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T E R V E Z Ő I  N Y I L A T K O Z A T  
 

Alulírott magántervező kijelentem, hogy a Pócspetri Község Önkormányzat  (4327 Pócspetri 

Iskola út 13.) megrendelésére készített 4327 Pócspetri, Iskola u 11. 137 hrsz. alatt 

létesítendő „Egészségügyi Központ átalakítása-felújítása” érdekében elkészített kiviteli 

tervdokumentációjában alkalmazott építészeti-műszaki megoldások az Étv. 31.§ (2) 

bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek, az általános érvényű és eseti 

valamint a környezetvédelmi előírásoknak, továbbá a statikai, az életvédelmi és az 

égéstermék-elvezetőkre vonatkozó előírásoknak megfelelnek. 

Az érvényben lévő vonatkozó jogszabályokban, valamint a nemzeti szabványban 

meghatározottaktól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem vált szükségessé. 

 

A tervezés során azonos módszert alkalmaztam a hatások és az ellenállások 

megállapítására, ezt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam.  

Az épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek, a külön jogszabály szerint 

elkészített igazoló számítást elkészítettem. 

Tárgyi ingatlan és annak környezete védettség alatt nem áll. 

Kijelentem továbbá, hogy a tervdokumentáció a hatályos építésügyi és tűzrendészeti 

jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági előírásoknak megfelel. A dokumentáció 

tartalma és szükséges példányszáma a tervezés során az érdekelt szakhatóságokkal, 

közműszolgáltatókkal, kéményseprő-ipari közszolgáltatóval egyeztetésre került. Melynek 

eredményeképpen, a jelenlegi ingatlan a szükséges közművekkel ellátott, az érintett 

közművek ( villany, ) vonatkozásában kapacitásbővítésre nincs szükség.  

Az építési tevékenységgel érintett építmény azbesztet nem tartalmaz. 

A tárgyi létesítmény tervezéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezem. 

 

A tervezés során az OTÉK 50.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltak betartásra kerültek. 
 
Ennek megfelelően: 

Az OTÉK 50. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően építményt és annak részeit a 

rendeltetési céljának megfelelően, és a helyszíni adottságok figyelembevételével kell 

megvalósítani úgy, hogy az 

a) ne akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési 

egységek rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát, 



b)  méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedjen a környezet és a 

környező beépítés adottságaihoz, 

c) ne korlátozza a szomszédos telkek beépítését, 

d) ne károsítsa a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit, 

e) tegye lehetővé az építészeti örökség és az építészeti értékek megóvását, 

f) építmény elhelyezési módja, beépítési magassága, homlokzata, tetőzete és azok 

kialakítása tegye lehetővé a településkép és a környezet előnyösebb kialakítását, a 

táj és településkép értékeinek érvényesülését, 

g) építészeti megoldásával járuljon hozzá a táj- és a településkép esztétikus 

alakításához. 

 

Az OTÉK 50. § (3) bekezdése alapján az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja 

szerint: 

a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 

b) a tűzbiztonság, 

c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 

d) a biztonságos használat és akadálymentesség, 

e) a zaj és rezgés elleni védelem, 

f) az energiatakarékosság és hővédelem, 

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint 

h) a természeti erőforrások fenntartható használata 

i) alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. 

 

Mátészalka, 2017. június 06. 
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T E R V E Z É S I  P R O G R A M  
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Egészségügyi Központ átalakítása-felújítása 
 

megvalósításához 
 

1. Építtető adatai:  Pócspetri Község Önkormányzat (4327 Pócspetri Iskola út 13.) szám 
alatti szervezet. 

2. Tervező adatai:   Kovács István építészmérnök; É-15-0143 

 

3. Előzmények: Pócspetri Község Önkormányzat -tól megbízást kaptam az Egészségügyi 

Központ átalakítására és felújítására, amely az építési kiviteli szintű tervdokumentáció 

összeállítására, illetve a szakági tervdokumentáció beszerzésére korlátozódik. A 

megrendelővel közösen meghatároztuk az épületszerkezetek anyagait, és méreteit. 

 

4. Építési helyszín adatai: Az építés helyszíne Pócspetri belterület, lakóterületek és 

közintézmények által körülzárt viszonylag sík területen helyezkedik el, az ingatlan aszfalt 

úton keresztül közelíthető meg. Az ingatlanon jelenleg Egészségügyi Központ (az orvosi 

rendelővel, védőnői szolgálattal), a polgármesteri hivatal, és melléképületek találhatóak.  

A szomszédos ingatlanokon, az érintett ingatlan körül családi házak és közintézmények 

találhatóak. Az épület karakterével, külső megjelenésével a környezetéhez illeszkedik azzal 

élhető közeget alkot. 

 

5. A Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat szerint VT 1.2 övezeti besorolásba 

tartozik. A beépítési előírásokat figyelembe véve az építménymagasság maximum 8,50 m. 

Maximum 40% beépítés. Minimum 30 %-os zöldfelület megtartása az előírás. Az épület 

műemléki környezetbe tartozik. 

 

A tervezett felújítás során jelenlegi épületkontúr alapvetően nem változik. A tervezési 

program megvalósításához az épületet részben át kell alakítani. Elbontásra kerülnek belső 

válaszfalak, belső burkolatok.  



Azokon a helyeken, ahol vizes helyiségek kerülnek kialakításra, a burkolatok alatti aljzat is 

bontásra kerül. Az utca felőli oldalon lévő szakipari szélfogó, valamint a keleti oldalon lévő 

épülethez toldott garázs bontandó. Az épület nyílászárói elbontásra kerülnek. A jelenlegi 

tetőfedés szürke rombuszpala, mely bontandó. 

 

Az átalakítással létrejönnek a tervezési programban meghatározott funkcionális egységek. 

A régi szélfogó helyén, új, szélfogó kerül kialakításra oly módon, hogy babakocsi tárolóként 

is funkcionálhasson. Az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat külön bejáratról lesznek 

elérhetőek, ugyanakkor az átjárás biztosítva lesz a két egység között.  

Az új válaszfal rendszerrel az épület vizes helyiségeinek kialakítása teljesen megújul. Külön 

nemű, illetve mozgáskorlátozottak számára használható illemhelyek készülnek.  

 

Az épület nem csak belső elrendezésében, hanem külsőleg is megújul. A régi külső 

nyílászárók helyére új, korszerű, hőszigetelő nyílászárók kerülnek beépítésre.  

Az épület teljes egészében hőszigetelve lesz, melynek következtében új homlokzati 

megjelenés alakul ki. Az eredeti tetőszerkezet megmarad, a fedés azonban megújul.  

Az épület zárófödéme hőszigetelve lesz.  

A felújítás és átalakítás keretén belül az épület teljes akadálymentesítése is végbemegy. Az 

építményben az akadálymentes közlekedés biztosított lesz. A tervezett állapot szerint az 

épület új akadálymentes rámpákon megközelíthető. A belső közlekedő hálózat kialakítása 

funkcionális és kényelmi szempontokon kívül, a földszinten kerekesszék használatával, 

süket és nagyothallók akadályoztatásával összefüggő technikai és fizikai problémák 

megoldását is figyelembe veszi – színezési környezet kialakítására, burkolatrajzolati és 

anyaghasználati sajátosságok megvalósítása. 

 

6. Megújuló energiák alkalmazásának igénye: Megújuló energiaforrást jelenleg alkalmazunk 

2 kW napelem kialakítása tekintetében. 

 

7. Akadálymentesség biztosítása: Az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat komplex 

akadálymentesítést kap, a helyiségek közötti közlekedés akadálymentesen biztosított.  

Az udvaron akadálymentes parkoló kerül kialakításra. Az épület nyugati és északi oldalán 

is kialakításra kerül egy rámpa, amelyen keresztül megközelíthetővé válik az épület.  

 
 



8. Környezethez való illeszkedés: 

Az épület átalakításához növényzetet nem kell kivágni. Az ingatlan megközelítése: helyi 

közúton történhet. A közúthoz való csatlakozása jelenleg is megoldott. A rendeltetés 

forgalomvonzó hatása nem változik. Az utcában található ingatlanok túlnyomó része 

lakóépülettel és közintézménnyel beépített. Az épületek földszintesek, tetőtér beépítés nem 

jellemző. A tervezett épület szervesen illeszkedik a meglévő környezethez. A tömegképzés, 

a tervezett anyagok nem idegenek, illeszkednek a települési hagyományokhoz.  

 

9. Tervfajták: 

Jelen tervdokumentáció kiviteli tervdokumentáció. 

 

Mátészalka, 2017. június 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……................................... 
Kovács István 

építészmérnök 

É-15-0143 
 



2.sz melléklet 

Statisztikai adatlap épület építési engedélyezéséhez 

 
3. melléklet a 312/2012.(XI.8.) 

Korm. Rendelethez   
A B C 

Az épület rendeltetése 

A létesítendő 

épületek 

száma 

Az épület 

hasznos 

alapterülete* 

(m2) 

Létesítendő 

lakások(üdülő 

egységek 

száma (db) 

1. Lakóépület    

2. Egylakásos lakóépület       

3. Kétlakásos lakóépület       

4. Három- és többlakásos lakóépület       

5. Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás)       

6. Üdülőépület       

7. Nem lakóépület 
   

8. hivatali (iroda)épület       

9. 

kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épület 

(bevásárlóközpont, önálló üzlet, fedett piac, lakossági 

fogyasztásicikk-javító hely, szervizállomás)       

10. 

szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület (szálloda, 

motel, panzió, fogadó, egyéb nyaraló-pihenő otthon, 

tábor, valamint étterem, kávéház, büfé)    

11. 
oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint 

szórakoztatásra, közművelődésre használt épület 1 286,19  
12. közlekedési és hírközlési épület       

13. 
ipari épület, raktár (gyár, műhely, szerelőüzem, csarnok, 

vágóhíd, sörfőzde, siló) 
      

14. 
mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépület 

(istálló, magtár, pince, üvegház)     

15. egyéb nem lakóépület       

16. 
nem új épület (épületbővítés, átalakítás stb. során 

építendő új lakások) 
      

17. 

