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          TERVJEGYZÉK 

 

 

H-1 Helyszínrajz M 1:1000 

F-1 Meglévő alaprajz M 1:100 

F-2 A – A és B-B metszet M 1:100 

F-3 Északi-Déli homlokzat M 1:100 

F-4 Keleti homlokzat M 1:100 

F-5 Nyugati homlokzat M 1:100 

E-1 Tervezett alaprajz M 1:100 

E-2  Tervezett A-A és B-B metszet M 1:100 

E-3 Tervezett Északi és Déli homlokzat M 1:100 

E-4 Tervezett Keleti homlokzat M 1:100 

E-5 Tervezett Nyugati homlokzat M 1:100 
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        TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

7140 BÁTASZÉK, KOSSUTH L. U. 54-1. 

HRSZ.: 1174/1 

alatti 

meglévő háziorvosi, fogorvosi rendelők, orvosi ügyelet felújítási, korszerűsítési munkáinak 

pályázati terve 

AZ INGATLAN ADATAI 

7140 BÁTASZÉK, KOSSUTH L. U. 54-1. 

HRSZ.: 1174/1 

MEGRENDELŐ ADATAI 

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

7140 BÁTASZÉK, SZABADSÁG U. 4. 

FELELŐS TERVEZŐ 

Zahorszki Sándor 

okleveles építész É 03-0359 

6200 Kiskőrös, Szabadkai utca 59. 

 

Alulírott Zahorszki Sándor, büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 
dokumentációban rögzített építészeti-műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, 
azaz 

a 182/2008. (VII.14.) sz. kormányrendelettel módosított 253/1997. (XII.20.) sz. 
kormányrendeletnek (OTÉK), 

az 1996. évi XXXI. tv 47. § (2) a) alapján elrendelt, a 28/2011. (X.6.) BM rendelettel hatályba 
léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak, 

az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. XCIII. munkavédelemről szóló törvénynek és a 18. § 
(1)-ben foglaltaknak, 

valamint a jelenleg érvényes, a területre vonatkozó egyéb helyi építési szabályozásoknak és az itt 
meg nem említett, de hatályos egyéb jogszabálynak, 

az általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a 
statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek. 
 Kijelentem továbbá, hogy a tárgyi dokumentáció nem tér el a jogszabályokban meghatározottaktól, 
eltérési engedély nem szükséges. Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások 
(terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására, és azt a tervezés során teljes körűen 
alkalmaztam. Az általam tervezett építmény megfelel az energetikai követelményeknek és az ezt 
igazoló energetikai számítást a külön jogszabályi előírások szerint elkészítettem. 

Az építmény tervezésekor az alkalmazott műszaki megoldások az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) 
pontjában meghatározott követelményeknek, illetve az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek megfelelnek, illetőleg a 193/2009. (IX. 15.) kormányrendelet szerinti egyeztetés 
megtörtént az illetékes eljáró hatósággal, valamint a helyileg illetékes közműszolgáltatókkal, és 
hozzájárultak a tervezett beruházáshoz, illetve a szolgáltatásokra való rácsatlakozáshoz. 



 

Igazolom, hogy az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény azbesztet nem tartalmaz, ezen 
kívül az építési, illetve a bontási t
szabályozásáról szóló 45/2004. (VII.26.) BM
táblázatában közölt mennyiségi küszöbértéket nem éri el. Az építés során kitermelt földet, 
fémhulladékot és betontörmeléket a helyszínen hasznosítják.

A tervkészítés időpontjában érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezem
 
Kiskőrös, 2014. június 19.  
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Igazolom, hogy az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény azbesztet nem tartalmaz, ezen 
kívül az építési, illetve a bontási tevékenység során keletkezett hulladék a hulladékkezelés 
szabályozásáról szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet I. számú melléklet szerinti 
táblázatában közölt mennyiségi küszöbértéket nem éri el. Az építés során kitermelt földet, 

és betontörmeléket a helyszínen hasznosítják. 
A tervkészítés időpontjában érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezem 

           
     ......................................................

