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Tűzvédelmi műszaki leírás  
a Budapest, IV. kerület Perényi Zsigmond utca 21. szám (Hrsz.: 74096/2) alatti  

18 lakásos társasház építési engedélyéhez 
 

Ismertetés 
Budapest, IV. kerület Perényi Zsigmond utca 21. szám alatti telekre (telek területe 1301m2) 
egy 18 lakásos társasházat terveznek.  
Építtető: Lendner-Otthon Kft. (1112. Budapest, Igmándi utca 1.) 
Építésztervező: A42 Építész Tervező Kft. (1077. Budapest, Wesselényi utca 49.) Szekeres 
Attila okl. építészmérnök. 
 
A tervezett épület szintjei, helyiségek, területek : 

- földszint (rajzon ±0,00m szint) – előterek, két parkoló (126,21m2 és 143,30m2), 1 
lakás helyiségei, közlekedő, két tároló, lift. Szintterület 379,59m2  

- 1. emelet (rajzon +2,90m szint) – lépcső és közlekedő, 6 lakás helyiségei. Szintterület 
312,28m2, (erkélyek területe nélkül) 

- 2. emelet (rajzon +5,85m szint) – lépcső és közlekedő, 6 lakás helyiségei. Szintterület 
310,14m2, (erkélyek területe nélkül) 

- tetőtér alsó szint (rajzon +8,80m szint) – lépcső és közlekedő, 5 lakás helyiségei 
(ebből 2 lakás kétszintes, az alsó szintjei), gépészet. Szintterület 247,52m2, (erkélyek 
területe nélkül) 

- tetőtér felső szint (rajzon +11,75m szint) – a 2 kétszintes lakás felső szintű helyiségei. 
Szintterület 68m2 (az 1,90m alatti területekkel, a padlásterek területe nélkül)  

 
Rendeltetés: az épület döntően lakóépület, összes szintterület 1317,53m2. (az emeleti erkélyek 
és a padlásterek területe nélkül). A belső udvaron további 10db gépkocsi tároló tervezett. 
(nem minősül szabadtéri tároló területnek a gépjármű telken való elhelyezése)  
 
1. A kockázati osztályba sorolás  
A lakás/ok, mint önálló rendeltetési egység/ek : 
A kockázati egység legfelső építményszintjének szintmagassága alapján: 7,01-14,00m – AK 
Legnagyobb befogadóképességű helyiségének befogadó képessége: 1-50fő – NAK 
A kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége: önállóan menekülnek – NAK 
A kockázati egység részét képezheti a közlekedő helyiség, rendeltetéssel összefüggő tárolásra 
szolgáló tároló helyiség, a legfeljebb 4 parkoló állással rendelkező gépkocsi tároló helyiség, 
villamos, valamint gépészeti helyiség. Azonos kockázati egységbe helyezhetők: a lakások 
egymással.  
A gépkocsi tároló/k,  földszinti két parkoló, mint önálló rendeltetési egység/ek: 
A kockázati egység legalsó építményszintjének szintmagassága alapján : 0,00- 7,00m – NAK 
Legnagyobb befogadóképességű helyiségének befogadó képessége: 1-50fő – NAK 
A kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége: önállóan menekülnek – NAK 
Tárolási alaprendeltetésnél gépjárműtároló max. 10 személygépkocsi (tárolóként) - NAK 
 
A döntően lakóépület mértékadó kockázati osztálya: alacsony kockázati (AK) osztály.  
(az épület befogadóképessége nem fogja meghaladni az OTSZ-ben leírt létszámot)  
 
