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Tác Község Önkormányzata 
8121 Tác, Kossuth Lajos u. 129. 
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tel: 70/33-98-174 
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Tervjegyzék 
 

 

 

 

 

 
 

 FÉ-01 felmért alaprajz m 1:100 

 FÉ-02 felmért metszet m 1:100 

 FÉ-03 felmért homlokzatok I. m 1:100 

 FÉ-04 felmért homlokzatok II. m 1:100 

 EH-01 helyszínrajz m 1:500 

 EÉ-01 tervezett alaprajz m 1:100 

 EÉ-02 tervezett metszet m 1:100 

 EÉ-03 tervezett homlokzatok I. m 1:100 

 EÉ-04 tervezett homlokzatok II. m 1:100 

 EÉ-05 nyílászáró konszignáció m 1:50 
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ELŐZMÉNYEK 
 

Tác Község Önkormányzata a Tác, Kossuth Lajos u. 70., 111 hrsz-ú ingatlanon lé-

vő Százszorszép Óvoda épület épületenergetikai korszerűsítéséhez, valamint rész-

leges akadálymentesítéséhez szükséges építész műszaki dokumentáció elkészíté-

sével bízta meg társaságunkat. 

A meglévő épületföldszintes kialakítású, magastetős.  

 

Meglévő épület paraméterei: 

Beépített alapterület:  276,60 m2 

Hasznos alapterület:  202,77 m2  

 

Magasságok: 

Járdaszint: -0,15 m 

Padlószint: +0,00 m 

 

 

RENDEZÉSI TERV 
 

Az épület együttesre a Tác Község Önkormányzata által kiadott település 

szerkezeti és szabályozási terve (HÉSZ) vonatkozik. Az óvoda épülete a falusias 

terület besorolása részhez tartozik. 

 

 

SZABÁLYOZÁSI TERV 
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 

 
 

 
 

ÁTADOTT DOKUMENTUMOK 
 

A Megrendelő az alábbi dokumentumokat bocsátotta rendelkezésünkre: 

 

• AZ Elkána-T (8121 Tác, Táncsics Mihály u 2/1.) Polgár Tibor építész által 

2004-ben készített állapotrögzítő tervek másolata. 

• Reichert Gábor (cím: 1194 Budapest, Molnár J. u. 6. 2. em. 16., névjegy-

zéki szám: TÉ 14 50-951) épületenergetikai tanúsító által készített az épü-

letre vonatkozó energetikai minőség tanúsítványa, száma: HET-00465964. 

• Tervroham Kft. (cím: 1214 Budapest, Martinovics utca 14.) épületenerge-

tikai tanúsító által 2016.06.29-én készített az épület tervezett állapotára 

vonatkozó energetikai minőség tanúsítványa. 

•  
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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI ELÍRÁS 
 

Az épület jelenlegi állapotát a Megrendelő által átadott korábbi tervdokumen-

táció, valamint helyszíni felmérés alapján dokumentáltuk. 

 

Elhelyezkedés, ingatlan bemutatása: 

Az óvoda épülete Tác település történelmi központjában található. Az ingatlan 

enyhén lejtős, a Kossuth utca felöl az útcsatlakozásnál egy nagyobb szintkülönb-

ség van, melyet lépcső hidal át. Az ingatlan környezetében családi lakóházas 

ingatlanok helyezkednek el.  

A jelenlegi korszerűsítéssel az épület karakterisztikája és funkciója nem változik. A 

korszerűsítés során a homlokzati nyílászárók cseréje, az épülethomlokzat szigete-

lése (járdaszint alá lefuttatva, padlásfödém hőszigetelése, tetőhéjazat cseréje, 

valamint részleges akadálymentesítése fog történni. 

Az akadálymentesítés során az épület akadálymentes megközelíthetőségének 

biztosítása, valamint egy akadálymentes WC kerül kialakításra.  