Gazdasági szervezet építkezése esetén az építtető 

törzsszáma (az 

adószám első nyolc számjegye): 
 15735162 

 

 

* Lakóépület hasznos alapterülete: a lakás (lakások) összes helyiségeinek területe, továbbá 

többlakásos házakban a házak közös használatú helyiségeinek területe is. 

Nem lakóépület hasznos alapterülete: az épület rendeltetésének megfelelő célú területek 

összessége; a hasznos alapterületbe nem tartozik bele az épületszerkezetek által elfoglalt 

terület, a segédberendezések üzemi területe (fűtő- és légkondicionáló berendezések, 

áramfejlesztők területe) és az átjárók területe. 

 
 
 



É P Í T M É N Y  É R T É K  S Z Á M Í T Á S  
 

 

Pócspetri Község Önkormányzat (4327 Pócspetri Iskola út 13.) 
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4327 Pócspetri, Iskola u 11. 137 hrsz.- alatt létesítendő  

 

Egészségügyi Központ átalakítása-felújítása 
megvalósításához 

 
 

 

 

 

Az épület építés 
 
Az építmény - érték számítása, a 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján: 
 

 
 

Egészségügyi Központ átalakítása-felújítása 
 

Az új épületrész:  286,19  
Meglévő épület: -  
Fajlagos költsége: 150 e-Ft/m2  
Készültségi korrekció: 1  
Bekerülési költsége: 42 421 500 Ft  
Összes bekerülési költség  a 
rendelet alapján: 

42 421 500 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Pócspetri Község Önkormányzat (4327 Pócspetri Iskola út 13.) 
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megvalósításához 
 

HOMLOKZATKÉPZÉS, TÖMEGFORMÁLÁS 
 
A tömeg és homlokzatképzésnél elsődleges szempont volt az, hogy az alkalmazott 
építészeti eszközök által karakteres, egyszerű formavilágú, korszerű anyaghasználatú 
épületet alakítsunk ki.  
Az általam készített építési kiviteli terv a kiadott tervezési programnak a gazdaságosság és 
a racionalitás talaján maradva, ugyanakkor igényes építészeti karakter megformálásának is 
eleget téve kívánt megfelelni. 
 
ÉPÜLETSZERKEZETEK, ANYAGOK 
MEGLÉVŐ ÉPÜLETSZERKEZETEK 
 

 B30 blokktégla 

 vasbetongerendás béléstestes zárófödém 

 Rombusz pala fedés 

 fa nyílászárók 

 Beton alaptest 

 horganyzott csatorna 
 
ÚJ ÉPÜLETSZERKEZETEK 
 
Alapozás: 
Az épület eredeti alapozását az átalakítás nem érinti. Az új szélfogó, valamint a volt garázs 
helyén épülő irattár alatt, új, statikailag méretezett, a meglévő alapozáshoz igazodó beton 
sávalapok készülnek. 
 
Függőleges teherhordó szerkezetek: 
Az épület függőleges teherhordó szerkezetei B30 falazó téglából készültek. A teherhordó 
rendszer alapvetően nem változik. Az új szélfogónál, az irattárnál, valamint a 
nyílásbefalazások esetén Porotherm 30 függőleges teherhordó falak készülnek. 
 
Vízszintes teherhordó szerkezetek: 
Az épületet vízszintes teherhordó szerkezete (zárófödéme) alsó – felső deszkás fagerendás 
födém. A felújítás-átalakítás során a vízszintes teherhordó szerkezet nem módosul. Az új 
szélfogó és irattár felett szakipari fa födém készül, a tetőszerkezettel egybeépítve. Az új, 
illetve a bővített nyílások fölé Porotherm S elemmagas, illetve statikailag méretezett 
áthidalók kerülnek beépítésre. 
 



Válaszfalak: 
Az átalakítás során megépített új válaszfalak UA fém vázszerkezetre szerelt Gipszkarton 
válaszfal szerkezetek. 
 
Szigetelések: 
Az épületbe tervezett és újonnan kialakított vizes helyiségek padlóján, valamint az 
oldalfalain az előírt magasságig, cementbázisú, kent vízszigetelést kell készíteni. 
Az épület külső falán, a lábazat mentén 40,0 cm magasságig 8,0 cm vastag üvegháló 
erősítéssel XPS hőszigetelő lapok dűbelezéssel és ragasztással kerül rögzítésre.  
Az épület homlokzatán, a lábazat felett 10,0 cm vastagságban üvegszövetháló erősítéssel 
EPS hőszigetelő lapokkal hőszigetelés készül dűbelezéssel és ragasztással rögzítve. Az 
épület zárófödémén két rétegben 20,0 cm kőzetgyapot hőszigetelés kerül elhelyezésre. 
 
Nyílászárók: 
Az épület új külső nyílászárói korszerű műanyag szerkezetű, hőszigetelő üvegezésű 
AGALWIN SMART ablakok, illetve ajtók. 5 kamrás, kemény PVC profilból, 
sarokvégteleknített gumitömítéssel, horganyzott idomacél merevítéssel.  
Az ablakok kívül színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből párkányt, belül 
műanyag könyöklőt kapnak. Az épületen belül elhelyezett ajtók 40 mm vastag papír 
rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből,            
lesznek. Valamint beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kerülnek 
elhelyezésre. 
 
Burkolatok: 
A tervezett épület helyiségeiben hidegburkolatként, a padlón nagy teherbírású 0,7 mm 
vastagságú 30*30 cm méretű greslap burkolat készül. A vizes helyiségekben 
csúszásmentes R11-R12 kivitelben. A falakon a vizes helyiségekben ajtómagasságig 
csempeburkolat készül. A személyzeti pihenőben, személyzeti tartózkodóban, és a 
konzultációs helyiségben laminált padló fektetése, 833 AC5 kopásállósággal. 
 
Külső felületképzés: 
A hőszigetelt falakra üvegszövet hálón, glettelt felületen dörzshatású nemesvakolat kerül, a 
lábazaton, az építészeti homlokzati rajzokon jelölt helyeken műgyanta alapú lábazati 
márványvakolat készül. A szélfogó utca felé néző homlokzatán a rajzokon jelölt helyeken 
ragasztott tégla- vagy kőburkolat kerül kivitelezésre. A végleges színek kiválasztása 
próbafestés alapján történik. 
 
Tetőhéjazat: 
Az eredeti tetőhéjazat cserélve lesz. Az építmény meglévő tetőszerkezete oldalhornyos 
betoncserepekkel, cserépfedéssel történik téglavörös színben. 
 
Álmennyezetek: 
Az épület egyes helyiségében szakipari álmennyezet készül igény szerint. Az álmennyezet 
a födémhez rögzített függesztett, dupla profilvázra szerelt gipszkarton álmennyezet. 
 
Az égéstermék-elvezetés megoldási módja: 
Az építmény fűtése leválaszthatóan 2 db Ariston Genus Premium Evo kombi fali 
gázkazánról történik. A füstelvezetéséről oldalfali füstcső kivezetése gondoskodik, a 
gépészeti műszaki leírásnak megfelelően.  
 



Elektromos munkák: 
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített 
falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre 
 
Épületgépészeti szerelvények: 
Padlófűtés, Ötrétegű cső szerelése, 16x2,0; 17x2,0; 18x2,0; 20x2,0 (PE-X/Al/PE-X) 
anyagból, alumínium tartókonzolra szerelve, áganként beépített szeleppel, eurokónusz 
menetes csonkokkal, 
 
Megújuló energia: 
Hálózatra kapcsolt napelemes (fotovoltaikus) rendszerek Komplett napelemes 
(fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy 
polikristályos napelemes rendszer, tetőre telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből 
építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között. A 2 kWp napelemes rendszer tartalmaz Solar 
tehnika napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel 
szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. 
kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Fatech típusú túláram és túlfeszültség 
védelmet. 
 
1.1.1. a teljes építmény eredeti rendeltetésének, valamint az átalakított, bővített 

építmény új rendeltetésének leírása: 
 
Jelenlegi állapot: 
A felújítandó épület földszintes, nyeregtetős épület „T” alaprajzi elrendezésű. A padlástér 
beépítetlen. Az orvosi rendelő jelenlegi formájában nem felel meg a kor követelményeinek. 
Az épület főt tartófalai B30-as blokktéglából készültek. A zárófödém kétrétegű 
padlásdeszkás, sártapasztású födémmel. A tartószerkezetek alapvetően jó állapotban 
vannak, a jelenlegi irattár helyiségnél lehet felfedezni süllyedésből adódó repedéseket a 
falszerkezeten. A belső válaszfalak 15-16 cm vastagságúak, valószínűsíthetően kisméretű 
téglából épültek. 
Az épület főbejárata előtt szakipari szerkezetű szélfogó utólag került kialakításra. Az 
épülethez a keleti oldalról garázs-helyiség csatlakozik félnyeregtetővel. Az épület 
tetőszerkezete két állószékes fa fedélszék. A padlástér beépítetlen, a fedélszék jó 
állapotban van. A tető összetett kontyolt nyeregtető, melynek fedése rombuszpala. 
A belső burkolatok vegyesen előforduló greslap, mozaiklap, ragasztott parketta PVC. A 
nyílászárók többsége kapcsolt gerébtokos fa ablak, illetve ajtó. Néhány helyen műanyag 
nyílászáró is beépítésre került. A belső nyílászárók fa szerkezetűek. 
 
Tervezett állapot: 
 
A tervezett felújítás során jelenlegi épületkontúr alapvetően nem változik. A tervezési 
program megvalósításához az épületet részben át kell alakítani.  
Elbontásra kerülnek belső válaszfalak, belső burkolatok. Azokon a helyeken, ahol vizes 
helyiségek kerülnek kialakításra, a burkolatok alatti aljzat is részben bontásra kerül. Az utca 
felőli oldalon lévő szakipari szélfogó bontandó. Az épület nyílászárói elbontásra kerülnek. A 
jelenlegi tetőfedés szürke rombuszpala, mely bontandó. 
Az átalakítással létrejönnek a tervezési programban meghatározott funkcionális egységek. 
A régi szélfogó helyén, új szélfogó kerülnek kialakításra oly módon, hogy babakocsi 
tárolóként is funkcionálhasson. Az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat külön bejáratról 
lesznek elérhetőek, ugyanakkor az átjárás biztosítva lesz a két egység között.  



