
Megrendelő:

Mátrai Gyógyintézet

3233 , Hrsz.:7151

ÉPÍTÉSZETI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Steril kórtermek kialakítása
„Betegbiztonság növelését  célzó komplex

infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi
ellátórendszerben” című és EFOP-2.2.18-17 kódszámú

projekten belül.

Építés helye:

Mátrai Gyógyintézet
3233 Mátraháza, hrsz.:7151

Főépület III. emelet
Keleti szárny

Tervező/k:

Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft.
3231 Gyöngyössolymos, Virág út 109. 

Tel.: 30/684-6991

 Ügyvezető: Kovács-Nagy Orsolya

 

 Építész tervező: Materny Károly

 okl. építészmérnök

 É 10-3417

Steril kórtermek kialakítása
3233 Mátraháza, hrsz.: 7151



T A R T A L O M J E G Y Z É K

1. Borítólap

2. Tartalomjegyzék

3. Rajzjegyzék

    4. Tervezői nyilatkozat

    5. Építész műszaki leírás

 
Steril kórtermek kialakítása
3233 Mátraháza, hrsz.:7151



    

R A J Z J E G Y Z É K

H – 1   Helyszínrajz M = 1:500

F – 0   Felmérési átnézeti alaprajz III. emelet keleti szárny M = 1:100

F – 1   Felmérési-bontási alaprajzi részlet III. emelet M = 1:50

F – 2   Felmérési padlástéri alaprajzi részlet M = 1:50

F – 3   Felmérési- bontási A-A és B-B metszet M = 1:50

E – 1   Átalakított alaprajzi részlet III. emelet keleti szárny M = 1:50

E – 2   Átalakított padlástéri alaprajzi részlet M = 1:50

E – 3   Átalakított A-A és B-B metszet M = 1:50

K   Konszignációk M = 1:50
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Tervező nyilatkozat

Steril kórtermek kialakítása
„Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi

ellátórendszerben” című EFOP-2.2.18-17 kódszámú pályázati projekten belül.

Tervezett építési tevékenység megnevezése:
Steril kórtermek építészeti kivitelezési munkálatai

Építtető: Mátrai Gyógyintézet
3200 Gyöngyös, Hrsz.:7151

Megvalósítási helyszín: Mátrai Gyógyintézet
3233 Mátraháza, Hrsz.:7151

Főépület III.emelet
Keleti szárny

Alulírott tervező kijelentem, hogy a tervezés során a 312/2012.(XI.8) Korm. rendelet az építésügyi 
és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról;

A tervezésnél figyelembe vettük:
az 1997.évi LXXVIII.törvényt az épített környezet kialakításáról és védelméről;
a 253/1997. (XII.20)Korm. számmal közzétett rendelet (OTÉK) és módosításait.

A műszaki dokumentáció a településrendezési tervek előírásainak megfelelően készült, így eleget 
tesz a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007.(II.19.) önkormányzati 
rendelete Gyöngyös Építési szabályzatáról szóló jogszabályának és tervmellékletének, valamint a 
településszerkezeti tervnek. Az alkalmazott építész-műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó
jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, a környezetvédelmi előírásoknak, a 
statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek.
A jogszabályokban meghatározottaktól,a vonatkozó nemzeti szabványoktól nem tértem el.
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2)(4)(5) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek megfelel.
Az építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése során a szakági tervezők az érdekelt 
közművektől tájékozódtak., a kéményseprő-ipari közszolgáltató nem érintett az átalakításban.
A betervezett anyagok, szerkezetek a szabványoknak megfelelnek, és a megfelelő minősítéssel 
rendelkeznek. 
Az építési tevékenységgel érintett építményrész nem tartalmaz azbesztet.
A tervezéshez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem.

Gyöngyös, 2018. február 11.

Felelős Építész Tervező …………………………………………….

Épületgépész Tervező ……………………………………………

Épületvillamossági Tervező …………………………………………….
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É P Í T É S Z   M Ű S Z A K I  L E Í R Á S

Készült Mátraházai Gyógyintézet részére, mint építtető részére
a 3233 Mátraháza, Hrsz.: 7151.sz. alatti ingatlanon
Steril Kórtermek kialakításához építészeti terveihez.

 Tervezési program:

A Megrendelő a III.emeleten 2 db steril kórterem kialakítását tervezi, steril közlekedőből
nyílóan, egy-egy zsilipen keresztül  megközelítve.  A kórtermek 1-1 saját akadálymentes
vizesblokkal ellátva.

• meglévő válaszfalak bontása

• új helységek kialakítása

• kórházi feltételeknek megfelelő steril kórtermek kialakítása

• akadálymentes vizesblokk kialakítás

• zsiliprendszer kialakítása

• teljes burkolat csere

• gépészeti  és elektromos felújítás, áttervezés

• festés, mázolás

• belső nyílászáró csere

Szerződésben foglalt Tervezési feladatunk:

építészet, gépészet, elektromosság

Telek:
A telek beépítése kialakult. Jelen átalakítás semmiben nem módosítja a beépítési

százalékot.
A fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett 4

betegágya után új parkolót ír elő az OTÉK. Az átalakítás során nem létesül új kórterem, az
intézmény ágyszáma kettőre változik, így új parkoló kialakítására nincs szükség.
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Épület rövid története:
A Mátrai  Gyógyintézet  mátraházai  egységének építési  munkálatai  az 1924-ben

megalakult Tuberculosis Elleni küzdelem Országos Bizottságának kezdeményezésére
1927 nyarán kezdődtek meg.  Az építkezés  befejezését  követően 1932 június 15-én
nyílhatott  meg  Közép-Kelet  Európa  legmodernebb  és  Magyarország  legnagyobb
közegészségügyi intézménye, a Mátrai  Magyar Gyógyintézet, mely a korabeli férőhely
kapacitásokhoz mérten kiugróan magas, 300 db ágyas begfogadó képeséggel várta a
TBC-ben és egyéb légzőszervi megbetegedésben szenvedőket. A háború alatt egy évig
német hadikórházként működött, s ez idő alatt berendezéseinek zöme megsemmisült. A
szomorú múlt emlékét azóta is hűen őrzi  az intézet  mátraházi  egységének területén
található  katonai  temető.   1949-ben  a  szállodát  államosították.  Az  államosítás  után
1950-ben az Egészségügyi Minisztérium felügyelete alá tartozott, s mint Magyarország
magaslati  gyógyintézete  működött  270 ággyal.  A kórházegyesítés eredményeként,  a
mátrai  szanatóriumok összevonásával  kialakított   kórházegység  alapjaként  1980-tól
Mátrai  Állami  Gyógyintézet  néven  szolgálta  és  szolgálja  napjainkban  is  a  betegek
gyógyulását.
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Építészeti elrendezés, kialakítás
építészeti koncepció, meglévő és tervezett állapot:

Az épület a terepviszonyokhoz igazodóan szinteltolásos kialakítású. Részben alápincézett,
alagsor, földszint + 4 emeletes épület.
A jelen  tervben  lévő  átalakítás  a  főépület  keleti  szárnyának  III.-dik  emeletét  érinti,  az
intenzív osztály szomszédságában.

Meglévő  állapot:  Jelenleg  gyógytornász  rehabilitációs  foglalkozás  történik  a  meglévő
helységekben,  előregyártott  vizesblokkal  ellátva.  (lásd  felmérési  alaprajz,  F-1)  A
válaszfalak gipszkarton szerkezetűek, 2 db tégla válaszfallal kiegészítve.
A  helységek  PVC  padlóburkolattal  vannak  ellátva,  10  cm  magasságban  lábazatként
ívesen felhajtva. A kézmosóknál kerámia burkolat található 0,5-1 m2 felületen. 
A falfelület fehér diszperziós festékkel ellátott. 
A meglévő nyílászárók fa szerkezetűek.
A  helységek  mennyezetén  gipszkarton  dobozolások  láthatóak,  gépészeti  szerelések
takarása miatt.

Tervezett  állapot: A  meglévő  helységek  bontása  után  kerül  kialakításra  2  db  steril
kórterem,  a  kórtermekhez  kapcsolódóan  akadálymentes  WC-k  -  zuhanyzók,  belépő
zsilipek(kórtermenként 1-1 db), steril közlekedő, beteg/személyzeti zsilip, összesen 114,87
m2 alapterületen.(lásd tervezett alaprajz, E-1)
A meglévő  válaszfalak és vizesblokkok bontása után, új gipszkarton falak készülnek, új
helységek kialakításával.
A vizes helységek vízszigetelést kapnak vízszintes és függőleges felületeken, a burkolás
alatt,  majd  csúszásgátló  kerámia  burkolat  kerül  padlóira.  A  többi  helységekben  nagy
kopásálló,  résmentes  meleg  (PVC)  burkolat  kerül  elhelyezésre,  10  cm  magasságig
felhajtva lábazatként.  A vizesblokkokban és a belépő zsilip helységekben a falazaton 3
méter  magasságig  kerámia  lap  burkolat  készül,  melynél  figyelembe  kell  venni  a
„résmentes”  –mosható-fertőtlenítő  szereknek  ellenálló  képességet.  A  nem  burkolt
falfelületek diszperziós mosható festéket kapnak glettelés után. 
A belső  nyílászárók fa szerkezetűek, acél  tok rendszerrel.  Az ajtók kilinccsel ellátottak,
kivétel a folyosón lévő, beteg/személyzeti zsilipbe nyíló ajtó, mely a folyosó felőli oldalán
fix  gombbal  ellátott.  Az  akadálymentes  megközelítést  és  a  betegmozgatást  (  ággyal
történő) figyelembe véve a padlón küszöb elhelyezése nem indokolt.
A meglévő ablakok megmaradnak, zárásukat fixálni szükséges. A steril kórtermekben a
teljes ablak felület belülről szabályozható árnyékolást (szalagfüggöny) kap.
A mennyezeten egybefüggő  sík álmennyezet  kerül  kiépítésre,  impregnált  vagy tűzgátló
gipszkarton  lapokból.  A  vizesblokkokban  és  a  steril  kórtermekben  a  mennyezeti
gipszkarton lapok rozsdamentes függesztésre kerülnek.
A gépészeti vezetékek minden esetben álmennyezettel takartan kerülnek megvalósításra,
szigeteléssel, tűzgátló burkolattal ellátva. A gépészeti eszközök (légkezelő  berendezés),
födémen keresztül a padlástérben kerülnek elhelyezésre. A födémszerkezet megfúrása, a
vezetékek átvezetése, csak tartószerkezeti szakvéleményben leírtak alapján történhet!
A padlástérben 2 db acélgerenda kerül elhelyezésre, 4 végpontja beton aljzatra (50 cm x
50 cm x 10 cm) helyezve (lásd tartószerkezeti szakvélemény). 

Az általunk tervezett átalakítás jellemzően az épület külső megjelenítését nem változtatja
meg.
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Épületszerkezetek (gyártmányleírások)
(feltárás nem történt, kapott dokumentumok alapján)

Alapozás:
Az épület  alapozását  nem ismerjük,  valószínűleg  csömöszölt  beton  sávalap  készült  a
kisméretű  tégla  tartófalak  alatt.  Láthatóan  az  épület  nem sérült,  a  tervezéssel  érintett
részeken repedés nem látható. A tervezés során többletteher nem keletkezik az építészeti
koncepcióban, az átalakítás az alapozást nem érinti.

Felmenő szerkezetek:
Az épület tartófalai kisméretű  tömör téglából készültek. A külső  falak lábazati burkolata
ciklopfal.  A  belső  válaszfalak  is  kisméretű  téglából  készültek.  Azon  a  részen,  ahol  a
korábbi átalakítást végeztek, ott gipszkarton válaszfal is található.
Az új építésű falak szintén gipszkartonból készülnek 10 cm vastagságban.

Vízszintes tartószerkezeti rendszer:
Az épület meglévő födémrendszere poroszsüveg födém salak kitöltéssel.
A tervezéssel érintett területen a vizesblokkok padozata és falai vízszigetelést kapnak, a
födémet védve az ázástól.
A gépészeti vezetékek miatt a zárófödém átfúrása történik D=80 cm átmérő körben, ahol a
vezeték elvetésre kerül a padlástérhez. (Tartószerkezeti szakvélemény)
A födémáttörések helyzetének pontos meghatározása helyszíni födém feltárás alapján!

