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NYILATKOZATOK 

a 

5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2-4. Hrsz.:115 szám  
alatt épülő bölcsőde 

Épületgépész kiviteli dokumentációhoz tartozó műszaki leírás 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Alulírott Tóth Tamás nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsággal rendelkezem, névjegyzéki 
(nyilvántartási) számom: G-06/0938. 

Mint felelős tervező kijelentem, hogy a 266/2013. [Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről] alapján a tervezési feladatnak megfelelő szakirányú tervezési 
jogosultsággal rendelkezem, és a kor technikai színvonalának, a tervezés időpontjában érvényes 
jogszabályoknak, előírásoknak, a szakma általánosan elfogadott szabályainak és a korszerű műszaki és 
biztonsági követelményeknek megfelelő, szakszerű tervdokumentációt készítettem. 

A terv megfelel a megrendelő által megfogalmazott tervezési célnak. 
A tervnek megfelelően kivitelezett létesítmény biztonságosan és egészséget nem veszélyeztető módon 

üzemeltethető. A közműveket, és a térszint alatti műtárgyakat a helyszínrajzon az adatszolgáltatásnak 
megfelelő pontossággal feltüntettem.  

A terv megfelel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (építőipari kivitelezési tevékenység) 9. szakaszának 
5. bekezdésében foglaltaknak és azt minden esetben be kell tartani. 

A terv megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet, és módosító rendelkezések előírásainak, továbbá a 104/2006. (IV.28) Korm. rendelet 19. § (12) 
bekezdés d pontja, a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 75.§ c. pontja, és a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 
előírásainak. 
 
MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT 

A terv készítésénél figyelembe vettem az 1993. XCIII. számú törvényt a munkavédelemről, a 143/2004 
(XII.22) GKM rendelet 2.§-át, a 4/2002. (II.20) SzCsM-EüM együttes rendelet 15.§ (2) bekezdését, valamint a 
31/1995. (VII.25.) IKM számú rendeletet. 

Az építési kivitelezési tevékenység a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5.§ (1) 
bekezdésében részletezettek szerint un. egészségügyi koordinátor alkalmazása a kivitelező hatásköre.  

Felhívom a figyelmet területileg illetékes szolgáltató technológiai utasítás biztonságtechnikai 
fejezeteiben előírtak betartására. 

TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT  

Alulírott tervező kijelentem, hogy a mellékelt terv és műszaki tervdokumentáció megfelel a 28/2011. 
(IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, és módosító rendelkezések előírásainak és az 1996. 
évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról előírásainak. 
 
A tervezés során a fentiektől való eltérés nem vált szükségessé. 
 
 
 
Szeged, 2021. augusztus 

 Tóth Tamás 
épületgépész tervező 

G-06/0938 
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Rajzjegyzék 
5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2-4. Hrsz.:115 szám  

alatt épülő bölcsőde 
Épületgépész kiviteli dokumentációhoz 

 

 

 

Rajzszám Rajz megnevezés Méretarány 

Gfh-01 Padlófűtés Földszint alaprajz 1:50 

Gfh-02 Fűtés – hűtés Földszint alaprajz 1:50 

Gfh-03 Függőleges csőterv, kapcsolás 1:50 

Gsz-01 Szellőzés Földszint alaprajz 1:50 

Gsz-02 Szellőzés Padlástér alaprajz 1:50 

Gsz-03 Szellőzés Metszetek 1:50 

Gvcs-01 Vízellátás – csatornázás Földszint alaprajz – A 1:50 

Gvcs-02 Csatornázás Függőleges csőterv 1:50 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

a 

5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2-4. Hrsz.:115 szám  
alatt épülő bölcsőde 

Épületgépész kiviteli dokumentációhoz tartozó műszaki leírás 
1.0 

 
Előzmények: 
 

5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2-4. Hrsz.:115 szám alatt épülő bölcsőde építtetője, Medgyesegyháza 
Város Önkormányzata. A 3D Kreátor Építőipari és Szolgáltató Bt. megtisztelő felkérésére készítettük el a 
fentnevezett bölcsőde gépészeti rendszerének tervdokumentációját.  

Figyelem! Az épületgépész szakági kiviteli tervek a teljes, minden szakágra kiterjedő kiviteli 
tervdokumentáció ismeretében használható fel. Szakági tervek közötti ellentmondás esetén kérjük generál 
tervezőt értesíteni az ellentmondás megszüntetésének érdekében. 

 
Épület ismertetése: 
 

A telken meglévő épület elbontásra kerül. A telek a szomszédos telekkel összevonásra kerül, melyen 
meglévő óvoda épület van. A tervezett épületrész, és hozzá tartozó gépészeti rendszerek újak. A bölcsőde 
nyeregtetős kialakítású, korszerű műanyag nyílászárókkal, építész tervek alapján. Az épületben egy 
gyermekszoba mellett, az azokhoz tartozó vizesblokkok, öltözők, iroda, - és raktárhelyiségek kerülnek 
kialakításra. 