Az új válaszfal rendszerrel az épület vizes helyiségeinek kialakítása teljesen megújul. Külön 
nemű, illetve mozgáskorlátozottak számára használható illemhelyek készülnek.  
Az épület nem csak belső elrendezésében, hanem külsőleg is megújul. A régi külső 
nyílászárók helyére új, korszerű, hőszigetelő nyílászárók kerülnek beépítésre.  
Az épület teljes egészében hőszigetelve lesz, melynek következtében új homlokzati 
megjelenés alakul ki. Az eredeti tetőszerkezet megmarad, a fedés azonban megújul.  
Az épület zárófödéme hőszigetelve lesz. A felújítás és átalakítás keretén belül az épület 
teljes akadálymentesítése is végbemegy. Az építményben az akadálymentes közlekedés 
biztosított lesz. A tervezett állapot szerint az épület új akadálymentes rámpákon 
megközelíthető. A belső közlekedő hálózat kialakítása funkcionális és kényelmi 
szempontokon kívül, a földszinten kerekesszék használatával, süket és nagyothallók 
akadályoztatásával összefüggő technikai és fizikai problémák megoldását is figyelembe 
veszi – színezési környezet kialakítására, burkolatrajzolati és anyaghasználati sajátosságok 
megvalósítása.  
 
1.1.2. a telekre, a tervezett és a meglévő építményekre vonatkozó jogszabályban előírt 
azon paramétereket (telek beépített területe, beépített területek aránya a zöldfelülethez, 
épületmagasság, építmények egymástól való távolsága, elő-, hátsó-, oldalkertek mérete) 
melyek nem szerepelnek az egyes tervlapokon. 
 

A RENDEZÉSI TERV VONATKOZÓ ELŐÍRÁSAI 
 
A településrendezési terv vonatkozó előírásai alapján a tervezés során a következőket 
vettük figyelembe: 
Övezeti besorolás: Vt 1.2 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány: 30 % 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség: 40 % 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság: 8,50 m 
 
ÁLTALÁNOS ADATOK 
 
Alapadatok 
Vonatkozó beépítési előírások 
Építési övezet:   Vt 1.2 
Beépítési mód:                                        SZ 

Maximálisan beépíthető terület:  40 % 
Maximális építménymagasság: 8,50 m 
 
Beépítési adatok  
Telek területe:       5661 m2 
Jelenleg beépített alapterület:      953,97 m2 
-Polgármesteri hivatal és melléképületek:    616,39 m2 
-Orvosi rendelő:       337,58 m2 
Beépített alapterület átalakítás után:      937,27 m2 
-Polgármesteri hivatal és melléképületek:    581,51 m2 
-Orvosi rendelő:       355,76 m2 
Átalakított épület nettó alapterülete:      286,19 m2 
Beépítési százalék:      16,56 % (max 40%) 
Építménymagasság:                3,89 m 
Telek szélessége:                57,60 m 



Az elvégzett vizsgálatok alapján a tervezett megoldások a településrendezési terv előírásait 
kielégítik. Az előbbiekben nem részletezett paraméterek vonatkozásában az előírások 
szintén betartásra kerültek, illetve azoknak a terv egyértelműen megfelel. 
 
Szintadatok 
- 0,40: az épület körüli járda illetve szintje 
- 0,40 az út korona szintje. 
Az épület padlóvonalai 
földszinti padló:                                    +0,00 m; 
gerincmagasság                                      +7,14 m 
 
Építménymagasság számítás 
 
Az építménymagasság az 1.sz. melléklet szerint került meghatározásra. 

 
Számított építménymagasság: 

 
Keleti oldal                           89,42 m2 

Déli oldal                  99,36 m2 

Nyugati oldal:                89,31 m2 

Északi oldal:                 99,23 m2 

Összesen:                                                                               F  = 377,32 m2 

 
Homlokzat kerülete: 96,86 m 

Számított építménymagasság: H = F/L =377,32 m2 / 96,86 m = 3,89 m 
 

1.1.3. a tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés 
elleni védelmi megoldásokat, az energetikai követelmények teljesítésének módját: 
 
Vízszintes teherhordó szerkezetek: 
Az épületet vízszintes teherhordó szerkezete (zárófödéme) kétrétegű padlásdeszkás, 
sártapasztású födém. A felújítás-átalakítás során a vízszintes teherhordó szerkezet nem 
módosul. Az új szélfogó és irattár felett szakipari fa födém készül, a tetőszerkezettel 
egybeépítve. Az új, illetve a bővített nyílások fölé Porotherm S elemmagas, illetve statikailag 
méretezett áthidalók kerülnek beépítésre. 
 
Tartószerkezet  
Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,037-0,042 m3/m2 
bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. 
 
Épületgépészet 
Az épület ivóvíz ellátása meglévő vízóraaknából lesz kialakítva.  
Az épület napi vízfogyasztása. cca.0,8 m3/nap.  
 
Épületvillamosítás 
Elektromos energia ellátás az utcai 0,4 kV-os hálózatról biztosítható. A fém csővezetékeket, 
szerelvényeket és berendezési tárgyakat be kell kötni az épület érintésvédelmi hálózatába, 
valamint elektromosan szigetelő kötéseknél a vezetéket egyenpotenciálra kell hozni. El kell 
végezni az érintésvédelmi méréseket, és ezekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet 
csatolni kell az átadási dokumentációhoz. A további részletes szakági információkat az 
épületvillamosítási munkarész tartalmazza. 



Épületenergetika 
Az épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek. 
 
1.1.4. a közlekedési útvonalak akadálymentesítése: 
 
Bejárat irányának, helyének jelölése: Az épület akadálymentes bejáratához vezető 
útvonalat a parkolótól és közterületről is jól láthatóan táblával jelezni kell. A táblán a bejárat 
felé mutató nyíl és kerekesszékes szimbólum jelenjen meg. Az ábraméretet az észlelési 
távolság függvényében kell megválasztani. (OTÉK 5. számú melléklet. Információközlés, 
elhelyezés.) 
- Bejárathoz vezető járda: A bejárat és az ahhoz vezető járda közötti 40 cm szintkülönbség 
leküzdése a terv szerint a burkolat lejtésével lesz megoldva. A bejárathoz vezető gyalogos 
útvonal burkolatának középvonalában a vakok és gyengénlátók tájékozódásának 
segítésére burkolati vezetősáv elhelyezése történik, legalább 30 cm szélességben, az 
irányváltásoknál, akadályoknál legalább 60 cm szélességben burkolati figyelmeztető 
jelzések elhelyezése szükséges, mely nem csak színében, hanem felületi mintázatában is 
el kell térjen a vezetősáv elemeitől. A vezetősáv az alapszíntől eltérően, kontrasztos színű 
és érdesített felületű burkolati elemek elhelyezésével (a hosszanti barázdák magassági 
mérete max. 5 mm lehet) kerül kialakításra. Amennyiben padok és egyéb utcai tartozékok 
elhelyezése történik, akkor azokat szigetszerűen, erre kialakított öblökben kell telepíteni, a 
pihenőterületek kialakításakor figyelembe kell venni a kerekesszék helyigényét, mely 
90x120 cm. A burkolati vezetősávok kivitelezése csak burkolatkiosztási terv alapján 
történhet! A burkolat megválasztásakor a nagyelemes, legalább 40x40 cm méretű elemek 
előnyösebbek, a burkolat felületi egyenetlensége legfeljebb 0,5 cm lehet. Akadálymentes 
közlekedésre is alkalmas épület körüli járda ajánlott szélessége 1,50 m, mely rövidebb 
szakaszokon 1,20 m-re csökkenhet, de helyenként a kikerüléshez, irányváltáshoz 
szükséges 1,50 x 1,50 m területet biztosítani kell. A járda és egyéb közlekedési útvonal 
menetirányú lejtése az 5%-ot nem haladhatja meg, keresztirányú lejtése legfeljebb 1,5% 
lehet. A burkolatban elhelyezett víznyelő rácsok és egyéb elemek maximális lyukmérete a 
2x2 cm-t nem haladhatja meg. 
 
Megközelítés: 
 
- Bejárat: A bejárat előtti tornác és az épület padlószintje között a terv szerint szintkülönbség 
nincs, a bejárati ajtó küszöbmentes kialakításban tervezett. A terven feltüntetett 150/240 cm 
névleges méretű ajtó esetében a szükséges 90 cm szabad belméret biztosítható. Az ajtók 
színválasztásakor ügyelni kell arra, hogy az ajtókeretek színe a háttérhez képest 
kontrasztos, jól elkülönülő, az ajtó könnyen észrevehető legyen. A kezelőeszközök 
(kilincsek, csengő, stb.) elhelyezési magassága 90-110 cm között, jól látható színben 
történjen. A bejárat előtt szükség esetén lábtörlőrács kerül elhelyezésre, padlóba 
süllyesztve, max 2x2 cm lyukmérettel. A bejáratnál az akadálymentesség nemzetközi jelét 
jól látható méretben és színben el kell helyezni. Kijáratok menekülési útvonalon: A kijelölt 
menekülési útvonalakon az akadálymentes közlekedés feltételei megoldottak. A terven 
150/240 cm névleges méretű ajtó került betervezésre. 
 
1.1.5. jogszabályban előírtak szerint az építménybe betervezett építési termékekre 
vonatkozó teljesítmény-jellemző meghatározások: 
 
 
 



Porotherm 30 NF 
 
Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes 
elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű kézi 
falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 30 K nútféderes 
kézi falazóblokk, 300x250x238 mm. 

Méretek (h:sz:m) (cm) 25 x 30 x 23,8 

Nyomószilárdság (N/mm²) 11 

Súlyozott laboratóriumi léghang-
gátlási szám Rw (dB) 

42 (Két oldalon vakolt falra) 

Tömeg (kg/db) 13,4 (névleges elemtömeg) 

Anyagszükséglet (db/m²) 16 

Rakatnorma (db/raklap) 80 

Kötőanyag igény 30,40 kg/m2 (Tájékoztató adat, habarcsok 
esetén száraz állapotra vonatkozóan) 

Bruttó száraztestsűrűség (kg/m³) 750 

Egyenértékű hővezetési tényező 
(W/mK) 

0,17 (vakolatlan (habarcs=TM/M3) falazatra) 

Páradiffúziós ellenállási szám 5/10 



Tűzállósági határérték (óra) (EC alapján( (2 x 1 cm mész-cement vakolattal) 
EI 240, REI 240, REI-M 90 

Tűzvédelmi osztály A1 

Szabvány MSZ EN 771-1:2011 

 
 
Műanyag kültéri nyílászáró: 
 
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre 
kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület 
felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló. AGALWIN 
SMART bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC. 
 