Az akadálymentes bejárat az oldalsó kis utcáról történik, a kerítésben meglévő 

személybejárón keresztül. Az ingatlanon belül térköves járda, a bejárat előtt 

rámpa készül, maximum 8%-os lejtéssel, két oldalt 7,5 cm szegéllyel. Korlátok ki-

alakítása a rámpa két oldalán a kis szintkülönbség miatt (15 cm) nem szükséges. 

Az akadálymentes rámpa kialakítása során be kell tartani a vonatkozó jogszabá-

lyi előírásokat (A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezé-

si és építési követelményekről (OTÉK)). Az épületben a vizes helyiségek területén 

egy akadálymentesített mosdó készül. 

 
MEGLÉVŐ ÉPÜLET SZERKEZETEK BEMUTATÁSA 

 

Az épületről diagnosztikai vizsgálatot nem készítettünk, a meglévő szerkezeteket 

a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott, Reichert Gábor (cím: 1194 

Budapest, Molnár J. u. 6. 2. em. 16., névjegyzéki szám: TÉ 14 50-951) 

épületenergetikai tanúsító által korábban készített az épületre vonatkozó 

energetikai minőség tanúsítvány (száma: HET-00465964) alapján vettük fel! 

 

Alapozás: 

Az épület alatt feltételezhetően kő sávalap készült. 

 

Felmenő szerkezetek: 

A külső és belső teherhordó falak kisméretű tömör téglából készültek ~ 55, illetve 

40  cm-es vastagságban. 

 

Födémszerkezet: 

Meglévő monolit vasbeton födémszerkezet. 

 

Tetőszerkezet: 

Fa szerkezetű tető, rombusz pala fedéssel. 

 

Nyílászárók: 

Fa, illetve műanyag szerkezetű nyílászárók. 

 

Kémény: 

Falazott kémények. 

Belső válaszfalak: 

Kisméretű tömör tégla válaszfalak. 
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BONTÁSI MUNKÁK 

A felújítás során bontásra kerül az épület palafedése, a tetőlécezés, egyes belső 

válaszfalak, valamint a homlokzati nyílászárók.  

Az alábbiakban rögzítem a helyszíni bejárás, méretfelvétel során tapasztalt mű-

szaki problémákat:  

- A tetőfedés anyaga deformált, repedt, hiányos, öreg pala fedés;  

- Az ajtók, ablakok semmilyen jelenlegi szabványnak nem felelnek meg, állapo-

tuk igen elhanyagolt;  

- A homlokzatvakolat több helyen hiányos, sérült, vizesedett.  

 

Első lépésben a telek területének egy részét anyagtárolásra alkalmassá kell ten-

ni, a bontási területet ki kell jelölni, azt el kell keríteni a megfelelő módon. 

A részleges bontási munkákat az alábbi sorrendben kell végezni.  

Egyszerre végezhető munkák az alábbiak: 

 épület tetőhéjazatának bontása és rakatolás (raklapra rakható és szállít-

ható módon)  

 nyílászárók bontása (állított helyzetű tárolásuk a célszerű)  

burkolatok berendezések bontása, valamint a törmelék konténerbe hor-

dása és elszállítása; 

 a válaszfalak bontása, a törmelék konténerbe hordása és elszállítása; 

  

A bontási tevékenységgel érintett szerkezetek tartalmaznak azbesztet! 

 

A bontás során az érvényben lévő munkavédelmi, életvédelmi és biztonság-

technikai szabályokat be kell tartani, azoktól eltérni nem lehet (az 1993. évi XCIII. 

Törvény és a végrehajtásáról szóló 5/1993 (XII. 26.) MÜM rendelet, ÉKBSZ IKM 

32/1994 (XI.10.), valamint a 47/1979 (XI.30.) MT, stb). 

 

A bontás során az építtetőnek az építési és bontási hulladék kezelésének részle-

tes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben leírtakat 

be kell tartania! 