Padlóburkolatok-aljzatok:
Az épület több helységeiben kerámia lapburkolat, PVC burkolat, természetes kő burkolat
található. A tervezéssel érintett részeken a meglévő PVC burkolat bontása után ismét PVC
burkolat kerül elhelyezésre, a vizesblokkok csúszásmentes kerámia burkolatot kapnak.

Szigetelés:
Az épület részben hőszigetelt és vízszigetelt. Kivitelezés során a meglévő szigeteléshez
nem nyúlunk.

Nyílászárók:
Az épület  homlokzati  nyílászárói  fa-  és  műanyag  szerkezetűek.  A  kivitelezés  során  a
homlokzat nem változik.
A belső ajtó fa szerkezetűek acél tokrendszerrel. 

Közművek:
A létesítmény vízellátását, gázellátását, csatornázását a települési közműhálózat biztosítja
a meglévő  bekötéseken keresztül.  Használat módja nem változik,  az épület kapacitása
nem  növekszik.  A  létesítmény  energiaellátási  igényének  részletes  kifejtése  az
épületvillamossági tervfejezet szerint történik.
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Berendezési tárgyak, kiegészítők:

Az egészségügyi  ellátáshoz  szükséges  eszközökön  és  tárgyakon  kívül,  a  Megrendelő
bútorozási igénye:

• belépő zsilipnél öltöző szekrény 3 fő részére, 1 db fogas, 1 db pad.

• steril  közlekedőben számítógép munkaállomás részére  1  db asztal,  1  db fiókos
tároló, 1 db szék.

• steril közlekedőben 1 db fiókos tároló szekrény

• kórtermenként 1 db munkaasztal also és felső fiókos tárolóval.

A gyártmánytervek elkészítése az építészeti tervek alapján a Vállalkozó feladata.
A terveknek tartalmazniuk kell minden használt anyagot és felületkezelési módot, valamint
részleteket minden jellemző kapcsolatról és rögzítésről.
Csatolni  kell  az  anyagok  műszaki  leírását,  a  műszaki  engedélyeket  és  az  esetleges
beszállítók jótállásait és általánosságban véve minden, a Megrendelő által kijelölt műszaki
ellenőri iroda által kért munkákat.
A  gyártmánytervek  részeként  a  Vállalkozó  méretezési  számításokat  végez  a  kiírt
szerkezeti méretek ellenőrzésére és igazolására.
A Vállalkozónak a gyártás és beépítés megkezdése előtt  fel kell  mérnie az épületen a
valós beépítési méreteket, és a kapott adatokat a gyártmánytervekben rögzíteni kell.
Amennyiben a fogadószerkezetet  nem a Vállalkozó készíti,  a  szerkezet  feleljen meg a
jelen fejezetben tárgyalt szerkezetek méret és beállítási toleranciáinak. A Vállalkozó nem
veheti  át  a  munkaterületet,  ha  ezek  a  méretek  nem  felelnek  meg  az  említett
paramétereknek.
Minden csavar eltérő specifikáció híján rozsdamentes. Látható helyeken süllyesztett fejű,
kereszthornyos, illetve zárt kulcsnyílású kivitelű csavarokat kell használni.
A szállítás és tárolás a Gyártó technológiai utasításai szerint történik. A szerkezetek és
bútorok szállítása és mozgatása a minimum legyen. Szükség esetén az egyedi darabokat
védőkalodában,  az  egyes  darabok  között  és  az  elemek élén  rugalmas  párnákkal  kell
szállítani és tárolni.
A bútorok felületét karcolástól, nyomódásoktól védeni szükséges.
A  berendezési  tárgyakat  gyárilag  felcímkézve  kell  a  helyszínre  szállítani.  A  címkék
beépítés után legyenek eltávolíthatók.
Minden  befejezett  munka  a  jóváhagyott  mintával  egyenértékű  minőségű,  színben,
textúrában, fényességben és méretben azonos megjelenésű legyen.
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Előkészítő munkák:

Bontások:
A meglévő épületben válaszfalak, álmennyezetek, burkolatok, nyílászárók a tervek szerint
kerülnek bontásra.

Organizáció:
A közterületek nem vehetők igénybe, rajtuk szállítástól eltérő  organizációs tevékenység
nem  tervezhető,  illetve  csak  helyi  hatóság  által  engedélyezett  feltételek  szerinti
tevékenység végezhető.  Az építési  terület lehatárolása várhatóan a tervezéssel  érintett
telken belül megoldható.

A  Megrendelőnek  elvárása,  hogy  a  kivitelezés  időtartama  alatt  a  kórház  épületének
kivitelezéssel érintett részének üzemszerű működése biztosított legyen.

Organizációs építmények elhelyezésének lehetősége:
szállítás, anyagtárolás:

A kivitelezés alatt az intézmény üzemszerűen működik, de az átalakítással érintett terület
jól leválasztható az épület többi részétől. A kivitelezés során a folyosón biztosítani kell a
személy  és  betegforgalmat  az  intenzív  osztály  felé.  A  bejárat  építési  munkaterület
őrzéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia.
Az intézmény területének egy részét elegendő  építési területként igénybe venni, ezt az
organizációs  tervnek  megfelelően  el  kell  különíteni,  melyet  a  vállalkozó  a  kórház
jóváhagyásával készít el.
Nagy  tömegű  anyagok  el-,  illetve  beszállítását  úgy  javasolt  megszervezni,  hogy  az
elszállítás  esetén  közvetlenül  a  szállítóeszközre,  beszállítás  esetén  közvetlenül
bedolgozás helyére kerüljenek.
Az anyagok bedolgozását a munkafolyamatnak megfelelően folyamatosan kell végezni.

Akusztikai követelmények:
Akusztikai követelményeket az MSZ 15601-1:2007 tartalmazza. A Vállalkozó felelőssége
ezen értékek betartása.
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Biztonsági és egészségvédelmi terv 