Zahorszki Sándor

okleveles építész  

      É 03-0359 
 

SÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE BÁTASZÉK 

Igazolom, hogy az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény azbesztet nem tartalmaz, ezen 
evékenység során keletkezett hulladék a hulladékkezelés 

KvVM együttes rendelet I. számú melléklet szerinti 
táblázatában közölt mennyiségi küszöbértéket nem éri el. Az építés során kitermelt földet, 

...................................................... 
Zahorszki Sándor 
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         TERVEZÉSI PROGRAM 
 
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
7140 BÁTASZÉK, SZABADSÁG U. 4. 
részére készített 
 
7140 BÁTASZÉK, KOSSUTH L. U. 54-1. 
HRSZ.: 1174/1 
alatti 
meglévő háziorvosi, fogorvosi rendelők, orvosi ügyelet felújítási, korszerűsítési munkáinak 
pályázati terve 
 
 
A beruházással érintett terület Bátaszék belterületén, a Kossuth L. u. 54-1. szám, és 1174/1 Hrsz. alatt 
található. 
Tervezési megbízásom a meglévő háziorvosi, fogorvosi rendelők, orvosi ügyelet felújítási, 
korszerűsítési munkáinak, belső átalakításának építészeti tervezésére szólt. 
A tervezési területen jelenleg egy "L" alakú épület található, középen az ingatlan udvarára nyíló nagy 
kapuval. Az épületben helyet kapott a város szinte összes egészségügyi funkciója, a háziorvosi, 
fogorvosi rendelők, orvosi ügyelet. 
A tervezett munkálatok  a rendelőintézet korszerűsítésének keretében történnek. 
Jelen pályázat keretében a teljes rendelőintézetre kiterjedően illetve az egyes funkciók ésszerűbb, 
szervezettebb kialakítása érdekében a következő átalakítások kerültek a tervezési programba: 
- ügyeleti helyiségek növelése (válaszfalak áthelyezése, meglévő ablaknyílásban pillér falazással a 

keskenyebb méretű nyílászárók elhelyezése a meglévő áthidalók megtartásával ) 
- új vizesblokk kialakítása betegváró részen (válaszfal építés, meglévő ablaknyílásban parapet 

felfalazással kisebb méretű nyílászárók elhelyezése a meglévő áthidalók megtartásával) 
- új házi orvosi rendelő kialakítása (meglévő, korszerűtlen vizesblokk áthelyezésével) 
- padló burkolatok felújítása (kerámia lapburkolat) 
- festés, mázolás valamennyi helyiségben 
- villamos hálózat, víz és szennyvízhálózat teljes körű rekonstrukciója 
 
A tervezett, E-1 számú alaprajzi elrendezés szerint új YTONG 10 N+F és YTONG-SILKA 
hangszigetelt válaszfalakat építenek be. A rendelők között lévő ajtókat helyét tégla falazattal pótolják. 
A meglévő, megmaradó főfalak belső felét és az átalakítással érintett falak sérült részeit újravakolják. 
Az új belső falakat glettelik,vakolják és diszperziós festékkel festik le. Az új vizes helyiségekben 
csempe falburkolat készül 1,80 m-es magasságig, felette diszperziós festéssel. A rendelőkben 
úgyszintén készül csempeburkolat a falon, kb. 3 m2, melyek helye a belső berendezések elhelyezésétől 
függ.  
A tető a nyílászárók nagy része és a vakolt homlokzatok változatlan formában kerülnek megtartásra. 
A tervezett munkálatok nem építési engedély kötelesek! 
 
Kiindulási adatok: 
Beépítési paraméterek: 
Telek területe:  változatlan 
Övezeti kód:   Lk-2 
Építménymagasság:  változatlan 
Tervezéssel érintett építmény bruttó beépített alapterülete: változatlan 
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Megújuló energia alkalmazása  
A pályázati projekt fontos része a megújuló energiát hasznosító berendezések, technológiák 
alkalmazása, valamint a felújítással érintett épületrész akadálymentesítése. A tervezéssel érintett 
épületrész déli tájolású oldalán, tetősíkban kialakított komplett napkollektorok kerülnek elhelyezésre. 
A tervezett épület felújítás az akadálymentesítési előírásoknak megfelel, akadálymentesen 
megközelíthető, és használható! 
 
Tervezési szempont 
A szükségesnél nagyobb módosítást nem hajtanak végre az épületeken. A tervezés során 
érvényesülnek az energiahatékonysági szempontok. A lehetséges energiahatékonyságot növelő 
tevékenységeket a projekt során megvalósítják. 
A projekt keretében a meglévő funkciók változatlanul megmaradnak, de fejlesztésre kerülnek.  
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HELYISÉGKIMUTATÁS 
 
A tervezéssel érintett épületben háziorvosi rendelők, orvosi ügyelet és fogorvosi rendelők működnek. 
Néhány helyiség megszűnik, illetve kialakításra kerül, de a tervezés folyamán ezek a fő funkciók nem 
változnak meg.  
 
