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ÉPÜLETGÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
    

ÁLTALÁNOS ADATOK 
 
 Építtető megbízása alapján, tárgyi címen található épületen átalakítási, munkák 
tervezettek. Tervezési feladat: két steril kórterem, kórtermenként akadálymentes 
fürdőszoba kialakításának tervezési munkái, a szükséges zsilipekkel, közlekedőkkel.  
 Jelen gépészeti kiviteli tervdokumentáció meglévő építészeti kiviteli 
tervdokumentáció alapján készült. A ház jelenleg állapotában a gépészeti rendszerek 
működő képesek. Az eddig kiépített VRV fűtési rendszer átalakítandó. A víz és 
csatornahálózat az átalakítással érintett területen visszabontandó az épületen belüli 
víz és csatorna csatlakozási pontokig. Az új rendszer a hatályos jogszabályok 
figyelembe vételével épül ki, kiemelt figyelmet fordítva az energia hatékonyságra és a 
komforttényezők kielégítésére. A tervezés megkezdése előtt a Megrendelőt 
tájékoztattam a jelenleg piacon elérhető korszerű energia hatékony gépészeti 
megoldásokról. 
 

1. VÍZELLÁTÁS 
 
 Az épület jelenleg rendelkezik vízcsatlakozással, a meglévő bekötő vezetékekről 
az alagsori folyosón keresztül halad acél csövön az épületen belül található a 
vízvezeték felszállókig. Erre csatlakozik az újonnan kiépítendő rendszer. Az építési 
munkákhoz szükséges vízvezeték zárást és nyitást az alagsori csőfolyosón lehet 
elvégezni. Ezt a megrendelővel egyeztetni kell. A csatlakozási ponton elzáró, 
szerelvény kerül kiépítésre. A hálózati víz szűrésére 3/4”- os, nyomáscsökkentős 
vízszűrőt kell beépíteni. Típusa Honeywell FK06. 
 Az épületen belüli vízvezeték anyaga,Wavin, vagy ezzel egyenértékű típusú PE 
műanyagcső, padlóban, falban szerelt műanyagcső gégecsőbe húzva. 
 
Mértékadó terhelés: 

MSZ 04-132:1991 szerinti, csapoló egyenértékek alapján számított ivóvíz 
csúcsfogyasztás: 
 
Az épületben főleg szociális vízigény jelentkezik.  
Az épületben MI-10-158-1:1992 figyelembevételével 2 kórházi ágyra számolva a 
vízigény: 1 m3/nap. 
 
 
Összes kommunális vízfogyasztás: 1000 lit/nap= 1 m3/nap 
Ebből melegvíz, 45°C-ra számítva: 600 lit/nap= 0,6 m3/nap 
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Az építési területen belül az alapvezeték, illetve felszálló és ágvezeték anyaga Wavin 
ötrétegű cső. A szerelés során alkalmazott kötések kizárólag presselt és menetes 
kialakításúak. Aljzatban, falban csak presselt kötések lehetnek, falon kívül menetes 
kialakítás is. A vezetéket a kondenzáció elkerülése érdekében párazáró csőhéj 
szigeteléssel kell ellátni. A felszálló vezetékek legmagasabb pontjára légbeszívó 
szelepet kell szerelni. A berendezési tárgyakhoz a falban, szerelőfalban és padlóban 
vezetett Wavin ötrétegű csövekkel csatlakozunk. 
 
 
Tervezett vízfogyasztó berendezési tárgyak az átalakítással érintett területen: 
 
Mosdó (kézmosó): 5 db 
MS Mosdó (kézmosó):: 2 db 
MS WC (beépített tartályos):: 2 db 
Zuhanyzó (épített) 2 db 

   
A használati melegvíz hőmérséklete 45°C. Amelyet az épület hőközpontja biztosít. 
Cirkulációs vezeték az érintett szintig kiépítésre került. Ez a bontási munkák során 
feltárandó, állapota ellenőrizendő. 
 
Az építési területen cirkulációs rendszer nem kerül kiépítésre. Az esztrichben, 
szigetelésben és falszerkezetekben vezetett csővezetékek anyaga Wavin többrétegű 
alubetétes műanyagcső, vagy ezzel műszakilag egyenértékű. A rendszert min. 6mm 
zártcellás, párazáró szigeteléssel kell ellátni. 

