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1. TARTALOMJEGYZÉK
Ajak Város Önkormányzata
4524 Ajak, Ady E. u. 25. szám
hűtőház és logisztikai központ épület
építész engedélyezési tervdokumentációja
4524 Ajak külterület
020/45 hrsz
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2. ALÁÍRÓ LAP
Ajak Város Önkormányzata
4524 Ajak, Ady E. u. 25. szám
hűtőház és logisztikai központ épület
építész engedélyezési tervdokumentációja
4524 Ajak külterület
020/45 hrsz

Beruházó:

Ajak Város Önkormányzata
4524 Ajak, Ady E. u. 25.

Építész tervező:

Vargáné Dudás Gabriella
4600 Kisvárda, Szabadság u. 26.
É3-15-0319

Tartószerkezet tervező:

Papp Sándorné Fejes Andrea
4600 Kisvárda, Krúdy park 5/B.
É2-15-0201
TT-15-0198

Tűzvédelmi tervező:

Tóth Imre
4700 Mátészalka, Tél u. 2.
I-183/2013

Villamos tervező:

Hepp Viktor
4400 Nyíregyháza, Kárpátalja utca 8.
VT - 15-0709
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Épületgépész tervező:

Bíró Roland
4564 Nyírmada, Rákóczi u. 23.
GT-15-0655

Közutas tervező:

Filep István
4800 Vásárosnamény, Bartók Béla u. 4.
KÉ-T; MK 15-0261

Táj- és kertépítész tervező:

Lipcsei Ágnes
4400 Nyíregyh., Szent István u. 3. II. em. 10.
K1-SZK-TK/15-0299/15-20
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3. ÉPÍTÉSZ TERVEZŐI NYILATKOZAT

Ajak Város Önkormányzata
4524 Ajak, Ady E. u 25. szám

4524 Ajak külterület
020/45 hrsz-ú ingatlanára tervezett

HŰTŐHÁZ ÉS LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉPÜLET ÉPÍTÉS
felépítményi munkák engedélyezési tervdokumentációjához

• Az építés helye: 4524 Ajak külterület 020/45 hrsz.
• Az ingatlan védettség alatt nem áll.
• FELADAT: Hűtőház és logisztikai központ épület építése
• A beépítésre szánt ingatlan a fent megnevezett építtető bérleményében van A
szomszédos épületektől az előírt tűzvédelmi védőtávolságok biztosítottak. Az építmény
jellegéből adódóan a környezeti zajterhelés a megengedett mérték fölé nem emelkedik.

• Az építész műszaki tervező neve: Vargáné Dudás Gabriella
jogosultsága: építészmérnök
Építész Kamarai Nyt.sz.: É3 15-0319
Alulírott építésztervező nyilatkozom, hogy a jelzett terv elkészítéséhez megfelelő
jogosultsággal rendelkezem.
Az elkészített dokumentáció: építész engedélyezési terv.

Vargáné Dudás Gabriella Kisvárda, Szabadság út 26.

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

5
É3-15 0319

-Ajak Város Önkormányzata 4524 Ajak külterület. ----- 020/45 hrsz -----Hűtőház és log. kp. épület engedélyezési tervdok.

• A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az
Étv. 31. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az
országos- és helyi településrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági
előírásoknak.

• A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam.
• Az ingatlan és környezete műemléki védettség alatt nem áll.
• A betervezett építési termékek megfelelősség igazolására vonatkozó dokumentumok a
kivitelező rendelkezésére állnak.

• Az általam készített engedélyezési dokumentáció technológiailag megvalósítható
tartalommal készült.

• Az engedélyezési dokumentációt a tervezési szerződés teljesítéseként aláírásommal
ellátva felhasználás céljából a szerződő fél birtokába átadtam, aki az átvételt aláírásával
nyugtázta.

• A tervezés során a munkaközi tervek a társtervezők részére folyamatosan biztosítva
voltak.