Meglévő helyiségek: 
1. szoba  PVC 5,93 m2 
2. szoba PVC 6,16 m2 
3. ügyeleti rendelő PVC 18,34 m2 
4. pihenő  PVC 12,69 m2 
5. meglévő zuhany PVC 2,00 m2 
6. meglévő wc PVC 2,10 m2 
7. meglévő előtér PVC 2,61 m2 
8. rendelő kerámia lap burkolat 23,42 m2 
9. rendelő kerámia lap burkolat 25,97 m2 
10. rendelő kerámia lap burkolat 23,23 m2 
11. rendelő kerámia lap burkolat 18,66 m2 
12. röntgen kerámia lap burkolat 6,99 m2 
13. közlekedő kerámia lap burkolat 3,86 m2 
14. mosdó kerámia lap burkolat 5,54 m2 
15. fogorvosi rendelő kerámia lap burkolat 14,57 m2 
16. fogorvosi rendelő kerámia lap burkolat 14,57 m2 
17. vizesblokk kerámia lap burkolat 29,34 m2 
18. váró kerámia lap burkolat 71,26 m2 
19. váró kerámia lap burkolat 14,79 m2 
20. előtér kerámia lap burkolat 3,30 m2 
21. raktár kerámia lap burkolat 2,34 m2 
22. raktár kerámia lap burkolat 2,37 m2 
23. rendelő kerámia lap burkolat 14,65 m2 
24. rendelő kerámia lap burkolat 23,62 m2 
25. váró kerámia lap burkolat  19,82 m2 
26. raktár kerámia lap burkolat 2,31 m2 
Összesen:  370,44 m2 
 
 
Tervezett helyiségek: 
Helyiség neve  Padló burkolat  Terület (m2) 
 

1. szoba  kerámia lap burkolat 8,84 m2 
2. szoba kerámia lap burkolat 9,07 m2 
3. fektető kerámia lap burkolat 12,95 m2 
4. pihenő  kerámia lap burkolat 12,69 m2 
5. meglévő zuhany kerámia lap burkolat  2,00 m2 
6. meglévő wc kerámia lap burkolat 2,10 m2 
7. meglévő előtér kerámia lap burkolat  2,61 m2 
8. ügyeleti rendelő kerámia lap burkolat 23,42 m2 
9. rendelő kerámia lap burkolat 25,97 m2 
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10. rendelő kerámia lap burkolat 23,23 m2 
11. fogorvosi rendelő kerámia lap burkolat 18,66 m2 
12. röntgen kerámia lap burkolat 8,13 m2 
13. új közlekedő kerámia lap burkolat 3,02 m2 
14. új akadálymentes mosdó kerámia lap burkolat 5,81 m2 
15. fogorvosi rendelő kerámia lap burkolat 14,57 m2 
16. rendelő kerámia lap burkolat 14,57 m2 
17. új rendelő kerámia lap burkolat 29,34 m2 
18. váró kerámia lap burkolat 76,92 m2 
19. új vizesblokk kerámia lap burkolat 8,16 m2 
20. meglévő előtér kerámia lap burkolat 3,30 m2 
21. meglévő raktár kerámia lap burkolat 2,34 m2 
22. meglévő raktár kerámia lap burkolat 2,37 m2 
23. rendelő kerámia lap burkolat 14,65 m2 
24. rendelő kerámia lap burkolat 23,62 m2 
25. váró kerámia lap burkolat  19,82 m2 
26. raktár kerámia lap burkolat 2,31 m2 
Összesen:  370,47 m2 

 
Járművek elhelyezésére vonatkozó igények és információk 
Parkolás illetve, gépjárművek elhelyezése a telken belül, és a telek nyugati oldalán, kívül megoldott, 
szilárd burkolatú felületen történik jelenleg is. Az akadálymentes parkoló az udvarban található, 
viszont az erre vonatkozó információs tábla hiányzik és a felfestés már lekopott. A tervezés folyamán 
új beépítés és funkció változás nem történt, így parkoló szám növekmény sincs. Tehát az eddigiek 
szerint változatlan formában működik továbbra is. 
 
