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TARTALOMJEGYZÉK 
 

RINKERT KFT.(4600 Kisvárda, Dombköz u. 22. fsz. 1.) 
szervezet által 
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10 lakásos társasház építése 
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TERVIRATOK 
 

- Címlap 
- Aláírólap 
- Tartalomjegyzék 
-  Műszaki leírások (építészeti, tűzvédelmi,  épületgépészeti,villamos  
    munkavédelmi) 
- Statisztikai adatlap 
 
 

TERVLAPOK 
 

E_00_helyszínrajz  
           E_01_földszinti alaprajz 
 E_02_1 emeleti alaprajz 
 E_03_tetőtéri alaprajz 
 E_04_metszetek 
 E_05_homlokzatok 

E_06_homlokzatok  
E_07_építménymagasság számítás 
E_08_utcakép 
H_00_hirdetményi helyszínrajz 
H_05_hirdetményi homlokzat 
H_06_hirdetményi homlokzat 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



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

Alulírott magántervező kijelentem, hogy a RINKERT KFT. (4600 Kisvárda, Dombköz u. 22. 

fsz. 1.) megrendelésére készített 4600 Kisvárda, Váralja utca 9. ; 810 hrsz. alatt 

létesítendő, „10 lakásos társasház építése” érdekében elkészített engedélyes 

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, víz, gáz, szennyvíz) 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, 2018. február 20. 

 
Tervező:  

 
 Kovács István 

 építészmérnök 

 É-15-0143 

 
 
 
 
 
 
 



T E R V E Z É S I  P R O G R A M  
 

RINKERT KFT.(4600 Kisvárda, Dombköz u. 22. fsz. 1.) 
szervezet által 

 
4600 Kisvárda, Váralja utca 9. ; 810 hrsz. alatt létesítendő  

 

10 lakásos társasház építése 
 

megvalósításához 
 
1. Építtető adatai:  RINKERT KFT. ;4600 Kisvárda, Dombköz u. 22. fsz. 1. szám alatti    

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

 

3. Előzmények: RINKERT KFT.-től megbízást kaptam, egy 10 lakásos társasház 

tervezésére, amely az engedélyezési tervdokumentáció összeállítására, illetve a szakági 

tervdokumentáció beszerzésére korlátozódik. A megrendelővel közösen meghatároztuk az 

épületszerkezetek anyagait, és méreteit. 

 

4. Építési helyszín adatai: Az építés helyszíne Kisvárda belváros, lakóterületek által 

körülzárt viszonylag sík, közel vízszintes területen helyezkedik el, az ingatlan aszfalt úton 

keresztül közelíthető meg. Az ingatlan jelenleg beépítetlen építési terület. Az utcában 

minden körmű megtalálható. 

A szomszédos ingatlanokon, az érintett ingatlantól északra 3 lakásos társasház, délre 

további családi házak találhatóak. Az épület karakterével, külső megjelenésével a 

környezetéhez illeszkedik azzal élhető közeget alkot. 

 

5. A Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat szerint Településközpont vegyes 

terület (VT/1-04673) övezeti besorolásba tartozik. A beépítési előírásokat figyelembe véve 

az építménymagasság maximum 6,5 m. Maximum 40% beépítés. Minimum 30 %-os 

zöldfelület megtartása az előírás.  

 

Az alapvető elképzelés a megrendelő részéről, egy energiatakarékos,10 lakásos 

társasház. A földszinten 4 lakás kerül kialakításra. Az 1. Lakás 76,75 m2, a 2. Lakás 63,05 

m2, a 3. Lakás 83,81 m2, a 4. Lakás 84,21 m2. 

Az első emeleten szintén 4 lakás kerül kialakításra: Az 5. Lakás: 72,40 m2; a 6. Lakás: 

55,56 m2 ; a 7. Lakás: 81,99 m2 ; a 8. Lakás: 81,70 m2 . A tetőtérben 2 db „Penthouse” 



jellegű lakás kerül kialakításra: A 9. Lakás 98,96 m2, és 14,23 m2 terasszal rendelkezik, 

továbbá a 10. Lakás 96,51 m2 hasznos alapterülettel és 14,31 m2 terasszal rendelkezik. 

