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MŰSZAKI LEIRÁS 

 
mely készült Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Bokréta 

Utca 22. alatti Műhelyépület Felújítás épületgépészeti munkáiról. 

 

I. Általános előírások 

 

A kivitelezést a műszaki és technológiai előírások szerint kell végezni. Módosításokat a 

tervezővel jóvá kell hagyatni. A kivitelezők tartoznak a munkák megkezdése előtt a terveket 

részletesen átvizsgálni és az esetleges vitás kérdéseket a tervezővel megbeszélni. A szerelési 

munkák kivitelezésénél a balesetelhárítási előírásokat, rendelkezéseket, szabványokat 

szigorúan be kell tartani és a munkálatok megkezdése előtt a szükséges óvintézkedéseket meg 

kell tenni. 

A külső közművek rendelkezésre állnak. 

 

II. Belső gázellátás 

 

A tervezett felújítás nem érinti. 

 

III. Víz–csatorna szerelés 
 

Az épületben jelenleg is működő vízhálózat van kialakítva. A tervezett felújítási munkák 

során a kialakítandó vizesblokk meglévő vizes berendezései bontásra kerülnek és egy 

akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra. A tervezett berendezések vízellátása ill. 

szennyvíz elvezetése a meglévő hálózatra történő csatlakozással biztosítható. 

A vezetéket a vonatkozó tervek alapján kell szerelni. A csővezeték anyaga aljzatban szerelt  

UNIPIPE típusú oxigén diffúziómentes műanyag cső és horganyzott acélcső szabadon 

szerelve. 

A melegvíz termelés az akadálymentes vizesblokkban központilag a meglévő elektromos 

fűtésű bojlerrel történik. A bojler elé a hidegvíz csatlakozáshoz kombinált biztonsági-

visszacsapó szelepet kell beépíteni.  

A lefolyóvezeték az aljzatban és szabadon KG - PVC, falhoronyban P1- PVC cső. A földben 



vezetett szennyvíz alapvezeték szerelési távolsága az épületen belül a falaktól minimum 1 m-

nek kell lennie, anyagminősége egységesen KG-PVC. A meglévő szennyvíz beállás 

közműfeltárást igényel.  

A víznyomó vezetéket szigetelni kell. Az aljzatban 10 mm falvastagságú zárt cellás szigetelő 

csőhéjakkal. 

Az akadálymentes kialakítás során az OTÉK 99.§ 6. bekezdése szerinti előírásokat kell 

figyelembe venni. A tervezett akadálymentes mosdóban 1-1 db WC és mosdó berendezés 

kerül kialakításra a szükséges szerelvényekkel és kapaszkodókkal ellátva. Az irodába pedig 

egy darab mosdó berendezés kerül telepítésre. 

Az akadálymentes berendezési tárgyak B&K, az irodai mosdó ALFÖLDI Porcelán típusúak  

MOFÉM szerelvényekkel és adagolókkal felszerelve. 

Az illemhelyeken elhelyezett akadálymentes WC három irányból – szemből, oldalirányból és 

átlósan is megközelíthető. Ez annyit jelent, hogy a faltól minimálisan 70 cm kiállással 

tervezett WC berendezés elülső éle és a mosdó között legalább 135 cm hosszú, a WC szabad 

oldalán legalább 90 cm széles terület rendelkezésre áll. Az akadálymentesen használható WC 

berendezés ülésmagassága a padlószinthez képest 46-50 cm között kerül kialakításra - 

ülésmagasító eszköz alkalmazása nélkül – lehetőleg elülsőnyílás nélkül vagy elülsőnyílású  

WC esetén nyílás nélküli ülőkével, tető nélkül. Az öblítőtartály nyomógombbal működtethető.  

A mosdó konkáv peremkialakítású, faltól mért tengelytávolsága szintén 45 cm, kiállása 

legalább 55 cm, szerelési magassága 86 cm, a mosdó alatt legalább 70 cm magas lábszabad 

területtel, használatához a mosdóval szemben legalább 90x120 cmszabad terület biztosított.  