Közműellátottság 
A tervezéssel érintett ingatlan összközműves. 
 
 

ÉPÜLETSZERKEZETEK 
Alapozás 
Az új YTONG válaszfalak alatt 20*40 cm -es sávalap készül. 
Aljzat 
A meglévő aljzat nem változik, csak a burkolatot cserélik terv szerint. 
Teherhordó falak: 
A homlokzati és a belső teherhordó falak, meglévő megmaradó falazatok. Új tartószerkezeti falak nem 
készülnek. 
Födém 
A meglévő födémszerkezet fagerendás, amely meg is marad.  
Nyílásáthidalások 
A nyílásáthidalások eredeti állapotában marad az eddigiek szerint. Azokon a részeken ahol új nyílás 
készül (csak válaszfalban) kerül, falazati rendszerhez tartozó előregyártott áthidaló gerendák a gyártó 
alklamazástechnológiai utasításai alapján kerülnek beépítésre. Utóbbinak két típusa létezik. A 
nyomottöves áthidaló a ráfalazott téglával vagy a rábetonozással együtt alkotja a nyílásáthidalást. A 
helyszíni beton minősége a nyomott övnél  C16-16/kk MSZ 4719. A helyszíni ráfalazás minősége: 
kisméretű tömör tégla I. oszt. MSZ 551/2, falazó cementhabarcs Hf30 MSZ 16000/2. Teli fugás 
falazással, kötésben falazva, I. osztályú minőségben MSZ 15023. Az építés közben az áthidalókat 
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ideiglenesen alá kell támasztani, az áthidalásokat csak az alátámasztás elkészülte után lehet elhelyezni. 
2,0 m-es nyílásméretig középen egy helyen kell az áthidalókat alátámasztani. Az áthidalók korund 
vagy gyémánt vágótárcsával méretre szabhatóak, azonban a véséssel történő darabolásuk tilos. Az 
áthidaló felfekvésénél egész téglának kell lenni, a felfekvési felületet cementhabarcs ágyazó réteggel 
kell kiegyenlíteni. Az áthidaló minimális felfekvési hossza 12 cm. Másik, egyenértékű megoldás a 
falazati rendszerhez tartozó azonnal terhelhető elem magas előregyártott áthidaló gerendák 
alkalmazása.  
Belső válaszfalak: 
A meglévő belső válaszfalak néhány helyen, az átalakított helyiségekben elbontásra kerülnek. Az 
ügyeleti részen lévő fektető helyiségben új HML-150 NF- GT Ytong Silka mészhomok válaszfalak, az 
új vizesblokkban és akadálymentes mosdóban új 10 cm vastag YTONG válaszfal elemekből falazva, 
kétoldali gletteléssel készül az E-1 jelű alaprajzi kiosztás szerint.  
Az új keskenyebb illetve kisebb nyílászáróknál parapetfelfalazás és pillérfalazás, KM tömör téglából 
készül. A megszűntetett nyílások befalazás ugyancsak KM tömör téglából készül. 
A régi vizesblokk falak elbontásra kerülnek az új háziorvosi rendelő kialakítása miatt. Az új rendelő 
áthelyezésére azért volt szükség mert a rendelő régi helyén történik az ügyeleti rész bővítése. 
Nyílászárók: 
Az épületben egy korábbi pályázat keretében már kicserélték a régi elavult fa nyílászárókat, új 
hőszigetelt fa nyílászárókra. A jelenlegi pályázatban csak az átalakítással érintett helyiségekben lesz 
változás,az régi nagy ablakok helyett kisebbek lesznek elhelyezve. Pontosabban a fektetőben két 
kisebb 80/120-as, az új vizesblokkban pedig négy 90/120-as új hőszigetelt fa nyílászáró lesz beépítve. 
A belső helyiségekben előre kialakított falnyílásba új 75/210 cm, 90/210 cm, és 100/210 méretű fa 
belső ajtók készülnek. 
Külső felületképzés: 
A meglévő, változással nem érintett homlokzati felületek változatlan formában kerülnek megtartásra. 
Az északi és déli homlokzaton tervezett parapet felfalazás külső vakolást és a meglévő homlokzattal 
azonos színezést kap. 
Belső felületképzés: 
A meglévő belső falfelületek változtatással érintett részét és az új vakolt válaszfalakkal együtt glettelik 
ill. diszperziós festékkel újrafestik. 
Burkolatok: 
A meglévő épület néhány helyiségében (ügyeleti helyiségek, az épület déli épületrészében) a meglévő 
burkolat PVC így ezekben a helyiségekben hidegburkolatként új kerámia padlóburkolat készül, 
valamint az új vizesblokkokban és a bontásokkal érintett helyiségekben ugyancsak. A rendelőkben a 
mosdó körül a falon csempeburkolat, míg a vizes helyiségekben 1,50 m és 1,80 m-es magasságig új 
csempe falburkolat készül. A betegváróban körbe a falon 1,50 m magasságban új fa lambéria burkolat 
, az ügyeleti fektető helyiségben és az épület déli részében lévő váróban 1,50 m magas műanyag 
lambéria burkolat készül. 
A belső udvaron a régi, sok helyen hiányos, repedezett beton burkolatot új kavicságyra fektetett térkő 
burkolatot, és gyeprácsot kap 
Belső nyílászárók: 
Az ügyeleti részen található két szobában illetve hat rendelőben új hangszigetelt ajtót kerül 
elhelyezésre a régiek helyett. 
Elektromos hálózat: 
Az elektromos hálózat teljes körűen felújításra kerül, minden rendelő mérővel ellátott 
energiatakarékos LED-es lámpák kerülnek elhelyezésre. 
Szennyvízhálózat: 
A régi szennyvízhálózat teljes körű felújításra kerül, külön-külön mérővel. 
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Megújuló energia alkalmazása: 
Szolar rendszer 
Melegvíz hálózat: 
Az épület melegvízigényét a kazánházban elhelyezett 300 literes melegvíztároló biztosítja.  
A távolságok és az azonnali melegvíz vételi igény miatt cirkulációs hálózatot tervezünk. 
Az épületben a nagyobb vizigény miatt a melegvíz-készítés 2 tábla napkollektorral is kiegészül. A 
napkollektor a tetőn található. A napkollektorok egy 300 literes indirekt fűtésű melegvíztárolót 
fűtenek. 
A melegvíz hőmérséklete túllépheti a 60°C-t, ezért központi keverőszelep kerül beépítésre. A 
vizesblokkokhoz további keverőszelep beépítése szükséges. A szolár szabályzását egységesen a 
WOLF automatika végzi. 
 