Szerkezeti kialakítás: Előre gyártott „E” gerenda födém, Porotherm NF 30 külső 

teherhordó falazat, amely 15 cm kőzetgyapot szigetelést kap. A tetőszerkezet alkalmas 

saját tartószerkezettel rendelkező napelem, illetve napkollektor telepítésére, ezzel adott a 

megújuló energiaforrásból származó energia hasznosításának lehetősége. A bejárati 

ajtókat olyan kiemelést gátló biztonsági vasalttal kell ellátni, mely csökkenti az illetéktelen 

behatolás kockázatát. Az elektromos rendszert oly módon kell kialakítani, hogy az 

riasztóberendezés beszerelését lehetővé tegye. 

6. Megújuló energiák alkalmazásának igénye: Megújuló energiaforrást jelenleg nem 

kívánunk alkalmazni. A tetőszerkezet és az épület fekvése a későbbiekben alkalmas 

megújuló energiaforrások telepítésére. 

7. Akadálymentesség biztosítása: A társasház akadálymentesen megközelíthető, viszont a 

helyiségek közötti akadálymentes közlekedés nem biztosított. Az épületbe nem kerül 

kialakításra lift. 

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 beépített. Az épületek többnyire földszintesek, de tetőtér beépítés is jellemző. 

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

tervezett anyagok nem idegenek, illeszkednek a települési hagyományokhoz. A lakóépület 

a beépítendő terület természeti adottságait megtartva kerül elhelyezésre. 

9. Tervfajták: 

Jelen tervdokumentáció engedélyes tervdokumentáció. 

 

 

Mátészalka, 2017. február 17. 

 

 

 

 

2.sz melléklet 

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

építészmérnök 

É-15-0143 
 



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  1  835,96  10 

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 

   

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): 14598485 
  

 

 

* 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  
 

 



RINKERT KFT.(4600 Kisvárda, Dombköz u. 22. fsz. 1.) 
szervezet által 

 
4600 Kisvárda, Váralja utca 9. ; 810 hrsz. alatt létesítendő  

 

10 lakásos társasház építése 
 

megvalósításához 
 

 

 

 

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

 
 
 

10 lakásos társasház építése 
 

Az új épületrész:  835,96  
Meglévő épület: -  
Fajlagos költsége: 150 e-Ft/m2  
Készültségi korrekció: 1  
Bekerülési költsége: 125 394 000 Ft  
Összes bekerülési költség  a 
rendelet alapján: 

125 394 000 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
 



RINKERT KFT.(4600 Kisvárda, Dombköz u. 22. fsz. 1.) 
szervezet által 

 
4600 Kisvárda, Váralja utca 9. ; 810 hrsz. alatt létesítendő  

 

10 lakásos társasház építése 
 

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 engedélyes 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 
 

 Új épületet építünk 
 
ÚJ ÉPÜLETSZERKEZETEK 
 
Falazás: 
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, meszes cementhabarcsba falazva POROTHERM 30 K 
nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes 
cementhabarcs  
 
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése Előregyártott 
födémgerendák elhelyezése Nagyüzemi előregyártású vízszintes tartószerkezeti elem 
elhelyezése, előre elkészített gyámolító szerkezetre,kézi erővel, csomóponti kötés nélkül, 
előregyártott feszített vasbeton födémgerenda elhelyezése, 0,11-0,30 t/db tömeg között 
LÁBATLANI E-54 jelű beton födémgerenda, falköz: 5,4 m, 
 
Helyszíni beton és vasbeton munka: 
Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és 
bedolgozással,merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 
16/20kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 
 
Vakolás rabicolás: 
Homlokzati alapvakolat réteg készítése gépi felhordással, előkevert normál 
szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban Baumit MPA 
35 (GV 35) Mész-cement gépi vakolat.  
 



Lábazati vakolatok; Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú 
vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból Baumit MosaikTop 
(Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín. 
 