A mosdóhoz forrázásgátlóval ellátott egykaros keverőcsaptelep kerül elhelyezésre, a mosdó 

szifonkialakítása külsővédelemmel ellátott vagy műanyag kialakítású (égési sérülések 

elkerülésére). A mosdó felett az ülő és álló ember méreteihez igazítottan dönthető tükör kerül 

elhelyezése. A WC-hez az egyik oldalán fix, a szabad tér felőli oldalon felhajtható 

kapaszkodót helyezünk el mindkettőt a padlóvonaltól mérten 75 cm magasságban, a háttérhez 

képest kontrasztos színben, felhajtott állapotban rögzíthetőváltozatban, legalább 32 mm 

csőátmérővel. A kapaszkodók tengelye a WC tengelyéhez képest 30-32 cm távolságban 

szerelendő. A kapaszkodók teherbírása egyenként legalább 150 kg, mely a rögzítés módjára 

és típusára is értendő. A kapaszkodók hossza legalább 700 mm.  

Az illemhelyeken minden olyan egyéb kiegészítő felszerelése szükséges, ami egy átlagos 

illemhelyen is megtalálható az akadálymentes elérési magasságok figyelembevételével: 

szappanadagoló, alsó síkja 110 cm magasságban, ruhatartó fogas 120 cm magasságban, falra 

rögzített WC-kefe garnitúra elhelyezve. A WC-papír tartót a felhajtható kapaszkodóra 



rögzítve vagy a WC melletti oldalfalon elérhető magasságban célszerű felszerelni.  

A betonozási munkálatok megkezdése előtt a csővezetéki hálózaton nyomáspróbát kell 

tartani, melyről jegyzőkönyv készítendő. Az elkészült vízvezetéket le kell fertőtleníteni, 

melynek hatékonyságát ÁNTSZ vízminta vizsgálattal kell igazolni. 

 

IV. Központi fűtés 
 

A tervezett épület és a bővítés hőveszteség számítása az MSZ 04.140 előírása szerint készült -

15 
o
C külső hőmérséklet figyelembevételével. Az épület számított hővesztesége: 30.911 W 

Az építész terven megjelölt szerkezetek kielégítik a szabvány követelményeit. 

A radiátorok méretezési hőfoklépcsője 60/50 °C csúcsterhelésnél. 

A fűtési és melegvíz termelési energia előállítása központilag a meglévő kondenzációs 

gázkazánnal történik. A kazán által termelt vizet a főköri szivattyúk juttatják a hőleadókhoz. 

Mivel a rendszer kiterjedt és funkcionálisan elkülöníthető, ezért külön szivattyú látja el az 

épületrészeket, melyek a következőek: 

- Öltözők 

- Műhelyek-Raktárak 

A fűtés kétcsöves, szivattyús rendszerű központi fűtés. A csővezeték szabadon szerelt FIX-

TREND gyártmányú szénacél cső. a vonatkozó tervek alapján 

A hőleadók FIX-TREND acéllemez lapradiátorok, Heimeier Standard radiátor szelepekkel, 

Regolux visszatérő egységekekkel és Heimeier termosztátfejekkel felszerelve. A helyiségekbe 

kiválasztott radiátorok képesek a transzmissziós és a filtrációból eredő hőveszteségek 

pótlására. A termosztatikus radiátorszelepek lehetővé teszik a helyiségenkénti hőmérséklet 

szabályozást.  

A fűtési köröket rádiófrekvenciás programozható termosztátok vezérlik. 

A kiépítendő fűtési vezetékek magaspontjaira automata légtelenítő szelepeket kell beépíteni. 

Az elkészült fűtési rendszert át kell mosatni, és VID 2035:2005, EN 14868:2005 szerinti 

sótalanított vízzel kell feltölteni. 

A csővezetéki hálózaton nyomáspróbát kell tartani, melyről jegyzőkönyv készítendő. 