 

A kész rendszeren, szükség esetén szakaszosan nyomáspróbát kell tartani. A 
próbanyomás értéke: pp = 1,3 pü.  
A próba ideje min. 30 perc, közege víz. 
 

A próba akkor sikeres, ha ez idő alatt az ellenőrző nyomásmérőn nyomásesés nem 
mutatkozik, a vezetékeken szivárgás nem mutatkozik.  
 
A teljes rendszer elkészülte után 24 órás nyomáspróbát kell tartani! 

 

A szaniterek típusát Megrendelő hagyja jóvá. A kivitelezés megkezdése előtt 
kivitelezőnek megrendelővel egyeztetni szükséges! 

2. Csatornázás 
 
Összes napi szennyvízterhelés: 1000 liter/nap=1 m3/nap. 
 
Kommunális szennyvíz csúcsterhelés   

Kommunális szennyvíz V: 1,48 liter/sec 
(MSZ 04-134:1991 alapján) 
 
A telken a szennyvíz az épületből gravitációsan távozik. A szennyvizet a meglévő 
szinti bekötő csonkig vezetjük. Ennek pontos helye a bontási munkák során 
feltárandó és ellenőrizendő. A  
 
Szerelésnél a csatornahálózat anyaga Wavin PE épületen belül.  
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A padlástéren mindkét érintett strangon meglévő kiszellőző vezetéken egy-egy 
légbeszívó szelep található, mely biztosítja, hogy vízdugók ne okozhassák a szifonok 
kiürülését. Ennek működése ellenőrizendő. 

 

A kész lefolyórendszeren, szükség esetén szakaszosan nyomáspróbát kell tartani. A 
próbanyomás értéke: pp = 0,15bar. A próba ideje min. 10 perc, közege víz. A próba 
akkor sikeres, ha ez idő alatt a vezetékeken, kötéseken szivárgás nem mutatkozik.  

 

A wc-k falsík mögött, beépített tartályosak. A berendezési tárgyak szabványosak, 
beépítésük külön előírásokat nem igényelnek.  
 

3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS: 
 
 Az épület számára meglévő külső ereszcsatornás rendszer lett kialakítva és külső 
nyílt lefolyóba kerül kivezetésre. Jelen átalakítást nem érinti. 
 

4. SZELLŐZTETÉS KIALAKÍTÁSA 
 

Az épületben központi hővisszanyerős szellőztetés kerül kialakításra. A 
helyiségeknél természetes szellőztetéssel (nyílászáró nyitással) történő szellőztetés 
nem megengedett. A steril kórtermektől a bejárati zsilipig fokozatosan csökkentett 
értékkel túlnyomásos terekkel tervezünk. A mosdó helyiségek depressziós 
nyomásviszonyokkal rendelkeznek. 
 
A rendszer szabályozása a gyári vezérlő automatika helyett, a meglévő 
épületfelügyeletbe integráltan tervezett. Az épület felügyelet csatlakozási lehetősége 
a Padlástéren lévő Intenzív osztályt kiszolgáló kapcsoló szekrényben található. Az 
automatika tartalmazza az érzékelőket, beavatkozó szerelvényeket, meglévő 
épületfelügyeletbe történő integrálását és programozását.  
 
Mértezési adatok: 
 
Nyár 
 Külső levegő hőmérséklet:    35 C0 

 Külső relatív páratartalom:     40 % 
 Elszívott levegő hőmérséklet:    27 C0 
 Elszívott relatív páratartalom:     50 % 
 
Tél 
 Külső levegő hőmérséklet:    15 C0 

 Külső relatív páratartalom:     90 % 
 Elszívott levegő hőmérséklet:    21 C0 
 Elszívott relatív páratartalom:     40 % 
 
Szellőző gép tervezett típusa: VVS040-R—FGHCVF/FGV 
Kezelt légmennyiség: 4.000 m3/h 
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Frisslevegő kezelés: 
 