1. Bevezető 
1.1. A terv célja 
A  Biztonsági  és  Egészségvédelmi  Terv  célja,  hogy  csökkentse  a  halálos  és  súlyos
balesetek és az egészséget érintő anyagi károk számát minden dolgozóra vonatkozóan,
akiket  a  projekt  egészségügyi,  munkavédelmi,  környezetvédelmi  szempontból
veszélyeztethet  a  tervezés  és  a  kivitelezés  teljes  időtartama  alatt.  Dokumentáltan
meghatároztam azokat a módszereket, amelyeket a munkahelyi egészségvédelemmel és
biztonsággal kapcsolatos tevékenységek tervezéséhez alkalmazni kell. 
1.2. A kivitelező munkavédelmi koncepciója és szabályzata 
A Kivitelező  Munkavédelmi Szabályzatban szabályozza a munkavédelmi stratégiáját.  A
célok és környezetvédelmi előirányzatok meghatározásánál az integrált politikából, a vo-
natkozó jogi és egyéb követelményekből, a feltárt környezeti tényezőkből és munkahelyi
veszélyekből, továbbá azok kockázatából, a műszaki lehetőségekből, pénzügyi, működési
és  üzleti  igényekből,  valamint  az  érdekelt  felek  véleményéből  indul  ki  a  vezetés.  A
munkahelyi egészségvédelmi- és biztonsági kockázatokat rendszeresen elemezni kell és
törekedni kell a munkavállalók egészségének és testi épségének megóvására. 
2. Építés-biztonsági tervezés 
2.1. Stabilitás és szilárdság 
2.1.1. Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy 
a) az építési munka sajátosságinak 
b) a változó építési körülményeknek és állapotoknak 
c) az időjárási követelményeknek 
d) a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak 
megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és bizton-
ságos munkavégzés körülményei. 
2.1.2. Azokat az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan elemet, amelyek
bármilyen módon mozgatva vagy elmozdítva – hátrányosan befolyásolhatják a munkavál-
lalók biztonságát, illetve egészségét, megfelelő és biztonságos módon stabilizálni kell. 
2.1.3. Az építményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket az állványokat, a feljárókat,
a munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, megtámaszta-
ni, aládúcolni,  lehorgonyozni,  kialakítani,  hogy a fellépő  terhelés elviselésére, illetve át-
adásra alkalmasak legyenek. 2.1.4. Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulá-
suk, a szükséges kötések kialakulása és mindezek vizsgálata után szabad megterhelni,
munkahely céljára vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasználni. 
2.1.5. Építési munkagödrök, árkok falait – a talajállékonyságot figyelembe véve – úgy kell
kitámasztani, rézsűzni vagy más megoldással biztosítani, hogy azok az építkezés vala-
mennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat. 
2.1.6. A segédszerkezetek, állványok, illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és te-
herbíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell. 
A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megenge-
dett, ha megfelelő felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka biztonságos el-
végzését. 
3. Energiaelosztó berendezések 
3.1. A szerelvényeket úgy kell tervezni, elkészíteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentse-
nek tűz- vagy robbanásveszélyt. A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tar-
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tózkodókat megfelelően védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintésből eredő villamos
áramütéssel szemben. 
3.2. A berendezések és védőkészülékek tervezésénél, elkészítésénél és megválasztásá-
nál figyelembe kell venni az elosztásra kerülő energia típusát és teljesítményét, a külső
körülményeket és a szerelvények kezelését végzők szakmai ismeretét, illetve a megköze-
lítés szükségességét. 
4. Menekülési utak és vészkijáratok 
4.1. A menekülési utakat és vészkijáratokat szabadom kell hagyni, azoknak a lehető leg-
rövidebb úton a szabadba vagy más biztonságos területre kell vezetniük. 
4.2. Veszély esetére a munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani valamennyi munka-
hely lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb elhagyására. 
4.3. A menekülési utak és vészkijáratok számát, méretét, elosztását, illetve kialakításukat
az építési munkahelyek és a helyiségek méretétől, jellegétől, a használat módjától függő-
en, az ott tartózkodó munkavállalók legnagyobb létszámából kiindulva kell külön jogsza-
bályban meghatározottak szerint megtervezni és kialakítani. 
4.4.  A vészkijárati  útvonalakat  és kijáratokat  a vonatkozó jogszabályban meghatározott
módon kell jelzésekkel ellátni, a jelzéseket elhelyezni és rögzíteni. 
4.5. A menekülési utaknál és vészkijáratoknál, valamint az ezekhez hozzáférést biztosító
közlekedési utakon és ajtóknál nem helyezhetők el tárgyak, hogy az utakat mindenkor,
akadályoztatás nélkül használni lehessen. 
4.6. Azokat a menekülési utakat és vészkijáratokat, ahol azok biztonságos igénybevétel-
éhez világítás szükséges, a világítás megszűnése esetére működő, megfelelő szükségvi-
lágítással kell ellátni. 
5. Tűz jelzése és leküzdése 
5.1. Az építési munkahely jellegétől, a helyiségek méretétől és használatától, az alkalma-
zott berendezésektől, felszerelésektől, az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól,
valamint az ott tartózkodó munkavállalók lehetséges legnagyobb létszámától függően, a
munkahelyeket  megfelelő  számú,  a  tűz  oltására  alkalmas  készülékkel,  illetve  külön
jogszabályok szerint tűzérzékelő, jelző- és riasztóberendezéssel kell ellátni. 
5.2. Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek, a tűzérzékelők és a riasztó rendszerek rend-
szeres  ellenőrzéséről  és  karbantartásáról.  Rendszeres  időközökben  azokkal  megfelelő
próbákat kell végezni, és használatukat gyakoroltatni kell. 
5.3. A nem automatikus tűzoltó berendezéseknek könnyen elérhetőeknek és egyszerűen
kezelhetőknek  kell  lenniük.  A  berendezések  tárolási  helyét  a  külön  jogszabályban
meghatározottak  szerint  kell  jelölni.  E  jelöléseket  és  az  alkalmazási  hely  jellegének
megfelelő módon kell rögzíteni. 
6. Szellőztetés 
6.1. Biztosítani kell a szükséges mennyiségű friss levegőt, figyelembe véve az alkalmazott
munkamódszereket és a munkavállalókkal szembeni fizikai terhelést. 
6.2.  Zárt munkahelyen biztosítani kell  az elegendő  mennyiségű,  minőségű,  egészséget
nem károsító levegőt, figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavál-
lalók fizikai megterhelését. Ahol a munkahelyek légterét gázok, gőzök, aeroszolok, porok
(rostok) szennyezhetik, ott a vonatkozó jogszabályok előírásait és a nemzeti szabványok-
ban rögzítetteket is figyelembe kell venni. A nemzeti szabványokban meghatározottak a
megoldások kialakításához iránymutatásként szolgálnak. 
6.3.  Mesterséges szellőztetés esetén,  a szellőztetés módjának, jellegének,  mértékének
meghatározásakor figyelembe kell venni a munkatérben, illetve helyiségben munkát vég-
zők számát, a munkavállalók fizikai megterhelését, a tevékenység, a technológia jellegét,
a légszennyezettség mértékét,  illetve  az időegység alatt  felszabaduló  szennyezőanyag
tömegét és a munkatér vagy helyiség légtérfogatát. 
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7. Munkavégzés veszélyes körülmények között 
7.1. Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezegés, megvilágítás, ionizáló és nem ionizáló su-
gárzás, elektromágneses tér, magas légköri nyomás) és kémiai (gázok, gőzök, porok, ae-
roszolok okozta légszennyezés) kóroki tényezők előfordulásával járó munkavégzés során
biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkafeltételeket. 
7.2.  Amennyiben  a  munkavállalónak  olyan  helyre  kell  belépnie,  illetve  munkavégzés
céljából  vagy  azzal  összefüggésben  tartózkodnia,  ahol  a  légtér  egészségre  ártalmas
mérgező  anyagokat  (gázok,  gőzök,  porok,  aeroszolok)  tartalmazhat,  oxigénhiányos,
robbanásveszélyes vagy gyúlékony lehet, a munkaterület sajátosságait figyelembe véve a
belépés  előtt,  vagy  az ott  tartózkodás alatt  kell  meggyőződni  a  megfelel  mennyiségű,
minőségű (összetételű) levegő meglétéről, az egészséges és biztonságos légállapotokról. 
Egyéb jogszabályban leírtakat is figyelembe véve meg kell tenni a szükséges intézkedé-
seket az egészségkárosodás és munkabaleset megelőzése érdekében. 
7.3. A munkavállaló nem végezhet egyedül munkát olyan munkaterületen, ahol a levegő
összetételéből adódóan bármilyen veszély fennállhat. Az ilyen körülmények közötti mun-
kavégzésnél a munkavállalót folyamatosan kívülről  figyelemmel kell kísérni, és meg kell
tenni  minden szükséges intézkedést annak biztosítására,  hogy amennyiben szükséges,
azonnali hatékony segítséget kaphasson. 
8. Hőmérséklet 
8.1. A munkavégzés teljes időtartama alatt az alkalmazott munkamódszereket, a munka
jellegét és az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szerve-
zet számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. 
8.2. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési in-
tézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell köz-
beiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klíma a 24°C egészségügyi határértéket meg-
haladja, valamint a hidegnek minősülő munkahelyen. A munkahely hidegnek minősül, ha a
hőmérséklet  munkaidő  50%-ánál  hosszabb  időtartamban,  szabadtéri  munkahelyen  a
+4°C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10°C-ot nem éri el. 
8.3. Ha a munkahelyi klíma zárttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24°C egészségügyi
határértéket meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként
védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16°C hőmérsékletű ivóvízzel
kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amely-
nek cukortartalma az ital  4  súlyszázalékát  nem haladhatja meg,  vagy  az mesterséges
édesítőszerrel ízesített. 
8.4. A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállaló részére +50°C hőmérsékletű teát
kell kiszolgálni. A tea ízesítéséhez a 8.3. pontban előírtak figyelembevételével cukrot, illet-
ve édesítőszert kell biztosítani. 
8.5. A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő meny-
nyiségben személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A
védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi  követelmé-
nyek megtartásával történhet. 
9. Az építési munkahelyek, helyiségek és közlekedési utak természetes és mesterséges
megvilágítása 
9.1. A munkahelyeknek, helyiségeknek és közlekedési utaknak, amennyire az lehetséges,
természetes  megvilágítással  kell  rendelkezniük.  Éjszaka  megfelelő  és  elégséges
mesterséges megvilágítást kell  biztosítani,  valamint  akkor is,  ha a nappali  természetes
fény nem elegendő. Ahol szükséges, ütéssel szemben védett, hordozható fényforrásokról
kell gondoskodni. 
Az alkalmazott, mesterséges fény színhőmérséklete nem befolyásolhatja, illetve nem vál-
toztathatja meg a biztonsági és egészségvédelmi jelzések észlelhetőségét. 
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9.2. A helyiségek, munkahelyek és közlekedési utak világítási szerelvényeit úgy kell elhe-
lyezni, felszerelni, hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak. 
9.3. Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és közlekedési utakat, ahol a munkavállaló a
mesterséges világítás kimaradása esetén veszélynek vannak kitéve, megfelelő erősségű
szükség megvilágítással  kell  ellátni.  E világítás  olyan  legyen,  hogy  a  munkavállalók  a
kijelölt menekülési utak használatával a munkahelyet biztonságosan el tudják hagyni. 
10. Közlekedőutak – veszélyes területek 
10.1. A munkahelyekhez vezető utakat, a járműforgalom számára megnyitott közlekedési
utakat úgy kell kialakítani, hogy azok megfelelő teherbírásúak, a rajtuk lebonyolódó közle-
kedési és szállítási feladatok szempontjából elegendő szélességűek, lyukaktól, gödröktől
mentesek  legyenek,  és  feleljenek  meg a  külön  jogszabályokban  meghatározott  egyéb
követelményeknek. 
10.2. A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani, – amennyiben ez
csak szintkülönbség áthidalásával biztosítható – hogy az a biztonságos közlekedés köve-
telményeit kielégítse. 
10.3.  A munkahelyeknek és a közlekedési  utaknak a szeméttől,  törmeléktől  és  építési
anyagmaradékoktól mentesnek kell lenniük. 
10.4. A munkahelyeket és a közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy azok a lehulló
tárgyaktól védettek legyenek. 
10.5. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát
és  a  biztonságos  közlekedést  ne  zavarja,  a  segédszerkezet  állóképességét  ne
veszélyeztesse. 
10.6. A közlekedőutakat – beleértve a lépcsőket, rögzített létrákat és a rakodókat – úgy
kell méretezni,  elhelyezni,  illetve kialakítani, hogy azok a rendeltetésüknek megfelelően
könnyen, biztonságosan használhatóak legyenek, és a környezetükben foglalkoztatottak
veszélyeztetése nélkül megfelelő hozzájutást biztosítsanak. 
10.7.  A gyalogos-,  illetve az áruforgalom céljára használt  utakat – beleértve azokat is,
amelyek fel- és lerakodásra szolgálnak – az igénybe vevők számának és a tevékenység
típusának megfelelően kell méretezni. 
10.8.  Ha  a  közlekedőutakon  szállítóeszközt  használnak,  a  gyalog  közlekedők  részére
megfelelő biztonsági távolságot kell kialakítani, vagy védőszerkezetet kell felszerelni. 
10.9. Az utakat egyértelműen ki kell jelölni, azok állapotát rendszeresen ellenőrizni, illetve
azokat megfelelően karban kell tartani. 
10.10. Megfelelő távolságot kell hagyni a járműforgalomra szolgáló utak, az ajtók, a kapuk
és a gyalog közlekedők részére szolgáló átjárók, folyosók és lépcsőházak között. A beépí-
tett erőgéppel rendelkező járművek és szállítóeszközök közlekedési útjait úgy kell kialakí-
tani, hogy azok az ajtóktól, kapuktól, átjáróktól, lépcsőkilépőktől legalább 1,00 m-re vezes-
senek el. 
10.11. Ha az építési munkahely egyes területeire a belépés korlátozott, azokat el kell kerí-
teni a belépési engedéllyel nem rendelkezők belépésének megakadályozására. 
Megfelelő  intézkedéseket  kell  tenni  a  veszélyes  területekre  való  belépésre feljogosított
munkavállalók védelmére. 
A veszélyes területeket jól láthatóan kell jelölni. 
11. A munkavégzés helyén a mozgáshoz biztosítandó szabad tér 
11.1. A munkavégzés területét olyan méretűre kell kialakítani, hogy az megfelelő mozgási
szabadságot adjon a munkavállalóknak munkájuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott
lévő szükséges berendezéseket és tartozékokat is. 
11.2. A minimálisan biztosítandó szabad felület 1,5 m2, amelyből a szélességi méret érté-
ke 1,0 m. 
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11.3. Ha építéstechnikai okokból a 11.2. pontban meghatározott méretet nem lehet betar-
tani,  akkor  a  munkavállalók  részére  a  munkahelyükhöz  a  lehető  legközelebb  azonos
méretű mozgásterületet kell biztosítani. 
12. Elsősegély 
12.1 A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegély nyújtási lehetőséget, és azt, hogy a
munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott, elsősegélynyújtásra
kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon. 
Intézkedéseket kell  tenni  annak érdekében,  hogy a  balesetet  szenvedett  vagy  hirtelen
rosszul lett munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani. 
12.2. Ha az építési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtája szükségessé teszi, egy
vagy szükség esetén több elsősegélynyújtó helyiséget kell  kialakítani.  Elsősegélynyújtó
helyiség létesítési kötelezettsége akkor áll fenn, ha az építési munkahelyen egyidejűleg
több mint 50 munkavállalót foglalkoztatnak. E helyiséget a vonatkozó külön jogszabályban
meghatározottak szerint jelölni kell. E helyiséget úgy kell kialakítani, hogy oda hordágy –
rajta fekvő sérülttel – könnyen bevihető legyen. 
12.3. Az elsősegélynyújtó helyiségeket el kell látni megfelelő elsősegélynyújtó felszerelé-
sekkel és berendezésekkel. 
12.4. A 12.2. pontban meghatározottakon túl, elsősegélynyújtó felszerelésnek kell rendel-
kezésre állni minden olyan helyen, ahol a munkakörülmények ezt megkívánják. 
Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni, és
azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani. 
Jól  látható helyen és jelöléssel  fel kell  tüntetni  a legközelebb mentőszolgálat  címét és
telefonszámát. 
13. Tisztálkodó- és mellékhelyiségek 
13.1 Valamennyi  építési  munkahelyen,  illetve annak közvetlen közelében legalább egy
belülről zárható illemhelyet kell biztosítani. 
13.2. Ha a munkáltató az építési munkahelyen 15 fő feletti létszámot folyamatosan foglal-
koztat, elegendő számban illemhelyet, vizeldét és kézmosási lehetőséget kell biztosítania.
Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyezték szellőztetést, világítást, rendszeres takarí-
tást, illetve az október 15. és április 15. közötti időszakban fűtést kell biztosítani. 
14. Egyéb rendelkezések 
14.1. Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni, azért
hogy az világosan látható és azonosítható legyen. 
14.2.  Az  építési  munkahelyen  dolgozókat  el  kell  látni  elegendő  mennyiségű  ivóvízzel,
ennek  hiányában  más,  alkalmas,  alkoholmentes  itallal.  Az  ivóvízvételi  helyeket  a
munkavégzési helyek közelében kel kialakítani. 
14.3. A munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap, illetve ivókút felszereléséről, valamint
az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és megfelelő karbantartásáról. Ha a
munkahelyen ipari vízszolgáltatás is van, a csapokat „ivóvíz”, illetve „nem ivóvíz” felirattal
és a külön jogszabály szerinti jelöléssel kell ellátni. Vízvezetékes ivóvíz hiányában az ivó-
vízről egyéb módon kell gondoskodni. 
14.4. A munkavállalók számára 
a) gondoskodni kell olyan megfelelően kialakított zárt térről (pl. lakókonténerről), amelyben
a  munkavállalók  az  időjárás  hatásaitól  védetten,  higiénikus  körülmények  között
étkezhetnek, 
b) biztosítani kell a munkavállalók részére olyan főző-, illetve étel melegítésére alkalmas
felszereléseket,  amelyek  a  higiéniai  követelmények  megtartása  mellett  lehetővé  teszik
ételeik elkészítését. 
15. Egyéni védőeszközök biztosítása 
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15.1. Építési munkahelyen fejvédő  sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak
leesésétől nem veszélyeztetett, belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. 
15.2. Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kiegészítően biztosítani,  akkor a
munkavállaló a munkát csak munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve zuhanásgátló hasz-
nálatával végezheti. Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat a teher-
hordó szerkezeteket, ahová a munkavállaló a védőeszközt megfelelő biztonsággal rögzí-
teni tudja 
15.3. A zuhanás elleni védelem céljára használt egyéni védőeszközt – a gyártó előírásai-
nak megfelelően – a vonatkozó szabványra figyelemmel a meghatározott vizsgálatoknak
kell alávetni, ha azzal a munkavállaló már zuhant. 
15.4. Azoknál a munkáknál, amelyeknél vízben vagy egyéb folyadékba esés veszélye fenn
áll, a munkavállalót automatikusan felfújódó mentőmellénnyel is el kell látni. 
16. Munkavégzés szűk munkatérben 
16.1. Az aknákban, a csatornákban és az árkokban munkát végezni csak akkor lehet, ha a
munkavégzés megkezdése előtt a munkavégzés irányítója meggyőződött arról, hogy ott
gázok vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek; vagy képződtek, de ezek a muka
során  felhasznált  anyagokkal  vagy  eszközökkel  reakcióba  lépve  nem veszélyeztetik  a
munkavállalók egészségét. 
16.2. A csatornákban és aknákban végzendő munka esetén a munkavégzés irányítójának
meg kell határoznia, és a munkát végzőkkel ismertetnie kell a helyi adottságoktól függő,
szükséges biztonsági előírásokat. 
16.3. A csatorna, illetve akna lejáratánál biztosítani kell figyelő személyek jelenlétét, akai a
bent  tartózkodókkal  kapcsolatot  tartanak.  A  kapcsolattartás  történhet  rádió,  vagy  erre
alkalmas egyéb elektronikai berendezés útján. A kapcsolattartás történhet közvetlen be-
széddel is abban az esetben, ha a munkát végzők nem távolodnak el olyan távolságra a
figyelő  személytől, hogy a kommunikáció lehetetlenné válna beszéd, illetve fényjelzések
útján. A figyelő személy nem hagyhatja el azt a helyet, amelyet számára kijelöltek. Biztosí-
tani  kell,  hogy  veszély  esetén  a  figyelő  személy  a  szükséges  segítség  igénybevétele
érdekében a legrövidebb időn belül intézkedni tudjon. 
16.4.  Azokban  a  munkaterekben,  ahol  ismeretlen  gáz  jelenlétével  kell  számolni,  a
helyiségeket  át  kell  szellőztetni,  vagy  levegő  befúvással  a  gázkoncentrációt  a
megengedett érték alá kell csökkenteni. 