MEGLÉVŐ SZERKEZETI RÉTEGRENDEK 
 

1. CSERÉP 
 LÉC 
 ELLENLÉC 
 FÓLIA 
 
2. SÁRTAPASZ 
 VIKLI 
 NÁDSZÖVET 
 VAKOLÁS 
 
3. FÓLIA 
 HŐSZIGETELÉS 
 PALLÓ 10/15 
 FÓLIA 
 LÉC 
 GIPSZKARTON 
 
4/1. RÉGI KERÁMIA BURKOLAT 
 RAGASZTÓ 
 ALJZATBETON  
 KAVICS  

 FÖLD   

TERVEZETT SZERKEZETI RÉTEGRENDEK 
 

1. CSERÉP  MEGLÉVŐ 
 LÉC 
 ELLENLÉC 
 FÓLIA 
 
3. FÓLIA   MEGLÉVŐ 
 HŐSZIGETELÉS 
 PALLÓ 10/15 
 FÓLIA 
 LÉC 
 GIPSZKARTON 
 
4. ÚJ KERÁMIA LAPBURKOLAT 
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 RAGASZTÓ 
 ALJZATBETON (MEGLÉVŐ) 
 KAVICS  (MEGLÉVŐ) 

 FÖLD   (MEGLÉVŐ) 
 

5.  ÚJ KERÁMIA LAPBURKOLAT 
 RAGASZTÓ 
 ÜZEMI VÍZ ELLENI SZIGETELÉS 
 ALJZATBETON (MEGLÉVŐ) 
 KAVICS  (MEGLÉVŐ) 

 FÖLD   (MEGLÉVŐ) 
 

6.  PÁRAÁTERESZTŐ RÉTEG 
 20 CM SZÁLAS HŐSZIGETELÉS 
 PÁRAZÁRÓ RÉTEG 
 SÁRTAPASZ  (MEGLÉVŐ) 
 VIKLI   (MEGLÉVŐ) 
 NÁDSZÖVET  (MEGLÉVŐ) 
 VAKOLÁS  (MEGLÉVŐ) 
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VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
1. ELŐZMÉNYEK: 