 
Tervezési szempontok, feladatok: 
 
 A tervezés és kivitelezés során figyelembe kell venni az MSZ 242 10-01 Nevelési intézmények tervezési 

előírásait. 
 Levegő-víz hőszivattyúk által biztosított hőtermelés 
 Zárt fűtési rendszerű padlófűtés és épületszerkezet temperálás 
 Komfort hűtés, mennyezethűtés, épületszerkezet temperálás formájában 
 Fűtési rendszer vezérlése külső hőmérséklet függvényében 
 Fűtési körök felosztása: légkezelő kör, bölcsőde mennyezet, bölcsőde padló, konyha padló 
 Szennyvízelvezetés kerül kialakításra. A szennyvíz elvezetése szerelőfalban, padlóban, földben kerül 

kialakításra 
 Hidegvíz és szennyvíz bekötése, a város üzemeltetése alatt álló közműhálózatba 
 Használati melegvíz előállítása levegő-víz hőszivattyúkkal. Cirkulációs rendszer kialakítása 
 Használat hideg, meleg és cirkulációs hálózat sugaras rendszer kiépítésben a szakaszolhatóság érdekében 

padlóban vezetve 
 Kerthelyiségben külön gyermektocsogó kialakítása, megtáplálása 
 A WC-k szerelőkeretes kivitelben kerülnek betervezésre 
 Vizesblokkok hidegvíz, melegvíz és csatorna hálózatának kiépítése 
 Elszívásos frisslevegő szellőzés kiépítése foglalkoztató helyiségben és vizesblokkokban 
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A kivitelezésre vonatkozó előírások: 
 

A kivitelezés megkezdése előtt szükséges, hogy a társ szakágak vezető szerelői a terveket a helyszínen 
egyeztessék, és a szerelési sorrendben megállapodjanak, az esetleges ütközések és felesleges bontások 
elkerülése érdekében. 

A gépészeti helyiségbe a jelölt nagyobb berendezéseket el kell helyezni mielőtt az ajtókat vagy a födémet 
megépítik, mert a kész helyiségbe ezek az elemek az ajtókon már nem férnek be. 

A kivitelezés során az épület tartószerkezetét megvésni, vagy megfúrni TILOS! Amennyiben a kivitelezés 
folyamán ennek igénye felmerül, úgy statikus szakember előzetes írásbeli engedélyét kell kérni. 

A szerelés során be kell tartani az ÉMI MF 1004/1-6-86 szabvány építési szerelési előírásait, minőségi 
követelményeit és az ÉTTE 14. kötet épületgépészeti munkákra vonatkozó előírásait. 

A tervektől eltérni csak a tervező előzetes írásbeli engedélyével lehetséges, indokolt esetben. 
A tervező fenntartja magának a jogot, hogy a kivitelezés során, amennyiben azt szükségesnek tartja, az 

elkészült tervdokumentáción módosíthat. 
A tervdokumentációhoz munkavédelmi tervfejezet készül. A munkavégzés során a benne foglaltak 

betartása kötelező. Próbaüzemek előtt meg kell győződni arról, hogy a berendezés arra alkalmas-e. 
A tervező állásfoglalását kell kérni, ha a kivitelezés folyamán előre nem látott akadályok merülnek fel, 

továbbá minden, a tervtől eltérő megoldás kivitelezéséhez a tervező írásos hozzájárulását kell kérni. 
A szerelést csak valamennyi részlettervben szereplő műszaki elképzelés ismeretében szabad elkezdeni. 

A munkavégzés csak az adott munkanemben jártas felelős vezető felügyelete mellett történhet. A kivitelezés 
során a szolgáltatói nyilatkozatban foglaltakat értelemszerűen be kell tartani! 

A vonatkozó jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladatát a leendő kivitelező 
látja el (jogosultság alapján). Az építtető megbízottja a beruházói műszaki ellenőr, aki megfelel a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet előírásainak. 

Kivitelezni csak kivitelezői jogosultság birtokában szabad.   
Jogszabályban 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

meghatározott esetekben a kivitelezőnek építési naplót kell vezetnie.   
A kivitelezést a földgázelosztó által műszaki biztonsági szempontokból felülvizsgált és kivitelezésre 

alkalmasnak minősített tervdokumentáció alapján kell végezni.  
A felülvizsgált tervtől eltérni csak a tervező dokumentált engedélyével szabad.  
A kivitelező köteles a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon a vonatkozó jogszabályokban 

előírtak betartásával, valamint a felhasználó jogos igényeinek figyelembevételével végezni munkáját.   
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Fűtési rendszer ismertetése: 
 
A fűtési rendszer kialakításánál az energiatakarékosság mellett a közintézményekre vonatkozó fűtővíz 

hőmérsékletkorlátozás a fő szempont. A fűtéshez szükséges energiát 1 db levegő- víz hőszivattyú biztosítja  
 

TÁBLÁZAT – FŰTÉS, TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 
 

 
FŰTÉS 
Hőmérséklet 
[°C] 

Iroda 24 
Közlekedő 21 
Közösségi WC 18 
Öltöző 22-23 
Raktár 16 
Gyermekszoba 25 

A fenti értékek külső téli –13°C 90%, és nyári +32°C 40% méretezési hőmérsékletekre vonatkoznak. A 
belső hőmérsékleteknél ±2°C eltérés megengedett. 

