12 vizsgálat során a kábelrendszerek 
tűzállóságának igazolása zárlat, ill. vezetékszakadás 
alapján történik. A hőmérséklet-növekedéssel összefüggő 
ellenállás-növekedésnek és az ebből következő 
feszültségesésnek a működőképességre gyakorolt hatása 
nem kerül vizsgálatra. A méretezéshez szükséges 
számítási képleteket a tűzálló kábel gyártója közli.  
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Korrekt költségvetés elkészítése csak ezeknek az 
információknak a birtokában lehetséges. Összefügg a 
kivitelezett rendszerek hibáival, ezért megemlítjük, hogy a 
kiviteli tervek részét képező anyagkiírásból hiányzó részletek 
általában a költségek alábecsléséhez vezetnek, amit a 
versenyhelyzetből fakadó kényszer miatt a kereskedők és a 
kivitelezők akkor sem szívesen korrigálnak, ha birtokában 
vannak a felismerésnek. A folyamat szükségszerű végterméke 
a hibásan kivitelezett rendszer, amit persze a szakszerű 
ellenőrzés még kiszűrhet, a munka minden érintettje 
szempontjából kellemetlen helyzetet eredményezve.  
 
6.2. Szabványos tűzálló kábeltartó-szerkezetek kivitelezése 
 

A szabványos 
tartószerkezetek 

legfontosabb 
paramétereit az 
5. 3 

bekezdésben 
ismertettük. Az 
egyes részletek 

kialakítását 
azonban a 

szerkezet 
gyártójának kell 

meghatároznia 
és az ezt tartalmazó dokumentációt a vizsgálati 
jegyzőkönyvhöz kell csatolnia annak érdekében, hogy a 
kivitelezési munkák során egyértelműen reprodukálni lehessen 
a konstrukciót. Ennek három fontos következménye van: 
- Egy tartószerkezet önmagában attól még nem tekinthető 

szabványos tűzálló tartószerkezetnek, hogy megfelel az 
5.3 bekezdésben ismertetett paramétereknek. Az 
igazoláshoz hatóságilag elismert intézmény igazolása 
szükséges.  

Egy speciális alkatrész: Szabványos tűzálló 
tartószerkezeteknél a konzolok lehajlását a tálcák, illetve a 
létrák két oldalon történő rögzítésével védik ki. A képen ennek 
egy lehetséges megoldása látható menetes szár és csatlakozó 
elem segítségével, vizsgálat előtt és után  
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- A különböző gyártók szabványos tűzálló tartószerkezetei 
(nyílván ugyanarra a kábelfektetési módra gondolva) 
részleteikben kisebb-nagyobb mértékben eltérőek. 

- A különböző gyártók tűzálló tartószerkezeteinek elemeit - 
az előbbi okból – nem lehet vegyesen alkalmazni, azaz 
például „X” gyártó konzoljain az „Y” gyártó kábellétráját 
szerelve. 

A részletek 
fontossága miatt 
nélkülözhetetlene
k a szerelési 
útmutatók: Ezekre 
példát a 2.-5. 
mellékletben 
adunk, itt 
mindössze arra 
hívjuk fel a 
figyelmet, hogy a 
szerkezetek 
összeállításakor 
számos olyan 
alkatrészt is 
használni kell, 
amelyek 
alkalmazása nem 
tűzálló kábelrendszereknél szükségtelen. A szerelési 
útmutatótól eltérni nem lehet, ez esetben ugyanis a kivitelezett 
rendszer nem tekinthető a vizsgálttal azonosnak. 

Kábelspecifikus tűzálló tartószerkezetekre mindez 
fokozottan érvényes: A szerelésekor különös gondot kell 
fordítani az útmutató követésére, amely a kábelezéshez 
használható kábelek pontos típusát is feltünteti. Itt 
természetesen a kábelek típusától sem lehet eltérni. 

Attól függetlenül, hogy szabványos, vagy 
kábelspecifikus tűzálló kábelrendszer kivitelezése a feladat, két 
dolgot szem előtt kell tartani. 

Kábelhágcsók kialakításának fontos eleme: A kábel hatásos 
alátámasztása legfeljebb 3,5 m-enként.  Födémáttörés 
esetén tűzgát alkalmazásával is megoldható 
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- A tűzálló kábelrendszer környezetében található 

különböző szerkezeti elemek, amelyek lehetnek részei az 
épületszerkezetnek, a gépész, vagy villamos 
installációnak, illetve az épület berendezésének 
tűzterhelés hatására leszakadva negatívan 
befolyásolhatják a kábelezés tűzállóságát. 