 
 
 
 
Acéllemez belső nyílászáró: 
 
Ajtók, nyíláskeretek elhelyezése 
Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír 
rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal,0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből,                                        
Hörmann ZK beltéri ajtólapokkal. 



 
 



Megújuló energiaforrás: 
Hálózatra kapcsolt napelemes (fotovoltaikus) rendszerek Komplett napelemes 
(fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy 
polikristályos napelemes rendszer, tetőre telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből 
építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között. A 2 kWp napelemes rendszer tartalmaz Solar 
tehnika napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel 
szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. 
kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Fatech típusú túláram és túlfeszültség 
védelmet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tetőfedés: 
 
Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel, sík felületű, 45° tetőhajlásszögig TERRÁN 
Rundo ColorSystem alapcserép, Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés 
nélkül, 31-35° tetőhajlásszög között TONDACH Hornyolt egyenesvágású kerámia 
alapcserép, 21x40 cm, téglavörös. 
 
Fűtés: 
 
A Genus Premium Evo fali kazán az Ariston termékskálájának egyik legtökéletesebb 
kifejezése. A kondenzációs technológiának köszönhetően, felhasználva a füstgázok 
energiáját, egy olyan hőteljesítményt hoz létre, amely lehetővé teszi az (energia) veszteség 
megszüntetését, illetve a hagyományos kazánoknál magasabb hőteljesítmény elérését.  
A Genus Premium Evo még több szolgáltatást nyújt az innovatív technológiának 
köszönhetően, amely biztosítja, hogy automatikusan beállítsa a működést a külső 
hőmérséklet, illetve a belső szobahőmérséklet változásai alapján, biztosítva ezáltal a 
maximum 35%-os energia megtakarítást egy hagyományos, régi generációs kazánhoz 
képest. Rendelkezésre áll fűtést és használati meleg víz előállítást biztosító változatban 3 
különböző teljesítménnyel: 24-30-35 kW (zárt égéstér). Az épületben két darab 24 kW-os 
kazán kerül elhelyezésre. 
 

 A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem 
került sor. 

 
 Az épület tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény Étv. 31. § (2) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek. 
 

 A tervezett építési célú termékek, ill. műszaki megoldások megfelelőségi igazolással 
rendelkeznek, illetve megfelelnek a vonatkozó műszaki specifikációban foglalt 
követelményeknek. Általános előírástól eltérő, külön jogszabályban meghatározott 
eset nem merült fel. 
 

 Az építési tevékenységgel érintett építmény nem tartalmaz azbesztet. 
 

A tervezés során  az OTÉK előírásai  az állékonyságra, a szilárdságra, a higiéniára, az 
egészség és környezet védelmére, a használati biztonságra, a zaj és a rezgés elleni 
védelemre, az energiatakarékosságra, és a hő elleni védelemre, valamint az élet-és 
vagyonvédelemre vonatkozó releváns szabványok előírásai betartásra kerültek, illetve 
azokkal legalább egyenértékű megoldások kerültek  alkalmazásra. 
 
1.1.6. építmény bontása esetén az építmény által tartalmazott azbeszt bontásának 
és kezelésének módját, a bontási technológia leírását: 
 
A bontási munkát csak az épület megüresedése után szabad megkezdeni és fordított 
építési sorrendben kell haladni! 
 
A bontás minden egyes műveletét kézzel kell végezni, felelős műszaki vezető 
jelenlétében. 



A bontást a helyiség teljes kiürítése, valamint a villanyhálózatról történő kikapcsolás után 
megfelelő szakmai vezetés mellett folyamatosan kell végezni, a baleseti óvórendszabályok 
betartása mellett. 
A bontást fedőanyag leszedésével kell kezdeni. 
A fa szerkezetű ajtókat és ablakokat el kell távolítani a fal bontása előtt. 
Ezt követően a tetőszerkezet, valamint a meglévő fagerendák bontása következhet. 
Az elbontott faanyagot nagyobb zaj nélkül, rázkódásmentesen kell a terepszintre lejuttatni. 
Munkavégzés közben a területet a szükséges nagyságban kell korlátozni! 
A tetőszerkezet és födém bontása után következhet a tartó oszlopok bontása. 
A falat csak szakaszosan lehet bontani, dönteni szigorúan tilos! 
A bontás során be kell tartani az előírás szerinti baleseti és munkavédelmi előírásokat. 
A munka befejeztével az építési törmeléket a bontás helyéről el kell szállítani a 
Polgármesteri Hivatal által kijelölt helyre. 
A bontás során ügyelni kell a szomszédos ingatlanokra! 
Bontási munka sorrendje: 
1. Munkaterület körülzárása ideiglenes kerítéssel. Különös figyelemmel kell eljárni az 
oldalhatár felőli épület irányában 
2. Közművek lekötése (közműgazdák közreműködésével). 
3. Héjalás bontása. (csúszda használata a cserepek leszedésének a segítségére) 
4. Fedélszék bontása. 
5. Felmenő szerkezetek, nyíláskiváltások, nyílászárók bontása. 
6. Alapozás bontása. 
 
Bontás részletezése: 
 
A bontást lehetőleg folyamatos munkavégzéssel kell végrehajtani. A munkahézagokat 
egy-egy szerkezeti rész bontásának befejezését követően lehet beiktatni. A bontott, de 
további hasznosításra alkalmas építőanyagokat deponálni kell. A kibontott faanyagokat 
szegteleníteni kell, azokat új épületbe beépíteni nem szabad. Fűtési célra felhasználhatók. 
Különös figyelmet kell fordítani a kéménypillér és szerkezeti falak bontására. A szerkezeti 
falak felülről lefelé bontandók. Döntésük szigorúan tilos! 
 
A lebontott elemeket csúszdán kell a földre juttatni. 
 A szerkezeti falak bontása utca felől csőállványról, a többi szakaszon nagy állványról 
(nagybak) történik. A törmelék elszállítása  a porképződés megakadályozása céljából vagy 
esős időben történik, vagy rakodáskor locsolással kell védekezni. 
 
1.1.7. a tervezett építési tevékenységhez előírt és az építmény rendeltetésszerű és 
biztonságos használathoz szükséges közművesítettséget, a közművesítés 
megoldását: 
 
A tervezés helyszíne 4327 Pócspetri, Iskola u 11. 137 hrsz 
Az érintett telken az épület szabadon álló beépítéssel van elhelyezve.  
Az utcában az alábbi közművezeték állnak rendelkezésre: Villany, víz, gáz, szennyvíz 
 
 
1.1.8. az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldásnak az OTÉK 50. § (3) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelőségét: 
 



 Az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó 
jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak. 
 

 A tervezés során a településrendezési terv előírásait betartottuk, igazodva a meglévő 
és nem változtatható adottságokhoz. 

 
 A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem 

került sor. 
 

 Az épület tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény Étv. 31. § (2) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek. 
 

 A dokumentáció egyeztetése a jogszabályban előírt szakhatóságokkal az 
államigazgatási eljárás keretében fog megtörténni. Az érvényben lévő 
jogszabályoknak megfelelő követelmények teljesítését a műszaki leírás tartalmazza. 
 

 A tervezett építési célú termékek, ill. műszaki megoldások megfelelőségi igazolással 
rendelkeznek, illetve megfelelnek a vonatkozó műszaki specifikációban foglalt 
követelményeknek. Általános előírástól eltérő, külön jogszabályban meghatározott 
eset nem merült fel. 
 

 Az építési tevékenységgel érintett építmény nem tartalmaz azbesztet. 
 

 Az épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek, a külön jogszabályi 
előírások szerint elkészített, ezt igazoló energetikai számítást a dokumentáció 
tartalmazza.  
 

 Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztunk a hatások (terhek) és az 
ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen 
alkalmaztuk. 
 

 A tervezés során  az OTÉK előírásai  az állékonyságra, a szilárdságra, a higiéniára, 
az egészség és környezet védelmére, a használati biztonságra, a zaj és a rezgés 
elleni védelemre, az energiatakarékosságra, és a hő elleni védelemre, valamint az 
élet-és vagyonvédelemre vonatkozó releváns szabványok előírásai betartásra 
kerültek, illetve azokkal legalább egyenértékű megoldások kerültek  alkalmazásra. 

 
1.1.9. az érintett közműszolgáltatókkal történt egyeztetésre vonatkozó 
információkat. 
 
Villany: A közműszolgáltatóval egyeztetésre került, kapacitásbővítésre nincs szükség. 
Víz: A közműszolgáltatóval egyeztetésre került, kapacitásbővítésre nincs szükség 
Gáz: A közműszolgáltatóval egyeztetésre került, kapacitásbővítésre nincs szükség 
Szennyvíz: A közműszolgáltatóval egyeztetésre került, kapacitásbővítésre nincs szükség 
 
1.2. Gépészeti műszaki leírás 
1.2.1. Tartalmazza a vízellátási, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetési, gázellátási és 
égéstermék elvezetési; fűtési és hűtési, valamint légtechnikai rendszerek bemutatását, 
illetve összefoglalását, a szakági igényekkel együtt. 



1.2.2. Bemutatja az építmény általános gépészeti kialakítását, kitérve a jogszabályi 
előírások megfelelőségére. 
 
Hőtechnikai leírás: 
Az épület hőszigetelését a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak figyelembe vételével 
terveztük meg.  
 
Gázellátás: 
Az épület gázellátása biztosított.  
 
Fűtés: 
Gázüzemű kombinált fűtő és vízmelegítő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali 
bekötése,földgázra vagy PB gázra. Az Ariston Genus Premium Evo fali kazán a 
kondenzációs technológiának köszönhetően, felhasználva a füstgázok energiáját, egy olyan 
hőteljesítményt hoz létre, amely lehetővé teszi az (energia) veszteség megszüntetését, 
illetve a hagyományos kazánoknál magasabb hőteljesítmény elérését. Fűtést és használati 
meleg víz előállítást biztosító változatban két darab 24 kW-os kazán kerül elhelyezésre. 
 