Szárazépítés: 
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel,csavarfejek és illesztések 
glettelve. 
 
Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre,csavarfejek és illesztések 
alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal 
(CD60/27). 
 
Bádogozás: 
Függőereszcsatorna szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből 
LINDAB Rainline. 
 
Nyílászárók elhelyezése: 
Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 
tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hossztoldott fenyőfa ajtó, 6,00 m 
kerületig KIRÁLYFA PLUSZ hossztoldott fenyő beltéri ajtó. 
 
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó-nyíló 
egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m2K lazúros, hossztoldás nélküli. 
 
Felületképzés: 
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel 
(simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen. 
 
Szigetelés: 
Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőszigetelő rendszer készítése,helyszínen leplesített 
EPDM 1,2 mm vtg. vízszigetelő lemezzel, ragasztott rögzítéssel 0-100 %-os 
lejtésig,(toldások készítése a 48-005-1.92.1-es tételnél) Firestone EPDM 1,2mm 
vízszigetelő műgumi lepel 6x30m 
 
Hőszigetelések; Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, 
falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés külön tételben) 
vékonyvakolat alatti üveggyapot vagy kőzetgyapot lemezzel 
KNAUF INSULATION FKL vakolható kőzetgyapot lamell, 1000x200 mm, 150 mm vtg. 
 
Elektromos munkák: 
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített 
falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre 
 
Épületgépészeti szerelvények: 
Minden lakásban Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, 
földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítményig 
Vitodens 100 W 26 kW -os kondenzációs kazán + Vitocell 100 W CUG 150 literes 
melegvíztároló, beüzemelve. 
 



Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 
1600 mm-ig 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor. 
 
WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  nyomógomb 
nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben. 

 
1.1.1. a teljes építmény eredeti rendeltetésének, valamint az átalakított, bővített építmény 

új rendeltetésének leírása: 
 
Új építés: 
Az alapvető elképzelés a megrendelő részéről, egy energiatakarékos,10 lakásos 
társasház. A földszinten 4 lakás kerül kialakításra. Az 1. Lakás 76,75 m2, a 2. Lakás 63,05 
m2, a 3. Lakás 83,81 m2, a 4. Lakás 84,21 m2. 
Az első emeleten szintén 4 lakás kerül kialakításra: Az 5. Lakás: 72,40 m2; a 6. Lakás: 
55,56 m2 ; a 7. Lakás: 81,99 m2 ; a 8. Lakás: 81,70 m2 . A tetőtérben 2 db „Penthouse” 
jellegű lakás kerül kialakításra: A 9. Lakás 98,96 m2, és 14,23 m2 terasszal rendelkezik, 
továbbá a 10. Lakás 96,51 m2 hasznos alapterülettel és 14,31 m2 terasszal rendelkezik. 
Szerkezeti kialakítás: Előre gyártott „E” gerenda födém, Porotherm NF 30 külső 
teherhordó falazat, amely 15 cm kőzetgyapot szigetelést kap. A tetőszerkezet alkalmas 
saját tartószerkezettel rendelkező napelem, illetve napkollektor telepítésére, ezzel adott a 
megújuló energiaforrásból származó energia hasznosításának lehetősége. 
 
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/1-04673 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány: 30 % 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség: 40 % 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság: 6,50 m 
ÁLTALÁNOS ADATOK 
 
Alapadatok 
Vonatkozó beépítési előírások 
 
Építési övezet:   VT/1  
Beépítési mód:                                        O 

Maximálisan beépíthető terület:  40 % 
Maximális építménymagasság: 6,50 m 
Beépítési adatok  
Telek területe:       1079 m2 
Meglévő beépített alapterület:      0 m2 
Bruttó alapterület az építést követően:      397,97 m2 
Meglévő nettó alapterület:       0 m2 