 

 

A BEÉPÍTÉSRE KERÜLŐ ANYAGOK ISMERTETÉSE: 
 

A beépítésre kerülő anyagokat Megrendelő által rendelkezésre bocsátott, Terv-

roham Kft. (cím: 1214 Budapest, Martinovics utca 14.) épületenergetikai tanúsító 

által 2016.06.29-én készített az épület tervezett állapotára vonatkozó energetikai 

minőség tanúsítványa alapján vettük fel! 
 

TETŐSZERKEZET: 

Tetőszerkezet:  

A meglévő ácsszerkezet nem kerül bontásra. A szarufák felett ellenlécezéssel 

rögzített tetőfólia kerül elhelyezésre. Az ereszdeszkázás fenyő lambéria burkolat, 

vastaglazúros - alapozással - felületképzéssel.  

 

Favédelem:  

A méretre vágott faszerkezetek rovar, gomba és lángmentesítést kapnak. 

 

Tetőhéjalás:  

Méretezett tetőlécezésre elhelyezett Creaton Róna cserép, szellőzőidomokkal, a 

kémény közelében tetőkibúvóval. 
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Bádogozás:  

A szerelt fém kémények és szellőzők, valamint a tetőn elhelyezett egyéb karban-

tartást igénylő berendezések megközelítéséhez a tetőn kéményseprő járdát kell 

kiépíteni, az előírások szerinti védelmekkel.  

A félkör keresztmetszetű ereszcsatorna, függőleges esővíz levezető csatorna, 

vápakialakítás a kémény szegélyezés és a kapcsolódó szerkezetek LINDAB festett 

acéllemezből készülnek.  

 

Hőszigetelés: 

A padlástérbe ROCKWOOL AIRROCK ásványgyapot 10 cm + 10 cm vtg. hőszi-

getelés készül, a meleg felőli oldalon párazáró fólia védelemmel. 

 

BELSŐ MUNKÁK: 

Válaszfalak: 

Az épületben létesítendő válaszfalak szerelt RIGIPSZ gipszkarton fal rendszerből 

készülnek, a fal típusa CW 50/100 2 réteg RB 12,5. A falak építése során a RIGIPS 

rendszer előírásait és rendszeranyagait kell használni.  

 

Belső nyílászárók:  

Belső ajtók (beltéri ajtó papírács betétes cpl laminált szín azonos utólag szerel-

hető laminált mdf tokkal) a lakás részen korszerű utólag szerelt faszerkezetűek, 

faanyagú tokkal és ajtólappal, kilinccsel és zárral. Az ajtópántok mindenhol ál-

líthatóak, a tokok gumiütközőkkel ellátottak.  

 

Burkolatok:  

Belső falfelületek:  

A tervlapokon feltüntetett helyeken kerámia lapburkolat készül, nyitott 3mm-es 

színes fúgázással. A ragasztás MAPEI KERAFLEX EASY ragasztóval készül. A pozitív 

sarkoknál és a felső vízszintes lezárásnál élvédő elhelyezéssel. A negatív fal-

csatlakozásoknál, a padlóburkolat és a csempeburkolat csatlakozásnál, egyéb 

anyagcsatlakozásoknál a fúga színével azonos színű silikon fúgázással. A falfelü-

leteket alapozni kell a burkolatok ragasztása előtt MAPEI ECO PRIM GRIP 

anyaggal. A burkolatok fúgázásához MAPEI KERAKOLOR FF Flex fúgázót haszná-

lunk. 

Egyéb helyeken 2x-i glettelés után 2 réteg fehérre festett felület, a gipszkarton 

felületeknél az előírások szerinti bandázsolást követően 2 réteg festés készül. A 

monolit vb szerkezetű mennyezetek gletteltek és festettek.  

A WC-ben kent szigetelés készül MAPEI PLANICRETE kellősítést követően 

MAPEGUM kent szigetelést készítünk, az előírások szerinti erősítő szalaggal a sa-

rokcsatlakozásoknál, ezt követően készül a burkolás.  

Belső padlóburkolatok: A vizes helyiségekben a padlóburkolat 3mm-es fúgákkal, 

diagonál rakással, 10 cm-es lábazattal készül.  