• A létesítmény terv szerint teljesíti azt, amit az építmény megrendelői elvárnak.
Kisvárda, 2020.június 30.

É3-15-0319
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4. TERVEZÉSI PROGRAM
Ajak Város Önkormányzata
4524 Ajak, Ady E. u 25. szám

4524 Ajak külterület
020/45 hrsz-ú ingatlanára tervezett

HŰTŐHÁZ ÉS LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉPÜLET ÉPÍTÉS
felépítményi munkák engedélyezési tervdokumentációjához

Előzmények:
Ajak Város Önkormányzata 4524 Ajak, Ady E. u. 25. szám a 4524 Ajak külterület 020/45
hrsz. alatti, a saját tulajdonában lévő ingatlanra tervezendő hűtőház és logisztikai központ
épület engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésével bízott meg.
A tervdokumentáció elkészülését helyszíni szemle és az engedélyező hatósággal, illetve az
ügyfelemmel való többszöri egyeztetés előzte meg. A munkaközi tervek elfogadása után
megbízást kaptam a tervdokumentáció elkészítésére.
Általános ismertetés:
az építési telek a Gip 1.2 egyéb iparterület, Gip/1 funkcionális övezetben található. Mely
szerint az épület elhelyezése szabadon állóan, Beépítési százalék: 40%; zöldterület 30 %,
Építménymagasság: 7,5 m.
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A tervezett beépítés helyszínrajzi kialakítása:
A tervezett épület Ajak külterületén a 020/45hrsz-ú, 7.531 m2 területű ingatlanon épül.
A telek külterületen, az Ady Endre utca folytatásában található.
Északról, délről, nyugatról szántó területek veszik körül, keletről a 073 hrsz-ú út határolja.
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Az épület szerkezetét és fesztávolságát figyelembe véve az előírásoknak megfelelően a
talajviszonyok felderítésére talajmechanikai szakvélemény készült. A szakvélemény alapján
került meghatározásra az alapozási mód és mélység. Az alapozási mélység a helyszínen
tapasztaltak szerint korrigálandó.

Általános adatok:
7.531 m2

az építési telek területe:

540,12 m2

a telek beépített bruttó alapterülete:
beépítési százalék:

7,17 %

a maximálisan megengedett beépítési %:
beépítés módja:

30 %
szabadon álló

tetőforma:

nyeregtető

relatív magassági szint viszonyítási síkja: bej.járda:+/-0,00 m
padlóvonal magasság:

+0,10 m; +3,55

építménymagasság:

+7,46 m

megengedett maximális építménymagasság:

+7,50 m
860 m2

tervezett burkolt terület:
tervezett zöldterület:

81,41 %

megengedett minimális zöldterület:

40 %

tervezett épület szélessége:

15,57 m

tervezett épület hossza:

34,69 m

tervezett gerincmagasság:

+9,55 m

járda szint:

+/-0,00 m

Övezeti besorolás:
jele:

Gip 1.2

megnevezése:
elhelyezés:

egyéb ipari
szabadon álló

legkisebb alakítható telekterület:
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legnagyobb beépítettség:

30 %

legkisebb zöldterület:

40 %

megengedett legnagyobb építménymagasság:

7,50 m

A tervezett épület alaprajzi kialakítása:

Maga a hűtőházi rész földszintes, a szociális rész kétszintes kialakítású. Kettő darab nagykapu
bejárata és egy darab személyi bejárata van a dél-keleti homlokzaton.
A tárolóban 4 db hűtőkamra található és az azokat kiszolgáló manipuláló, illetve egy bemutató
tér és szociális blokk.