17. Kőműves munkákat 
17.1. Meglévő alapfal aláfalazása során a meglévő fallal érintkező felső falazó elemeket
szorosan befeszítve kell elhelyezni. 
17.2. A falazó állás padozatának szintjéről  mérve legfeljebb 1,40 m magasságig (falazó
magasság) végezhető falazó munka. 
17.3. A párkányokat a végleges lehorgonyzás vagy a leterhelés elkészültéig kidőlés ellen
biztosítani kell. 
17.4. Meglévő falak kiváltása esetén a kiváltó szerkezet elkészültéig a kiváltott falrész fe-
letti szerkezetből átadódó terheket ideiglenes szerkezettel (pl. dúcolással) kell az építmény
teherbíró részeire vagy a talajra átadni. 
17.5. A legfelső födém feletti kémények, szellőzők, pillérek, oromfalak és tűzfalak építésé-
nél az állványzatot a szerkezettől függetlenül, önmagában állékonyan kell megépíteni. 
17.6. A 15°-ot meghaladó hajlásszögű  tetőnél falazáshoz, valamint kéményfedkő és ké-
ménytoldalék elhelyezéséhez állványt kell készíteni. 
17.7. A nyílászáró szerkezet tokját elhelyezés közben a végleges rögzítésig ki kell támasz-
tani. 
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17.8. Homlokzati kőburkolat, kőkeret,  illetve fedkő  elhelyezéséhez a felhasználni  kívánt
építési elemek elhelyezésére méretezett állványt kell készíteni. 
17.9. Konzolos szerkezet (lebegő lépcsők, erkély, függőfolyosó lemezek, párkányelemek)
szabad végét mindaddig alá kell támasztani, amíg annak leterhelése nincs biztosítva. A
konzol alátámasztását csak akkor szabad eltávolítani, ha a konzol erőtanilag megfelelően
le van terhelve (pl. ha a leterhelő fal a konzol felett legalább egy emelet magasságban
elkészült). 
17.10.  A  gerendák  közötti  boltozatok  készítésénél  a  gerendák  elfordulását  meg  kell
akadályozni. 
17.11. A boltozatot csak a szerkezet megszilárdulása és a teherelosztó részleg felhordása
után szabad megterhelni. 
17.12. Előregyártott  födémgerendák elhelyezéséhez e célra kialakított fogadó állást kell
biztosítani. A födémgerendák közötti födémelemek, béléstestek elhelyezéséhez legalább
1,0 m széles pallóterítésről kell gondoskodni. A födémen - a munkavégzés teljes területén
– botlásmentes, szilárd felületet kell létesíteni. 
17.13. A béléstestes födémmel a teherelosztó réteg elkészültéig a béléstesteket nem sza-
bad megterhelni. 
17.14. Préslég üzemeltetésű szerszámmal végzett vésés esetében a várható dinamikus
igénybevételnek is  megfelelően kialakított  munkaterületet  kell  biztosítani.  E munkát  tá-
masztó vagy kétágú létráról végezni nem szabad! 
17.15. Lakott  területen végzett  munkáknál a lakók részére közlekedési útvonalakat kell
kijelölni, ahol biztosítani kell a veszélymentes közlekedést, illetve tartózkodást. 
17.16. A lakott területen végzett munkáknál, a lépcsőházban, a függőfolyosón és egyéb, le
nem  zárható  közlekedési  útvonalon  az  építési  munka  sajátosságától  függően
meghatározott  szélességű,  tisztán  tartott  területet  kell  hagyni  a  közlekedés  céljára.  E
sávnak minimum 60 cm-nek kell lennie. 
17.17. Ha az építés és/vagy felújítás alatt lévő épület közeléből a forgalom nem terelhető
el, az épület köré védőtetőt kell készíteni. A védőtető szélessége a fal síkjától számítva
legalább 2,5 m, de szükség szerint az épület magasságának 1/6-a. 
17.18.  Az  utólag  beépített  vízszintes  falszigetelésnél  az  egyszerre  kibontott  szakasz
élhossza legfeljebb 1,0 m lehet. A pilléreket minden esetben ki kell váltani. 
17.19. Tégla- vagy vasbeton pillér javítása, illetve megerősítése esetén a tehermentesítést
méretezett dúcolással kell biztosítani a munkavégzés megkezdése előtt. A hibás, laza ré-
szeket le kell vésni, és csak ezt követően szabad a javítási munkákat megkezdeni! 
17.20. Alapszélesítésnél a meglévő  alaptest egyik oldalán kell először elvégezni a föld-
munkát és az új alaptest elkészítését. Csak ezt követően szabad a másik oldalon az alap-
gödör kiemelését megkezdeni. 
17.21. A nyílást kiváltó gerendák vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz állé-
konyságát és terhelhetőségét meg kell vizsgálni. A kiváltó gerenda vagy egyéb szerkezet
felfekvésének függőlegesbe eső falszakaszain lévő üregeket, hornyokat vagy egyéb mé-
lyedéseket meg kell szüntetni, azokat a teher viselésére alkalmassá kell tenni. 
17.22. Tárgyakat és anyagokat az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított le-
dobó helyről, és csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosít-
ja,  továbbá a megközelítést  elkerítéssel  vagy  elzárással  lehetetlenné tették.  A munkát
csak akkor szabad megkezdeni, ha az anyagledobást végző munkavállaló maga is meg-
győződött arról, hogy a figyelő személy jól látható és a ledobás megkezdésére jelzéssel
engedélyt adott. A figyelő személyt e munka végzése alatt más feladattal megbízni nem
szabad. Olyan helyen kell figyelési helyet kijelölni, ahol az érintett személy nincs veszély-
nek kitéve. 
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17.23. Az anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni, hogy az a munkavállalókat
ne  veszélyeztesse.  Az  anyagokat  csak  megfelelő  szerszám  alkalmazásával  szabad  a
csúszdáról eltávolítani, illetve az összetorlódott anyag szétválasztását elvégezni.  A kör-
nyezetet terhelő mértékű por keletkezését meg kell akadályozni. 
18. Szak- és szerelőipari munkákat 
18.1. Vízszigetelő munkák 
18.1.1. A forró ragasztóanyagok szállításához csak csőrös, zárható fedelű edényt szabad
használni, amelynek mérete lehetővé teszi a biztonságos szállítást anélkül, hogy a mun-
kavállaló az edény oldalfalával közvetlenül érintkezésbe kerülne. 
18.1.2. Forró ragasztóanyaggal teli edényeket emelni és szállítani csak védőkesztyűben
szabad. 
18.1.3. Az edényt legfeljebb a ¾ részéig szabad megtölteni. 
18.1.4. Olvasztási munkákhoz az olvasztóüstöt legfeljebb a ¾ részéig szabad megtölteni.
Az olvasztandó anyag szennyeződést  ne tartalmazzon és biztosítani  kell,  hogy idegen
anyag az olvasztás időtartama alatt az olvasztóedénybe ne kerülhessen. Forró bitumen-
nek vízzel vagy vizes felülettel való közvetlen érintkezését meg kell akadályozni. Az ol-
vasztóüstöt jól zárható üstfedővel kell ellátni. Az olvasztóüst mellett tűzoltási céllal megfe-
lelő mennyiségű homokot és lapátokat kell készenlétben tartani. 
18.1.5. Az olvasztóüstből a forró anyag kiszedéséhez legalább 1,5 m hosszú mérőedényt
kell alkalmazni. 
18.1.6. Az üstre a szétfröccsenést megakadályozó csatornát kell  szerelni.  A forró bitu-
menbe az alvasztani kívánt anyagot az edény fala mentén kell becsúsztatni. 
18.1.7. Forró bitumennel végzett bármilyen munkát csak a testet fedő zárt munkaruhában
lehet végezni. 
18.2. Épületfestő és mázoló munkákat 
18.2.1. Kétágú létrán csak egy dolgozó dolgozhat. A létrát legfeljebb 10 kg súlyú anyaggal
szabad terhelni. A festéktartó edényt biztonságosan kell felerősíteni. 
18.2.2. Ha a kétágú létrák alkalmazásánál (lépcsőházban vagy lejtős padozatú helyiség-
ben) a stabilitás nem biztosítható, a munkát csak állványról szabad végezni. 
18.2.3. Zárt térben a falfelületek száraz lekaparásánál, leseprésénél, átcsiszolásánál, fes-
tésénél csiszoló géppel, gépi drótkefével történő rozsdamentesítésnél hatásos szellőzte-
tésről kell gondoskodni. Ha a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékek nem
tarthatók be, a munkavállaló egyéni légzésvédő eszközzel kell ellátni. 