Nettó alapterület az építést követően:      835,96 m2 
Társasház földszint nettó alapterület:      329,02 m2 
Társasház első emelet nettó alapterület:  317,17 m2 - erkély és 

függőfolyosó kivételével 
Társasház tetőtér nettó alapterület:      189,77 m2 terasz kivételével. 
Beépítési százalék:       36,88 % (max. 40%) 
Építménymagasság:                6,46 m 
Telek szélessége:                23,37 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 
- 0,00: az épület körüli járda illetve szintje 
- 0,10 az út korona szintje. 
Az épület padlóvonalai 
 
földszinti padló:                   +0,30 m; 
gerincmagasság                     +11,16 m; +11,71 m; +11,46 m; 10,36 m 
 
Építménymagasság számítás 
 
Az építménymagasság az 1.sz. melléklet szerint került meghatározásra. 

 
Számított építménymagasság: 

 
Keleti oldal                   105,5 m2  +13,31 m2 

Déli oldal                  223,5 m2 

Nyugati oldal:        105,5 m2  +13,31 m2 

Északi oldal:                 223,5 m2 

Összesen:                                                                               F  = 684,62 m2 

 
Homlokzat kerülete: K=34+34+17+11,05+1,95+7,9=105,9 m 

Számított építménymagasság: H = F/L =684,62 m2 / 105,9 m = 6,46 m 
 

1.1.3. a tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni 
védelmi megoldásokat, az energetikai követelmények teljesítésének módját: 
 
Tartószerkezet  
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése Előregyártott 
födémgerendák elhelyezése Nagyüzemi előregyártású vízszintes tartószerkezeti elem 
elhelyezése, előre elkészített gyámolító szerkezetre,kézi erővel, csomóponti kötés nélkül, 
előregyártott feszített vasbeton födémgerenda elhelyezése, 0,11-0,30 t/db tömeg között 
LÁBATLANI E-54 jelű beton födémgerenda, falköz: 5,4 m, 
 
 
Épületgépészet 
Az épület ivóvíz ellátása meglévő vízóraaknából van 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: 
 
Nem történik fizikai akadálymentesítés, az épület déli oldalán lévő bejárat küszöb 
mentesítve van, így akadálymentesen megközelíthető az épület. 
 
1.1.5. jogszabályban előírtak szerint az építménybe betervezett építési termékekre 
vonatkozó teljesítmény-jellemző meghatározások: 
 
Porotherm 30 NF 

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 

 
 
E gerenda: 
 

 
 

 



 
 

 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. az égéstermék-elvezetés megoldásának részletes leírása: 

 
Új zárt égésterű kondenzációs fali kazánhoz Dupla falú kürtő szerelése minden lakásban.  



 
1.1.7. építmény bontása esetén az építmény által tartalmazott azbeszt bontásának és 
kezelésének módját, a bontási technológia leírását: 
 
nem releváns 
 
1.1.8. a tervezett építési tevékenységhez előírt és az építmény rendeltetésszerű és 
biztonságos használathoz szükséges közművesítettséget, a közművesítés megoldását: 
 
A tervezés helyszíne 4600 Kisvárda, Váralja u 9. 810 hrsz 
Az érintett telken az épület oldalhatáron álló beépítéssel van elhelyezve.  
Az utcában az alábbi közművezeték állnak rendelkezésre: Villany, víz, gáz, szennyvíz 
 
 
1.1.9. 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. 

 
1.1.10. 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.  
 
Központi fűtés szerelés: 
Zárt égésterű kombi falikazán felszerelése, acéllemez kompakt lapradiátorokkal. 
Gázüzemű falikályha elhelyezése és bekötése, földgázra vagy PB gázra fali kivezetésű 
kivitelben. 
 
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. 
 