- Zsákos szűrő F7 
- Glykolos hővisszanyerő  Koncentrátum:  30% 

      Fűtési teljesítmény:  35 kW 
      Hatékonyság:  73% 

- Hőcserélő   Fűtési teljesítmény:  20 kW 
(Opciós lehetőség hőszivattyú rendszer 
csatlakoztatására) 

- Elektromos fűtés:  Névleges teljesítmény:  72 kW 
      Névleges áramfelvétel: 180 A 
      Fűtési teljesítmény:  17 kW 

- Vizes hűtöegység:   Belépő közeg:   7 C0 
    Kilépő közeg:   12 C0 

- Ventilátor:   400 V 3 fázis 50 Hz. 
    Beépített frekvencia váltóval 

- Zsákos szűrő F9 
 
Használt levegő kidobás: 
 
- Zsákos szűrő G4 
- Glikolos hővisszanyerő  Koncentrátum:  30% 

      Fűtési teljesítmény:  35 kW 
      Hatékonyság:  73% 

- Ventilátor:   400 V 3 fázis 50 Hz. 
    Beépített frekvencia váltóval 

 
A légkezelő berendezés a padlástérben kap helyet.  
A légcsatorna hálózat anyaga horganyzott acéllemez spirál korcolt alumínium cső, ill. 
steril rendszerekben max.  
1 fm hosszúságú, hajlékony alumínium cső.  
Az elkészült rendszert az MSZ EN-12599:2000. „Épületek szellőztetése. Vizsgálati és 
mérési módszerek beszerelt szellőztetési és légkondicionálási rendszerek 
átvételéhez” c. szabvány előírásai alapján kell vizsgálni.  
A légcsatorna hálózat tömörsége DIN 24194 szerint besorolva a steril rendszereken 
a III. , egyéb rendszerekben a II. osztály követelményeinek feleljen meg.  
A légtechnikai rendszerek tömörségi próbájáról a szállított légforgalom értéke, mint 
mért érték a névleges térfogatáram értékétől 5%-kal térhet el.  
A légcsatorna hálózat hőszigetelése (19 mm vtg) KAIFLEX, ST típusú, zárt cellás 
anyagú, az  
MSZ EN 13501: 2008. szerinti nehezen éghető (6-25 mm vtg), MSZ EN 13501: 2008. 
szerint „közepesen füstfejlesztő”, MSZ EN 13501: 2008. szerint „nem égvecsepegő”.  

 

5. TÜZIVÍZ 
 
 A külső és belső tüzivíz hálózat nem kerül kiépítésre. 
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6. ORVOSI GÁZELLÁTÁS, ÁGYSÁVOK 
 
A Steril kórtermek gyógyászati-gáz ellátását oxigén, vákuum és sűrített levegő 
gázokat érintik. A tervezett gázok csővezetékei a szintjen rendelkezésre állnak. A 
központok és a csőhálózat, ellenőrzése megrendelő tájékoztatása szerint megtörtént. 
A jelző rendszer az épület felügyeletbe bekötéssel rendelkezik. 
 
A helyi jelzőberendezések az alábbi jelzéseket adják:  
- oxigén nyomása alacsony  
- oxigén nyomása magas  
- sűrített levegő alacsony  
- sűrített levegő magas  
- vákuum alacsony  
 