- Kerülni kell a tűzálló és nem tűzálló kábelezés közös 
tartószerkezeten történő kialakítását. Nem alkalmazható 
például olyan megoldás, amikor a födémhez rögzített 
oszlopon két konzolon egy-egy kábeltálca kerül 
elhelyezésre, az egyik tűzálló, a másik normál kivitelben. 
(Az, hogy melyik kerül felülre, lényegtelen.) Annak 
ugyan nincs elvi akadálya, hogy a tűzálló 
tartószerkezetekre nem tűzálló kábeleket is fektessenek, 
de ekkor fennáll a veszélye annak, hogy idővel a 
tartószerkezet megtelik nem odavaló kábellel, túlterhelve 
azt. Az ellenőrizhetőség érdekében tehát ennek a 
megoldásnak az alkalmazása sem célszerű. 

 
 
6.3. A tűzálló kábelrendszerek kialakításához szükséges 
további elemek  
 
A kábelek kötéséhez, leágaztatásához használt kötődobozok, 
valamint elosztószekrények, bár nem tekinthetőek a kábeltartó-
szerkezetek részének, mégis szervesen hozzátartoznak a 
kábelrendszerek kialakításához. Ezért ha csak röviden is, szót 
kell ejteni alkalmazásukról.  
A tűzálló kábelrendszer létesítésekor óhatatlanul felmerülhet a 
kábelek toldásának, vagy kábelek leágaztatásának 
szükségessége. Az e feladatra alkalmazott tűzálló 
kötődobozoknak teljesíteniük kell a normális környezeti 
feltételek között elvárt védettséget (érintésvédelmi és 
tömítettségi szempontból egyaránt), tűz hatásának kitéve pedig 
meghatározott ideig meg kell tartaniuk szigetelőképességüket 
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(de tömítettségüket elveszíthetik!). Ez utóbbi feltételek 
teljesülése nagy mértékben függ a kötődobozban alkalmazott 
sorozatkapcsok kialakításától, illetve – természetesen – a 
gyártói előírásoknak megfelelő szereléstől. A kötődobozokra 
jelenleg nincs önálló tűzállósági vizsgálati szabvány, ezért a 
DIN 4102-12-ben leírtaknak megfelelően végzik a minősítést, 
általában a tartószerkezetek vizsgálatokhoz kapcsolódóan.  
Felmerülhet tűzálló elosztószekrények kialakításának 
szükségessége is, amire Magyarországon jelenleg csak az MSZ 
2364-560. fejezetének 563.1 pontja utal:  
 
563.1. A [tűzvédelmi célú] biztonsági berendezések 

áramköreinek minden más áramkörtől függetleneknek 
kell lenniük.” 

 
. A tűzálló elosztószekrények kialakításának lehetőségei: 
 
- Építészeti megoldással biztosított tűzállóság: az 

elosztószekrény ekkor megfelelően kialakított 
helyiségben kerül elhelyezésre, 

- A tűzállóságot biztosító burkolat: A szokásosan 
alkalmazott elosztószekrényt a helyszínen utólag 
burkolják, 

- Tűzálló kivitel. Az elosztószekrény „gyárilag” tűzálló, 
hasonlóan a tűzálló kötődobozokhoz. 

     
A tűzálló elosztószekrények alkalmazásának németországi 
gyakorlatára vonatkozóan az 1. Melléklet tartalmaz még 
néhány részletet: Az ott leírtak a hazai gyakorlat szempontjából 
természetesen csak ajánlásnak tekinthetőek. 
 
6.4. Dokumentáció 
 
A tűzálló kábelrendszerek dokumentálásának kötelezettsége, 
illetve módja Magyarországon jelenleg nincs szabályozva, 
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ezért ezzel kapcsolatban is a német gyakorlatot tekintjük 
példának. 
A dokumentáció alapját a tűzálló tartószerkezetre kiállított 
Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány, illetve az ahhoz 
csatolt szerelési útmutató képezi, melynek feladata kettős: 
- Igazolja, hogy a konstrukció tűzálló, 
- Lehetővé teszi a tartószerkezet reprodukálását, azaz olyan 

kialakítás elkészítését, amely a vizsgálaton átesett 
szerkezet megfelelője. 