2. A technológia tűzvédelme  
A döntően lakóépületben ipari/üzemi technológia nem tervezett. 
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3. Az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paraméterei 
Szerkezet megnevezése Tűzállósági 

követelmények 
Szerkezet jellemzői jogszabálynak 

megfelelő módon a 
megfelelőség 
igazolása 

teherhordó falak és 
merevítéseik a 
pinceszint kivételével 

A2 REI 45 30cm falazat, statikailag méretezett 
20cm vasbeton falazat 

minimum A1 REI 45 

Teherhordó pillérek és 
merevítéseik a 
pinceszint kivételével 

A2 R 45 Statikailag mértezett vasbeton 
pillérek  

minimum A1 R 45 

emeletközi és 
padlásfödém 

A2 REI 45 statikailag méretezett 12cm-nél 
vastagabb vasbeton lemez  az 
emeletközi,  
acélgerendák között ásványi szálas 
hőszigetelés, alatta fólia, alul 
minősített gipszkarton a 
padlásfödémnél 

minimum A1-A2 REI 
45 

fedélszerkezet D szarufák  minimum A1-D 
épületen belüli és 
menekülési útvonalnak 
minősülő lépcsők és 
lépcsőpihenők 
tartószerkezetei és 
járófelületének 
alátámasztó szerkezetei  

A2 R 45 statikailag méretezett 12cm-nél 
vastagabb vasbeton lemez   

minimum A1 R 45 

tűzfal A1 REI 120 30cm Porotherm tégla minimum A1 REI 120 
Tűzgátló válaszfal  B EI 30 30cm falazat, statikailag méretezett 

20cm vb fal 
minimum A1-B EI 30 

tűzgátló fal A2 /R/EI 45 30cm falazat minimum A1 /R/EI 45 
tűzgátló födém A2 REI 45 statikailag méretezett 12cm-nél 

vastagabb vasbeton lemez   
minimum A1 REI 45 

A tető cserépfedést kap. 
Tűzterjedés elleni gát: A2 a csatlakozó födémre, falra előírt követelménnyel megegyező 
tűzállósági teljesítményű, de legfeljebb 90 lesz. 
Az áthidalók tűzvédelmi osztály- és tűzállóságiteljesítmény-követelménye A2 R 45 általános 
helyen, a tűzgátló falban A1 R 45 lesz. 
Felvonó aknaajtó a vonatkozó műszaki követelmény szerinti lesz. 
Tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszerek: az átvezetéssel érintett szerkezettel megegyező 
tűzállósági teljesítményű, de legfeljebb EI 90 minősítésű lesz, 
Tűzgátló lineáris hézagtömítések: a csatlakozó szerkezetekre előírt követelménnyel 
megegyező tűzállósági teljesítményű, de legfeljebb EI 90 minősítésű lesz, 
Tűzgátló záróelem: EI 30 
Menekülési útvonalon alkalmazott építményszerkezetek követelményei, melyeknek a 
szerkezeteknek meg kell felelniük : (lépcsőház-közlekedő) 
falburkolat: C s1, d0, 
padlóburkolat: Cfl s1, 
álmennyezet, mennyezetburkolat: C s1, d0, 
hő-és hangszigetelés, burkolat nélkül vagy burkolat mögött : A2 s1, d0. 
Tűzgátló válaszfallal választjuk el a hő-és füst elleni védelemre kötelezett helyiséget a 
szomszédos helyiségtől, a menekülési útvonalat a szomszédos helyiségtől. (lépcső-közlekedő) 
A lakások közötti elválasztó falak legalább EI 30 tűzvédelmi teljesítményű lesznek.   
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Tűzgátló fallal választjuk el a tűzszakaszokat egymástól. 
Tűzgátló födémmel választjuk el egymástól a tűzszakaszokat. 
Nyílászárók: Az épületen belüli szemétgyűjtő helyiség ajtaja legalább D tűzvédelmi osztályú 
és EI2 30-C tűzállósági teljesítményű, továbbá határoló falszerkezetére legalább A2 
tűzvédelmi osztályú és EI 30 tűzállósági teljesítményű építményszerkezet lesz. 
A gépkocsi tároló és a szélfogó, valamint a közlekedő között tűzgátló ajtó lesz, mely D EI2 