Vízellátás – csatornázás: 
Meglévő vízhálózatra csatlakoztatva van a terület. 
A szennyvizet szennyvízhálózatra csatlakoztatjuk. 
Szerelés után nyomáspróbát és a hálózat fertőtlenítését és öblítését el kell végezni. 
 
Szellőztetés: 
Nyílászárók segítségével a természetes szellőztetés meg van oldva. A mosdóban egy 
mennyezeti  szellőzőt helyezünk el. klima  
 
1.3. Technológiai leírás, Az engedélyezéshez szükséges mértékben bemutatja az 
építménybe telepítendő technológiákat. 
 
Nem releváns a felújítás során 

 
1.4. Belsőépítészeti leírás szükség szerint, Tartalmazza az építmény belső tereinek 
berendezésére, anyag- és színvilágára vonatkozó leírórészeket. 
Nem releváns 
 
1.5. Rétegrendi kimutatás; Meghatározza az összes egymástól eltérő vízszintes és 
függőleges rétegfelépítést. 
 

Kerámia padló 
kellősítés 
aljzatbeton 8 cm 
technológiai szigetelés 
szerelőbeton 8 cm 
kavicságy 15 cm 
termett talaj 

deszka borítás 
ISOLYTH szigetelés 
fa gerenda 
ellenléc 
technológiai szigetlés 
gipszkarton mennyezet 

TERRÁN Rundo ColorSystem alapcserép cseréptartó 
léc 
ellenléc 
szarufa 7,5*15 

Külső BAUMIT vakolat 
10 cm NIKECELL szigetelés 
Tégla falazat 
belső vakolat 

 



1.6. Helyiségkimutatás; Meg kell nevezni az egyes helyiségek rendeltetését 
(elnevezését), alapterületét. 

 
 



1.7. Alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzése az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott 
esetekben és annak 4. melléklete szerint. 
 
 
1.8. Környezetvédelmi, környezeti és kertépítészeti leírás  
 
Jogszabályban előírt esetekben tartalmazza a környezet ismertetését, a különböző funkciók 
és az általános telepítés előírásait, a kertkialakítás koncepcióját, a megvédendő és új 
növényzet bemutatását, a választott anyagok és növényzet leírását, és fakivágás esetén a 
fapótlás meghatározását, a tervezett építmény környezetre gyakorolt hatásait 
(levegőtisztaság-védelem, víz- és földvédelem, hulladékgazdálkodás, zaj- és 
rezgésvédelem, élővilág és természetvédelem, fényszennyezés) a vonatkozó ágazati 
jogszabályok előírásai szerint. 
 
I. A KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK: 
 
A kivitelezést végző vállalat saját hatáskörében kialakított általános munkavédelmi és 
balesetelhárítási előírásokat köteles betartani.  
A kivitelezési tevékenység során az alábbi jogszabályok, szabványok munkavédelmi- tűz- és 
munkaegészségügyi, illetve környezetvédelmi előírásait kell betartani: 
 
1993. évi XCIII. törvény – a munkavédelemről, valamint a   végrehajtásáról szóló 5/1993. 
(XII.26.) MüM rendelet; 
1996. évi XXXI. törvény – a tűz elleni védekezésről 
102/1996. (VII.12.) Korm.rendelet – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos   tevékenységről 
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet – az építés-bontás hulladékkezelésének részletes 
szabályairól 
a módosított 31/1995. (VII.25.) IKM rendelet – VAS ÉS FÉMIPARI SZERELÉSI BIZTONSÁGI 
SZABÁLYZAT– ról 
a módosított 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet – az EMELŐGÉP BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT-ról 
 
* MSZ 13010-1:1979  Építési állványelemek  
* MSZ 15105:1965   Építőipari földmunka  
* MSZ 20163:1985.  Építési állványelemek munkavédelmi követelményei  
* MSZ 04-900:1993.  Építőipari munkák általános biztonságtechnikai  
     követelményei  
* MSZ 04-901:1993  Építőipari munkák, dúcolások és alapozások  
* MSZ 04-902:1983.  Épületszerelési munkák 
* MSZ 04-903:1983.  Kőműves munkák  
* MSZO4-904:1983.  Beton és vasbeton munkák 
* MSZ 04-965:1984.  Építőipari gépek telepítési követelményei  
* MSZ EN 60439-4:1995. Felvonulási helyszínek berendezéseinek egyedi  
     követelményei 
* MSZ 2364-704:2002. Felvonulási területek villamos berendezései 
 
* Az 1993. évi XCIII. Törvény 11. § - a értelmében: „Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül 
a nemzeti szabványosításról szóló jogszabály figyelembevételével a munkavédelmi tartalmú 
nemzeti szabvány annyiban, hogy a magyar nyelvű nemzeti szabványtól különböző megoldás 
esetén a munkáltató köteles – vitás esetben – annak bizonyítására, hogy az általa alkalmazott 
megoldás munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt 
követelménnyel, megoldással.” 
 



További előírások: 
 
-  A kivitelezést kizárólag felelős műszaki vezető irányítása mellett szabad  
  végezni!  
- A kivitelezést a lehető legnagyobb körültekintéssel kell végezni. 
- Az újra nem használható, inert, illetve veszélyes hulladéknak minősülő  anyagok 

szabályszerű elhelyezéséről a bontást végző kivitelezőnek kell  gondoskodnia.  
- Az alkalmazott építési technológiák közül azokat kell előnyben részesíteni, amelyek a 

környezetet megóvják a jelentősebb talaj-, porszennyeződéstől a zaj-, és rezgésterheléstől. 
 
II. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK:  
 
-  A munkahely határain idegenek számára belépést tiltó táblát kell elhelyezni. Olyan területen, 

ahol az építési munkahely mellett rendszeres közlekedés folyik, a munkahelyet korlátokkal, 
vagy más módon kell elkeríteni és illetéktelenek bejutását az építési területre meg kell 
akadályozni.  
A felelős műszaki vezető határozza meg azokat a területeket, ahová a fokozott veszéllyel 
járó tevékenység idején csak az oda beosztottak léphetnek be. 

 
-  Az építési törmelék folyamatos elszállításáról gondoskodni kell. 
 
- A művezetők állandóan figyelemmel kísérik, hogy a kivitelezés megfelel-e a terv feltételeinek. 

Ha eltérés mutatkozik, azonnal jeleznie kell azt az épület tervezőjének, és utasítást kell kérnie 
tőle.  

 
-  A magasból való leesés ellen védelmet elsősorban a munkahely megfelelő kialakításával, 

biztonságot nyújtó berendezéssel (állványokkal) és védőeszközökkel, (korlát, védőháló, 
lefedés stb.) kell biztosítani. Ha erre nincs mód, a dolgozót biztonsági övvel, illetve biztonsági 
hevederzárral kell ellátni, és a kötéIzetet méretezett teherbíró szerkezethez kell kötni. 

 
- Ha a tárgyak esése által veszélyeztetett zónájába közlekedési útvonal esik, akkor 

forgalomterelésseI, a veszélyeztetés időtartamára forgalomkorlátozással, az építés közbeni 
leeshető tárgy legnagyobb ütőmunkájára méretezett védőállvánnyal, védőtetővel kell a jármű 
és gyalogos forgalom biztonságáról gondoskodni.  

 
- Kivitelezési munkát csak olyan kivitelező végezhet, amely a tervezett épülettel azonos 

szerkezetű és méretű építésére is jogosult.  
 

- Az építési-bontási munkák irányításával felelős vezetőt kell megbízni. Az építés-bontás ideje 
alatt a felelős vezetőnek a helyszínen kell tartózkodnia. A bontást végző dolgozókkal az 
alkalmazott bontási technológiát a soron következő munkák balesetveszélyeit és azok 
megelőzésének módját ismertetni kell.  

- A dolgozókat, a munka jellegétől függően, egyéni védőeszközzel kell ellátni, ha a kollektív 
védelem nem biztosítható. A szükséges egyéni védőeszközöket kockázatértékelés alapján 
kell kiválasztani.  

 
- Az áramütés elleni védelem céljára a villamos felvonulási fogyasztói hálózat kiindulási 

pontján megfelelő teljesítményű és érzékenységű áramvédő kapcsolót kell alkalmazni.  
Fokozottan veszélyes munkatérben, tevékenységnél (nedves, vizes, magas hőmérsékletű, 
vezetőképes felületek, villamos berendezés mechanikai sérülésének lehetősége, stb.) az 
érintés elleni védelem módját külön kell meghatározni és alkalmazni.   
 
 
 

 



III. EMELŐGÉPEK ÜZEMELTETÉSE:  
 

Az emelés megkezdése előtt az emelőgép kezeIője és irányítója köteles meggyőződni arról, 
hogy az emelési művelet nem veszélyezteti-e az ott lévő személyek, vagy berendezések 
biztonságát. 
Terjedelmes méretű szerkezetek emelésére, „kettős emelés” elvégzésére 
EMELÉSTECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS-t kell készíteni (emelés veszélymentes 
üzemmódban). 

  Biztosítani kell, hogy a felemelt teher alatt, és a veszélyeztetett területen az emelés közben 
senki ne tartózkodjon.  

 Az emelési tevékenységet szüneteltetni kell, ha a szélsebesség az emelőgépre előírt 
határértéket meghaladja, vagy a teher felemelt helyzetben biztonságosan nem mozgatható! 

 
IV. A HEGESZTÉSI, NYÍLT LÁNGGAL VÉGZETT MUNKÁK BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAI:  
 

A hegesztés helyén, az esetleg keletkező tűz oltására megfelelő oltóanyagot és tűzoltó-
készülékeket kell elhelyezni.  
A hegesztés befejezése után át kelI vizsgálni a környezetet, hogy nincs-e Iappangó tűz, vagy 
nem került-e izzó részecske olyan helyre, ahol az később tüzet okozhat. Hegesztési munkát 
csak vizsgáztatott dolgozók végezhetnek, olyanok, akik a hegesztő-berendezés biztonságos 
kezeléséhez szükséges ismereteket elsajátították.  
Csak olyan hegesztő berendezéseket és tartozékokat szabad használni, melyek megfelelnek 
a vonatkozó rendeletek és szabványok előírásainak.  
 