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. 
 

tondach kerámia cserép 
cseréptartó léc 
ellenléc 
szarufa 7,5*15 

15 cm kőzetgyapot szigetelés 
Porothetm 30 NF 
Belső vakolat 

Kerámia lapburkolat 
kellősítés 
8 cm aljzatbeton 
5 cm lépésálló NIKECELL 
Technológiai szigetelés 
10 cm szerelőbeton 
termett talaj 

tondach kerámia cserép 
cseréptartó léc 
ellenléc 
szarufa 7,5*15 
ISOLYTH szigetelés 
ellenléc 
gipszkarton burkolás 

Külső BAUMIT vakolat 
15 cm kőzetgyapot szigetelés 
POROTHERM falazat 
belső vakolat 

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

  Helyiség Burkolat Alapterület m2 

Fö
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t 
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s 
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közlekedő kerámia 1,54 

wc kerámia 1,47 

előszoba kerámia 4,38 

fürdőszoba kerámia 6,75 

konyha étkező nappali kerámia 36,57 

szoba laminált padló 11,64 

szoba laminált padló 14,4 

Lakás 1 nettó alapterület összesen   76,75 

       Helyiség Burkolat Alapterület m2 
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előszoba kerámia 3,38 

fürdőszoba kerámia 5,5 

kamra kerámia 1,82 

konyha étkező nappali kerámia 35,55 

szoba laminált padló 16,8 

Lakás 2 nettó alapterület összesen   63,05 

     



  Helyiség Burkolat Alapterület m2 
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közlekedő kerámia 1,96 

wc kerámia 2,1 

fürdőszoba kerámia 6,9 

konyha étkező nappali kerámia 44,46 

szoba laminált padló 13,77 

szoba laminált padló 12,8 

kamra kerámia 1,82 

Lakás 3 nettó alapterület összesen   83,81 

       Helyiség Burkolat Alapterület m2 
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közlekedő kerámia 4 

wc kerámia 2,24 

fürdőszoba kerámia 9 

konyha étkező nappali kerámia 36,9 

szoba laminált padló 15,3 

szoba laminált padló 16,77 

Lakás 4 nettó alapterület összesen   84,21 

       Helyiség Burkolat Alapterület m2 

    Földszinti lépcsőház kerámia 21,2 

       Földszint összesen   329,02 

 
  Helyiség Burkolat Alapterület m2 

1
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közlekedő kerámia 1,54 

wc kerámia 1,47 

előszoba kerámia 4,38 

fürdőszoba kerámia 6,75 

konyha étkező nappali kerámia 32,22 

szoba laminált padló 11,64 

szoba laminált padló 14,4 

Lakás 5 nettó alapterület összesen   72,40 

erkély fagyálló ker. 5,6 

       Helyiség Burkolat Alapterület m2 
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előszoba kerámia 3,38 

fürdőszoba kerámia 5,5 

konyha étkező nappali kerámia 29,88 

szoba laminált padló 16,8 

Lakás 6 nettó alapterület összesen   55,56 

erkély fagyálló ker. 6,5  

 

     Helyiség Burkolat Alapterület m2 
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közlekedő kerámia 1,96 

wc kerámia 2,1 

fürdőszoba kerámia 6,9 

konyha étkező nappali kerámia 44,46 

szoba laminált padló 13,77 

szoba laminált padló 12,8 

Lakás 7 nettó alapterület összesen   81,99  

 

     Helyiség Burkolat Alapterület m2 

1
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közlekedő kerámia 4 

wc kerámia 2,24 

fürdőszoba kerámia 9 

konyha étkező nappali kerámia 34,39 

szoba laminált padló 15,3 

szoba laminált padló 16,77 

Lakás 8 nettó alapterület összesen   81,70 

erkély fagyálló ker. 4,17  

 

     Helyiség Burkolat Alapterület m2 

  Emeleti lépcsőház kerámia 25,52 

  Függőfolyosó fagyálló ker. 31,78 

       Emelet összesen   317,17 

 
  Helyiség Burkolat Alapterület m2 
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közlekedő kerámia 1,62 

wc kerámia 1,86 

fürdőszoba kerámia 6,9 

konyha étkező nappali kerámia 46,66 

szoba laminált padló 11,27 

szoba laminált padló 10,65 

Lakás 9 nettó alapterület összesen   78,96 

Terasz fagyálló ker. 14,23 

       Helyiség Burkolat Alapterület m2 

Te
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r 
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közlekedő kerámia 1,08 

wc kerámia 1,08 

fürdőszoba kerámia 3,92 

konyha étkező nappali kerámia 42,72 

szoba laminált padló 11,4 

szoba laminált padló 11,4 

gardrob kerámia 4,08 

közlekedő kerámia 18,7 

mosókonyha kerámia 2,13 



Lakás 10 nettó alapterület 
összesen   96,51 

Terasz fagyálló ker. 14,85 

       Helyiség Burkolat Alapterület m2 

    Tetőtéri lépcsőház kerámia 14,31 

       Tetőtér összesen   189,78 

 
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. 
 