30-C minősítésű lesz. A tároló ajtaja is legalább D EI2 30-C minősítésűek lesznek.   
Az emeleti szinteken a lépcsőház és közlekedő közti ajtók D EI2 30-C minősítésűek lesznek, a 
lépcsőházat külön tűzszakasznak vettem. 
A tetőtér beépítésre vonatkozó követelmények: 
Tető: tetőfedés cserépfedés – megfelel (legalább Broof(t1) osztályúnak kell lennie). 
A tetőtéri helyiségek és a tetőszerkezet között olyan térelhatároló szerkezetet, burkolatot kell 
kialakítani, amely tűzállósági teljesítménye teljesíti a tetőfödém tartószerkezetére előírt 
követelményt. (REI 30 (burkolatként EI 30, az OKF állásfoglalása (kérdés-felelet) ahol 
leírták: „A rendelkezés célja a tűzátterjedés gátlása a tetőtéri használati tér felől a 
tetőszerkezet, padlástér irányába, a tetőfödém tartószerkezetére előírt 
időtartamkövetelménnyel megegyező időtartamig. A tetőszerkezetet elhatároló burkolat 
esetén az R kritérium teljesítése nem követelmény, az a burkolat esetében nem 
értelmezhető.”), a térelhatároló szerkezetnek nem kell A1-A2 tűzvédelmi osztályúnak lennie, 
ettől független itt minősített gipszkarton A2 tervezett)  
A magas tető hőszigetelése A1-C tűzvédelmi osztályú lehet. (tervezve ásványi szálas 
hőszigetelés - megfelel) 
A tető-felülvilágító: nem tervezett. Tetősíkú ablakok lesznek. (a káva burkolatnál is minősített 
gipszkarton lesz)  
A szomszédos utcai épületek felé tűzfalas kialakítás lesz. (hátsó udvarnál több mint 10méterre 
lesz épület) 
Az épületszerkezetek megfelelőségét megfelelő, érvényes tanúsítvánnyal kell igazolni, a 
beépítés szakszerűségéről pedig kivitelezői nyilatkozatot kell.  
A hatályos 1996. évi XXXI. törvény (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról) 13. § (1) bekezdése alapján :  

„Építési terméket forgalomba hozni, forgalmazni akkor lehet, ha az a 305/2011/EU rendelet szerint 
forgalomba hozható. Beépítéskor az építési termék teljesítményét az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 
jogszabályban meghatározott módon igazolni kell.” 
A törvény 13. §. (4) bekezdése alapján: 

„A 305/2011/EU rendelet hatálya alá nem tartozó építményszerkezet műszaki előírásban 
meghatározott tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét, az alábbi módok valamelyike 
szerint kell igazolni: 

a) Magyarországon vagy az Európai Unióban akkreditált vizsgáló laboratórium által elvégzett 
vizsgálati jelentés vagy a vizsgáló laboratórium ez alapján kiadott nyilatkozata, 

b) a vonatkozó Eurocode szabványok alapján elvégzett tűzállósági vagy tűzvédelmi méretezés, a 
méretezésnek megfelelő kivitelezést igazoló felelős műszaki vezető építési napló bejegyzése, 

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

d) a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség igazolására a felelős műszaki vezető építési napló 
bejegyzése, amennyiben az adott összetételű építményszerkezet tűzvédelmi teljesítményét a 
jogszabály vagy tűzvédelmi műszaki irányelv meghatározza, 
e) az e törvény 47. § (2) bekezdés 26. pontja alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott 
esetben a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nyilatkozata.” 
 
4. A tűzszakaszolás, a tűzterjedés gátlása, a tűztávolság 
A lakóépület összes szintterület 1317,53m2 
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A tűzszakaszok: 
- 1. tűzszakasz 126,21m2, földszinti egyik parkoló, 
- 2. tűzszakasz 143,30m2, földszinti másik parkoló 
- 3. tűzszakasz a lépcsőház 46,96m2-rel a földszinti közlekedőkkel előtérrel, 

szélfogóval (29,85m2+5,7m2+5,69m2+5,72m2), 
- 4. tűzszakasz a földszinti lakás 51,38m2-rel, 
- 5. tűzszakasz a tetőtér alsó (118,31m2) és felső szint (68m2) a lépcsőtől balra 

lévő lakások a közlekedővel 186,31m2-rel 
- 6. tűzszakasz a tetőtér alsó a lépcsőtől jobbra lévő lakások a közlekedővel 

123,49m2-rel 
- 7. tűzszakasz a 2. emelet lépcsőtől balra lévő lakások a közlekedővel 