A fűtési energia igényt a hőközpontban lévő levegő-víz hőszivattyúval biztosítjuk.  
A primer hőforrást a levegő biztosítja. A szekunder hálózat, új, tervezett Kekelit gyártmányú padlófűtési 

és épületszerkezet temperáló rendszerek csatlakoznak. Az új rendszer anyaga Ke-Kelit Kelox PEX anyagú 
többrétegű oxigéndiffúziós cső, álmennyezetben vezetve. 

A rendszer hőmérsékletváltozásból adódó térfogat változásának felvételre zárt, változó nyomású, 
membrános kivitelű tágulási tartályok kerülnek beépítésre. A primer oldalon a berendezésben lévő tágulási 
tartály. A szekunder fűtési rendszer térfogatnövekedését egy Pneumatex Statico SD 25.3 típusú 25 literes tágulási 
tartállyal fogjuk fel. Biztonsági szelep lefúvatási nyomása 2,5 bar(relatív). A kevert fűtési körök keringtetéséért 
egy darab Grundfos MAGNA3 típusú szivattyú felel, mely a hőközpontba kerül beépítésre. A fűtési köröket 1 db 
Grundfos Magna3 25-80 szivattyú keringteti. A fűtési kör szabályozásáért, annak előremenő ágában elhelyezett 
háromjáratú, elektromos hajtóművel ellátott szelep felel majd, mely Siemens gyártmányú. A padlófűtések körök 
nyomás független beszabályozásáért STAD-STAP szeleppárok gondoskodnak, a szabályozásért az osztó-gyűjtő 
körén lévő EMO-T 24 V motorral történik, a felülethűtés -fűtés  beszabályozásáért TA Compat-P nyomásfüggetlen  
beszabályozó szelep EMO-T 24 V szabályozó szeleppel. 

A fűtési rendszer külső hőmérséklet függvényében vezérelt. A külső hőmérsékletérzékelő helye az 
épület homlokzatán a hőközpont külső falán árnyékolt helyen található. Az épületben alacsony hőmérsékletű 
padlófűtés rendszer lesz kialakítva 37/32°C-os fűtési hőfoklépcső mellett. A padlófűtés rendszer mellett 
kialakítandó épületszerkezet temperálás hőfoklépcsője 19/16°C. 

A primer oldali szabályozást a Panasonic saját szabályozója végzi. A secunder oldali szabályozást Siemens 
Synco 700-as szabályozó végzi, mely szabályozás a helységenként vezérelt szelepek szabályozást és a keverő kör 
változó előremenő hőmérsékletét vezérli. 

A helyiségek hőmérséklet szabályozását az osztó-gyűjtő berendezésekre szerelt, térfogatáram 
korlátozóval ellátott elektromos szelepmozgatók végzik. Öntanuló fűtési szobatermosztát vezérli a kör fűtési 
rendszerét, mely a referencia helyiségben kerül elhelyezésre. A szobatermosztátok típusa az 
épületszerkezettemperálással is ellátott helyiségekben Siemens RDG165KN fűtési-hűtési szobatermosztát, más 
esetben pedig Siemens RDG160KN fűtési szobatermosztát.  

Az alapvezetékek és rendszerek végpontjain, illetve az ún. magas pontokban automatikus légtelenítők 
beépítését tervezzük. A rendszerek feltöltésére vízlágyítóval kezelt vizet használunk. A tervezés során a feltöltést 
és utántöltést gyantás vízlágyító rendszer használtunk. A tervezett fűtési hálózat jellemző pontjain üzemviteli en 
keresztül kell történjen, műszereket, hőmérőket és feszmérőket helyezünk el, amelyek segítségével a rendszer 
állapota nyomon követhető. 3 db osztó-gyűjtő került tervezésre, a raktárhelyiségekbe és a gépészeti térbe. A 
padlófűtési osztó-gyűjtőket STAD-STAP szeleppárral míg a mennyezet fűtés-hűtést Compact-P szeleppel látjuk el 
és körönként IMI Hydronics EMO-T termoelektromos mozgató motor segítségével vezéreljük a helyiségeket. 
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Szerelés, nyomáspróba fűtési rendszer: 

A fűtési rendszer külső hőmérséklet függvényében vezérelt. A külső hőmérséklet érzékelőt az épület 
falára kell felhelyezni naptól védett hűvös helyre. 

A hőszigetelések a megjegyzés rovatban részletezve a terveken. A szigeteléseket a csatlakozásoknál 
javítószalaggal kell összeilleszteni!  