Alternatív energiaforrásokat nem alkalmazunk az építés során. 
 
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:  

 

10 lakásos társasház építése 

   

1. Az építmény rendeltetése: társasház 

2. Bruttó alapterület: 397,97 m2  

3. Nettó alapterület: 835,97 m2 

4. Szintek száma : 2 + tetőtér 

5. 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: + 6,50 méter 

NAK    

A kockázati egység legalsó építményszintjének 
szintmagassága: +0,30 méter 

NAK    

A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű 
helyiségének befogadó-képessége: 

max 60 fő 

NAK    

A kockázati egységben tartózkodók menekülési 
képessége : önállóan menekülnek 

NAK    

Az építmény rendeltetése: társasház 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 

60 fő 

 

 



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

A kockázati egység részét képezheti: 

a) szoba 

b) étkező 

c) mosdó helyiségek. 

d) konyha 

 

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) 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: 4 m. Az előírt tűztávolság 
megtartásra kerül. 
 
 
VI. Tűzszakasz:  
 
Az építmény összesített alapterülete a meglévő építménnyel együtt: 835,97 m2, Az épület térfogata: 
2257 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 társasház tetőtéri szobájából, a szabadba vezető út: 28 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: 835,96 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 3 oltóanyagegység-mennyiségű - MSZ EN 3-7 szabvány  szerinti, ABC 
típusú tűzoltó készüléket kell elhelyezni. (1 db 2 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 
 

Az OTSZ 139-144.§ alapján kell a villámvédelmet kialakítani. 



140.§. (1) bekezdése szerint: ”Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének 
megváltozása során vagy annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bővítése 
esetén a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: 
NV) kell biztosítani.” 
 
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 

 
RINKERT KFT.(4600 Kisvárda, Dombköz u. 22. fsz. 1.) 

szervezet által 
 

4600 Kisvárda, Váralja utca 9. ; 810 hrsz. alatt létesítendő  
 

10 lakásos társasház építése 
 

építési engedélyezési tervdokumentációjához 

 
 

 

 

 Hőtechnikai leírás: 
 
Az épület hőszigetelését a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak figyelembe vételével 
terveztük meg. 
A nyílászáró szerkezetek eredő hőátbocsátási tényezője 1,6 W/m2K értéknek fog 
megfelelni. 
A külső fal 15 cm kőzetgyapot hőszigetelő réteg. 
 
 

 Szellőztetés: 
 

 
Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, központi elszívó ventilátor, falon kívüli, 
hangcsillapított kivitelben AERECO VCZ 1087 tip.központi ventilátor, padlástérbe, EC 
motorral, 2750 m3/h / 230 V, 50-450 W, nyomásszabályozóval, motorvédelemmel, 
szervízkapcsolóval. 
 

 

 

Nyíregyháza, 2018. február 20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VILL-TERV KFT. 

4551 Nyíregyháza-Oros Deák Ferenc u. 42. 

Telefon/FAX.: 42/480-244 

 

 

 

VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 
RINKERT KFT.(4600 Kisvárda, Dombköz u. 22. fsz. 1.) 

szervezet által 
 

4600 Kisvárda, Váralja utca 9. ; 810 hrsz. alatt létesítendő  
 

10 lakásos társasház építése 
 

építési engedélyezési tervdokumentációjához 
 

 

 

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 földkábellel 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: 

 

Az épülethez az MSZ EN 62305 sz. szabvány (kockázatelemzésének megfelelő) norma szerinti  villámvédelmi 

berendezést fogunk tervezni. 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