149,41m2-rel, 
- 8. tűzszakasz a 2. emelet lépcsőtől jobbra lévő lakások a közlekedővel 

155,04m2-rel,  
- 9. tűzszakasz az 1. emelet lépcsőtől balra lévő lakások a közlekedővel 

150,41m2-rel,  
- 10. tűzszakasz az 1. emelet lépcsőtől jobbra lévő lakások a közlekedővel 

156,17m2-rel,   
- 11. tűzszakasz földszinti tároló 10,42m2-rel 
- 12. tűzszakasz a földszinti tároló és kukatároló 18,43m2-rel   

Lakás rendeltetésnél a tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterülete AK kockázati egység 
kockázati osztályánál 5000m2 - megfelel.  
A gépjárművek tárolásnál a tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterülete NAK kockázati 
egység kockázati osztályánál 10000m2 (beépített tűzoltó berendezés nélkül) – megfelel. 
A külső térelhatároló fal azonos tűzszakaszba tartozó szakaszát a homlokzati tűzterjedés elleni 
védelem biztosításával kell kialakítani.  

Az OTSZ 26. § (1) Homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény van 
a) a nyílásos külső térelhatároló falszerkezettel szemben, 
b) a B-E tűzvédelmi osztályú külső térelhatároló falszerkezettel szemben, 
c) a légrés nélkül rögzített, szerelt B-D tűzvédelmi osztályú burkolati-, bevonati-, vakolt 

hőszigetelő rendszerek, valamint a légréses A1-D tűzvédelmi osztályú burkolati-, bevonati-, 
vakolt hőszigetelő rendszerek alkalmazása esetén az érintett külső térelhatároló falszerkezettel 
szemben. 

(2) A homlokzati tűzterjedési határérték vizsgálattal igazolt biztosítása helyettesíthető 
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja esetén homlokzati tűzterjedési gátnak megfelelő 

homlokzatkialakítással, 
b) az (1) bekezdés szerinti esetekben beépített tűzterjedésgátló berendezés vagy a 

homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény időtartamával megegyező időtartamig 
tűzállósági teljesítménnyel rendelkező külső térelhatároló fal létesítésével. 

(3) A külső térelhatároló falra vonatkozó homlokzati tűzterjedési határérték követelménye 
az épület teljes magasságában a vonatkozó műszaki követelmény szerinti vizsgálattal 
igazoltan 

- földszint és legfeljebb 4 további építményszint esetén 30 perc. 
A homlokzatoknál 10cm-nél vastagabb hőszigetelő anyag tervezett. (a tűzfalnál A1 
tűzvédelmi osztályú ásványgyapot lesz, a többi helyen minősítéssel rendelkező homlokzati 
hőszigetelő rendszer tervezett. 
A B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cm-nél vastagabb hőszigetelő maggal rendelkező burkolati 
bevonati és egyéb vakolt hőszigetelő rendszereket az a) vagy b) pont szerinti megoldás közül 
az egyikkel kell megvalósítani: 
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a) a homlokzati nyílászárók felett mindenütt legalább 20 cm magasságú, legalább 90 kg/m3 
testsűrűségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból tűzvédelmi célú sávot kell elhelyezni 
az általános homlokzati felületen alkalmazott hőszigetelő anyag helyett és azzal legalább 
azonos vastagságban, amelynek a nyílás alapszerkezetének mindkét oldalán legalább 30 cm-
rel túl kell nyúlnia; az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűzvédelmi célú sáv 
és a nyílászáró között B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelés nem alkalmazható, 