A hegesztés, nyílt lánggal végzendő tevékenység megkezdése előtt „ALKALOMSZERŰ 
TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ENGEDÉLYE” engedélyt kell kiadnia a 
munkahely felelős műszaki vezetőjének. 
Nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munkánál a környezet felhevülésének, 
meggyulladásának, égésének megelőzéséről gondoskodni kell! 
  

V. SZEMÉLYI VÉDELEM BIZTOSÍTÁSA:  
 

A munkaterületen dolgozó munkásokat előzőleg munkavédelmi, tűzvédelmi oktatásban kell 
részesíteni, a munkahely, tevékenység sajátos veszélyforrásairól és az ellenük való 
védekezésről, gondoskodni kell rendszeres ellenőrzéssel ezek betartásáról. Az oktatásnak 
ki kell terjednie a nem várt, rendkívüli események bekövetkezésekor teendők 
cselekedetekre, magatartásra, a szükséges megelőző, mentési tevékenységre. 
A balesetek megelőzésére, hatásuk csökkentése érdekében a munkavállalók számára 
biztosított egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatát rendszeresen ellenőrizni kell 
a személyi védőeszközök használatát az alkalmazott kollektív védőeszközökkel 
összhangban kiegészítő védelemként kell biztosítani.  
Amennyi valamely tevékenység, munkafolyamat során a dolgozókat - a kollektív védelem 
adott szintje mellett - a veszélyes és, vagy ártalmas termelési tényezők hatása fenyegeti, ez 
ellen megfelelő személyi védőeszköz használatával kell védekezni.  
Az alkalmazott kollektív és személyi védőeszközök feleljenek meg a vonatkozó szabvány 
követelményeinek. 
Ha valamely munkafolyamatnál kollektív (csoportos) védelem kialakítására nincs lehetőség 
és a munkát végző dolgozókat többféle ártalom érheti, minden egyes ártalomra, iIIetve az 
ártalmaktól együttesen védő, kombinált személyi yédőeszközt kell biztosítani.  
Az adott munkahelyen indokoltan tartózkodó, de a munkavégzésben közvetlenül részt nem 
vevő személyeket (pl. ellenőrzést végzők, látogatók) a tevékenység jellegének a 
veszélyeztetettség mértékének, illetőleg a közegészségügyi érdekeknek megfelelően 
személyi védőeszközökkel munkáltatójuk látja el – ha ilyen nincs, akkor a látogatás idejére a 
veszélyes tevékenységet fel kell függeszteni!  



Gondoskodni kell arról, hogy munkavégzés helyszínén mindvégig hiánytalanul álljon 
rendelkezésre az elsősegélynyújtó egységdoboz.  

 
VI. MUNKAESZKÖZÖK, MUNKAGÉPEK BIZTONSÁGA 
 

A munkaeszközöket a használati utasításban leírtak szerint rendeltetésszerűen kell kezelni, 
alkalmazni. 
Állványokat a vonatkozó Biztonsági Szabályzat előírásának megfelelően – ha azok az előírt 
paramétertől eltérnek, illetve nem termékszabvány szerinti elemekből készülnek, vagy 
különleges állványok szerkezeti vázlat, illetve általános szerkezeti dokumentáció alapján kell 
megépíteni. 
Alátámasztások, dúcolások, megtámasztások csak a megtervezett kivitelben készíthetők! 
Előzőektől eltérni csak a tervező hozzájárulásával lehet. Kibontásuk, eltávolításuk a tervező, 
műszaki ellenőr, illetve a felelős műszaki vezető engedélye alapján történhet – az előírt 
módon és sorrendben. 
Munkagépeket működtetni, telepíteni csak olyan munkakörnyezetben és  
teherbíró felületen lehet, ahol a munkagép állékonysága biztosított, nem veszélyezteti a 
munkagépet, kezelő és kiszolgáló személyzetét omlás, elsüllyedés, feldőlés, eső tárgy, 
ütközés, áramütés. 
Kedvezőtlen időjárási körülményeket követően (szélvihar, tartós esőzés,  
fagy, stb.) a munkaeszköz, munkagép csak akkor vehető ismét használatba, működtethető, 
ha biztonságos állapotáról a munkahelyi vezető, kezelője meggyőződött. 

 
VII. ANYAGTÁROLÁS, ANYAGMOZGATÁS 
 

Törekedni kell a 15 kg súlyt meghaladó tárgyak, anyagok segédeszközzel történő 
mozgatására. 

 
A csoportos, illetve gépi anyagmozgatás céljára biztonságos munkateret kell kialakítani, 
szükség szerint ezt a teret figyelmeztető jelzésekkel, korláttal kell elhatárolni. 

 
A járműves anyagmozgatás útvonala kellő teherbírású és méretű kell hogy legyen.  

 
 Anyagokat (ideiglenesen is) úgy kell tárolni, hogy:  
 

o halmazok, rakatok állékony legyen 
o a tárolás helyéről biztonságosan elszállítható legyen, 
o állapotuk ne károsodjon, ne lépjenek kölcsönhatásba más anyagokkal 
o kezelésük, mozgatásuk ne jelentsen veszélyt a vele munkát végző és a 

környezetében tartózkodó személyekre 
 
VIII. KOLLEKTÍV ÉS SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖK:  

A munka biztonságának céljából a veszélyes és/ vagy ártalmas termelési tényezők 
hatásának megelőzése, kizárása, csökkentése érdekében az alábbi védőintézkedéseket kell 
alkalmazni: 

o tervezési- építészeti -Iétesítési megoldások,  
o a termelő berendezés kialakítása,  
o a termelési folyamat szervezése, 
o kollektív védőeszközök alkalmazása,  
o személyi védőeszközök használata.  

A kivitelezési tevékenységre vonatkozó BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV 
előírásait be kell tartani és a munkahelyi vezetőnek rendszeres ellenőrzése során be kell 
tartatni. 
 

A TERV szükséges és indokolt változtatását a biztonsági koordinátorra egyeztetni kell! 



TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

A dokumentáció a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. 

évi XXXI. tv. 21.§-a, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 

az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5.sz. melléklete és az 

54/2014. (XII.5) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírásai szerint 

készült. 

 

OTSZ 2. §. (4): „meglévő építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése, 
helyreállítása, felújítása, rendeltetésének módosítása esetén az átalakítás mértékének, körének és 
az építmény, építményrész tűzvédelmi helyzetét befolyásoló hatásainak figyelembevételével kell e 
rendeletet alkalmazni.” 

 
I. Alapadatok:  
 
Orvosi rendelő átalakítása-felújítása. 
   

1. Az építmény rendeltetése: Orvosi rendelő 
2. Alapterület: 286,19 m2  
3. Szintek száma : 1 
4. Kockázati egységek meghatározása és kockázati osztályba sorolás: 
 

KOCKÁZATI MÁTRIX NAK AK KK MK 

A kockázati egység legfelső építményszintjének 
szintmagassága, a legmagasabb emberi tartózkodásra 
szolgáló járófelület magassága: + 0,00 méter 

NAK    

A kockázati egység legalsó építményszintjének 
szintmagassága: +0,00 méter 

NAK    

A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű 
helyiségének befogadó-képessége: 

max 40 fő 

NAK    

A kockázati egységben tartózkodók menekülési 
képessége : önállóan menekülnek 

NAK    

Az építmény rendeltetése: Orvosi rendelő NAK    

 

A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű helyiségének befogadóképesség számítása  

az OTSZ 52.§ (4) bekezdése szerint.  

 

A helyiség befogadóképességét az alábbi létszámadatok közül a nagyobb létszám jelenti: 

a) tervezői, üzemeltetői adatszolgáltatás szerinti, kiüríthető létszám, 

b) a 7. mellékletben foglalt 2. táblázat szerinti fajlagos értékkel számított, kiüríthető létszám. 

 

Üzemeltetői adatszolgáltatás alapján a legnagyobb befogadóképességű helyiség 
befogadóképessége 40 fő 
 

A kockázati egységek meghatározásánál az OTSZ 10. § (4) bekezdésében foglaltakat vettem 
figyelembe, mely szerint:  

 

A kockázati egység részét képezheti: 

a) Rendelő; b) Váró; c) Konzultációs helyiség 



Az épület egy kockázati egységet alkot melynek kockázati osztálya NAK. (Nagyon Alacsony 

Kockázat)  

 

Az OTSZ. 12.§ (3) bekezdése szerint az épület mértékadó kockázati osztálya: NAK 

 

V. Tűztávolság:  
 
A tervezett épület mellett NAK kockázati osztályú épület (családi ház és polgármesteri hivatal) 
van.  
 
    1. táblázat, a Tűztávolság alcímhez 

  A B C D D 

1 Az épület mértékadó 
kockázati osztálya 

A és B épületek közötti tűztávolság (m), ha B épület 
mértékadó kockázati osztálya 

2 NAK AK KK MK 

3 NAK 3 5 6 7 

4 AK 5 6 7 8 

5 KK 6 7 8 9 

6 MK 7 8 9 10 

 
Az előírt tűztávolság az OTSZ 3. melléklet 1. táblázata szerint: 8 m. Az előírt tűztávolság megtartásra 
kerül. 
 
VI. Tűzszakasz:  
 
Az építmény összesített alapterülete a meglévő építménnyel együtt: 286,19 m2, Az épület térfogata: 
763,58 m3 
Az OTSZ 5. melléklet 3. táblázata szerint a tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterülete az 
NAK kockázati osztályt figyelembe véve 5000 m2. Megengedett térfogata: 50000m3. Az építmény 
egy tűzszakasznak minősül.  
 
VII. Kiürítés 

A kiürítés általános követelményei 

51. § (1) Az épületeket úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén 

a) a benntartózkodó személyek 

aa) a tartózkodási helyüket képező helyiséget elégséges számú, átbocsátóképességű és 
megfelelő helyen beépített kijáraton elhagyhassák, 

ab) a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési távolságon belül menekülési 
útvonalra, biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe juthassanak, 

 

52. § (1) A kiürítés irányát, a menekülési útvonalak vonalvezetését, a menekülési útvonal méreteit 

a) a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint vagy 

b) számítással kell megtervezni. 