- Beépített bruttó alapterület.:

540,12 m2

- Beépített nettó alapterület:

543,22 m2

- Helyiségek száma:

megnevezés:

19 db

padlóburkolat:

alapterület:

földszint
1. I. sz. hűtőkamra
2. II. sz. hűtőkamra
3. III. sz. hűtőkamra
4. IV. sz. hűtőkamra
5. Bemutató tér
6. Manipuláló
7. Öltöző
8. Zuhanyzó
9. Előtér
10. WC
11. Öltöző
12. Zuhanyzó
13. Előtér
14. WC
15. Takarító eszköz tároló
földszint összesen:

acélhaja ipari padló
acélhaja ipari padló
acélhaja ipari padló
acélhaja ipari padló
acélhaja ipari padló
acélhaja ipari padló
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia

54,38 m2
54,59 m2
54,59 m2
54,59 m2
67,34 m2
187,81 m2
4,15 m2
2,56 m2
1,75 m2
1,35 m2
4,15 m2
2,52 m2
1,74 m2
1,35 m2
5,63 m2
498,50 m2

kerámia

16,79 m2

emelet
1. Iroda
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2. Közlekedő
3. Podeszt
4. Lépcsőház
emelet összesen:

kerámia
kerámia

Mindösszesen:

6,37 m2
14,09 m2
7,47 m2
44,72 m2
543,22 m2

A tervezett épület homlokzati kialakítása:

Az épület tömegformálásában és anyaghasználatában illeszkedik a környező épületekhez.
Az épület homlokzati anyaghasználatát tekintve teljes felületen horganyzott acél
fegyverzetű trapézlemez, illetve szendvicspanel felületek határozzák meg.
Az alapárkokat a terveknek megfelelően kell elkészíteni. Ha bármiféle üreget, laza
talajréteget tartalmazó rész kerül kiásásra, a tervezőt és a statikust azonnal értesíteni kell. A
betonozás megkezdése előtt az alapárokból a behullott földet el kell távolítani.
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5. ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS
Épületszerkezet:
• tereprendezés:
a tervezett épület alatti területen az írtást, tereprendezést kell elvégezni, majd ezt követheti
az épület jellemző alaprajzi pontjainak kitűzése és az alapárok ásása.
Az építkezés megkezdése előtt az építési területről a humuszt 20-30 cm vtg-ban le kell
szedni és a megengedett mértékben az ingatlan hátsó kertjében felhasználni, vagy
depóniában tárolni.
• földmunka:
A talajviszonyok felderítésére talajmechanikai szakvélemény készült. A szakvélemény
alapján került meghatározásra az alapozási mód, és mélység.
Az alapárkokat a terveknek megfelelően kell elkészíteni. Ha bármiféle üreget, laza
talajréteget tartalmazó rész kerül kiásásra, a tervezőt és a statikust azonnal értesíteni kell. A
betonozás megkezdése előtt az alapárokból a behullott földet el kell távolítani. A
munkagödör egy hétnél tovább építési munka nélkül nem lehet nyitva.
• alapozás:
Az épület acél szerkezetű oszlopai alatt monolit vasbeton cölöpalapok készülnek
tartószerkezeti terv szerint A beton minőségére, illetve az alaptest kialakítására a
tartószerkezeti kiviteli terv az irányadó.
Az esetlegesen készülő területi feltöltés az alapozás hasznos magasságába nem számítható
bele, a minimális földtakarás termett talajban: 1,0 méter.

• lábazati fala:
nem készül
• zsaluzás, állványozás:
A szükséges helyeken a talajadottságokat figyelembe véve ritkított, vagy zártsorú dúcolást
kell készíteni. A munkavégzés során be kell tartani az MSZ 04-901:1989 szabvány
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előírásait. Az építkezés közben külső, belső állványokat kell készíteni. Az állványzatok
csak a vonatkozó balesetvédelmi és érvényes szabványok alapján készülhetnek.

• felmenő teherhordó pillérek:
Melegen

hengerelt

IPE300

idomacél

keretoszlop

készül,

5,70

méteres

tengelykiosztásban, 7,00 méteres vállmagasságban, tartószerkezeti kiviteli terv szerint.
• falvázoszlopok:
Melegen hengerelt IPE180 idomacélból készül tartószerkezeti kiviteli terv szerint.