b) az a) pont szerinti anyagú, magasságú tűzvédelmi célú sáv a homlokzati nyílások felett 
megszakítás nélkül végighúzódóan is kialakítható, ha a homlokzati nyílás alapszerkezetének 
felső és a felette lévő, tűzvédelmi célú sáv alsó éle közötti távolság legfeljebb 50 cm távolság, 
és a sáv kialakítására szintenként kerül sor. 
A tervezett épület homlokzati nyílászárói egymás közti függőleges távolságai döntően 
1,3méteren vagy annál több, ahol nincs meg ez a függőleges távolság vagy kialakításra 
kerülnek a tűzterjedés elleni gátak (megfelelő tűzgátló épületszerkezetekkel (A2 /R/EI 45) és 
A1-A2 tűzvédelmi osztályú homlokzatburkolat és hőszigetelés alkalmazásával) vagy beépített 
tűzterjedés gátló berendezés vagy a homlokzati tűzterjedési határérték követelmény 
időtartamával (30 perc) megegyező időtartamig tűzállósági teljesítménnyel rendelkező külső 
térelhatároló fal létesül. 
A tűzszakaszoknál a vízszintes 90cm-es és a függőleges 130cm-es tűzgát kialakításra kerül, itt 
csak tűzgátló épületszerkezetek és A1-A2 tűzvédelmi osztályú homlokzatburkolat és 
hőszigetelés lesz. 
A szomszédos épületektől tűzfal lesz, a belső udvar felé a szomszédos épületek felé több mint 
10 méter lesz a távolság/tűztávolság.  
    
5. A hő-és füst elleni védelem kialakítása 
Az épületben lépcsőház a menekülési útvonal, melynek tűzeseti átszellőzését az alábbiakban 
biztosítjuk: A lépcsőház és előtér+szélfogó legnagyobb területe 25,53m2, melynek 5%-a 
1,27m2 hatásos nyílásfelület lesz úgy a hő-és füstelvezetésre a lépcsőház tetején két minősített 
tetőtéri ablakkal.  A geometria nyílásfelület a bevizsgált átfolyási tényező alapján lesz 
meghatározva. (minősítéssel erre a feladatra, pl. cv:0,65-tel 1,96m2 a geometriai nyílásfelület) 
A friss levegő utánpótlás a földszinti bejárati nyílászáró/k nyitásával és nyitva tartásával 
valósul meg 1,27m2 hatásos nyílással, cv=0,7-tel a geometriai nyílásfelület 1,81m2 lesz. 
A hő- és füstelvezetés és a füstmentesítés kézi működtetését biztosítani kell 

a) lépcsőház esetében 
aa) a lépcsőházba nyíló, a menekülésre szolgáló ajtók – lépcsőház felől nézve – külső oldala 

mellett, a menekülés valamennyi irányából észlelhető helyen és 
ab) a lépcsőház kijárati szintjén a lépcsőházból kivezető, menekülésre szolgáló ajtó külső 

vagy belső oldala mellett, 
A földszinti gépkocsi tárolóknál nem tervezett tűzeseti átszellőzés. 
A kiviteli terveknél a hő-és füstelvezetés egyeztetésre kerül a Katasztrófavédelemmel.  
 