Az aljzatbetonozásra kerül a MAPEI PRIMER G tapadóhíd, majd ezt követően 

MAPEI NOVOPLAN 21 aljzatkiegyenlítő készül. A ragasztás MAPEI KERAFLEX EASY 

ragasztóval a burkolatok fúgázása MAPEI KERAKOLOR FF Flex fúgázó használa-

tával készül. A lábazat és padlóburkolat között szilikonos tömítés készül. A pad-ló 

dilatációkat figyelembe véve rugalmas tömítést alkalmazunk.  

Az egyes padlóburkolatok váltásánál burkolat váltó profilokat helyezünk el.  

A lábazat és a faltő lábazat között rugalmas szilikonos tömítés készül.  

 

HOMLOKZATFELÚJÍTÁSI MUNKÁK: 

Földmunka:  

A homlokzatfelújítási munkák során a lábazatot ki kell árkolni, hogy a lábazati 

hőszigetelést el lehessen helyezni. A kitermelt földet külön kell deponálni a kijelölt 

helyen, melyet a későbbiekben visszatömörítésre lehet használni vagy el kell szál-
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lítani. A földmunkák során be kell tartani az építési és bontási hulladékról szóló 

45/2004 (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben írtakat.  
 

Hőszigetelés: 

A lábazati falakon, a járdaszint alá a terven jelölt mértékben lefuttatva felületi 

ragasztással készülő AUSTROTHERM EXPERT Fix 14 cm vastag zártcellás hőszigete-

lés készül. 

A homlokzati falra AUSTROTHERM AT-H80 homlokzati hőszigetelő tábla kerül be-

építésre. A táblák vastagsága 14 cm.  

A hőszigetelő anyag táblákat a homlokzati bevonatrendszerek ragasztóhabar-

csával kell a felületre rögzíteni. A fogadó felület szilárd, portól és leválasztó 

anyagtól mentes legyen. Többszintes épületek függőleges élei mentén a leme-

zeket - a ragasztó megkötését követően -hőhídmentes (műanyag beütőszeges) 

dűbellel is rögzíteni kell. Az EPS hab táblákat kötésben, szorosan illesztve kell a fe-

lületre ragasztani. A kivitelezés során az ajtó- és az ablakkávákat, ki- és beugró 

falrészeket kell először befedni. Az illesztéseknél a ragasztó-habarcs nem jelenhet 

meg, mert hőhíd alakul ki. A sarkoknál fogazott kötésben kell elhelyezni a leme-

zeket, vagyis az elülső lemezének a falsíkból annyira kell kiállnia, hogy a merőle-

ges lemezt teljesen átfedje, közöttük hézag ne maradjon. A ragasztó megkötése 

után a sarkokon kilógó lemezdarabokat le kell vágni, a sarkokat, éleket síkba kell 

csiszolni. Ugyancsak csiszolással kell a táblák közti síkbeli eltérést, fogasságot ki-

egyenlíteni. Ha a hőszigetelő lemezek elhelyezése és a következő ragasztóréteg 

felhordása között több hét telik el és a felület elszíneződik, a csiszolást meg kell 

ismételni. A homlokzati bevonatrend-szer kivitelezésénél egyebeket tekintve a 

rendszergazdák előírásait kell betartani.  

A nyílászáróknál az oldalsó káváknál, valamint a szemöldöknél is 2-2 cm ráfedés-

sel a tokra készül a hőszigetelés. 

 

Homlokzati vakolás:  

A külső homlokzaton a színvakolat Baumit rendszerű. A külső színvakolat BAUMIT 

homlokzatvakolat rendszer struktúra vakolattal 1,5 mm-es szemcsemérettel, ka-

part kivitelben. A pozitív sarkoknál, éleknél mindenhol élvédőt, a nyílászáróknál 

csatlakozó profilt, a lábazatnál lábazati záró szegélyt, valamint üvegszövetet kell 

ágyazni a vékonyvakolatba. A nyílászáróknál a sarok éleket üvegszövet erősítés-

sel kell ellátni.  