Kábelspecifikus kábeltartó-szerkezetek esetén a tanúsítvány 
melléklete nevesítve tartalmazza az alkalmazható kábelek 
típusát is, amelytől eltérni nem szabad, amint azt korábban 
indokoltuk. Szabványos kábeltartó-szerkezetek esetén 
nincsenek kábeltípusok nevesítve (hiszen ezek a szerkezetek 
általánosan alkalmazhatóak), viszont szükséges a 
tartószerkezetre fektetett kábel E30-E60-E90 tűzállóságának 
igazolása) ami természetesen nem azonos a kábel FE… 
szigetelésmegtartó-képességével).  
A dokumentációhoz csatolni kell a Kivitelezői Megfelelőségi 
nyilatkozatot, amely annak igazolása, hogy a tartószerkezeteket 
a gyártó szerelési utasításai szerint állították össze a 
helyszínen. 
Az elkészült tűzálló kábelezést a helyszínen (a tartószerkezeten 
rögzített) felirati táblával kell jelölni. E célra a tartószerkezetek 
gyártói biztosítják a jelölőtáblát, amelyen az alábbi adatokat 
kell feltüntetni: 
 
- A kábelrendszer kivitelezőjének neve; 
- A kábelrendszer megnevezése a Tűzvédelmi 

Megfelelőségi Tanúsítványban foglaltnak megfelelően; 
- A kábelrendszer tűzállósági osztálya a Tűzvédelmi 

Megfelelőségi Tanúsítványban foglaltnak megfelelően; 
- Létesítés éve. 
 
6.5. Ellenőrzés szemrevételezéssel 
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A tűzálló tartószerkezetek precíz ellenőrzése csak a 
Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványhoz csatolt szerelési 
útmutató alapján lehetséges. Ettől függetlenül a szabványos 
tűzálló tartószerkezeteknek vannak olyan jól látható jellemzői, 
amelyek alapján lehet arra következtetni, hogy az elkészült 
szerelés legalább nagy vonalakban megfelel-e a 
követelményeinek. Kábelspecifikus tartószerkezetekre ez a 
megállapítás természetesen nem vonatkozik, ezeknél az 
ellenőrzés kizárólag a szerelési útmutató birtokában lehetséges.  
 
Jelölés. A tűzálló kábelnyomvonalakat jelölni kell. A jelölés 
módjának az 6.1 bekezdésben leírtaknak kell megfelelnie. 
 
Kábelek. A szabványos tűzálló tartószerkezeten tűzálló kábelt 
kell fektetni, amelyek többnyire narancsszínűek. A szín 
önmagában nem jelzi a tűzállóságot, ezért a tűzállóságra utaló 
jelzésnek is a kábelen kell lennie, pl. „FE180 E30” formában. 
Lényeges, hogy az „FE…” és az „E…” jelölés is rajta legyen a 
kábelen, mert csak ezek együttes megléte esetén lehet a kábelt 
tűzálló kábelrendszer kialakításához felhasználni.  
Normál és tűzálló kábelek közös (tűzálló) kábeltartó-
szerkezeten (pl. tálcában, kábelhágcsón) történő elhelyezése 
általában nem megengedett.  

 
Alátámasztási távolság. Szabványos tartószerkezeteknél 1,2 
m az alkalmazható legnagyobb távolság, szemben a normál 
tartószerkezetek 1,5 m-es szokásos értékével. Egyedi bilincses 
kábelelhelyezéseknél kábelvályú alkalmazása nélkül 30 cm 
kábelvályú alkalmazásával 60 cm a megengedett rögzítési 
távolság. 
 
Alátámasztás kialakítása. A kábeltálca, illetve -létra mindkét 
oldalán. Egy oldalon alátámasztott szabványos tartószerkezet 
nem létezik.  
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Lemezvastagság. Az 1,5 mm-es minimális lemezvastagság a 
helyszínen nehezen ellenőrizhető, különösen a magasan 
elhelyezett szerkezeteknél. Tálcáknál segítséget jelenthet annak 
ismerete, hogy a dombornyomást (a tálcák szilárdságának 
növelése érdekében) a gyártók általában csak 1 mm 
lemezvastagságig alkalmaznak, így dombornyomású tálcát 
szabványos tartószerkezetként nem lehet használni. Létráknál 
nincs olyan könnyen ellenőrizhető jellemző, amellyel a 
lemezvastagságot ellenőrizni lehetne, viszont a speciálisan 
tűzvédelmi célra készülő létrák foktávolsága 15 cm. 
Alkalmazhatóak 30 cm foktávolságú létrák is (feltéve, hogy 
lemezvastagságuk megfelelő), de csak a fokokra szerelt ún. 
felfekvő lemezzel. 