6. A hasadó, hasadó-nyíló felületek 
Az épületben nem tervezett hasadó, vagy hasadó-nyíló felület kialakítása.  
  
7. A tűzoltósági beavatkozási feltételek 
Az épület megközelíthető szilárd burkolaton, tűzoltó gépjárművekkel, nem kell tűzoltási 
felvonulási terület és útvonal. A mértékadó tűzszakasz területe 186,31m2, ennél 900liter/perc 
a szükséges oltóvíz intenzitás. (az oltóvizet az épülettől a megközelítési útvonalon mérten 
100méteren belüli tűzcsapokkal kell biztosítani, Vízművek nyilatkozata szükséges) Fali 
tűzcsap kialakítása nem szükséges. Tűzoltó készülék készenlétben tartása lakóépületben nem 
kötelező. 
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8. A kiürítésre, mentésre vonatkozó megoldás 
A kiürítés megengedett időtartama, ha a kockázati egység kockázati osztálya : AK – első 
szakasz 1,5 perc, második szakasz 8 perc . A létszámok: lakás 4fő/lakás, 18x4=72fő.  
A legkedvezőtlenebb a tetőtér felső szintről a lejövetel, az itten nagyobb szobából: 
A helyiség kiürítési időtartamának számítása (kiürítés első szakaszának számítása): 
Az útszakaszok hossza alapján t1a= 9m/40m/min =0,22 min  
A kiürítési útvonal szabad szélességének átbocsátó képessége alapján t1b= 2fő/41,7 
(fő/m,min) x 0,8m = 0,06 min (a 90/210-es ajtó szabad szélességét 0,8méternek vettem) 
A helyiség csoport kiürítési időtartama (kiürítés első szakaszának számítása): 
Az útszakaszok hossza alapján:  
t2a a vizsgált helyiségcsoport kiürítési időtartama a menekülési útvonalra vagy biztonságos 
térbe vezető kijárattól legtávolabb lévő helyiségtől mért útvonalhossz alapján, percben (min), 
A lépcsőházig – mint menekülési útvonalra - számolva : 
t2a=0,22perc+1m/40m/min+3x(11,75-8,8)m/20m/min+9m/40m+6m/28m/min= 
0,22+0,02+0,44+0,22+0,21= 1,11min 
Kiürítési útvonal szabad szélességének átbocsátóképessége alapján:  
A lakáson belül a lépcsőnél számolok 0,7méter szabad szélességgel: 
t2b=1m/40m/min+4fő/41,7fő/m,minx0,7m+3x(11,75-8,8)m/20m/min+9m/40m+6m/28m/min 
= 0,02+0,14+0,44+0,22+0,21=1,03min 
A menekülési útvonalra vagy biztonságos térbe vezető nyílászárók átbocsátó képessége 
alapján (a lépcsőházi ajtóig a legközelebbi helyiségtől):  
t2c=1,5m/28m/min+3x4fő/41,7(fő/m,min)x0,9=0,05+0,32=0,37min 
Az épület kiürítési időtartamának számítása (kiürítés második szakaszának számítása) 
A lépcsőházba érkezve már egy másik tűzszakaszba juthatunk, ahonnan az OKF tájékoztatója 
alapján az útvonalhosszúságot ellenőrzöm a biztonságos tér/ szabadba vezetésig: 
3m+(3x8,8=)26,4m+10m=39,4méter mely kisebb mint 300méter. 
A parkolókból legtávolabbi helyről 21méteren belül a szabadba juthatunk a gépkocsi 
behajtónál: Az útszakaszok hossza alapján t1a= 21m/40m/min =0,52 min  
A kiürítési útvonal szabad szélességének átbocsátó képessége alapján t1b=6fő/41,7 
(fő/m,min) x 0,9m = 0,16 min (csak szabad szélességét 0,9méternek vettem) 
 
9. Az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi 

követelményeinek teljesülése 
Az épület fűtése a gépész leírás alapján, a tájékoztatás szerint az összes teljesítmény 140kW 
feletti lesz, a helyiség tűzgátló építményszerkezetekkel határolt lesz. 
A helyiségek közötti építményszerkezetekben a szerkezeten átvezetett villamos vagy 
gépészeti vezetékrendszerek átvezetési helyein, a vezeték és az építményszerkezet közötti 
résben, nyílásban, hézagban a tűz átterjedését az átvezetéssel érintett építményszerkezetre 
előírt tűzállósági teljesítmény-követelmény időtartamáig meg kell gátolni. A 
szellőzőrendszerek úgy lesznek kialakítva, hogy az egyes szintek, önálló rendeltetési 
egységek között az esetleg keletkező tűz és füstgáz átterjedését a szellőzőrendszer ne tegye 
lehetővé. Az építményszintek között csoportosan átvezetett villamos és gépészeti 
vezetékrendszereket villamos és gépészeti aknában lesznek vezetve. Az építményszintek 
azonos tűzszakaszba tartozó részei között átvezetett villamos és gépészeti aknát úgy lesznek 
kialakítva és elhelyezve, hogy a tűz ne terjedhessen át az egymás feletti építményszintek 
között az emeletközi födémre előírt tűzállósági teljesítmény-követelmény időtartama alatt, 
kivéve a gépészeti vezetéken belüli terjedést. A tűzgátló lezárás a tűzterjedés elleni védelmet 
folyamatosan csukott állapotával vagy a nyílás, áttörés, átvezetés tűz esetén történő 
automatikus lezárásával biztosítja. A tűzgátló válaszfalban a gépészeti vagy elektromos 
vezetékrendszerek átvezetési helyén nem kell tűzgátló záróelemet alkalmazni.  