A vezetékek megfogására típus csőtartókat és csőbilincseket, valamint függesztőket kell használni. A 
tartószerkezetek horganyzott kivitelűek.  

Ezek a szerkezetek az épületszerkezetekben csavarkötéssel rögzíthetők. Ezekben a csővezetékeket 
rezgésszigetelő betétekkel kell megfogni. 

Az összeállított vezeték hálózaton a szerelés végén a vezető szerelő vizes nyomáspróbát végez. A 
nyomáspróba előtt a menetes csatlakozásoknál záródugók kerülnek felhelyezésre, illetve az egyik csatlakozási 
pontnál nyomásmérő. Az üzemi nyomás 1,5 szeresével kell végezni a nyomáspróbát 24. órán keresztül. 
Fagyveszély vagy vízhiány esetén a vezető szerelő levegős nyomáspróbát végez. A nyomást víz esetén 
druckpumpával, levegő esetén kompresszorral állítja elő. A nyomáspróba akkor megfelelő, ha nincs 
nyomáscsökkenés, szivárgás, külső alakváltozás, víznél gyöngyözés. A nyomáspróba végeredményét 
jegyzőkönyvbe rögzíti a vezető szerelő, és a műszaki ellenőrrel aláíratja. 

A fűtési rendszer primer és szekunder oldalát egyaránt lágyvízzel kell feltölteni a gyártói utasításoknak 
megfelelő mértékben. A terveken szereplő szabályozó szelepek mellett feltüntetett beállítási értékek csak 
előbeállítási értékek, nem helyettesíti a méréssel elvégzett beszabályozást, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek megfelelően." 

Az épületgépész kapcsolási rajz nem helyettesíti az erős-, gyengeáram vagy automatika terveket. A 
terven jelölt automatikai elemek és kapcsolódások a rendszer működésének megértését szolgálják! A kapcsolási 
rajz működési vázlatot ismertet, kapcsolódási pontokat ábrázoló nyomvonal terv. 

Tervezés, kivitelezés és üzemeltetés során is be kell tartani a vonatkozó 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet 
utasításait. 
 
Vízellátás-csatornázás rendszer ismertetése: 

Általános rész: 

A bölcsőde gépészet helyiségébe tervezett, új ∅40 KPE vízfelállás. A felállást követően egy BWT 5/4” 
vissza mosdatható vízszűrőn keresztük jut el a használati hidegvíz a csapolóberendezésekig. A használti 
melegvizet a hőközpontban elhelyezett levegő - víz hőszivattyú berendezésel biztosítjuk. Új szenny- és 
csapadékvíz hálózat kerül kiépítésre. A földbe fektetett külső csatornahálózat kialakításra kerül. Az újonnan 
kiépített közműhálózatba csatlakozik a szennyvízvezeték.  

A csapadékvíz elvezetés nem képezte a tervezés tárgyát. 
A közmű hálózatra történő rákötés nem képezte a tervezés részét. 
 
A napi vízigény:3,24 m3/h 
Az MSZ-04-132-1991 szerinti órai csúcsfogyasztás: 5,03 m3/h 

Vízellátás: 

Az bölcsődében 1 db gyermekvizesblokk kerül kialakítása. További vizesblokkok az akadálymentes 
mosdó, a főzőkonyha, a személyzeti vizeshelyiségek és teakonyha. Az épület számára a hidegvíz bekötés 
biztosítható a közműhálózatról. Az ivóvíz hálózat a Gyulai közüzemi Nonprofit Kft. szolgáltató vezetékére 
kapcsolható. 

A létesítmény fent említett vizesblokkjaiban teljesen új szaniterek, csaptelepek kerülnek elhelyezésre. 
A WC-k előtétfallal kerülnek kialakításra, emiatt szerelőkeretes megoldást alkalmaztunk. 

A csaptelepek a tervezett állapotban: 
M1 – Mosdó csaptelep, álló, infra vezérléssel,  
keverős, szűrővel, visszacsapó és sarokszeleppel. Hálózati csatlakozás: 24V 
Cikkszám: Sanela SLU 41 B 
 
M2 – Mosogató csaptelep, álló, lengő kifolyóval, egykaros keverős kivitel, 40mm kerámia kartussal.  
Cikkszám: Kvem ARERA105 
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M3 – Mosdó csaptelep, álló, lengő kifolyóval, egykaros keverős kivitel, 40mm kerámia kartussal.  
Cikkszám: Kvem ARERA104 
 
M4 – Mozgáskorlátozott mosdó csaptelep,  
hosszúkaros kivitel.  
Cikkszám: Kvem AR104K 
 
M5 – Mosogató csaptelep, falra szerelhető,  
lengő kifolyóval (200mm) 
Cikkszám: Kvem ARERA103 
 
K – Kádtöltő csaptelep zuhanyzófejjel. Falra is szerelhető, automata zuhanyváltóval, krómozott. 
Cikkszám: Kvem ARERA102 
 