 
Toldásponti összekötők. A kábeltálcák- illetve létrák 
összekötésére (toldására) a szokásosnál általában hosszabb 

összekötőket 
alkalmaznak, ami 
szemrevételezésse
l nehezen 

ellenőrizhető. 
Kábeltálcák 

esetében viszont 
nemcsak a tálcák 
oldalát, hanem 
fenéklemezét is 
össze kell kötni, 
ún. fenéklemez 

összekötővel, aminek rögzítőcsavarjai alulról is láthatóak. 
 
Rácsos kábeltartók (huzaltálcák). Szabványos tűzálló 
tartószerkezet kialakítására nem használhatóak. 
 
Kábeltálca és kábellétra mérete. A szabványos méretek 
kábeltálcára 100, 200 és 300 mm szélesség, 60 mm oldalfal 
magasság mellett. Kábellétráknál ezek az adatok 200, 300 és 

Kábeltálcák toldása: Jól látható a fenéklemezek 
összekötése 
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400 mm, szintén 60 mm oldalfal magasság mellett. Szélesebb 
létrát, illetve tálcát szabványos tartószerkezet elemeként nem 
lehet használni, de bizonyos rögzítési módoknál 2 tálca egy 
konzolra felrakható, ha együttes szélességük az 500 mm-t nem 
haladja meg. 
 
Tűzálló tartószerkezet elhelyezése. Szokásos elhelyezés 
födémen vagy oldalfalon, de mindig úgy, hogy ne legyenek 
olyan szerkezetek, amelyek leszakadása tűz esetén a 
kábelrendszer sérülését, leszakadását maga után vonná. Ez 
általában a lehető legmagasabban történő elhelyezést jelenti, 
ami gyakran okoz kivitelezési problémát: A villamos 
installációra csak a gépészet után kerül sor, ami gyakran azt 
jelenti, hogy a kábelnyomvonalak kialakítására ott van 
lehetőség, ahol még hely maradt. Ilyenkor a szakszerű 
kivitelezés ritkán biztosítható. Ezért a tűzálló kábelezés 
nyomvonalát a tervezés korai fázisában rögzíteni célszerű, 
egyeztetve más szakágakkal.  
 
Konzolok rögzítése oszlopon. A szorítókötések nem 
megengedettek. Fennáll a veszélye, hogy az acél 
korrózióvédelmét biztosító horganyréteg megolvad, és ezen a 
konzol lecsúszik. Ezért konzolok rögzítésére csak csavarozott 
vagy hegesztett kötések fogadhatók el. Nem vonatkozik ez a 
megszorítás profilsínbe rögzített (BBS) bilincsekre. 
 
Terheltség. A szabványos tűzálló tartószerkezetek 
terhelhetősége nagy mértékben korlátozott (10 kg/m 
kábeltálcákra, illetve 20 kg/m kábellétrákra). Ezért a zsúfolt 
tálcák/létrák felkeltik a figyelmet. Nagy keresztmetszetű (pl. 
4x240 mm2) kábeleknél egy-egy kábel tömege is 
meghaladhatja a megengedett határértéket. Ilyenkor kábeltálca 
helyett kábellétrát vagy egyedi bilincses rögzítést kell 
alkalmazni.  
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A terhelhetőségi határértékek miatt általában nem célszerű a 
tűzálló és nem tűzálló kábelezés közös tartószerkezeten történő 
kialakítása, bár nem tiltott. 
 
 
Természetesen az itt leírtaktól eltérő is lehet a bevizsgált 
tűzálló kábelrendszer, ez esetben azonban kábelspecifikus 
tűzálló kábelrendszernek minősül. Ilyenkor meg kell vizsgálni, 
hogy a vizsgálati tanúsítvány az alkalmazott tűzálló kábel – 
tűzálló kábeltartó-szerkezet párosra vonatkozik-e. 
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