A kazánházi vezetékeket, szivattyúkat és berendezéseket zománcozott felirati táblákkal kell 

megjelölni.                                                                                      

 

Hajdu Lajos 

   Épületgépész mérnök 

Nyíregyháza, 2018. január hó 



TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
MEGLÉVŐ MŰHELY FELÚJÍTÁS 

4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22. 

Épületgépész kiviteli terveihez 

 
A tervezett létesítmény Nyíregyháza, Bokréta út 22. alatt került felépítésre.  

 

Az épület funkciója: Műhely épület 

 

A környezet meghatározó jellemzői, zóna típusa: Városi, ipari terület 

 

A 191/2009.(IX.15) számú Kormányrendelet 9.§ (5) alapján az alábbi tervezői 

nyilatkozatot teszem. Kijelentem, hogy az kiviteli tervdokumentáció megfelel 

a szakminisztériumok által kiadott és érvényben lévő hatósági előírásoknak, 

rendeleteknek, utasításoknak, az országos (MSZ) és ágazati (szakmai) 

szabványoknak, a kornak megfelelő elvárható tudomány-és technikai 

színvonalnak, továbbá az illetékes szakhatósági, illetve közművek előírásainak, 

azoktól eltérés nem vált szükségessé. A terv a tervezési célnak, a fenti 

létesítmény épületgépészeti megvalósíthatásához megfelelő. A tervezett 

létesítmény s tervezői előírások betartásával biztonságosan és egészséget nem 

veszélyeztető módon kivitelezhető és üzemeltethető. 

 

A betervezett anyagok és berendezések Magyarországon forgalomba hozott, 

ÉMI minőségtanúsítással rendelkező termékek.   

 

Az általam felhasznált építész rajzokat a Megrendelő bocsátotta 

rendelkezésemre. Az építési engedélyezési terv és a kiviteli terv összhangban 

van. 

 

A kiviteli terv készítése során kijelentem, hogy a vonatkozó rendeleteknek 

megfelelően az érdekelt szakhatóságokkal, közművállalatokkal egyeztettem. 

 

A dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi 

koordinátor közreműködése nélkül készült, mivel az építészeti tervekhez 

munkabiztonsági-egészségvédelmi tervfejezet készült. 

 

A tervezett létesítmény sem Országos sem Helyi Műemlék Védelem alatt nem 

áll, ezért nem vált szükségessé örökségvédelmi engedélyeztetési eljárás 

lefolytatása. 

 



A kiviteli terveket a megrendelő által kért műszaki és mennyiségi tartalommal 

készítettem el. A kiviteli dokumentációból csak az épületgépész szakági 

munkarész tervezésére kaptam megbízást, ezért az általam készített 

tervdokumentáció csak ezen munkarészt tartalmazza. 

 

Az előírt Magyar Mérnöki Kamarai tagsággal, érvényes épületgépész tervezői 

jogosultsággal rendelkezem, és a tervezői névjegyzékben szerepelek. 

 

 

 

Tervezői munkavédelmi nyilatkozat 
 

 

A munkavédelemről szóló 5/1993. (XII.26) MÜM végrehajtási rendelettel 

egységes szerkezetű 1993. XCIII. Törvény III. fejezet 18.§. (1) bekezdésében és 

egyéb jogszabályok és szabványokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, 

mint tervező kijelentem, hogy a tervdokumentáció a létesítményre és 

üzemeltetésre vonatkozó – a tervezéskor érvényben lévő jogszabályok, 

szabályzatok és hatósági előírások alapján készült. 

 

 

Tervezői Tűzvédelmi nyilatkozat 
 

 

Az 1996. évi XXXI. Törvény III. fejezet 21 paragrafus (3) bekezdés alapján, 

mint tervező kijelentem, hogy a kiviteli tervdokumentáció megfelel a kiadott és 

érvényben lévő tűzrendészeti követelményeknek. Az előírások az építészeti 

tűzvédelmi tervfejezetben találhatóak. 
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