Rétegfelépítés:  

1 x Baumit UniPrimer alapozó (teljes fedéssel és egyenletesen) vagy 2 x Baumit 

UniPrimer (javított ill. erősen nedvszívó ásványi alapfelületen, a két munkamenet 

között a 24 óra száradási időt betartani).  

A fedővakolatot egy rozsdamentes acélsimítóval szemcsevastagságban húzzuk 

fel, majd közvetlenül a felhordás után műanyag simítóval dörzsöljük el. Egyenle-

tesen, folyamatosan és megszakítás nélkül dolgozzunk, ne adjunk hozzá semmi-

lyen más anyagot.  

Egységes vakolatfelület (struktúra, szín) elérése érdekében feltétlenül szükséges, 

hogy a Baumit DuoTop vakolatot egy homlokzaton belül folyamatosan friss a 

frisshez dolgozva, egyforma vastagságban hordjuk fel.  

Amennyiben az egy fázisban elvégezhető vakoláshoz nem áll rendelkezésre 

megfelelő létszámú munkaerő ill. amennyiben a homlokzati felület túl nagy, ak-

kor bontsuk kisebb építészeti részekre (tagozatokra).  

Kapart hatású struktúra:  

Rögtön az anyag felhordása után körkörös mozdulatokkal alakítsuk ki a kívánt  

struktúrát műanyag simítóval.  

A lábazati falakon szintén BAUMIT rendszerű lábazatvakolat készül.  

Rétegfelépítés:  

1 x Baumit UniPrimer alapozó ill. a színszámoknál látható táblázat szerint 1Baumit 

GranoporColor (teljes takarás)1 x Baumit MosaikTop.  
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Felhordás:  

A Baumit MosaikTop vakolatot rozsdamentes simítóval 1,5 szeres szemcsevas-

tagságban húzzuk fel, majd még nedves állapotában megszakítás nélkül, 

mindig azonos irányban glettvassal simítjuk.  

A homlokzati szín és lábazat vakolat felhordása előtt kellősíteni, becsiszolni kell a 

felületet. 

 

Homlokzati nyílászárók: 

Bejárati ajtó: Korszerű műanyag szerkezetű bejárati ajtó, öt ponton történő záró-

dású zárszerkezettel, G.U. 5 pontos bizt.zár, kilincs "Hoppe" alu bronz, biztonsági 

zárbetéttel, MABISZ minősítéssel.  

 

Külső ablakok: Korszerű 6 kamrás fokozott légzárású műanyag nyílászárók, AUBI 

vasalattal, bukó-nyíló, felnyíló nyitásmóddal, kilincs "Hoppe" tí-pusú, thermopán 

üveg (4+12+4+12+4), LOW-E, argon gáz , biztonsági 3+3 ragasztott üveg az aj-

tókban. A pontos nyitás irányok később kerülnek meghatározásra. Az ablakok 

külső és belső párkányfogadóval készülnek. Az ajtók vízvetős – szinterezett alumí-

nium – küszöbbel. Az ablakokba a szükséges helyeken résszellőző kerül beépítés-

re. A belső ablakpárkány faanyagú. A külső párkányok porfestett kialakításúak.  

A nyílászáró szerkezetek U értékeire vonatkozó követelményeket lásd Tervro-

ham Kft. (cím: 1214 Budapest, Martinovics utca 14.) épületenergetikai tanúsító 

által 2016.06.29-én készített az épület tervezett állapotára vonatkozó energetikai 

minőség tanúsítványa! 

 

KÜLSŐ JÁRDA- ÉS RÁMPAÉPÍTÉSI MUNKÁK: 

Az épület mellett füvesített parkosított tereprendezett kert készül. A csapadékvíz 

elvezetése saját telken belül megoldott. Az épületbe a bejutást rámpák biztosít-

ják, melyek térkő borításúak. 

 
Egyéb 
 

Az építmény tervezésekor alkalmazott és rögzített műszaki megoldások az OTÉK 

50§ (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelnek! 