19. Magasból leesés 19.1. A magasból leesést alkalmas berendezéssel, így különösen
megfelelő  védelemmel  kialakított  állványszerkezet  alkalmazásával  kell  megakadályozni.
Az  állványoknak  szilárdnak,  elegendően  magasnak  kell  lenniük,  és  legalább  egy
lábdeszkával, egy középdeszkával és egy korláttal vagy azzal egyenértékű megoldással
kell rendelkezniük. 19.2. Magasban munkát csak megfelelő  és alkalmas berendezéssel,
illetve kollektív műszaki védelem biztosításával (pl. emelő-plató, védőháló, védőrács, mobil
szerelőállvány)  szabad  végezni.  Amennyiben  a  munka  természete  miatt  ilyen
berendezések  alkalmazása  nem  lehetséges,  megfelelő  hozzáférési  megoldásról  kell
gondoskodni,  és  a  munkát  végző  részére  a  magasból  való  lezuhanás  megelőzésére
kialakított egyéni védőeszközt kell biztosítani. 
19.3. A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen
biztonságot nyújtó berendezésekkel kell  a védelmet kialakítani.  Amennyiben erre nincs
mód, akkor egyéni védőeszközt kell alkalmazni. 
19.4. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel, vagy 1,0 mé-
ter magas háromsoros, 0,3 méternél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával, középdesz-
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kával, valamint korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosít-
ható. Védőháló, illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t
nem haladhatja meg. 
19.5. Földmunkák végzésekor: 
a.)  munkagödör  esetén  0,25  m  és  1,25  m  mélység  között  jelzőkorlátot,  1,25  m-t
meghaladó mélységnél védőkorlátot, 
b.) vonalas létesítmény esetén, lakott területen belül 0,25 és 1,25 m mélység között jelző-
korlátot, 1,25 m mélységet meghaladó mélységnél védőkorlátot, 
c.) lakott területen kívül 0,25 m mélység alatt jelzőkorlátot kell létesíteni. 
19.6. Az 5.4. pontban meghatározott védelmet kell biztosítani: 
a.) azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2,0 m-t; 
b.) ha a munkahely vagy a közlekedési út víz vagy más anyag fölött vagy mellett oly mó-
don helyezkedik el, hogy a belefulladás veszélye fennáll; 
c.) födémek, tetők, mennyezetek, felülvilágítók, aknák megnyitásakor vagy építésekor; 
d.) a 2,0 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon; 
e.) a földmunkák végzése során az 5.7. pont kivételével. 
19.7. Jelzőkorlát is alkalmazható az 5.4. pontban előírtak alapján 
a.) munkagödör esetén 0,25 m és 1,25 m mélység között; 
b.) vonalas létesítmény esetén lakott területen kívül 0,25 m mélység alatt. 
19.8. Lapos és alacsony hajlású (20° alatti) tetők esetében, amennyiben a munkavégzés
helyszíne a szintkülönbség szélétől  2,0 m-nél távolabb van, a kétméteres határvonalra
jelzőkorlát is elegendő. 
19.9. 20°-ot meghaladó hajlásszögű  tetőn végzett munkák esetén – ha védőkorlátot al-
kalmaznak – a védőkorlátot úgy kell méretezni és kialakítani, hogy az megakadályozza a
ráeső tárgyak és személyek lezuhanását. 
19.10. Meglévő építményen a munka megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy az
építmény  állékonysága  megfelelő,  a  munka  elvégzéséhez  szükséges  teher  viselésére
alkalmas.  Ha  ez  nem  biztosított,  a  munkát  megkezdeni  csak  akkor  szabad,  ha  a
szükséges megerősítéseket és/vagy alátámasztásokat méretezés alapján elvégezték. 
20. Állványok és létrákat 
20.1. Az állványokat úgy kell tervezni, összeállítani és karbantartani, hogy azok ne dőlje-
nek össze vagy ne mozduljanak el. 
20.2.  A munkaállványokat,  a pallókat  és az állványlétrákat  úgy kell  összeállítani,  hogy
azok megakadályozzák a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók le-
zuhanását illetve, hogy a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújtsanak. 
20.3. Az állványt az arra felhatalmazott személynek át kell vizsgálni: 
a.) használatba helyezés előtt; 
b.) rendszeresen, meghatározott időközönként; 
c.) módosítás, vagy minden olyan esetben, amely a szilárdságát vagy a stabilitását befo-
lyásolhatja. 
20.4. A magasban végzett munkákhoz a létrák használatát úgy kell korlátozni, hogy a ki-
alakítási  sajátosságok  figyelembevételével,  minimális  használati  idő  mellett  minimális
kockázat álljon fenn. 
20.5. Csak szilárd és megfelelően karbantartott, tiszta állapotú létra használható. A létrá-
kat céljuknak megfelelően, rendeltetésszerűen kell alkalmazni. 
20.6.  A  létrákat  úgy  kell  felállítani,  hogy  használatuk  alatt  azok  biztonságosan  álló
helyzetben  maradjanak.  A mozgatható  létrák  lábait  stabil,  erős,  méretüknek  megfelelő
szilárd alapra kell helyezni, úgy, hogy annak fokai horizontális állásban maradjanak. 
20.7. A függő  létrákat biztonságosan és – kivéve a kötéllétrákat – úgy kell felerősíteni,
hogy azok ne csúszhassanak el, illetve ne tudjanak kiengedni. 
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20.8. A mozgatható létrák lábait szétcsúszás elleni biztosítását a használat teljes időtar-
tama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével, vagy szétcsúszást megakadályozó beren-
dezéssel, illetve más azonos értékű, megoldással kell biztosítani. 
20.9. A több részből, illetve egymásba tolható elemekből álló létrát vagy a tolólétrát csak
olyan módon szabad használni, hogy a létraelemek egymáshoz képest elmozdulás men-
tesen álljanak. A kerekes létrákat használatuk előtt elmozdulás ellen biztosítani kell. 
20.10. A létrát úgy kell használni, hogy a munkavállaló azon mindig biztonságosan tudjon
állni és megfelelően kapaszkodni. Ha a létrára valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez
nem befolyásolhatja hátrányosan a kapaszkodás lehetőségét. 
20.11. A mobil állványt az akaratlan elmozdulásokkal szemben biztosítani kell. 
20.12.  Az  építési  állványok  tervezését,  kivitelezését,  felülvizsgálatát,  munkavédelmi
üzembe helyezését e rendelet előírásai,  valamint a vonatkozó jogszabályokban előírtak
szerint kell elvégezni, figyelemmel a kapcsolódó, mértékadó nemzeti szabványokban fog-
laltakra is. 
20.13.  Az  állványok  készítéséhez –  a  termékszabványokban meghatározott  elemekből
készített bakállványok, a 20,0 m-nél nem magasabb létraállványok, valamint a 2000 N/m2
terhelésnél  nem  nagyobb  igénybevételű  fémállványok  kivételével  –állványtervet  kell
készíteni. 
20.14. Az elkészült állványokat használatbavétel előtt, valamint hosszú megszakítás vagy
viharos időjárás után minden alkalommal át  kell  vizsgálni.  A vizsgálat  pontos idejét és
eredményeit írásban rögzíteni kell. Az állványt használatba venni csak a vizsgálat kedvező
eredménye után, megfelelő engedély alapján szabad. 
20.15.  Az időszakos vizsgálat  során az esetleg károsodott  állvány állagának védelmét
pótmerevítésekkel, kikötésekkel, illetve a csavarok után húzásával kell biztosítani. Csak
ezek végrehajtása után lehet az állványt újra használatba venni. 
20.16. A vizsgálatnak ki kell terjednie: 
a.) az állványnak a tervekkel való azonossága, továbbá a vonatkozó előírásoknak (szab-
ványoknak,  típus-részletterveknek)  való  megfelelőség  ellenőrzésére  (elsősorban  az
anyagminőségek keresztmetszeti méretek, csomópontok kialakítása tekintetében); 
b.) az állékonyság szempontjából fontos szerkezeti elemek (alapozás, toldások, merevíté-
sek, kikötések) helyszíni ellenőrzésére; 
c.) a biztonsági berendezések (korlát, középdeszka, lábdeszka, feljárók, terhelhetőségi és
egyéb feliratok, tűzvédelem, villámvédelem, világítás stb.) szakszerű voltának ellenőrzése.
20.17. A használatban lévő állványok időszakos vizsgálata során ellenőrizni kell az állvány
anyagának  állapotát  (korhadás,  esetleges  sérülések  stb.),  továbbá  a  kapcsolatok
teherbírását és merevségét (kötőelemek lazulása, egyenlőtlen süllyedés) is. 
20.18. Az állványok összeszerelésük közben, valamint az építés minden szakaszában két-
két  egymásra  merőleges  síkban  legyenek  kimerevítve.  Az  állványok  felállításakor  és
bontásakor  az állványok  összeszerelési  körzetét  el  kell  keríteni,  hogy oda  a  szerelési
munkálatokban részt nem vevők ne juthassanak be. 
20.19. Amennyiben az állványt a meglévő építményhez tervezik kimerevíteni, akkor előze-
tesen meg kell győződni arról, hogy a meglévő épület a várható igénybevétel felvételére
alkalmas-e. Az állvány alapozásánál az állványzat egyenletes teherátadását alátét pallóval
vagy  ezzel  egyenértékű  módon  biztosítani  kell.  Az  állvány  alapjait  az  állékonyságot
veszélyeztető víz behatolása ellen meg kell védeni. 
20.20.  Az  állványszintek  megközelítésére,  szintkülönbségek  áthidalására,  biztonságos
közlekedést lehetővé tévő fel-, le-, kijárót kell létesíteni. 
20.21. Az állványpadozatot úgy kell kialakítani, hogy a tárolt és mozgatott anyatömegen
kívül – külön előírás hiányában – legalább 2000 N/m2 hasznos terhelésnél a biztonságos
munkavégzést lehetővé tegye. 
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20.22. Az állványpadozaton szállítható, illetve tárolható anyag legnagyobb mennyiségét, a
tárolás módját és a tárolási terület határát az állványzaton jól szemrevételezhető módon
(pl. táblán) fel kell tüntetni. 
20.23.  Az  állványpadozat  széle  és  az  építmény  síkja  között  legfeljebb  30  mm lehet.
Amennyiben a munka jellege vagy az építmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetővé,
akkor vagy a belső oldalt is el kell látni védőkorláttal, vagy egyéni védőeszközzel kell biz-
tosítani a védelmet. Az állványpadozatokat úgy kell egymás fölött megépíteni, hogy alattuk
190 cm szabad magasság legyen a közlekedésre. 
20.24. A korlátdeszkát, középdeszkát és a lábdeszkát állványelemből kell készíteni, a fel-
erősítésre szolgáló támaszoszlopok távolsága egymástól 3,0 m-nél nagyobb nem lehet. A
2,0 m-nél magasabb munkaszinteken, hídszerűen kiképzett átjárókat, feljárókat, lépcsőket
védőkorláttal kell ellátni. 
21. Emelő berendezések 
21.1.  Valamennyi  emelőszerkezetet  és  tartozékát,  beleértve  azok  alkotórészeit,
rögzítéseit, lekötéseit, támaszait: 
a.) megfelelően kell  tervezni  és kivitelezni,  valamint megfelelő  szilárdságúnak kell  lenni
ahhoz az igénybevételhez, amelynek ki van téve; 
b.) megfelelően kell felszerelni és használni; 
c.) jól karbantartott és jó állapotban kell tartani; 
d.) az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni, időszakos próbáknak és átvizs-
gálásoknak kell alávetni; 
e.) csak olyan képzett munkavállaló üzemeltetheti, aki megfelelő gyakorlattal rendelkezik. 
21.2. Minden emelőszerkezeten és tartozékon világosan jelezni kell a maximális teherbí-
rási értéket. 
21.3.  Emelő  berendezéseket és tartozékokat a rendeltetési  céljuktól  eltérően használni
nem szabad. 
22. Gépek telepítése az építési munkahelyen 
22.1.  Az  építési  munkahelyen  üzemeltetett  gépet  úgy  kell  telepíteni,  hogy  az  ne
veszélyeztesse  a  munkahelyet,  az  emberi  tartózkodásra  szolgáló  épületet,  illetve  a
közforgalmú utat. Ha ez nem valósítható meg, akkor egyéb, ezzel egyenértékű védelemről
kell  gondoskodni  (pl.  védőfal,  dúcolás  stb.).  Belső  égésű  motorral  vagy  nyílt  lánggal
üzemelő gépet a tűz- és robbanásveszélyes anyagot tároló helyiség veszélyes övezetén
kívül kell elhelyezni. 
22.2. Ha a gép telepítési helye nagy mennyiségű csapadék vagy egyéb ok miatt víz alá
kerülhet, úgy biztosítani kell a gép veszélymentes megközelíthetőségét, illetve kimenthe-
tőségét. 
22.3. Az építőipari gépeket úgy kell elhelyezni, hogy azok egymás hatósugarába ne kerül-
hessenek, biztosítsák a megfelelő  védőtávolságokat, ne legyenek veszélyforrás okozói,
illetve elegendő hely álljon rendelkezésre a gépek közötti biztonságos közlekedési út kije-
lölésére.  Amennyiben  nem biztosítható  az,  hogy  egymás  hatósugarába  ne  kerüljenek
gépek, ebben az esetben a munkáltató köteles a helyi körülményeknek és gyakorlatnak
megfelelően  írásban  meghatározni  az  adott  berendezések  közötti  kapcsolattartás  és
együttműködés rendjét, az ennek irányításáért felelős személyt. 
22.4. A kezelőhelyet úgy kell kialakítani, hogy onnan jól látható legyen az a terület, ahol a
gép működik. Ha ez nem valósítható meg, akkor műszaki jelzőrendszerrel, vagy jelzést
adó személy alkalmazásával kell biztosítani a gépkezelő veszélytelen munkavégzését. 
23. Fém- vagy betonszerkezetek, zsaluzatok és nehéz, előre gyártott szerkezeteket 
23.1. A fém- és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatok, az előre gyártott szer-
kezeteket vagy időleges támaszokat, valamint a támfalakat felállítani és szétszedni csak
az arra feljogosított személy felügyelete mellett szabad. 
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23.2. Megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a munkavállalók védelmére szerkezetek eset-
leges törékenységéről vagy stabilitásából eredő veszélyekkel szemben. 
23.3. A zsaluzatokat, az időleges támaszokat és az alátámasztásokat úgy kell megtervez-
ni,  méretezni,  valamint  felszerelni  és  karbantartani,  hogy  biztonságosan  ellenálljanak
minden olyan erőnek és igénybevételnek, aminek ki lehetnek téve. 
23.3.1. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványzatot úgy kell megtervezni, hogy a fellépő
terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosan viselni tudja,
illetve a talajnak és az alatta elhelyezkedő épületrésznek megfelelően átadja. 
23.3.2. Valamennyi zsaluzatot úgy kell kialakítani, hogy azok állékonysága megfelelő le-
gyen. 
23.3.3. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványokat úgy kell kialakítani és megtervezni,
hogy építésük, illetve a szükséges betonozási munkák közben a munkát végzők részére
elegendő  méretű  munkahely  álljon  rendelkezésre,  a  munkavégzés  ne  igényeljen
különleges  testhelyzetet,  és  az  esetlegesen  használt  emelő-  vagy  süllyesztő
berendezések könnyen kezelhetők legyenek. 
23.3.4. Ha a talaj nem alkalmas a várható terhek viselésére, akkor teherelosztásról kell
gondoskodni gerendákból vagy egyéb olyan anyagból, amely alkalmas a teher viselésére,
átadására. 
23.3.5. Az alátámasztó dúcokat lehetőleg fémből kell készíteni. Amennyiben ezek állítha-
tók, úgy a teherbíró képességüket fel kell rajtuk tüntetni és megfelelőségüket, alkalmassá-
gukat rendszeresen vizsgálni kell. 
23.3.6. Táblás, nagy felületű zsaluelemeket csak a gyártó által készített kezelési utasítás-
ban rögzítettek szerint szabad használni. Az elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok egy-
mással, illetve az egyéb szerkezeti elemekkel megfelelően rögzíthetők legyenek. Az eme-
lés, mozgatás közbeni stabilitásukat biztosítani kell. A zsalutáblák zsaluelemek emelése
közben közvetlenül az emelt elem környezetében senki sem tartózkodhat. Szükség esetén
a táblákat kötéllel kell irányítani. 
23.3.7. A nagy méretű zsaluelemeket, táblákat csak olyan helyen szabad tárolni, ahol a
talaj teherbíró képessége megfelelő. A táblákat álló helyzetben, egymással összerögzítve
kell elhelyezni. Valamennyi táblát meg kell támasztani súlypontja felett. Csak akkor emel-
hető le és távolítható el a rögzítő elem, ha a táblát eldőlés ellen biztosították. 
23.3.8. Kizsaluzásnál az elemek támaszait csak akkor lehet elvenni, ha a zsaluelem meg-
felelő kötöző eszközökkel az emelő berendezésre rögzített állapotban van. 
23.3.9. A zsalutáblákra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad, ha azok eldőlés
ellen megfelelően biztosítottak. Az ezekre való feljutás csak biztonságos létra használatá-
val történhet. 
23.3.10. A zsaluelemek összeépítéséhez, szétbontásához legalább 50 cm széles munka-
állványt, munkaterületet kell biztosítani. 
23.3.11. Speciális zsaluzási technológiák (pl. alagútzsaluzat, csúszózsaluzat) esetében a
munkát csak írásban rögzített szerelési utasítás birtokában lehet végezni, miután a mun-
káltató vagy gyártó a munkavállalókat ennek használatáról kioktatta. Különleges (egyedi),
nem szokványos zsaluzási tevékenységet csak megfelelő statikai számítások eredményé-