Z – Fali zuhany csaptelep, zuhanytartóval és zuhanyfejjel. 
Cikkszám: Kvem ARERA110 
 
A tervezés során GEBERIT Duofix típusú szerelőkeretes WC-k lettek elhelyezve a felnőtt mosdó-wc és 

az akadálymentes mosdó helyiségeiben is – felhasználás szerinti kialakításban. 
A használati melegvíz készítése a betervezett levegő – víz hőszivattyúval történik, a hőszivattyú 

beépített 185 l-es HMV tárolóval van ellátva. A melegvizet előnykapcsolásban termeli. 
A tervezett rendszer alap- és ágvezetékei padlórétegrendben vezetett hidegvíz, melegvíz esetén PEX 

ötrétegű műanyag cső (rétegek: polietilén, ragasztó, alumíniumcső, ragasztó, polietilén), falban és a 
szerelőfalban vezetett csővezeték szintén PEX típusú csőből készülnek előre gyártott idomokkal. A hideg, - 
meleg vízvezetékek a falon kívül, illetve szerelőfalban vezetve egymással párhuzamosan haladnak. Az épület 
adottságától és rendeltetési egységeitől függően a vezetékek a gépészeti helyiségből indulnak el. 

A szabadon szerelt hidegvíz csővezetékeket 13mm-es Armaflex ACE hőszigeteléssel kell hőszigetelni. A 
szabadon és álmennyezetben szerelt meleg víz csővezetékeket 13mm-es Armaflex ACE hőszigeteléssel kell 
hőszigetelni. A szigetelés csatlakozásoknál javítószalaggal kell összeilleszteni! Idomok csak szigetelve 
kerülhetnek bebetonozásra! A szerelésnél szigorúan be kell tartani a gyártók szerelési utasításait. Minden 
berendezés elé sarokszelepet kell beépíteni, a csaptelepek bekötése flexibilis csővel történik. A csapoló 
berendezések bekötésének mérete DN15 (1/2", ∅20-PEX), a csapolók elé DN15 szakaszoló szerelvény beépítése 
kötelező! 

Ivóvízhálózatba ÁNTSZ engedély nélküli elem, illetve idom nem építhető be! A vezetékek megfogására 
típus - a csőméretnek megfelelő - fix ill. csúszó kiképzésű gumibetétes csőtartókat és csőbilincseket, valamint 
függesztőket kell használni tűzihorganyzott kivitelben, rezgésszigetelő betétekkel. Minden olyan helyen, ahol a 
vezetékekkel tűzszakaszt határoló szerkezeten haladunk át tűzvédelmi kitöltő anyagot kell alkalmazni! Padló 
átvezetéseknél védőcsövet kell alkalmazni, ahol a cső és a béléscső közötti hézagot rugalmas anyaggal (pl.: 
szilicon) kell kitölteni. Több cső, fal ill. födémátvezetése esetén a közös csőátvezető galléron belül a csövek nem 
érintkezhetnek egymással. A vezetékeket az oldalfalakon, a tetőfödémen, illetve külön másodlagos 
acélszerkezeteken kell alátámasztani, illetve függeszteni. A szabadon, szerelt vezetékeket 13 mm vastag 
halogénmentes, csepegve nem égő, páradiffúzióra is méretezett, festhető csőhéjjal kell hőszigetelni.  

A vezetékhálózatot átadás előtt átmosatni és fertőtleníteni kell, használatba venni csak akkreditált cég 
által levett, negatív ÁNTSZ vízminta vizsgálati eredmény után lehet. A használati melegvíz tárolót és ellátó 
rendszert is hetente egyszer (DVGW W553; DIN CEN/TR 16355, DIN 1988) legalább 20 percen keresztül 60°C-ra 
kell melegíteni. Az ellátó rendszer esetében a vízvételi pontokon (karbantartónak vagy üzemeltetőnek) a 60°C-
os vizet minimum fél percen keresztül ki kell engedni, a legionella fertőzés kialakulásának megakadályozása 
érdekében. 

Termikus fertőtlenítés: 

 A DVGW W553 szerinti termikus fertőtlenítésre (legionella-kapcsolás). A termikus fertőtlenítés 
időtartama 60°C-os felfűtés esetén legalább 20 perc, 65°C-nál legalább 10 perc, 70°C-nál legalább 5 perc. A 
termosztatikus keverő a magas HMV hőmérséklet esetében inaktívvá válik, így a fertőtlenítést el lehet végezni. 
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A fertőtlenítést célszerű a fogyasztással legkevésbé érintett időszakban (hajnali órákban) kivitelezni. Ügyelni 
kell arra, hogy a használati hidegvíz hőmérséklete 25°C alatt maradjon. 

Csatornázás: 

A szennyvíz elvezetése közmű hálózatba történik. Az épületben keletkező szennyvizet az épületen belül 
és kívül hegesztett kötéssel kapcsolódó PE vezeték rendszer segítségével juttatjuk a városi szennyvíz hálózatba.  