 

A kivitelezés során a felhasznált anyagok használata tekintetében a gyártói 

technológiai utasítások, előírások és a vonatkozó szabványi előírások kötelező 

jelleggel és szigorúan, minden tekintetben betartandóak. 

 

A jelen tervdokumentáció minden egyes eleme - rajzok, műszaki leírások, …..stb. 

– együtt kezelendő és együtt érvényesek.  

 

A 312/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 1 számú mellékletének (Az építési engedély 

nélkül végezhető építési tevékenységek) 1-es, 2-es és 21-es pontja leírja, hogy az 

„1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának 

megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e 

tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érin-

tik. 

2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a 

homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása. 

21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, 

húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő 

növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítá-

sa, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.” 

építésügyi engedélyezési eljárás nélkül megvalósítható. 
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A Megrendelő az aláírólap aláírásával elfogadja és jóváhagyja a tervezés sza-

kaszát, elismeri, hogy a tervek a várt elképzeléseiket kielégítik. Tervező a meg-

bízást teljesítette. 

 

 

Tác Község Önkormányzata - építtető/megbízó 

 

 
ÉPÍTÉSZETI MUNKAVÉDELEM 

 

Általános rendelkezések 

A munkavégzés során, az általános és ágazati tűz és munkavédelmi rendeletek 

és szabályok betartandók. Ezek megismeréséért a munkahelyi vezető a felelős. 

Munkát csak balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatáson eredményesen részt vett 

dolgozók végezhetnek. 

A munkák megkezdésekor tervismertetést kell tartani, melyre a tervezőt meg kell 

hívni. A tervismertetésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt az építési naplóban 

elhelyezni. A kivitelezés csak a tervek maradéktalan megismerése és megértése 

után kezdhető meg. 

 

Szociális előírások 

A kivitelezés során a dolgozók számára megfelelő öltözési, tisztálkodási és mele-

gedési lehetőséget kell biztosítani. Könnyen elérhető helyen, szabványos mentő-

ládát kell tartani. 

 

Munkanemek szerint 

Bármely gépet csak arra jogosult (vizsgázott) dolgozó kezelhet. Az üzemeltetés 

során az érintésvédelmi és egyéb biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. 

A gépek kezelési utasításait a gépek közvetlen közelében, elérhető helyen kell 

tartani, illetve kifüggeszteni. 

Hegesztés és más tűzveszélyes munka végzése során a szokásosnál is nagyobb 

óvatossággal kell eljárni, és a tűzvédelmi előírásokat fokozott szigorúsággal be-

tartani. A felhasznált vegyszerek és más, egészségre ártalmas anyagok alkalma-

zása során (pl: faanyagvédőszerek, festékek, … ) az eredeti gyári használati uta-

sítások szerint kell eljárni (pl.: szellőztetés, egyéni védőfelszerelések használata, 

tűzbiztonság, stb.) és a technológiai fegyelem betartását folyamatosan ellen-

őrizni. 

 

A munkafolyamatra vonatkozó követelmények 

A munkahelyen, ahol a dolgozó egészségét károsító anyagokkal - szabályos 

üzemmenet vagy üzemzavar esetén – érintkezésbe kerülhet, tevékenység csak 

olyan körülmények között és időtartamban folytatható, amely a dolgozó egész-

ségét nem veszélyezteti. 

Minden munkához – a hatékonysági követelményeket is figyelembe véve – any-

nyi és olyan képzettségű dolgozót kell biztosítani, amely a munka egészséges és 

biztonságos elvégzéséhez szükséges. 

Ha valamely munkát egyidejűleg két, vagy több dolgozó végez, a biztonságos 

munkavégzés érdekében az egyik dolgozót meg kell bízni a munka irányításá-

val, és ezt a többiek tudomására kell hozni. 

A termelőeszközt és ezen belül a védőeszközt olyan mennyiségben és minőség-

ben kell biztosítani, hogy a dolgozó munkáját biztonságosan és egészségi árta-

lom nélkül végezhesse, illetőleg másokat ne veszélyeztessen. 