nek ismeretében lehet végezni. 
23.4. Zsaluzatok bontásakor 
23.4.1. Az építményeket, illetve ezek elemet csak akkor szabad kizsaluzni,  illetve a tá-
masztó állványokat eltávolítani, ha a beton, illetve az építmény már megfelelő szilárdságú
és erről a munka irányítását végző meggyőződött, a kizsaluzásra engedélyt adott. 
23.4.2. A beton vagy az építmény megfelelő szilárdságának elérése érdekében az épít-
ményt fagytól, illetve az idő előtti kiszáradástól védeni kell. A kötési idő alatt rázkódás vagy
egyéb terhelés nem érheti az építményt. 
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23.4.3.  Ha  a  kizsaluzandó  szerkezet  fesztávja  7  m,  vagy  annál  nagyobb,  a  munka
irányítójának a kizsaluzásnál állandóan jelen kell lennie. 
23.4.4. Ha a kizsaluzást a beton teljes megszilárdulása előtt kell elvégezni, akkor ennek
szükségességét, továbbá a megfelelő  szilárdság meglétét a munka irányítója az építési
naplóban  köteles  rögzíteni.  Egyúttal  rögzíteni  kell  az  építmény  további  terhelhetőségi
lehetőségeit is. 
23.4.5. A zsaluzatot úgy kell  elkészíteni,  hogy a kizsaluzás biztonságosan elvégezhető
legyen. 
22.4.6. Alátámasztással készült  vasbeton szerkezetek (födémszerkezetek, áthidalók) ki-
zsaluzásánál a munkát két ütemben kell végezni: 
I. ütem segédszerkezet kilazítása, kismértékű leengedése, 
II. ütem állékonyság ellenőrzése után a zsaluzat elbontása. 
23.4.7. A kizsaluzást megfelelő szerszámmal szabad végezni. A zsalutáblákat daru vagy
más emelő  berendezés  igénybevételével  csak akkor  szabad  megmozdítani,  ha azokat
előzetesen megfelelően fellazították. 
23.4.8.  A zsalutáblákat  emelő  berendezéssel  vagy  egyéb gépi  szerkezettel  elszakítani
nem szabad. 
23.4.9. A kizsaluzásnál az állványok stabilitását és biztonságát a zsalutáblák nem veszé-
lyeztetik 
23.4.10. A kizsaluzásnál a rázkódásokat kerülni kell. 
23.4.11. A kizsaluzási munkáknál a munkát végzőkön kívül más személy nem tartózkod-
hat. 
23.4.12. A kizsaluzást a megépítés fordított sorrendjének megfelelően kell végrehajtani. 
23.4.13. A zsalutáblákat vagy mezőket egyszerre tilos leengedni. A kibontást elemenként
kell végezni. 
23.4.14. A lebontott zsalutáblákat, zsaluelemeket közvetlen a kizsaluzás alatt, illetve utána
a munkahelyről el kell távolítani és tisztításuk, kezelésük után szakszerű és biztonságos
tárolásukról gondoskodni kell. 
23.4.15.  A  zsaluanyagokból,  táblákból  kiálló  szögeket,  éles,  hegyes  tárgyakat  el  kell
távolítani, vagy be kell burkolni. 
23.4.16. A kizsaluzás megkezdése előtt a szerkezeteket meg kell vizsgálni, hogy azokon
nincs-e  túlterhelés vagy  egyéb  olyan  hiányosság,  amely  a  kizsaluzás  befejezése után
vagy közben veszélyeztetné az ott munkát végzőket. 
23.4.17. Próbaterhelésnél a munkateret körbe kell keríteni és az oda való bejutást figyelő-
őrök felállításával  – a szükséges elkerítés,  illetve elkorlátozás mellett  – biztosítani kell.
Próbaterhelt szerkezet alatt munkát végezni, ott tartózkodni tilos. 
23.4.18. Próbaterhelés során a szerkezet esetleges leszakadása ellen méretezett állvány
elhelyezésével kell védekezni. 
23.4.19. A próbaterheléseknél használt állványt a várható teljes terheléshez képest 1,5-ös
biztonsági tényezővel kell méretezni. 
23.5. Előregyártott elemek készítése és összeszerelése 
23.5.1. Az előre gyártott elemekből történő építési munka során mind az építmény, mind
az elemek stabilitását a szerelés valamennyi fázisában biztosítani kell. 
23.5.2. Az elemeket úgy kell kialakítani, hogy biztonságos szállításuk és szerelésük meg-
valósítható legyen. 
23.5.3. Az elemek mozgatására, kialakított kötöző elemeket úgy kell megtervezni, mére-
tezni és kialakítani, hogy azok lehetővé tegyék a biztonságos emelést és a szerelési hely-
re történő behelyezést. 
23.5.4. Elemeket csak erre a célra alkalmas szállító-, emelő- és kötöző eszközökkel sza-
bad szállítani és mozgatni. 
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23.5.5. Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebes-
sége nem haladja meg a 36 km/h-t. 
23.5.6.  Elemekből  készülő  épületek  szerelési  munkáit  csak  külön  ezzel  a  feladattal
megbízott, szakképzett és a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezető irányíthatja. 
23.5.7. A szerelési munkát csak a szerelési utasításban foglaltak szerint szabad végezni.
A szerelési utasításnak tartalmaznia kell: 
a.) az elemek tömegét; 
b.) az elemek tárolási módját; 
c.) az elemek kötöző elemekre történő rögzítésének módját; 
d.) a szállítási követelményeket, a szállítás alatt az elemek rögzítését; 
e.) az elemek szereléséhez és beépítéséhez szükséges segédeszközöket; 
f.) a szerelés sorrendjét és az elemek egymáshoz rögzítésének módját; 
g.)  azokat a szükséges intézkedéseket, amelyekkel  az építmény teherbíró képességét,
továbbá az elemek eldőlés elleni  biztosítását  az egyes szerelési  fázisokban biztosítani
lehet; 
h.) a szerelési munkahelyek biztonságos, a helyi körülményeknek megfelelő kialakítását; 
i.) a szerelési tevékenység során a munkát végzők lezuhanása elleni védelem biztosítását;
j.) a leeső tárgyak elleni védelem módját; 
k.) az elemeken látható sérülések, alakváltozások, illetve szakadások esetében a bizton-
ság érdekében teendő intézkedéseket. 
23.5.8. Az elemeket úgy kell tárolni, szállítani, illetve beépíteni, hogy helyzetük akaratlan
elmozdulás ellen rögzített legyen. 
23.5.9. Az elemek szállítását, emelését (mozgatását) csak az elemet gyártó által megadott
statikai szempontok szerint szabad végezni. 
23.5.10. Az előre gyártott oszlopokat, a paneleket, a felülvilágító kereteket és az egyéb
elemeket elhelyezésük után minden esetben ki kell rögzíteni vagy egyéb módon elbillenés
ellen merevíteni kell. 
24. Munkavégzés tetőszerkezeten 
24.1.  Ahol  a veszély  elhárítása miatt  szükséges,  vagy ahol a magasság vagy a lejtés
meghaladja az e jogszabályban meghatározott értéket, ott együttes, megelőző intézkedé-
seket kell tenni a munkavállalók lezuhanásának, valamint a szerszámok vagy más tárgyak
és anyagok leesésének megakadályozására. 
24.2. Ahol a munkavállalóknak tetőn vagy tető közelében, vagy bármilyen más törékeny
anyagból készített  felületen kell  dolgozni,  ott  megelőző  intézkedéseket kell  tenni annak
biztosításár, hogy a munkavállalók ne léphessenek a törékeny anyagból készült felületre
vagy ne zuhanjanak le. 
24.3. Azokon a tetőszerkezeteken, amelyeknek dőlésszöge a 20°-ot meghaladja, de 45°-
nál nem nagyobb és magassága a talajszinthez képest eléri a 2 m-t, munkát csak akkor
szabad  végezni,  ha  az  e  rendeletben  meghatározottak  szerinti  védőberendezést  és  a
munkát végzők zuhanás elleni védelmét kialakították. 
24.4. A vizes, a csúszós vagy a töredezett tetőborítás esetén a 20°-ot dőlésszög alatt is
szükséges a munkavállalók lezuhanása és a tárgyak leesése elleni védelem biztosítása. 
24.5. A tetőfedő-felfekvő létrát minden esetben rögzíteni kell. 
24.6. Amennyiben a tetőszerkezet dőlésszöge meghaladja a 45°-ot, a munka elvégzésé-
hez rögzített munkaülést kell alkalmazni. 
24.7. Szalma- és nádtető készítésénél a tetőfedő-felfekvő létrát megfelelő teherbírású és
40 cm hosszúságú kapaszkodó horoggal kell kialakítani. 
24.8. Tetőfedő felvonó (mozgó munkaülés) tetősíkban történő  alkalmazása esetén az e
rendeletben meghatározott leesés elleni védelmet nyújtó felszereléseket nem kell kialakí-
tani. 
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23.9. A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni, ahol az megfelelően el tudja viselni
az  esetleges  lezuhanásból  adódó  terhelést.  A  kikötési  pontokat  előzetesen  meg  kell
határozni, és szükség esetén méretezni kell. 
23.10. A tetőn végzett munka esetében, ha a munkavállaló különös veszélynek van kitéve,
legalább két személy együttesen végezheti a munkát. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni
a 45°-os hajlásszögnél nagyobb, valamint a havas-jeges tetőn végzett munkát. 
23.11. A hullámpala elhelyezései munkálatokat  legalább 30 mm vastagságú és 50 cm
széles,  legalább  II.  osztályú  deszkaanyagból  készített  ,  hosszanti  és  keresztirányban
elhelyezett, csúszásmentesen kialakított és rögzített padozatról szabad végezni. 
23.12. Tetőfedés előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni, a csomós, veszélyes-
nek minősülő, elkorhadt, hibás léceket ki kell cserélni és a munkát csak ezek után szabad
megkezdeni. 
23.13. A munkavégzés előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csu-
pasz villamos vezetéket feszültség mentesíteni kell. 
23.14. Üzemek fedési vagy javítási munkálatainál a munkavégzés ideje alatt a munkatérre
kiáramló gázok és gőzök ellen a munkavállalókat védeni kell a gázok, gőzök elvezetésé-
vel, a kiáramlást okozó tevékenység megszüntetésével,  illetve egyéni védőeszközök al-
kalmazásával. 
23.15. Ha a tető munkát végeznek „Vigyázz, a tetőn dolgoznak!” feliratú táblával a munka-
végzést  a közlekedés szintjén jelezni  kell.  Szükség esetén elkerítéssel  biztosítani  kell,
hogy senki ne kerülhessen olyan közelségbe, hogy az esetleg lehulló cserép vagy szer-
szám neki sérülést okozzon. 
23.16. A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes lábbeliben szabad. 
23.17. A munka befejeztével a tetőt, a csatornákat naponként meg kell tisztítani a törme-
léktől, hulladéktól. Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetőn nem maradhat. 
23.18.  a fából  készült  tetőszerkezetek átalakításának megkezdése előtt  az egész tető-
szerkezetet, illetve az abban lévő elemeket teljes mértékben tehermentesíteni kell. Ha a
tehermentesítés dúcolással nem oldható meg, akkor a kicserélésre kerülő szerkezet mellé
segédszerkezetet kell építeni. 
23.19. Az acélszerkezetek és a teherhordó faszerkezetek, továbbá az acélszerkezetek és
a teherhordó faszerkezetek kapcsolatainak kialakítására szolgáló csavarok és kapcsoló-
elemek feleljenek meg a vonatkozó szabványok előírásainak. 
25. Beton-, vasbeton munkák 
25.1.  Acélbetétek egyengetéséhez legalább 4 m hosszú munkapadot kell  használni.  A
munkapad elhelyezésénél biztosítani kell az olyan szél- és oldaltávolságot, amelyek mel-
lett a munka biztonságosan elvégezhető. 
25.2.  Motorikusan hajtott  gépi  egyengető  berendezés használata esetén az egyengető
berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az egyengetési terület hosszúsága a leghosszabb
huzal +5,0 m legyen, és mindkét oldalról biztosítani kell a jó megközelítést. 
25.3. A kihúzással dolgozó gépek mellett a szál hossza mentén a megfeszítési művelet
idején tartózkodni tilos. 
25.4. A felhasznált egyengető-, vágó- és hajlító gépet a gépkönyvben foglaltaknak megfe-
lelően kell felállítani, illetőleg működtetésüket biztosítani. 
25.5. A vágógépet vízszintes alapra kell helyezni, és elmozdulás ellen ki kell ékelni. A gép
előtt a kés oldalán tartózkodni tilos! 
25.6. A hajlító tárcsába acélszárakat csak a tárcsa nyugalmi állapotában szabad behe-
lyezni. A hajlítandó szálakat a hajlító tüskéktől, görgős tárcsáktól legalább 40 cm távolság-
ra szabad kézzel megfogni. 
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25.7. A váz szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a munkahelytől 5,0 m-es kör-
zetben elektromos vezeték nincs, vagy azt feszültség mentesítették és ennek elvégzését a
munkavégzés irányítója ellenőrizte. 
25.8.  A betonkeverő  gépet  úgy kell  elhelyezni,  hogy az biztonságosan megközelíthető
legyen, a keverendő, illetve a kész anyag oda-, illetve elszállítására megfelelő méretű és
biztonságosan kialakított szállítási út álljon rendelkezésre. 
25.9. Ha a betonkeverő gép emelvényen, állványon áll az ürítéshez csúszdát kell építeni. 
25.10. A folyamatos működtetésű betonkeverő gép vagy gépek anyagellátását gépesíteni
kell. 
25.11. Az etetőputtony hatósugarában tartózkodni tilos! 
25.12. A puttony alatti terület megközelítését kényszerkapcsolatban működő korláttal kell
megakadályozni. 
25.13. A betonkeverőt úgy kell elhelyezni, hogy a gép vészleállítását biztosító „ki” kapcsoló
a kezelőállásból elérhető legyen. 
25.14. A felül nyitott kényszerkeverő  gépeket el kell keríteni el kell  keríteni, vagy a be-
esést, akaratlan benyúlást kizáró felső rácsozattal kell ellátni. 
25.15. A betonkeverő gép keverőtartályának tisztítását csak úgy szabad végezni, hogy a
gép leválasztása megtörtént az energiahálózatról, az indítóberendezést „ A gépet elindíta-
ni tilos!” táblával ellátták, továbbá a gép kezelője meggyőződött arról, hogy nem áll fenn
olyan veszély, mely a keverődob akaratlan elmozdulása, vagy egyéb okok miatt a tisztítást
végző munkavállalót veszélyeztetné. 
25.16. Zártrendszerű keverés esetén a zárófedelek kinyitása automatikusan le kell, hogy
állítsa a gépet. 
25.17. A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított munka-
területeket kell létesíteni. Biztosítani kell, hogy a munkát végző részére megfelelő mozgási
tér álljon rendelkezésre. Ennek minimális szélessége 80 cm. A betonozási munkák céljára
kialakított  betonozó  állvány  készítésére  az  állványokra  meghatározott  előírások
vonatkoznak. 
25.18. A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést, az állványokat, és a zsaluzatot a
munka irányítójának meg kell vizsgálnia és csak ennek megtörténte után adhat engedélyt
a betonozás megkezdésére. 
25.19. A beton szivattyúval történő bedolgozása esetén a szivattyút és a szállító járművet
a betonozás helyétől olyan távolságra kell leállítani, hogy a rézsű vagy az ideiglenes épít-
mény ne legyen túlterhelve. 
25.20. A betonszivattyús járművet az üzemeltetés ideje alatt ki kell támasztani úgy, hogy a
támbak megfelelő nagyságú felületen tudjon felfeküdni. 
25.21. A stacionárius betonvezetéket rögzíteni kell. A csöveknek jól kell záródniuk. 
25.22. A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni, és úgy kell megtar-
tani,  hogy  a  nyomásból  adódó  erőhatások  ne  eredményezhessenek  ellenőrizhetetlen
mozgást. 
25.23. A csőrendszerben bekövetkezett dugulást tilos nyomásnöveléssel megszüntetni, a
nyomás alatti vezetéket megbontani. 
24.24. A betonszivattyú- és a csővezetékének a munka befejezése utáni átfújásakor, illet-
ve tisztításakor senki sem tartózkodhat a cső kiömlő végénél. Ekkor a cső végét rögzíteni
kell. 
Záró rendelkezés 
„Biztonság és egészségvédelmi terv” a 4/2002. (II.20.) SzCsM – EüM együttes rendelet
előírásainak figyelembevételével készült, amely Magyarország és az Európai Közösség és
azok tagállamai között  társulás létesítéséről  szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án
aláírt Európai Megállapodás tárgykörben, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény
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3.§-ával összhangban, az Európai Közösség következő jogszabályaival összeegyeztethe-
tő szabályozást tartalmaz: A Tanács 92/57/EGK irányelve a minimális biztonsági és egés-
zségvédelmi követelmények bevezetéséről az ideiglenes vagy változó építési területeken,
az Európai Parlament és a Tanács 2001/45/EK irányelve, a Tanács 95/63/EK irányelvével
módosított 89/655/EGK irányelv a 92/57/EGK irányelvet érintő részében, amely a munka-
végzés  során  a  munkavállalók  által  használt  munkaeszközök  minimális  biztonsági  és
egészségvédelmi szintjéről szóló szabályozás módosításáról intézkedik. 
Megjegyzések: 
- Az építész műszaki leírás együtt kezelendő a kapcsolódó szakági műszaki leírásokkal,
és azokkal szerves egységet képez. 
- A műszaki leírásokban megnevezett gyártmányok azonos paraméterű, vagy jobb tulaj-
donságú más gyártmányokkal is helyettesíthetők. Ehhez azonban tervezői  hozzájárulás
szükséges. 
- Az építési munka a teljes körű kiviteli tervek szerint, arra jogosult felelős műszaki vezető
irányításával kezdhető meg. 
- A kivitelezés során különös figyelmet kell fordítani a baleset- és munkavédelemi előírá-
sok betartására.