Csőhálózat  
 
A csőhálózat anyaga keményforrasztott, zsír- és olajmentes, egészségügyi 
minősítéssel rendelkező vörösréz cső. A csőszerelés álmennyezetben vagy falban 
elburkolva történik. A forrasztáskor a csővezetéket nitrogénnel vagy egyéb inert 
gázzal kell feltölteni, és a szivárgási veszteséget folyamatosan kell pótolni. A 
védőgáz megakadályozza a cső belső felületén a reveképződést. A szerelési 
munkálatoknál kadmium mentes (Cd < 0,025%) ezüst forraszanyagot kell használni, 
amely 450 C° környezeti hőmérsékletig biztosítja a csőkötések mechanikai 
szilárdságát.  
A folyosói gerincvezetékek szerelése az álmennyezet felett történik. Az elektromos 
kábelektől minimálisan 5 cm távolságot kell tartani. A csövek rögzítése 1,5-2 
méterenként szükséges. A fal- és födémáttörésekben védőcsöveket kell beépíteni, és 
a kivitelezés után a rést le kell tömíteni. A védőcsövek anyaga falban Mü-I jelű 
műanyag cső, a födém-átvezetéseknél pedig vascső. Tűzszakasz határon a 
csőátvezetés tűzálló tömítéssel történik, pl.hőálló PUR hab.  
Az orvosi gázellátó hálózatot inert gázzal vagy olajmentes sűrített levegővel ki kell 
fuvatni, és csak szennyezésmentes állapotban szabad üzembehelyezni. Átadás előtt 
a keresztkötések kiszűrésére ellenőrzést kell végezni. A vizsgáló gáz eltávolítására 
minden elosztó hálózatot egyszer fel kell tölteni saját gázzal és le kell üríteni úgy, 
hogy minden vételi helyet sorban meg kell nyitni.  
 
Gázazonosító színjelölések  
 
A csővezetéket a benne lévő gáznak megfelelő szabványos jelöléssel kell ellátni. A 
címkéket egyenes csőszakaszokon legalább 10 méterenként, elágazásoknál, forduló 
szakaszoknál, fal- és födémáttöréseknél azok közelében értelemszerűen sűrűbben 
kell elhelyezni, hogy a tévesztés kizárható legyen. Nem lehet olyan csőszakasz, 
amelyről néhány méteren belül egyszerű módon nem állapítható meg egyértelműen, 
hogy milyen gáz áramlik benne. A színjelöléseket az MSz EN 7396-2007 szabvány 
szerint kell alkalmazni.  
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Nyomáspróba 
  
A hálózatot nyomáspróbának kell alávetni az üzemi nyomás 1,5-szeres értékével, de 
zárt álmennyezetekben és egyéb olyan szakaszokon, ahol a vezeték ellenőrzése 
később már nem lehetséges, az üzemi nyomás 2-szeres értékével kell a 
nyomáspróbát elvégezni. A nyomáspróba időtartama 24 óra, és ezalatt csak a 
hőmérséklet-változásból eredő nyomásingadozás engedhető meg. 6  
 
Bontási munka 
 
Régi vételező helyek oxigén,sűrített levegő,vacuum visszabontása a bontott 
csővezetékek szakszerű lezárása. 
 
Gerinchálózat kiépítése 
 
Tervezett álmennyezeti sík fölött, meglévő födémhez rögzítve. Oxigén,sűrített 
levegő,vacuum vörösréz csővezeték kiépítése keményforrasztással védőgáz alatt. 
Csővezeték szabvány szerinti gázra vonatkozó jelölések elhelyezésével.  
 
Vételi helyek  
 
A tervezett vételi helyek típusa AGA (nordic), amely az Intézetben általánosan 
alkalmazott típusl. A vételi helyeket a steril kórtermek (1 – es és 2-es kórtermek 
betegágyaihoz tervezett ágysávokba kell szerelni. 
 
Ágysávok tartalmaznak:  
1 db vacuum vételező hely 
1 db sűrített levegő vételező hely 
1 db oxigén vételező hely 
1 db Olvasólámpa 
1 db szobavilágítás 
 2 db 230 V dugalj 
 

7. FŰTÉS: 
 
Az intézetben MITSUBISHI gyártmányú VRV rendszer van kialakítva, mely a 
helyiségek fűtését, illetve nyári hűtését biztosítja, helyiségenkénti szabályozással. 
TG-2000 épület felügyeleti rendszeren keresztül. 
Az átalakítás a 34. jelű központi rendszert érinti.  
A meglévő beltéri egységek az új alaprajzi elrendezésnek megfelelően elbontásra 
kerülnek. A bontás a 34/14; 34/15; 34/16; 34/17; 34/18. jelű rendszereket érinti. A 
34/23; 34/13 jelű gép a helyén marad. 
 