(2) A menekülési útvonal, a biztonságos tér és az átmeneti védett tér elérési távolságának és a 
menekülési útvonalnak megengedett legnagyobb hosszúságát a 7. mellékletben foglalt 1. táblázat 
tartalmazza. 

 

1. táblázat, A kiürítés általános követelményei alcímhez 



  A B C D E 

1   a megengedett legnagyobb 
útvonalhossz (m), ha a 

kiürítendő kockázati egység 
kockázati osztálya 

2 NAK AK KK MK 

3 Menekülési út elérési távolsága 

30 45 45 30 4 Átmeneti védett tér és biztonságos tér elérési távolsága 
menekülési útvonal nélkül 

5 Menekülési út elérési távolsága, valamint átmeneti védett tér 
és biztonságos tér elérési távolsága menekülési útvonal 
nélkül abban az esetben, ha a helyiség belmagassága 4 

méternél nagyobb, beépített tűzjelző berendezéssel ellátott 
és hő és füst elleni védelme biztosított  

45 60 60 30 

6 Menekülési útvonal megengedett legnagyobb hossza 200 300 300 200 

7 Menekülésben korlátozott személyek részére szolgáló 
átmeneti védett tér elérési távolsága menekülési útvonalon 

keresztül, a menekülési útvonalba lépés helyétől mérve 
40 

 

 

OTSZ 4.§.(2) bekezdésének 75. pontja szerint: kiürítés első szakasza: a menekülés azon része, 
amely a tartózkodási helytől a menekülési útvonal eléréséig vagy – ha az menekülési útvonal 
igénybevétele nélkül biztosítható -  az átmeneti védett térbe vagy a biztonságos térbe jutásig 
tart 
 
Az épületben „menekülési útvonal” nincs, nem is szükséges kialakítani, mivel a biztonságos tér 
eléréséhez szüksége útvonal az épület bármely részéről kevesebb mint 30 méter (OTSZ 7. mell. 1 
táblázat. 4. sor) 

1. A rendelő hosszúsága: 25,49 méter  < 30 méter MEGFELELŐ 

 
Az OTSZ 7. melléklet 1. táblázata szerint a biztonságos tér elérési távolsága 30 méter lehet. Az 
építmény bármely pontjáról kisebb távolságon belül elérhető a biztonságos tér (kültér)  

(23. pont : biztonságos térbe jutás: az építmény elhagyása a szabadba vezető kijáraton vagy 
kültéri útvonalon keresztül a terepcsatlakozás szintjére) 

 
3. táblázat, A kiürítés általános követelményei alcímhez 

 

  A B C 

1 menekülő 
létszám (fő) 

menekülési útvonal, lépcsőkar 
legkisebb szabad szélessége (m) 

menekülési útvonalon beépített ajtó legkisebb 
szabad belmérete (m) 

2 0-50  
1,2 

0,9 

3 51-100 1,2 vagy 2 db 0,9 

4 101 1,2 + minden további megkezdett 
100 főre további 0,6  

minden megkezdett 50 főre 0,6 és egyetlen ajtó 
szabad belmérete sem lehet kisebb 0,9 méternél 

 



Ajtó esetében a 4. pont szerint : 0,9 méter az előírt legkisebb szabad belméret. A figyelembe vett 
ajtóknak 1,00 m a szabad belmérete  

Minden kijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett 
elhelyezett, az ajtóra mutató biztonsági jellel kell megjelölni. A menekülési útirányt jelölő biztonsági 
jelet tilos az ajtóra szerelni, mivel az ajtó nyitott állapotában a jel nem látható, így a meneküléshez 
szükséges információ eltűnik.  

 

 
 

 

VIII. Tűzoltósági beavatkozási feltételek  
 

1. Oltóvíz szükséglet : a mértékadó tűzszakasz nagysága: 286,19 m2. A szükséges oltóvíz-
intenzitás 1200 liter/perc, melyet – figyelembe véve a mértékadó kockázati osztályt - legalább másfél  
órán keresztül kell biztosítani. 
A szükséges oltóvíz az épülettől 100 méteren belüli tűzcsap(ok)ról  vagy oltóvíz tározóról vagy a 
kettő kombinációjával biztosítható. 
A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett 
legalább 2,75 méter közlekedési út szabadon maradjon. 
 
A vízszerzési helyet úgy kell kiépíteni, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető és az 
oltóvíz – a vízállástól függetlenül – mindig akadálytalanul kiemelhető legyen. 
 
A vízkivételi hely tényleges műszaki megoldását, a gépjárművek felállási helyét az illetékes 
katasztrófavédelmi kirendeltséggel egyeztetve, a meglévő gépjárműfecskendők teljesítményét, a 
földrajzi környezetet is figyelembe véve a kiviteli tervdokumentációban kell rögzíteni. Az egyeztetett 
és a tűzvédelmi szakhatóság által elfogadott előírások szerinti kialakítást a tűzvédelmi 
szakhatóság a használatbavételi eljáráson fogja vizsgálni.  
 
2. Tűzoltó készülékek :  
 
 

 az épületben 11 oltóanyagegység-mennyiségű - MSZ EN 3-7 szabvány  szerinti, ABC típusú 
tűzoltó készüléket kell elhelyezni. (2 db 6 oltóanyag egységű 21A 113B tűzosztályú 6 kg-os 
porral oltó) 

 A tűzoltó készülékeket az ábra szerinti biztonsági jellel meg kell jelölni. A biztonsági jelet a 
készülék felett legalább 1,8 méteres magasságban és legfeljebb 2,5 méteres magasságban 
kell elhelyezni, úgy, hogy az könnyen felismerhető legyen. 

 



 
 

 
3. Az épület megközelíthetősége :  
 

Az OTSZ 65. §-a szerinti tűzoltási felvonulási területet és útvonalat nem kell 

kialakítani. 

Az épület az ingatlan belső útjairól az év minden időszakában jól megközelíthető. 
 

VIII. Épületgépészet 

 

Villamos berendezések 
 

Az építmény minden, központi normál és biztonsági tápforrásról táplált villamos berendezését, 
valamint a központi szünetmentes energiaforrásokat úgy kell kialakítani, hogy az építmény egésze 
egy helyről lekapcsolható legyen. Az építményrészek külön lekapcsolásának szükségességét és 
kialakítását a tűzvédelmi szakhatósággal kell egyeztetni. 
A tűzeseti lekapcsolást úgy kell kialakítani, hogy a tűzeseti beavatkozás során a tűzeseti fogyasztók 
csoportjai külön legyenek lekapcsolhatók, működtetésük az egyéb áramkörök lekapcsolása esetén 
is biztosítható legyen. 
A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek 
rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell. 
 
A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell. 
 

Villámvédelmi berendezés 
 

Meglévő villámvédelmi rendszer kerül felújításra. 
 
Villámvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) 
tervezői névjegyzékében szereplő építményvillamossági tervezési szakterületen jogosultsággal 
rendelkező építészeti-műszaki tervező (a továbbiakban: villamos tervező) jogosult, aki az MMK által 
jóváhagyott oktatási tematika szerinti villámvédelmi tervezői vizsgával rendelkezik, vagy szakmai 
gyakorlata és képzettsége alapján az MMK-tól megkapta az építményvillamossági tervezési 
szakterületre vonatkozó különösen gyakorlott címet. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelményekkel a villámvédelmi berendezés 
kivitelezésének ellenőrzéséért felelős építési műszaki ellenőrnek is rendelkeznie kell. 
 

Hő és füst elleni védelem 
 



Az OTSZ 88.§ (1) bekezdése szerint hő és füstelvezetést nem kell létesíteni. 
 
IX. Tűzjelzés :  
 

A létesítményből telefonon történik.  
 

OTSZ 154. § (1) Beépített tűzjelző berendezést, beépített tűzoltó berendezést kell létesíteni a) a 14. 
mellékletben foglalt táblázatban meghatározott esetekben vagy 

 

b) ahol azt a fennálló veszélyhelyzetre, az építmény nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy 
adatvédelmi jellegére, az építményben tartózkodók biztonságára, a tűzoltóság vonulási távolságára, 
valamint a létfontosságú rendszerelem védelmére tekintettel a tűzvédelmi hatóság előírja. 

 

 Az épület NAK kockázati osztályba sorolt, illetve nincs erőművi kapcsolóhelyiség és 120kV-
os vagy annál nagyobb transzformátor. Beépített tűzjelző rendszert nem kell létesíteni 
 

A kiviteli tervek készítése során az oltóvíz biztosításának tényleges kialakításával kapcsolatosan 
egyeztetni kell az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Épületgépészeti műszaki leírás 

 

Pócspetri Község Önkormányzat (4327 Pócspetri Iskola út 13.) 

szervezet által 

4327 Pócspetri, Iskola u 11. 137 hrsz.- alatt létesítendő  

Egészségügyi Központ átalakítása-felújítása 

megvalósításához 
 

1./ Előzmények 
 

Az épület átalakítása , felújítása során a meglévő épületgépészeti rendszerek leszerelésre kerülnek 

és új a jelenlegi előírásoknak megfelelő és technikai színvonalú rendszerek kerülnek megtervezésre 

és kivitelezésre . 

 

2./ Vízellátás-csatornázás  
 

A vízellátási igények nem változnak  

Az épületrész vízellátása a meglévő közüzemi vízbeállásról biztosított.  

A használati melegvíz ellátást a tervezett tárolóval rendelkező kombi kondenzáció gázkazán 

biztosítja. A csapoknál a melegvíz vételt cirkulációs vezeték biztosítja . A cirkulációs vezeték 

végpontokon lévő csempe szelepekkel a cirkuláció hidraulikai szabályzását lehet elvégezni .  

Az egyes helyiség csoportok vízfogyasztását külön almérő biztosítja . 

Szerelésre vonatkozó előírások: 

A tervezett víz nyomóvezetékek anyaga HENCO műanyag csővezetéki rendszer, presszkötésű 

idomokkal.  

A szennyvíz elvezetése a meglévő bekötő szennyvíz csatornára lesz vezetve.  

A szennyvíz vezetékek anyaga PVC és KG-PVC lefolyócső. 