Ezen tervdokumentációt a szakági műszaki leírásokkal együtt kell kezelni!
Az építés során a vonatkozó munkavédelmi előírások betartása kötelező !
Az építési munkákat felelős műszaki vezető irányításával szabad végezni !

A tervezett építmény megfelelősége:
A tervező  nyilatkozik,  hogy  a  253/1997.  (XII.  20.)  Korm.  rendelet  az országos  telepü-
lésrendezési  és építési követelményekről,  IV. Fejezet – Építmények előírásai,  általános
előírások, 50. §-ának (3) pontja alapján a tervezett építmény az alábbi paraméterek min-
degyikében megfelel a tervezett rendeltetésnek:  
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
                         azok alapvető követelményeinek, és a tervezési programban 
    részletezett elvárásoknak.
A fenti rendelet (3a) pontja szerint az alapvető követelmények kielégítését a vonat-kozó
magyar nemzeti  szabvány alkalmazásával  vagy más, a követelmények legalább ez-zel
egyenértékű teljesítését biztosító megoldással lehet teljesíteni.
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Környezetvédelmi fejezet
1. Levegőtisztaság-védelem
Az épület átalakítás építése során diffúz jellegű kiporzás és az építkezéshez kötődő jár-
művek légszennyezőanyag kibocsátása gyakorol hatást a levegő minőségére.
A diffúz jellegű kiporzások mértéke nem lesz jelentős, egyrészt azért, mert az építkezést
megelőzően  talajrendezési  munkálatokra  kis  mértékben  van  szükség,  másrészt  pedig
azért, mert az alkalmazni kívánt építési technológiák során már alig használnak ömlesztett
építési  anyagokat,  melyek mozgatása és felhasználása kiporzást  okozhatna.  Erős szél
miatti  fokozott  kiporzás  locsolással  rövid  időn belül  megszüntethető.  Az építési  munka
előkészítő  időszakában,  várhatóan  több  nehézgépjármű  és  3-4  könnyű  tehergépjármű
forgalmával  lehet  számolni,  melyek  az  építési  ingatlant  Sopronból  a  Pozsonyi  úton
keresztül közelítik meg. 
A belső szerelési munkák ideje alatt napi 1-2 kisteherautó ill. furgon forgalmával kell szá-
molni.
Az építési ingatlan szomszédságában lévő  utcák forgalmához viszonyítva, az építkezés
miatti gépjárműforgalom növekedéssel, az átmeneti forgalomnövekedés jelentős levegő-
terheltségi szint növekedést nem okoz