Opciós lehetőségként a felszabaduló levegő hőszivattyús hűtési és fűtési 
teljesítmény a légkezelő befúvó szekciójába szerelt 20 kW teljesítményű hőcserélőn 
keresztül hasznosítható.  
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8. HŰTÉS: 
 
A meglévő AIRWELL AQCL-BLN 70 folyadékhűtő 65,5 kW teljesítménye kiszolgálja 
a meglévő Intenzív osztály mellett, a tervezett 19 kW teljesítmény igényű Steril 
kórtermi részt. Ide telepítendő egy 225 literes puffer tartály, amelyből szétosztásra 
kerül a hütött víz. A hűtött víz szekunder köri áramoltatását szivattyú biztosítja, a 
rendszer biztonsági berendezése rugóterhelésű biztonsági szelep és zárt 
membrános tágulási tartály tervezett. 
A hűtött víz 7/12 0C-os, 30% glykol tartalmú víz.  
A hűtőkalorifer vízoldali szabályozása háromjáratú motoros szelep beépítésével 
történik, a hűtöttvíz mennyiségi szabályozása által.  
A hűtöttvíz hálózat anyaga: MSZ EN 10216+1 szerinti anyagú, MSZH EN 10216+2 
szerinti méretű, varratnélküli acélcső, hegesztett, a szerelvényeknél menetes, ill. 
karimás kötéssel szerelve.  
Az acél csővezetékeket sikeres nyomáspróba, rozsdátlanítás és rozsdagátló 
alapmázolás után zárt pólusú hőszigeteléssel (Kaiflex 14 mm) kell ellátni.  
Magas pontokon biztosítani kell a légtelenítést, mélypontokon az ürítést!  
 
Közvetítő közeges hálózat 
  
A légkezelő közvetítő közeges hővisszanyerővel van ellátva. Ki kell építeni a 
közvetítő közeges csőhálózatot a hővisszanyerő kalorifer egységei között. A 
közvetítő közeg 30% glykol tartalmú víz.  
Csőhálózat anyaga, minősége, kialakítása MSZ EN 10216+1 szerinti anyagú, MSZH 
EN 10216+2 szerinti méretű, varratnélküli acélcső, hegesztett, a szerelvényeknél 
menetes, ill. karimás kötéssel szerelve.  
Az acél csővezetékeket sikeres nyomáspróba, rozsdátlanítás és rozsdagátló 
alapmázolás után zárt pólusú hőszigeteléssel (Kaiflex 14 mm) kell ellátni.  
Magas pontokon biztosítani kell a légtelenítést, mélypontokon az ürítést!  
 
A közvetítő közeg áramoltatását szivattyú biztosítja, a rendszer biztonsági 
berendezése rugóterhelésű biztonsági szelep és zárt membrános tágulási tartály 
tervezett. 

9. Épületgépészeti berendezések érintésvédelme: 
 
A csatlakozó és fogyasztói vezetéket érintésvédelmi szempontból egyen potenciálra 
(EPH) kell hozni: a készülékek és a közelben található fémből készült szerkezetek  
fémes összeköttetését biztosítani kell. 
 
A berendezési tárgyak beépítési és beüzemelési útmutatóit gépkönyv szerint be kell 
tartani. 

10. Korrózióvédelem: 
 
A szabadon szerelt acélcső vezetéket használatba vétel előtt korrózióvédelemmel 
kell ellátni. Ahol a szerelt cső teljes felületéhez nem lehet hozzáférni, a csövet 
felszerelés előtt kell korrózióvédelemmel ellátni. 
A korrózió elleni védelem egy réteg alapmázolás után két réteg fedőmázolásból 
álljon. Alapozás előtt zsírtalanítást kell végezni. 
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A korrózióvédelem megfelelősségéről a vezetékek teljes élettartama alatt 
folyamatosan gondoskodni kell   
             

11. Nyomáspróba: 
 
A megszerelt vezetékeket az MSZ 11413 számú előírása szerinti szilárdsági és 
tömörségi 
próbának kell alávetni. A próbát levegővel vagy inert gázzal az MSZ 11413/2, 5 - 81 
szerint 
kell elvégezni, a következő értékekkel: 
Szilárdsági nyomáspróba: 
Értéke nem haladhatja meg a tervezési nyomást. 
A szilárdsági nyomáspróba értéke kb. 1,5 [bar] 
 

12. Munka- és egészségvédelem. 
 
Kötelezően betartandók az általános és a munkavédelemre vonatkozó rendeletek, 
óvó rendszabályok, a Munkavédelemről és módosításairól szóló 1993 évi XCIII sz. 
törvény, az MSZ-04-900 és MSZ 04-901 sz. ágazati szabványok előírásai.  
 