A beruházó a címben megjelölt épület villamos felújítását kívánja elvégezni.   
2. VILLAMOS JELLEMZŐK 

• Üzemi feszültség:  3F + N, 400/230 [V], 50 Hz 
• Érintésvédelem:  Nullázás ( TN rendszer 

+EPH) 
3.VILLAMOS TELJESÍTMÉNYEK, ENERGIA ELLÁTÁS: 

Világítás: 6 kW 
Technológia: 2 kW 
Gépészet, dugaszoló aljzatok 20 kW 
Összes teljesítmény 28 kW 
 
Az épület méretlen földkábelen keresztül csatlakozik a telekhatárnál lévő légkábeles közcélú 
hálózathoz. A fogyasztásmérés az épület kapubejáratánál süllyesztetten elhelyezett rendszer 
engedélyes 8 mérőhelyes szekrényben kap helyet, innen csatlakozunk a rendelők (8 db) 
kiselosztójához.  

4. FELVONULÁSI ENERGIA ELLÁTÁS  
A kivitelezési munkák idejére a munkaterületen az MSZ EN 60439-4:2005 szabvány előírásainak 
megfelelő felvonulási energiát és ideiglenes világítást kell biztosítani. Becsült energiaszükséglet 3 
kW. Az energiát a meglévő fogyasztásmérő után elhelyezett áram-védőkapcsolós felvonulási 
szekrényeket kell alkalmazni, melyekben a hibaáram leoldási érték 30mA.  
A kábelezéshez réz erű „építőipari felvonulási” kábeleket kell alkalmazni (flexibilis, kopásálló, 
vízálló tulajdonságú). A kábelek típusa H07RN-F vagy ezzel egyenértékű lehet. 
A kábelek rögzítését a helyi adottságoknak megfelelő szabványos megoldással kell megoldani. 
Az ideiglenes világítás kialakítása mindenkor feleljen meg az adott munkavégzéshez előírtaknak. 
Az alkalmazott lámpatestek védettsége min. IP44 legyen!  
A kialakított ideiglenes hálózat megfelelőségét telepítés után dokumentálni kell (érintésvédelmi 
szabványossági, ill. erősáramú berendezések felülvizsgálata). 
Az egyértelmű feliratok, jelzések, kábeljelzők elhelyezése alapvető követelmény. 

5. ÁLTALÁNOS CÉLÚ VILÁGÍTÁSI HÁLÓZATOK 
A helyiségek világítása az MSZ-EN 12464-1:2003 szabványban, valamint a 3/2002. (II.8) 
SzCSM-EÜM együttes rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően kell 
kialakítani. 
 
Megvilágítási szintek: 
 

Helyiség jellege 
Megvilá

gítás 
Rendelők 500 lx 
Folyosók, közlekedő,raktár 100 lx 
Pihenő 300 lx 

 
Az alkalmazott lámpatestek elektronikus előtéttel szerelt fénycsöves vagy kompakt fénycsöves 
lámpatestek legyenek. Ezek mindegyike megfelel a mai épületenergetikai követelményeknek. Az 
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árajánlat 2. változata LED fénycsöves lámpatesteket tartalmaz, ezzel a megoldással 45-50% 
villamos energia megtakarítás biztosítható. 

6.1. BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS 
Biztonsági világítás kialakítása nem szükséges.  

7.TŰZVÉDELEM 
A létesítmény feszültség mentesítése fogyasztásmérő előtt elhelyezett méretlen körben lévő 
3x100 A es TŰZVÉDELMI FŐKAPCSOLÓ lekapcsolásával biztosítható.. 

8.GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK 
Minden rendelőben kialakításra kerül fővonal fogadására alkalmas csatlakozó. 
Informatikai hálózat nem készül. 
Vagyonvédelmi hálózat nem készül.  