2. Természet- és tájvédelem
Az építési terület megközelítéséhez a szilárd burkolatú útkapcsolat ki van építve, a mun-
kagépek és szállító járművek védett területen nem közlekednek. Az építési anyagok és
építési hulladékok átmeneti tárolása kizárólag szilárd burkolattal ellátott területén történik,
növénnyel borított védett területet nem érint.
3. Hulladékkezelés
Az építési tevékenység során keletkező hulladékok mennyiségét és fajtáját az építési és
bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM
együttes rendelet szerint „építési hulladékok nyilvántartó lap”-on kell kimutatni.. 
Az átalakítás, felújítás építése során alkalmazásra kerülő építési technológiák elsődlege-
sen 17 09 04 EWC kódszámú vegyes építési és bontási hulladékot, illetve 20 03 01 EWC
kódszámú  kevert  települési  hulladékot  eredményeznek.  A  keletkező  inert  hulladékok
hasznosítására a soproni inert feldolgozó telepen van lehetőség, a települési hulladékok
lerakással történő ártalmatlanítása úgyszintén a soproni szilárd települési hulladéklerakón
történhet.    
A kivitelező felelőssége, hogy az építkezés során keletkező hulladékokat elszállításig ki-
porzásukat megakadályozó módon, lehetőleg konténerekben, a telek területén belül tárol-
ja. Amennyiben bármilyen, veszélyesnek minősülő hulladék keletkezne, azt elkülönítetten
kell tárolni és a hulladék kezelésére engedéllyel rendelkező szállító-ártalmatlanító cégnek
kell átadni.
4. Vizek védelme
Az építés során alkalmazni tervezett anyagok és technológiák normál körülmények között
nem okozhatják a felszíni és felszín alatti víz szennyezését. Fokozott figyelmet kell fordí-
tani arra, hogy a szállító járművek műszaki állapota kiváló legyen, azokból ásványi anyag
ne szivároghasson, ne folyhasson se szilárd burkolattal ellátott területre, és arról a csapa-
dékvíz elvezető rendszerbe, se a talajra. A kivitelező felelőssége, hogy a legkisebb olaj-
csöpögés észlelése esetén azt azonnal itassa fel, erre a célra biztosítson a munkaterüle-
ten felitató anyagot (pld. homokot) illetve az olajjal szennyezett felitató anyag tárolására
zárt edényt. 
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5. Zaj
Az építési zaj az épületet és azok belső helyiségeit, valamint a szomszédos lakóépülete-
ket érinti, ezt az épület üzemeltetője tudomásul veszi, a szomszédos lakóépületekre vo-
natkozóan pedig be kell tartani a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megálla-
pításáról szóló 27/2008. KvV M-EüM. együttes rendelet 2. számú mellékletében szereplő,
a kivitelezés időtartamának függvényében alkalmazandó határértékeket. 
A kivitelező szükség esetén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében részletezett feltételekkel
kérhet felmentést a határértékek betartása alól. A kivitelezőnek mindent el kell követnie
annak érdekében, hogy a zajos technikákat a lehető legrövidebb időre korlátozza.  
6. Környezetbiztonság, rendkívüli események
A kivitelezés  során,  rendkívüli  környezetterhelést  okozó  események nem várhatóak,  a
kivitelező gondos munkavégzése mellett a környezet egyetlen elemét sem érheti jelentős
hatás. 
   
Tűzvédelem
A kivitelezés során a Tűzvédelmi előírásokat be kell tartani! (helyi szabályzat)
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beépített anyagoknak, szerkezeteknek az előírt tűzren-
dészeti besorolással, minősítésekkel a használatba vételkor rendelkezni kell, A minősíté-
sek beszerzése, átadása a vállalkozó feladata. Amennyiben a kivitelező olyan szerkezetet
épít be, amely beépítéskor még nem rendelkezik a megfelelő minősítéssel, és azt az át-
adásig szeretné beszerezni, az ebből eredő felelősséget és kockázatot ő viseli.
                                

Beépített szerkezetek:
Az épület belső kialakításnál, átalakításánál a beépített anyagok tartóssága, igénybevétel-
lel szembeni ellenállása fokozott követelmény.

A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket
jellemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A meg-
nevezett anyagokkal azonos értékű  és minőségű  más termék is beépíthető,  de ezeket
minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni.

Kivitelezés során az egyes munkákat csak gyakorlattal, szükség esetén az adott munkára
vonatkozó szakvizsgával rendelkező  munkások végezhetik. Kivitelezőnek a megrendelő
kérésére igazolni kell a szakmunkások képzettségét.

Az összes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépítés módjára MSZ I.
osztály  előírását  kell  betartani.  Amennyiben  jelen  leírásban  a  Magyar  Szabványnál
szigorúbb  követelmények  szerepelnek,  akkor  azok  jelentik  az  I.  osztályú  teljesítést.  A
szabványoktól eltérni csak azokkal megegyező, vagy jobb eredményre vezető szerkezet
illetve  technológia  kiválasztásával  lehet.  Azoknál  a  tevékenységeknél,  ahol  nincsen
jelenleg  érvényes  szabvány,  a  korábban  érvényben  lévő  Magyar  Szabványok  az
irányadóak. 

A tervdokumentációban foglaltaktól történő eltérés esetén a bizonyítás és a felelősség a
változtatást kérő felet terheli. 
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         Az építés során a következő jogszabályok betartása kötelező.:

191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

22/A. § (1) A kivitelezési dokumentációban az Étv. 31. § (2) bekezdésében és 41. §-ában
meghatározott követelmények teljesítéséről a tervezőnek nyilatkozni kell.
(2)  A  kivitelezőnek  az  építési  tevékenység  megvalósítása  során  legalább  a  tervdoku-
mentációban meghatározott,  elvárt  műszaki teljesítménnyel rendelkező  építési  terméket
kell beépítenie.
(3) Annak az építési terméknek a kiválasztásáról, amelynek a tervdokumentációban nem
került  meghatározásra  az  elvárt  teljesítménye,  az  építményre  vonatkozó  alapvető
követelmények  teljesülése  mellett  a  tervező,  a  kivitelező  és  az  építtető  közösen
gondoskodik.
(4) Ha a tervdokumentációban meghatározott  építési terméket a kivitelezés során más
építési termékkel szükséges helyettesíteni, akkor a helyettesítő építési terméket a 13. §
(3)  bekezdés  p)  pontjában  előírtak  szerint  kell  megválasztani.  A  tervdokumentációban
meghatározott építési termék helyettesítésének tényét és körülményeit az építési napló-
ban rögzíteni kell.
23. § (1) A megkezdett építési-szerelési munkákra vonatkozó, az Étv. 38. §-ában előírt
terveknek és a kivitelezési dokumentációnak az építési munkaterületen rendelkezésre kell
állniuk.
(2) A kivitelezési  dokumentációt elektronikusan és magyar nyelven kell  összeállítani.  A
dokumentációt címlappal, aláírólappal, tartalomjegyzékkel és tervjegyzékkel kell ellátni. A
címlap a megvalósítás tárgyát képező építési tevékenység szabatos megnevezésén és az
ingatlan azonosító adatain  túl  tartalmazza az építtető  nevét  megnevezését,  valamint  a
tervező nevét, megnevezését. Az aláírólap tartalmazza a tervezésben részt vett minden
tervező nevét, megnevezését, a tervezési jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és
a tervező saját kezű aláírását.
(3) Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell az adott tervrajz pontos megneve-
zését és méretarányát, önálló ábránként.
A 27/1996. (X.30) BM rendelet 11.§ értelmében a kéményeket kivitelezés közben, eltaka-
rás előtt a Szolgáltatóval ellenőriztetni kell. Az ellenőrzés eredményét a Szolgáltató szak-
vélemén¬nyel igazolja.
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelmé-
nyekről
191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
238/2005. (X. 25.) Korm. Rendelet az építésfelügyeleti bírságról
313/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ-
ról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
275/2013.(VII.16.) Korm.rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és
beépítésének ,ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 
A CE jelöléssel ellátható termékek esetében – 2013. július 1-jétől kezdődően – a ko-rábbi
szállítói megfelelőségi nyilatkozat helyébe az úgyneve-zett teljesítménynyilatkozat  lép 
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(DoP = Declaration of Performance), amelynek elkészítésével a gyártó felelősséget vállal
azért, hogy az építési termék megfelel a nyilatkozatban rögzített és adatszerűen felsorolt
teljesítményének.
Ha a tervdokumentációban meghatározott terméket a kivitelezés során más építési ter-
mékkel szükséges helyettesíteni, akkor a helyettesítő terméket a 191/2009(IX.15) Korm.
Rendelet 13.§.(3) bekezdés p.) pontjában előírtak szerint kell megválasztani. A tervdoku-
mentációban meghatározott  építési  termék helyettesítésének tényét  és körülményeit  az
építési naplóban rögzíteni kell.  
A kivitelezőnek az építési tevékenység megvalósítása során legalább a tervdokumentáci-
óban meghatározott, elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkező  építési terméket kell be-
építenie.
A kivitelezés folyamán a 2005.évi LXXVI. tv. és a 135/2005.(VII.14.) Kormányrendelet 
szerinti adatszolgáltatási rendet be kell tartani.

Az építés során az OTÉK és a vonatkozó hatósági  előírások,  valamint  a kivitelezésre
vonatkozó  és  a  balesetvédelmi  szabályok  -ezen  belül  kiemelten  az  építési  munka-
helyeken  és  az  építési  folyamatok  során  megvalósítandó  minimális  munkavédelmi
követelményekről szóló 4/2002.(II.20.) SZCSM-EüM együttes rendeletbe foglalt előírások-
betartandók.

- Az  építési  és  bontási  hulladék  kezelését  a  45/2004.(VII.26)  BM-KvVM együttes
rendelet szerint kell végezni, illetve nyilvántartani és bejelenteni. 
- A veszélyes hulladékokat csak arra akkreditált szervezet bevonásával lehet kezelni,
gyűjteni.
- A  kivitelezés  folyamán  a  2005.évi  LXXVI.  tv.  és  a  135/2005.(VII.14.)
Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási rendet be kell tartani.
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Műszaki specifikáció:

Burkolat specifikáció:

05.08.: Csúszásmentes greslap: greslap 20 x 20 cm, matt, csúszásmentes, (érdes
csúszásmentesített), mintában rakva, vizesblokkban padozaton és felmenő falakon üzemi
víz elleni szigetelés ajtómagasságig. Színmeghatározás a Megrendelő feladata.

01.02.03.04.06.07.: Antisztaikus PVC – Tarkett IQ Granit SD (Blue kék, article 
code:3096718, NCScolour code:S2020-R90B)tekercsben, 2,0 mm vastagságban.

09.10.: PVC-Tarkett IQ Megalit  (Yellow-Brown, sárgásbarna Artilce code:3390506,
NCS colour code: 2020-Y20R), tekercsben, 2,0 mm vastagságban.

A kivitelezés  során  a  kórház  a  burkolatok  színét  módosíthatja,  a  mintát  be  kell
mutatni, jóváhagyás után kezdhető a munkafolyamat!

Lábazatburkolatok specifikációja:

01.02.03.04.06.07.: Antisztatikus  PVC  Tarkett,  padlóburkolat  saját  anyagából
hajlított lábazat, alatta holker kialakítva R=5 cm, 10 cm magasságban

09.10.: PVC Tarkett,  padlóburkolat  saját  anyagából  hajlított  lábazat,  alatta  holker
kialakítva R=5 cm, 10 cm magasságban

A kivitelezés során a kórház a burkolatok színét bmódosíthatja, a mintát be kell mu-
tatni, jóváhagyás után kezdhető a munkafolyamat!
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Falburkolatok specifikációja:

03.05.06.08.: Csempeburkolat fehér (UNDEFASA Graphic Blanco 20), matt 20x20
cm  méretben,  vizesblokkokban  mennyezetig,  szaniterek  mögötti  felületeken
ajtómagasságig, 80 cm szélességben. Pozitív falsarkokon íves műanyag profil élszegély
fehér színű

01.02.04.07.09.10.: festés+tapéta:  gelttelt  felületen  min.2  rtg.-ben  +  üvegszálas
tapéta, Trilak Waltex 5100-as üvegszövet tapétára Trilak Héra Prémium Matt dörzsálló,
fertőtlenítőszereknek ellenálló mosható belső falfesték.

A kivitelezés során a kórház a falfestés, burkolatok színét módosíthatja, a festés,
burkolási munka előtt a mintát be kell mutatni a Megrendelőnek jóváhagyás után
kezdhető a folyamat.

Tervezői javaslat: Zalakerámia termékcsalád

Mennyezetburkolat specifikációja:

05.08.: egybefüggő  sík  gipszkarton álmennyezet  impregnált  lapokkal,  1,5  cm vtg.
páraálló  lemezzel,  RAL9010  fehér  színben  festve.  Javasolt  RBI  lemezzel  Armstrong
Ceramaguard páraálló lapokkal, rozsdamentes függesztőkkel.

01.02.03.04.06.07.09.10.: egybefüggő  sík  gipszkarton álmennyezet,  1,25 cm vtg.
RB lemezzel, RAL 9010 fehér színben festve.

A  gépészeti  vezetékek  minden  esetben  álmennyezettel  takartan  kerülnek
kialakításra. az álmennyezetet az ablak előtt 50cm-rel le kell dobozolni.

Gyöngyös, 2018. február 11.
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