Üzemeltető a biztonsági követelményeknek megfelelően köteles a munkaterüle-

tet átadni. 
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Ahol egyidejűleg több szervezet dolgozóit foglalkoztatják, a munkavégzést mun-

kavédelmi szempontból össze kell hangolni, és a felek ez irányú kötelezettségeit 

szerződésben kell rögzíteni. A munkavédelmi feladatok koordinálása a generál-

kivitelező feladata. 

Több kivitelező által azonos munkahelyen, időben egymás után történő munka-

végzés estén a munkaterületet a munkavédelmi követelmények teljesítésére 

vonatkozó – az építési naplóban tett – írásos nyilatkozattal kell átadni, illetőleg 

átvenni. 

Rendkívüli körülmények között történő munkavégzés esetén, ha a szabályos 

üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók meg, illetőleg ha a 

biztonsági állapot csak így ellenőrizhető, elsősorban a következőket kell biztosí-

tani: 

a) a munka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, továbbá a biz-

tonsági intézkedések végrehajtására egyszemélyi felelőst kell kijelölni; 

b) a veszélyes teret meg kell jelölni, illetőleg az illetéktelen személy bejutá-

sát meg kell akadályozni; 

c) a veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenül szükséges 

számú, azzal megbízott és kioktatott, kiképzett személy tartózkodhat; 

d) ha szükséges, külön menekülési utakat kell kijelölni, illetve megjelölni; 

e) amennyiben a dolgozók veszélyeztetettsége, illetőleg a munka jellege 

szükségessé teszi, a munka elvégzésének módját írásban kell rögzíteni. 

A termelőeszközt próbaüzemnek csak akkor szabad alávetni, ha a munkahely 

kielégíti a munkavédelmi követelményeket és szükséges biztonsági berendezé-

sek, mérő- és jelzőberendezések üzem- és működőképesek, illetőleg a műszaki 

mentés eszközei rendelkezésre állnak. 

Építési anyagok az organizáció szerinti területen tárolhatók. A depóniákat ledő-

lés ellen biztosítva kell raktározni. Időjárásra és nedvességre érzékeny anyagok 

az épület éppen munka alatt álló részeiben tárolhatók. Anyagokat mozgatni 

csak az anyag tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel szabad, úgy 

hogy az senkit ne veszélyeztessen. 

Az anyagmozgatási útvonalat a szállítóeszközök és rakomány fajtájának, méret-

ének, súlyának, a megrakott jármű összsúlyának, a kerékterhelésnek, a mozga-

tás módjának, a terep- és útviszonyoknak, az útvonalon közlekedőknek, a kör-

nyezetnek és a mozgatás sebességének figyelembe vételével kell 

meghatározni. Kézben, vállon vagy háton anyagot szállítani csak az anyagmoz-

gatási normák megtartásával szabad úgy, hogy az senkit ne veszélyeztessen. 

Előzetes, ismétlődő munkavédelmi oktatás 

A kivitelezőnek biztosítania kell, hogy a dolgozó a munkakörének, beosztásának 

megfelelő elméleti és gyakorlati munkavédelmi és szakmai ismereteket elsajátít-

sa. Gondoskodni kell az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről, az okta-

tást végző rendszeres továbbképzéséről, az oktatás nyilvántartásáról. 

Az újonnan belépő dolgozókat a munka megkezdése előtt előzetes, a további-

akban pedig a munka jellegének megfelelő gyakorisággal ismétlődő elméleti és 

gyakorlati munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. 

 

Székesfehérvár, 2018. február hónap 

 

 

 

 

Benedek Imre      Kiss György 

építész        okleveles építész 

építész tervező       építész munkatárs 

É3 07-0325/22       É-01-6377/19 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
FOTÓ DOKUMENTÁCIÓ 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS 

 
KÜLÖN DOKUMENTÁLVA! 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 
ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS 

 
KÜLÖN DOKUMENTÁLVA! 

 