A kivitelezés során: gondoskodni kell a biztonságos anyagtárolás, anyagmozgatás 
körülményeiről. Csövek, rudak kézi szállításakor a rúd elejét felfelé kell tartani. Ha a 
csövet több dolgozó szállítja azonos vállon kell szállítani. Berendezési tárgyból a 
dolgozó egyszerre legfeljebb egy darabot szállíthat. Több dolgozó berendezési 
tárgyat csak abban az esetben vihet egyszerre ha a hord eszközeik leesés, eldőlés 
veszélye ellen megfelelően biztosítottak. Ha az emelést többen végzik, vagy több 
emelőszerkezetet használnak, úgy az emeléskor irányítót kell kijelölni a műveletek 
összehangolására.  
Magasban végzett munkához létrát, 3 m-en felüli munkahelyen állványt kell 
használni. Állványokat, munkapódiumokat csak szakképzett állványozók állíthatnak 
fel, illetve bonthatnak le. 
Kétágú létrákra álláspadozatot helyezni, vagy azokat állványalkatrészeknek 
felhasználni tilos. 
A kétágú létra szárait középmagasságban lánccal össze kell kötni.  
Tilos a létrát lécekkel magasítani, létrával járni. 
 
A kézi szerszámokat, munkaeszközöket a munka megkezdése előtt meg kell 
vizsgálni. Dolgozni csak kifogástalan állapotban lévő szerszámmal és  
munkaeszközzel szabad. A szerszámokat , munkaeszközöket csak rendeltetésüknek 
megfelelően szabad használni. A szerszámot zsebben, övben tartani tilos. A 
szerszámot dobással a munkatárshoz juttatni tilos. 
Csak ép fogazatú csőfogót szabad használni. 
Csak megfelelő érintésvédelemmel ellátott villamos szerszámok használhatók 
 
Statikus szerkezeteket áttörni, megvésni, a vasalást elvágni tilos. 
 
Az alkalmazott hegesztési eljárásoknak megfelelően gondoskodni kell a 
munkavédelmi, tűzrendészeti előírások betartásáról. 
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Gázhegesztésnél és lángvágásnál körültekintéssel, elővigyázattal, a szabályok, 
rendeletek utasításainak megtartásával kell a személyi védelemről gondoskodni. 
A hegesztő munkaruhája zsír és olajszennyeződéstől mentes legyen, a szemét 
védőszemüveggel, a haját sapkával kell védenie.  
A palackokat csak az arra rendszeresítet, szabványosított nyomáscsökkentőkkel 
szabad összekötni, működtetni. 
A hegesztő munkahelyet száraz tűzoltó készülékkel kell ellátni. 
A vezetékek nyomáspróbájánál oxigént vagy éghető gázt alkalmazni tilos. 
 
Tervező csak a megrendelt kiviteli tervdokumentáció szerint kivitelezett módon 
elkészült berendezésnél vállal tervezői felelősséget. 
Tervmódosításhoz írásbeli hozzájárulása szükséges, a megvalósult állapotot a 
megrendelt „D” Megvalósulási tervdokumentáció rögzíti. 
 