A tervezett berendezési tárgyaktól a szennyvizet aljzatban, szerelőfalban és falhoronyban vezetjük. 
Valamennyi berendezési tárgyat bűzelzáróval látunk el. Ahol szennyvíz vezetékek a földszinti padlófödémet 
áttörik, ott talajvíz elleni szigeteléssel ellátott áttöréseket kell alkalmazni. A fő ejtő vezetékeket, a sor WC-t ki kell 
szellőztetni a terven jelölt helyeken. A sor WC után a szennyvíz hálózatba HL 905-ös légbeszívószelep kerül 
elhelyezésre.  

A szennyvízelvezető cső anyaga PE hegesztett kötéssel kialakítva. A csatorna alapvezetékeket 
egységesen min 0,5%-os lejtéssel kell kiépíteni! A függőleges ágakba a terven jelölt helyeken tisztító idomok 
beépítése szükséges. 

A szerelőaknában vezetett szennyvíz csővezetékeket 3 cm kőzetgyapot hangszigeteléssel kell szigetelni. 
A szennyvízvezetékek aljzatban, építészetileg kialakított szerelőfalban, valamint födémáttöréseken keresztül 
haladnak át az épületen. Az ejtőket tisztító idommal, illetve a vízszintes elhúzásoknál, falban és szabadon szerelt 
szennyvíz vezetéket 3 cm kőzetgyapot hangszigeteléssel kell ellátni. A belső és külső hálózat tisztíthatósága 
érdekében tisztítóidomokat és aknákat kell kiépíteni. 

 

Csapadékvíz hálózat ismertetése: 

A tetőről érkező csapadékvíz elvezetése gravitációsan történik, építészetileg elburkolva az épületen 
belüli ejtővezetéken keresztül, majd födémáttöréseken át épület alatt földben vezetve egészen a közterületen 
meglévő csapadékvíz elvezető csatornába. A csapadékvíz elvezető cső anyaga minden esetben PE hegesztett 
kötéssel.  

A csapadékvíz alapvezetékeket egységesen min 0,5%-os lejtéssel kell kiépíteni! A terven jelölt helyeken 
tisztító idomok beépítése szükséges. 

Tűzivíz: 

Az épületrészben tűzi víz rendszer kiépítésére igény nem jelentkezett. 

Nyomáspróba: 

Az összeállított vízvezetéken a szerelés végén a vezető szerelő vizes nyomáspróbát végez. A 
nyomáspróba előtt a menetes csatlakozásoknál záródugók kerülnek felhelyezésre, illetve az egyik csatlakozási 
pontnál nyomásmérő. Az üzemi nyomás 1,5 szeresével kell végezni a nyomáspróbát 30 percen keresztül. 
Fagyveszély vagy vízhiány esetén a vezető szerelő levegős nyomáspróbát végez. A nyomást víz esetén 
druckpumpával, levegő esetén kompresszorral állítja elő. A nyomáspróba akkor megfelelő, ha nincs 
nyomáscsökkenés, szivárgás, külső alakváltozás, víznél gyöngyözés. A nyomáspróba végeredményét 
jegyzőkönyvbe rögzíti a vezető szerelő, és a műszaki ellenőrrel aláíratja. 

Az összeállított csatornavezetéken a vezető szerelő kiöntéses tömörségi próbát végez. A kifolyás végét 
záródugóval lezárja, és a vezetékrendszert feltölti vízzel. A vízszint 30 perc múlva nem csökkenhet. A kiöntéses 
tömörségi próba végeredményét jegyzőkönyvbe rögzíti a vezető szerelő, és a műszaki ellenőrrel aláíratja. 
 
Szellőzési rendszer ismertetése: 

Foglalkoztatói- irodai, gondozói helyiségek: 

A frisslevegő helyiségbe történő bejuttatása mesterséges úton kerül biztosításra. 
Az épületben elszólásos szellőzés, nyílászárókba építhető légbevezető elemekkel kerül kiépítésre. Az 

elszívást egy Aereco VCZ 1086 típusú integrált nyomásérzékelőval vezérelt, fordulatszám szabályozott központi 
ventilátor végzi. Az elszívási pontokon meghatározott típusú légelvezető elemeket kell beépíteni a tervek szerint. 
A tűzszakasz határokon tűzcsappanytú és tízvédelmi visszacsapószelepek beépítése szükséges a terven feltüntett 
helyeken. 
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A teakonyhában a tűzhely felett egy szénszűrős recirkulációs elszívó ventilátort kell kialakítani. 
A vizes helyiségek csak elszívással érintettek, ezért a friss levegő utánpótlásáról gondoskodni kell. Ezt 

átszellőzési lehetőséggel (küszöb nélküli ajtó, vagy ajtóba épített rács) segítségével tudjuk megvalósítani, vagy 
légbevezetőkkel. 
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Általános: 

A légcsatorna vezetékek mennyezet alatt, álmennyezetben vannak vezetve. A kötéseknél gyártóműben 
szerelt gumiprofilokat kell használni és meg kell felelni a „C” tömörségi osztálynak. A csövek anyaga spirálkorcolt 
cső. A nyomáspróbát szakaszosan kell elvégezni. A nyomáspróba során a szakaszok légveszteségeinek összege 
nem haladhatja meg a ventilátor légszállításának 6%-át.  