Eltakarás és hőszigetelési munkák előtt el kell végezni a víz nyomóvezetékek nyomáspróbáját. 

Nyomáspróba értéke : 5,0 bar, ideje 15 min. Nyomáspróba alatt minden kötést ellenőrizni kell.  

A szennyvízhálózat tömörségi próbáját 2,0 v.o.m. nyomáson kell elvégezni. 

A vízvezeték hálózatot szerelési munkák befejeztével fertőtleníteni kell. 

A sikeres műszaki átadás feltétele egy „akreditált” labor által kimutatott negatív vízminta. 

 

3./ Gázellátás : 
 

Az épület energiaellátása a meglévő földgáz csatlakozó vezetékről biztosítható. 

A kerítésen belül meglévő KHS-2-3,5AS szekrényes gáznyomás-szabályozó biztosítja a 28 mbar 

kisnyomású gázt.  

3.1 Gázellátási rendszer :  

A felújítás után az orvosi rendelő részére falba süllyesztett JUTEC HGR-2M-F szekrényes gázmérő 

kerül felszerelésre . . 

Gázigények: 

Meglévő-bontandó gázfogyasztó készülék: FÉG C24 

 

Tervezett, fűtést és használati meleg vizet biztosító gázfogyasztók: 24kW -os Ariston Genus 

Premium Evo fali kazánok  

Az egyidejű max. gázfogyasztás nem változik! 
Téli gázfogyasztás: 2,7 m3/h 

Nyári gázfogyasztás : 2,7 m3/h 



Éves gázfelhasználás becsült értéke : 1300 m
3

/év 

3.2/ Csővezetékek, szerelvények: 

3.2.1/ Acél anyagú csővezeték : 

- A tervezett acél csővezetéket ( falvastagság < 4,5 mm ) tompa illesztéses lánghegesztési eljárással 

lehet hegeszteni. 

- Hegesztett szerkezetek kivitelezésére az MSZ EN 287 -1 szerinti minősített hegesztő jogosult. 

Nyomás és tömörségi próba: 

 

A nyomás és tömörségi próbákat a TT 4000 B MO 2009 5.2.1 pontja szerint kell elvégezni! 

A nyomás és tömörségi próba közege levegő, vagy inert gáz. 

A szilárdsági nyomáspróba előzze meg a tömörségi nyomáspróbát. 

A mérő utáni kisnyomású belső gázhálózaton : 

A legnagyobb üzemi nyomás (MOP) 0,03 bar < 0,1 bar. Ennek megfelelően : 

A szilárdsági próbanyomás :1,0 bar túlnyomás. A megfigyelés ideje : 15 min. 

Tömörségi próbanyomás : 150 mbar túlnyomás. A megfigyelés ideje : 10 min.  

Nyomáspróbát követően a szabadon szerelt vezetékeket rozsdamentesítés után rozsdagátló alap és 

kétszeri fedőmázolással kell ellátni!  

A gázvezetékek színe épületen kívül sárga, épületen belül sárga jelzőcsíkokkal ellátott fehér színű. 

3.3./ Füstgázelvezetés, szellőzés: 

A kazán füstgáz elvezetését a kazánnal együtt szállítandó füstgázelvezető/ égési levegő bevezető 

rendszer biztosítja . A kazánok C
32 

típusú ventillátoros készülékek. A kazánok légellátása nem igényel 

a helyiség szellőzésére vonatkozó feltételeket. 

 

4./ Központi fűtés : 
 

Az épületrész homlokzati falai és födéme az energiafogyasztás mérséklése miatt hőszigetelve 

lesznek. A hőszigeteléseket követően az épület meg fog felelni a 7/2006 (2016 I.01. ) TNM rendelet 

előírásainak .  

Az épület fűtési hőigénye -15 
o

C külső hőmérséklet és a szabvány szerinti belső hőmérsékletre : 

34,9 kW 

A téli hőigények és a HMV energiaszükségletének biztosítására 2 db kondenzéciós kombi falikazán 

kerül felszerelésre.  

A tervezett radiátoros fűtési kör hőfoklépcsőjét 70/55 
o

C terveztük, mivel a fűtőtestek felületi 

hőmérséklete a 65°C-ot nem haladhatja meg. 

A tervezett hőleadók Termo Technik típusú acéllemez lapradiátorok.  

A fűtés hőmérséklet szabályozását az orvosi és a védőnői rendelőben, elhelyezett 

helyiségtermosztátok végzi. A helyiségtermosztátotokat tartalmazó helyiségekbe a 

radiátorszelepekre nem kell termosztátfejet szerelni. A többi helyiség egyedi fűtésszabályozást 

termosztatikus radiátor szelepek biztosítják. 

A fűtési csővezeték Henco típusú műanyag cső 6mm vtg. szigetelő csőhéjba szerelve. 

A fűtési rendszert nyomáspróbával kell vizsgálni. A nyomáspróba értéke : 4,0 bar. A nyomáspróba 

idejére a biztonsági szelepet és kazánt ki kell zárni a rendszerből. 

 

5./ Szellőzés: 
 

Mesterséges szellőzés készül a belsőterű helyiségek és vizes blokkok részére. A ventilátorok 

indítása világításkapcsolóval, ill. mozgásérzékelővel történik. A levegő bevezetését az ablaktokokba 

szerelt légbeeresztők biztosítják. 



A szellőzést biztosító csőventillátor és a szellőző vezeték a padlástérbe kerül elhelyezésre.  

Szellőzési rendszerek beüzemelésekor el kell végezni a tervezett légszelpek beszabályozását. 

 

6./ Érintésvédelmi előírások: 
A használati meleg víz ellátást a kombi gázkazánok biztosítják. 

A napi melegvíz igény 200 l/nap. 

 

7./ Érintésvédelmi előírások: 
A fém anyagú vezetéket be kell kötni az épület érintésvédelmi hálózatába valamint elektromosan 

szigetelő kötéseknél a vezetékeket egyenpotenciálra kell hozni! Az érintésvédelmi mérésekről 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet csatolni kell az átadási dokumentációhoz. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2017. június 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Pócspetri Község Önkormányzat (4327 Pócspetri Iskola út 13.) 

szervezet által 

 

4327 Pócspetri, Iskola u 11. 137 hrsz.- alatt létesítendő  

 

Egészségügyi Központ átalakítása-felújítása 

 

megvalósításához 

 
 

 

 

Tájékoztató adatok: 

 

Feszültség: 3x400/230 V., 50 Hz. 

Várható egyidejű teljesítmény:  7 kW. 

Érintésvédelem módja: Nullázás („TN” rendszer) áramvédő kapcsolással kiegészítve. 

Az érintésvédelmi és EPH rendszerbe be kell kötni az elosztókat, a fogyasztókat, az épületgépészeti 

fémcsőhálózatokat, valamint a nagykiterjedésű fémtárgyakat. 

 

Energiaellátás: 

 

Az épület  villamos energiaellátása az utcai 0,4 kV-os hálózatról történhet légkábellel 

fogyasztásmérőn keresztül. A fogyasztásmérés háromfázisú direktmérés.  

 

Világítások: 

 

A  lámpatestek a helyiségek funkciójának megfelelő védettségű és az ott folyó tevékenységnek 

megfelelő megvilágítási szint szerint lettek kiválasztva a tulajdonos igényeinek megfelelően. A 

világítások kapcsolása helyiségenként történik több fokozatban, kézi kapcsolással. 

A külső terület megvilágítására épületfalra  szerelt  kompaktcsöves lámpatesteket tervezünk kézi és 

automatikus kapcsolással. Az automatikus kapcsolást mozgásérzékelő fogja biztosítani. 

 

Szerelés: 

 

A villanyszerelés általában falba süllyesztett, illetve aljzatbetonba helyezett védőcsőbe húzott MR-1 

kV-os rézvezetékkel történik. A szerelés, a készülékek és a szerelvények általában IP 20 védettséggel, 

a háztartási helyiségben pedig IP54 védettséggel készülnek.  

A fogyasztásmérő szekrény CSATÁRI tip. műanyag tokozott szekrényből, a főelosztó pedig 

SCHRACK szekrényből készül, SCHRACK típusú szerelvényekkel 

 

Villámvédelem: 

 

A meglévő villámvédelmi rendszer kerül felújításra. 

A főelosztóban el kell helyezni az elektormágneses villámimpulzus elleni többlépcsős ("B" és "C" 

fokozat) túlfeszültség levezetőket. A villámvédelmi földelők ellenállása max. 10 Ohm lehet. 



 

Tűzvédelmi fejezet: 

 

Az épület  tűzvédelmi besorolása „NAK”  nagyon alacsony kockázat. Az épület teljes tűzvédelmi 

leválasztása a tervezett főelosztóban lévő  tűzvédelmi  főkapcsoló kikapcsolásával történhet, amely 

kézi kapcsolású, vagy a fogyasztásmérő szekrénynél lévő kismegszakítók kikapcsolásával. Az 

áramkörök zárlat- és túlterhelésvédelme kisautomatákkal  megoldott.  

Az érintésvédelem módja: Nullázás „TN” rendszer, áramvédő kapcsolással kiegészítve. 

Csatlakozó vezeték anyaga: NYY-1 kV. típusú földkábel. 

 

Általános előírások: 

 

A tervtől eltérni csak a Tervező beleegyezésével lehet, minden ebből eredő következményekért a 

felelősség a Kivitelezőt terheli. 

A szerelési munkák kivitelezésénél a balesetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani és már a 

munkálatok megkezdése előtt a szükséges óvintézkedéseket meg kell tenni. Az erősáramú szerelési 

munkáknál az MSZ 2364, MSZ HD 60364 és az MSZ 447 sz. szabványok előírásainak betartása 

kötelező! 

Mind a szerelési, mind a termékszabványoktól eltérni csak a Magyar Szabványügyi Hivatal előzetes 

engedélyével lehet. 

A Kivitelező köteles az egyedi gyártású termékekről minőségi bizonyítványt adni, valamint a 

vezetékrendszer megfelelő szigetelési ellenállás értékét, az érintésvédelmi és villámvédelmi 

rendszerek megfelelőségét igazoló mérési, felülvizsgálati jegyzőkönyvekkel igazolni a kivitelezett 

munka szabványosságát. 