13. Munkavédelmi tervezői nyilatkozat 
 

Az 1993. évi XCIII.sz. Munkavédelmi Törvény III. fejezet 19.§ és a 12/1983. (V.12.) 
MT sz. rendelet 6.§ (1) bekezdésében előírtak értelmében a kiadott 
dokumentációban az egészséges és biztonságos munkavégzést elősegítő hatósági 
előírásokat, szabványokat és műszaki normatívákat stb. figyelembe vettük és 
betartottuk. 
Fentiek alapján kijelentjük, hogy a dokumentáció a hatályos munkavédelmi 
előírásoknak és szabványoknak megfelel. 
A Kivitelező a munkák végzése során a saját, valamint a Megrendelő munkavédelmi 
szabályzatában a kivitelezési tevékenységre előirt munkavédelmi rendelkezéseket 
maradéktalanul érvényesíteni köteles. 
Alulírottak ezúton kijelentjük, hogy a tervezés során az érvényben lévő rendeletek 
előírásai szerint jártunk el. 
A munkavédelemről szóló, többször módosított 1993. évi XCIII. törvény a tervezés 
idején hatályos, egységes szerkezetű formájában foglaltak alapján kijelentjük, hogy a 
terv a hatályos munkavédelmi előírásoknak és szabványoknak megfelel, a jelen 
dokumentációban foglalt műszaki megoldásoknál a munkavédelemről szóló 1993. évi 
XCIII. törvény 18. § (1.) bekezdésében, a 23. § (3.) bek. alapján készült 3/2002. (II.8.) 
és 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletében és a 2/1998.(I. 16.) MüM 
rendeletben foglaltakat betartottuk. 

14. TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT: 
Az 1996. évi XXXI.sz. törvényben és a 312/2012 Korm. rendeletben foglalt 
kötelezettségünknek megfelelően kijelentjük, hogy a tárgyi tervezett létesítmény 
építési engedélyezési tervének készítése során a 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel 
megjelent az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, sem OTÉK-ban, sem a kapcsolódó 
szabványokban meghatározottaktól nem tértünk el. 
  



15. GÉPÉSZ TERVEZ
 
37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet 19 §
 
A nyilatkozó felelős tervez
Címe:    
Tervezési jogosítványa:   
A tervezett építési tevékenység, ill. dokumentáció 

Építési helyszín:   
      
Az építtető neve:    
Címe:     
 
 
A tervezett építési tevékenység megnevezése, rövid leírása:
átalakításához kapcsolódó gépészeti munkák tervezése; f
csatornázás, szellőzés. 
 
Alulírott tervező nyilatkozom, hogy:
Az általam tervezett épületgépészeti
jogszabályoknak, általános érvény
környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék 
elvezetőkre vonatkozó követelményeknek. (1997. évi LXXVIII.törvény), rendelet
(312/2012 Korm. rendelet, és 
rendeleteknek, a tervre vonatkozó 
kellett. Kijelentjük, hogy a tervezett m
jogszabályoknak, így különösen az Étv. 
meghatározott követelményeknek, az országos településrende
követelményeknek, valamint az eseti hatósági 
A vonatkozó szabványtól eltér
hogy épületen belül nem tervezünk felállítás
rendszert. Külön jogszabályban meghatározott építési termé
került sor, A munkára tervezési jogosultsággal rendelkezem.
 
 
Gyöngyös, 2018. február 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet 19 §-a szerint 

s tervező neve:     Polonkai Béla  
   
  MMK G-10-0164  

A tervezett építési tevékenység, ill. dokumentáció megnevezése:
Steril kórtermek kivételezési munkái
Épületgépészeti műleírás,  

  Mátrai Gyógyintézet 
  3233 Mátraháza, Hrsz.: 7151
  Mátrai Gyógyintézet 
  3200 Gyöngyös, Hrsz.: 7151

tevékenység megnevezése, rövid leírása: Belső
átalakításához kapcsolódó gépészeti munkák tervezése; fűtés, vízellátás, 

nyilatkozom, hogy: 
Az általam tervezett épületgépészeti-műszaki megoldás megfelel a vo
jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a 

írásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék 
követelményeknek. (1997. évi LXXVIII.törvény), rendelet

delet, és 253/1997. (XII.20). Korm.r.,-OTÉK) , valamint helyi 
ndeleteknek, a tervre vonatkozó szabványoktól és előírásoktól eltérnünk nem 

Kijelentjük, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a
különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében 

határozott követelményeknek, az országos településrende
nek, valamint az eseti hatósági előírásoknak, 

A vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldást nem terveztünk,
épületen belül nem tervezünk felállítási engedély köteles berendezést, 

Külön jogszabályban meghatározott építési termék betervezésére nem 
A munkára tervezési jogosultsággal rendelkezem. 