9. VEZETÉKEZÉS, SZERELÉSI MÓDOK 
Az alkalmazott kábelek és vezetékek anyaga: réz. Az erősáramú kábelek, a szabályozott világítási 
áramkörök az adatátviteli és egyéb jelvezetékekkel nem fektethetők egymással párhuzamos 
nyomvonalon külön védelem nélkül. Ha hosszú távon párhuzamosan kell vezetni azokat (2m-en 
túl, pl. felszállók), a kábeleket alrendszerenként csoportosítva, külön-külön földelt acél csatornába 
kell elhelyezni, vagy a felszálló aknákat rendszerenként külön-külön elektromágneses 
árnyékolással kell ellátni. 
A különböző rendszerek közti áthatolások és kölcsönhatások elkerülése érdekében az MSZ 2364-
510.515 előírásait kell figyelembe venni. 
Szerelés a rendelőkben,folyosón, mellékhelyiségekben süllyesztett módon történik.. 
A mért fővezetékek és a telefonvezetékek védőcsőben fém kábeltálcán lesznek vezetve az épület 
padlásán. 

8. TÚLÁRAMVÉDELEM 
A fogyasztók és vezetékek zárlat és túlterhelés elleni védelmét az elosztóban lévő kismegszakítók 
biztosítják.  

9. ÉRINTÉSVÉDELEM 
Az alkalmazott érintésvédelem áramvédő kapcsolóval kiegészített nullázás 
(TN rendszer), EPH rendszerrel kiegészítve. A közművezetékek épületbe csatlakozásánál kerül 
kialakításra az EPH sín, amire az épület közműhálózatai, az üzemi és villámvédelmi földelés, 
valamint a betáplálás nulla vezetője közvetlenül csatlakoztatva lesz. Az EPH hálózatba minden 
nagy kiterjedésű fémtárgyat be kell kötni. A bekötés védőcsőbe húzott, legalább 4,00 mm2 
keresztmetszetű, zöld/sárga réz erű vezetékekkel történik.  
Az érintésvédelmi hálózatot minden érintésvédelemre kötelezett villamos fogyasztóhoz ki kell 
vezetni, annak védőkapcsára kell csatlakoztatni. Dugaszoló aljzat csak védőérintkezős kivitelben 
alkalmazható.  
A zuhanyzófülkével ellátott helyiségek villamos berendezései max. 30mA érzékenységű 
áramvédő kapcsolóról működjenek. 
A szerelések elkészültével az érintésvédelem hatásosságáról méréssel kell meggyőződni. A 
mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a műszaki átadási jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 

10. VILLÁMVÉDELEM 
A meglévő épület rendeltetése változatlan, új villámvédelmi hálózat kialakítása nem szükséges. 

11. TÚLFESZÜLTSÉG VÉDELEM 
A villámáram okozta túlfeszültségek, és a csatolt túlfeszültségek levezetésére többlépcsős 
védelmi rendszert kell kiépíteni. Ezeket a berendezéseket a villámvédelmi zónák határainál kell 
elhelyezni: 
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ZÓNAHATÁR - BEÉPÍTÉS 

BEÉPÍTETT 
KÉSZÜLÉK 

VIZSGÁLATI 
OSZTÁLYA MSZ 

EN 61643-1 
SZERINT 

VÉDELMI 
SZINT DIN 

VDE 01 10-1  
SZERINT 

LPZ0 - LPZ1 zónahatáron villámvédelmi 
potenciálkiegyenlítés közvetlen, vagy közeli 
villámcsapás esetén. Beépítési hely villamos 
főelosztóban. I. ( B ) III (4 kW) 
LPZ1 - LPZ2 zónahatáron, a betápvezetéken érkező 
távoli villámcsapásból vagy villamos kapcsolásból 
eredő túlfeszültség levezetése. Alelosztókban. II. ( C ) II ( 2,5 kW ) 
LPZ2 - LPZ3 zónahatáron, a védendő készülék előtt 
beépített levezető eszköz.  III. ( D ) I (1,5 kW ) 

 
A főelosztóba egy I+II kombinált. vizsgálati osztályú készülék beépítése szükséges. 
III. vizsgálati osztályú készülékeket közvetlenül a túlfeszültségre érzékeny elektronikus 
berendezések erősáramú csatlakozásai elé célszerű elhelyezni. Ezek lehetnek süllyesztett 
dugaszoló aljzatba vagy a készülék előtti elosztó dugaljakba épített elemek. 
A többlépcsős villámvédelem koordinált működése érdekében az egyes védelmi szintekhez 
tartozó levezetők azonos gyártmányúak legyenek. 

13. KÖRNYEZETVÉDELEM 
A kivitelezési munkálatok során különös figyelmet kell fordítani a munkák során keletkezett 
környezetre veszélyes hulladékok összegyűjtésére, tárolására és hulladék lerakóhelyen történő 
elhelyezésére. 