A légtechnikai rendszereket a beüzemelés és üzembe helyezés előtt ki kell tisztítani! 
A Fűtetlen padlástérben haladó légtechnikai elszívó vezetékeket 9 mm vastag Armaflex Duct 

szigeteléssel és alukasírral kell ellátni. Szigetelések csatlakozásoknál a szigetelést javítószalaggal kell 
összeilleszteni! 

A légtechnikai vezetékek rögzítése: 2 m-enként födémhez függesztett, menetes függesztő szárral, 
gumibetétes csőbilinccsel történik. A rendszerek légtechnikai beszabályozására a nagy légmennyiség eltérés 
helyén beépített pillangószelep szolgál. 

A méretek és mennyiségek, bontási és építési munkák megkezdése, valamint az elemek és berendezések 
megrendelése, legyártása és beépítése előtt a helyszínen ellenőrizendők. 

A gyermekszoba elszívását AERECO VMX S-CO2 érzékelő alapjele alapján. az AERECO VMX fő 
vezérlőegysége végzi. A beavatkozó szerv, mely a szabályozást végzi az AERECO TRX VFC 200 motoros pillangó 
szelep, VMX meghajtóval, mely a vezérlő egység által kiadott feszültség alapjelére szabályoz. 

A légkezelőhöz tartozó automatika számára az elektromos kivitelező biztosítja a „betáp” kábelt a 
kapcsolószekrényig, bekötésre alkalmas módon. 

 
Gázellátás: 
 

Az épület gáz primer energiát nem igényel, gáz hálózat ezért nem épül ki. 
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Egyéb előírások: 
 
A szerelés során be kell tartani az ÉMI MF 1004/1-6-86 szabvány építési szerelési előírásait, minőségi 

követelményeit és az ÉTTE 14. Kötet épületgépészeti munkákra vonatkozó követelményeit. 
A tervektől eltérni csak a tervező és beruházó előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges, indokolt 

esetben. 
A tervező fenntartja magának a jogot, hogy a kivitelezés során, amennyiben azt szükségesnek találja, az 

elkészült tervdokumentáción módosítson. 
A kivitelezés megkezdése előtt szükséges, hogy a társ-szakágak vezető szerelői a terveket a helyszínen 

egyeztessék, és a szerelési sorrendben megállapodjanak, az esetleges ütközések és felesleges bontások 
elkerülése érdekében. 

A terveket a kapcsolódó építész, elektromos és gépész tervekkel együtt kell kezelni. 
A csővezetékek nyomvonalvezetésének meghatározásakor helyszínen a szakágak vezető szerelők 

közötti egyeztetés elengedhetetlen és szükséges. 
A méretek és mennyiségek, bontási és építési munkák megkezdése, valamint a berendezések 

megrendelése, legyártása és beépítése előtt a helyszínen ellenőrizendők. 
A felhasznált szerelési anyagok szakmai, szerelési előírásait szigorúan be kell tartani. 
A gépészeti rendszerek és berendezések elhelyezése és rögzítése esetében a kivitelezőnek 

figyelembe kell vennie az esetlegesen szükségessé váló egyedi, helyszíni megoldásokat is. 
Minden gépészeti beavatkozó eleme és berendezése számára biztosítani kell a hozzáférhetőséget, 
karbantarthatóságot. 
 
 
Szeged, 2021. augusztus 

 Tóth Tamás 
épületgépész tervező 

G-06/0938 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ÉPÜLETGÉPÉSZET ÉS ENERGETIKA 

2021-010 14 / 15 
 

MUNKAVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 

a 

6726 Szeged, Bagoly u. Hrsz.:4046/35 szám 
alatt épülő bölcsőde  

Épületgépész kiviteli dokumentációhoz tartozó műszaki leírás 
 

 
 
  A munkavédelemről szóló 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. tv. 19. § 2. bek. 
értelmében, valamint a 31/1981.(XII.28.) sz. ÉVM rendelet előírásai figyelembevételével munkavédelmi műszaki 
leírást kell készíteni. 
 A jelen fejezet összefügg az előző fejezetekkel, ahol műszaki jellegű tervrészek kerültek ismertetésre. 
 A tervezésnél alapul vettük, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket a 
kivitelező vállalat saját helyi előírásai szerint kell végrehajtani, amely kielégíti a 31/1981.(XII.23.) sz. ÉVM. illetve 
a 14/1981.(V.15.) sz. rendeletek követelményeit a munkahely létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatban. 
 Így rögzítve az ismert veszélyforrásokat, a dolgozókkal kapcsolatos szakképesítési igényeket, a szállító- 
rakodógépek, járművek, hegesztési és egyéb technológiai műveletek alkalmasságának feltételeit a 
használatukkal kapcsolatos munkavédelmi intézkedéseket: 