_________________

                            Polonkai Béla
 
 

Steril kórtermek kialakítása  

megnevezése: 
Steril kórtermek kivételezési munkái 

 

Hrsz.: 7151 

3200 Gyöngyös, Hrsz.: 7151 

Belső kórházi 
tés, vízellátás, 

i megoldás megfelel a vonatkozó 
írásoknak, így különösen a 

írásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék 
követelményeknek. (1997. évi LXXVIII.törvény), rendeletek 

OTÉK) , valamint helyi 
ásoktól eltérnünk nem 

szaki megoldás megfelel a vonatkozó 
31. § (1), (2) és (4) bekezdésében 

határozott követelményeknek, az országos településrendezési és építési 

szaki megoldást nem terveztünk,Nyilatkozzuk, 
i engedély köteles berendezést, 

k betervezésére nem 

 

______________________________ 

Polonkai Béla 
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16. JOGSZABÁLYOK: 
 
Általános követelmények: 
OTÉK alapján 
Tűzvédelem tervezése: 54/2014. (XII.5.) BM rendelet rendelettel 
megjelent Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
Munkahelyi szennyező anyagok: 25/2000. (IX. 30.) EÜM rendelet 
Munkahelyi környezet, munkavédelem: 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EÜM eggyüttes 
rendelet 
Zaj és rezgésterhelés: 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a zaj- és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról. 
(régi rendelet:8/2002. (III. 22.) KöM-EüM) 
Energetikai követelmények: 7/2006. (V. 25.) TNM rendelet 
Gázellátás tervezése: A 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet, a gáz csatlakozó-
vezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telep-helyi vezetékekre vonatkozó 
műszaki biztonsági elő-írásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról 
Központi melegvíz ellátás és fűtés: 189/1998 (XI.23.) Kormányrendelet 
Építőipari kivitelezési tevékenységről: 191/2009.IX.15. Korm. rendelet 
Közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről: 
58/2013 (II. 27.) Korm. Rendelet 
Oktatási intézmények: 19/2002 (V. 8.) OM rendelet 
Vízjogi létesítés 72/1996 () kormányrendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és 
az ellenőrzés-rendjéről: 
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 
Szabványok: 
Lakóépületek fűtési hőigénye: 
MSZ-04-140/1-3 
Fűtés, hűtés, határoló szerkezetek: MSZ-04-140/1-3 
Kémény: MSZ EN 13384-1,2, MSZ EN 12391-1 
Csatornázás tervezése: MSZ 04-134-1991 
Melegvízfűtés: MSZ 04/142/1-3-83 
Szellőzés: MSZ (MI) 04/135/1-3 
MSZ CR 1752/2000 
Vízellátás tervezése: MSZ 04-132-1991, MSZ EN 12502, MSZ 
EN 806 
Túlnyomásos füstmentes lépcsőház: OTSZ szerint 
Zaj elleni védelem: 
Egészségügyi intézm. mesterséges levegőellátása az MSZ 18150/1-2, 181151/1-2 
sz. 
MSZ-03-190-87 
Azoknál a gépészeti rendszereknél, melyek a fent említett szabványoktól eltérő 
kialakítást, illetve számítási eljárást alkalmazunk, külön kitérünk a kiviteli terv 
műszaki leírásában az alkalmazott megoldás megfelelősségé-re. 
Nemzetközi szabványok, előírások 
Termosztatikus szelepek energia hatékonysága 
EN215 
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Kiemelt tervezési paraméterek 
A helyiségek tartózkodási zónájában (0,2 - 2,0 m) biztosítandó légállapot 
paraméterek : 
 
Belső hőmérséklet:    nyáron: +24 °C±2°C,  télen: +24 °C±2°C 
 
 
Kapcsolódó rajzok: 
 
GV-01   III. emelet gépész Vízellátás- Csatornázás alaprajz 
GV-02   Gépész Vízellátás- Csatornázás Függőleges Csőterv 
GSZ-01   III. emelet gépész Szellőzés alaprajz 
GSZ-02  Padlástér gépész Szellőzés alaprajz 
GSZ-03  Gépész Szellőzés metszet  
GO-01  III. emelet Orvosi gázok alaprajz 
 