14. MUNKAVÉDELEM 
A kivitelezés során az MSZ 1585-IM/1992 szabványban foglalt üzemi szabályzatban lévő 
előírások be kell tartani. Ezen felül szigorúan be kell tartani a szabvány munkaalkalmasságra 
vonatkozó előírásait. A munkaterületen csak a megfelelő munkavédelmi felszerelés viselésével 
lehet munkát végezni. 

15. RENDELETEK, SZABVÁNYOK 
 

MSZ 1585:2009 Villamos berendezések üzemeltetése 

MSZ 2364-… Legfeljebb 1000V névleges feszültségű erősáramú 
villamos berendezések létesítése 

MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések 

MSZ-EN 12464-1:2003 Beltéri mesterséges világítás követelményei 

MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás. 

MSZ EN 60439-4:2005 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 4. rész: 
Felvonulási területek berendezéseinek egyedi követelményei 

MSZ EN 62305-1:2006 Villámvédelem 

MSZ HD 60364-1, 4…7 Épületek villamos berendezéseinek létesítése 
Kisfeszültségű villamos berendezések 

(28/2011. (IX.6.) BM rendelet) OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
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KLÉSZ 8/1981.XII.27. IPM 
Rendelet 

A Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról 

 
Bátaszék., 2014.06.19. 

                                                                                                               
  Fodor János 

villamosmérnök 
V-T/17-0282 
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GÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
Belső víz-csatorna szerelés 
 
 Az épületbe a pincénél lép be az  vízmérő , valamint a szennyvíz csatorna  A nyomócsővel az 

épületbe való belépés után főelzárót, és visszamosható 90 µm szűrőt helyezünk el. A létesítményt az 
építész alaprajzon szereplő vízfogyasztó berendezéseket látjuk el vízzel. Az épületben új vizesblokkok 
(női-férfi ) WC  valamint egy mozgáskorlátozott Wc blokk kerül kialakításra. 
Épületen belül a nyomó csővezeték a pince mennyezetén, padlószerkezetben és falhoronyban szerelt, 
hőszigetelő csőhéjjal védett,horganyzott,illetve műanyag csővezetékből készül. A vízfogyasztó 
berendezési tárgyak Alföldi, a szerelvények Kludi gyártmányúak, vagy más hasonló minőségű, de 
járatos termékek. A szennyvízvezetéket pvc csővel, a padló alatti szakaszt KGpvc csővel, szereljük. 
Az alapvezetékbe tisztító idomokat is tervezünk. A használati melegvizet költségkímélés miatt 
decentralizáltan állítjuk elő, hogy cirkulációs hálózat kiépítésére és üzemeltetésére ne legyen szükség. 
Az egyes melegvizet is igénylő vizesblokkokba  10L villanybojlereket szerelünk, aminek hőfokát 45 
C°-ra  kell állítani. A forrázás veszély miatt a bojlerek alá keverőszelepet is tervezünk.  
 
 
Központi fűtésszerelés 
 
A meglévő kazántól új fűtési vezetéket építünk ki,az új vizesblokkig, az alapvezetéket 22 es réz csőből 
készítjük, Duna fer Lux lapradiátorokat szerelünfel.. A kazán modul rendszerű, égésbiztosítással, és 
teljes termostát szabályozó rendszerrel rendelkezik, kezelő személyzetet nem igényel. (meglévő 
kazán) 
 A kazántól kétcsöves melegvíz fűtési alapvezetéket építünk ki a földszint folyosó oldalfalán, 
fűtővízet így vezetjükel  a fűtőtestekhez.  
A lapradiátorok, kétpont csatlakozású radiátor szelepek. A radiátor szelepeket termosztatikus 
szabályozó fejjel szereljük föl, az egyes helyiségek önálló hőmérséklet beállítási lehetőséggel 
rendelkeznek.       
 

 

 

  Sipos Ferenc 

 ÉG 17-5492 
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         FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 
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ZAHORSZKI SÁNDOR 
OKLEVELES ÉPÍTÉSZ  É 03-0359
6200 KISKŐRÖS, SZABADKAI UTCA 59.
 
 
 
 

 
FODOR JÁNOS 

VILLAMOS MÉRNÖK V-T/17-0282
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ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ
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VILLAMOS

0282    

SÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE BÁTASZÉK 

  

ALÁÍRÓ LAP 

ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ 

VILLAMOS MUNKATÁRS 

 