- a kivitelezési munkát a biztonságtechnikai követelményeknek megfelelően kell megszervezni, 
- a biztonságos munkavégzés feltételeit technológiai és munkahelyi utasításokban kell 

meghatározni, 
- a munkát végző dolgozó köteles a védőberendezéseket és eszközöket használni, 
- a szerelési anyagok tárolása kijelölt tárlóhelyen történhet, 
- a tárolás, rakodás, szállítás biztonságos legyen, 
- a közlekedési utakat, vészkijáratokat tűzoltó felszereléseket, elektromos kapcsolókat még 

átmenetileg sem szabad eltorlaszolni, 
- gázpalackok tárolása, szállítása a tűzrendészeti előírásoknak megfelelően történhet, 
- a hegesztéssel csak hegesztői képesítéssel rendelkező személyt szabad megbízni, 
- anyagmozgatás kézben, vagy vállon a súlyhatár betartásával történhet úgy, hogy az sem a szállítást, 

végzőket, sem mást ne veszélyeztessen, 
- magasban végzett munkához létrát, három méteren felüli munkahelyen állványt kell használni. A 

létrák csak jó állapotúak, elcsúszás és félrebillenés ellen biztosítottak lehetnek, 
- a teher és személyforgalom számára megfelelő szilárdságú átjárókat, kell elhelyezni. 

A kivitelezési munkákat mindenkor az érvényben lévő baleset elhárítási és egészségvédő óvórendszabályok 
előírásainak megfelelően kell végezni.   



ÉPÜLETGÉPÉSZET ÉS ENERGETIKA 

2021-010 15 / 15 
 

KÖRNYEZETVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 
a 

6726 Szeged, Bagoly u. Hrsz.:4046/35 szám 

alatt épülő bölcsőde 

Épületgépész kiviteli dokumentációhoz tartozó műszaki leírás 
 

A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és 
igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, és kizárja a környezetkárosítást. Minden 
tevékenységet a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés 
csökkentésével, a természetes és előállított anyagok visszaforgatására és újra felhasználására törekedve kell 
végezni. 

A tevékenységet végző minden esetben köteles betartani a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok 
valamint a szolgáltató Környezetvédelmi Szabályzatának előírásait. 

A talaj védelme: 
A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld 

minőségében kárt ne okozzanak. 
A vonatkozó jogszabály előírásai alapján a szükséges talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás beszerzése 

a kivitelező feladata. 
Ha a föld kitermelésekor felfedezzük, hogy a talaj szennyezett, azonnal értesíteni kell a területileg 

illetékes ÁNTSZ- t és a Környezetvédelmi Felügyelőséget. 
Föld visszatöltéskor be kell tartani a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat. 

Veszélyes anyagok felhasználása: 
Veszélyes anyagokkal, illetve készítményekkel végzett tevékenységek a vonatkozó jogszabályi 

előírások, valamint a szolgáltató Munkavédelmi és Környezetvédelmi Szabályzatainak betartásával végezhetők. 

Hulladékkezelés: 
A tevékenységből adódó hulladékok kezeléséről a tevékenységet végző köteles gondoskodni. A 

tevékenység során keletkező nem szennyezett fém illetve műanyag csöveket illetve ezek maradékait (forgács) 
mint nem veszélyes hulladékot össze kell gyűjteni és megfelelő kezelésükről gondoskodni kell. A keletkező 
egyéb nem veszélyes hulladékok (pl.: építési, bontási hulladékok) gyűjtését és kezelését is meg kell oldani. 

A tevékenységből keletkező veszélyes hulladékokat tilos más hulladékkal vagy anyaggal összekeverni. 
A forrasztó anyag maradékait össze kell gyűjteni és veszélyes hulladékként a további kezeléséről 

(gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás) gondoskodni kell. 
A folyató szert csak jól zárható edényben szabad tárolni és szállítani. Esetleg lecsöppent részeit fel kell 

itatni, a vezetékben lévő maradványait le kell törölni. Az erre a célra használt törlőruhát, a folyató szer 
göngyölegét, tárolóedényét veszélyes hulladékként kell kezelni. Veszélyes hulladékként kell kezelni mindezen 
túl még a csőelőkészítő munkából származó tisztító folyadék felhasználásra nem kerülő maradékát, ennek 
göngyölegét, valamint ezek felitatására használt rongyot vagy papírt, a festék maradványokat és 
göngyölegeiket, hígító maradványokat és azok göngyölegét, továbbá a szigetelésből eredő, valamint az alapozó 
tovább felhasználni nem kívánt maradékát és annak göngyölegét. 

 