• padlószigetelés:
10,0 cm vtg. Styrofoam Floormate 500-A

• oldalfal burkolat:
Z 150/1,5 méretű oldalfal szelemenre szerelt Linda Convorline LVP20 fallemez, illetve a
főtartókra közvetlenül szerelt 10,0 cm vastag Lindab Wall önhordó oldalfal panel
poliuretán hab, vagy kőzetgyapott szigeteléssel, 0,5 mm külső, illetve 0,5 mm vtg.
belsőfegyverzettel.
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• válaszfal:
1,5 mm vtg. gipszkarton lapokból.
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•

födémszerkezet:

A szociális rész kétszintes kialakításban készül.
LTP 85 1,0 mm vtg trapézlemez, C25/30 minőségű kibetonozással, kétrétegű hálós
vasalással tartószerkezeti terv szerint.
• tetőszerkezet:
Rácsos tartó készül tartószerkezeti számítás szerint 15 fokos hajlásszögben. Alsó, felső öv
80.80.5. zártszelvény 60.60.5 zártszelvény rácsrudak.
• tetőhéjazata:
A tartókra Z200 2,0-es acél szelemenek rögzülnek, melyre Lindab LTP 35 trapézlemez
héjazat kerül.
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• bádogos munka:
A csapadékvíz elvezetést lemez ereszcsatorna biztosítja. Az esővíz saját területen kerül
elszikkasztásra. A bádogos szerkezetek kialakításánál törekedni kell az azonos
anyagminőség és a szín azonos elemek alkalmazására, valamint a szakmai irányelveket, a
felhasznált anyagok beépítési, csomóponti utasításait fokozottan be kell tartani.

• burkolat:
A helyiségek padlóburkolata a rétegrendben részletezett rétegződés szerint készül.
Acélhajas ipari padló felületerősítő kopóréteggel, 50-70 m2-enként dilatáció képzéssel

Az épület mellett húzódó járda szintmagassága: +/-0,00 m, anyaga beton térburkolat.

• nyílászárók:
A manipuláló helyiségbe beépítendő 2 db 4,00 x 4,50 m méretű billenő kapu és 1 db 1,0 x
2,10 m méretű személyi bejáró ajtó.
A szociális részbe 7 db 75/2,10 m méretű ajtó, az irodára 1 db 90/2,10 m méretű ajtó kerül
beépítésre.
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Az észak - keleti homlokzatra a földszinten 1 db. 0,60/0,60 m-es, és 2 db 0,90/0,60 m
méretű, az emeleten 2 db 1,20 x 1,50 m méterű műanyag ablak kerül beépítésre.
A hűtőkamrákra és a bemutató térre összesen 5 db 2,20 x 2,80 m méretű tolóajtó készül.

• hűtőház:
4 db hűtőkamra készül: Ruukki SP2E PIR hűtőházi szendvicspanellel.

• kémény:
nem készül

Üzemeléstechnológia:
A korszerű táplálkozás alapja a minél nagyobb mennyiségben történő friss zöldség és
gyümölcs fogyasztás. A megfelelő zöldség- és gyümölcsellátás elképzelhetetlen megfelelő
hűtés, ill. hűtőházak kialakítása nélkül. E hűtőházak feladata a zöldségek és gyümölcsök
szedéskori állapotának megtartása, valamint az időjárástól függően változó mennyiségben
megjelenő zöldség- és gyümölcsáru tárolása.
A hűtőházak friss zöldség, gyümölcs betárolását követő intenzív hűtésre, valamint minőséget
megőrző tárolásra készülnek, amely építőkocka elv szerint mindig a szükségleteknek
megfelelő számú újabb tároló kamrákkal bővíthető. Az építőkocka elvből következik, hogy
Vargáné Dudás Gabriella Kisvárda, Szabadság út 26.
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olyan hűtés monitoring (mérés ellenőrzés-vezérlés) rendszert telepítünk, amely az esetleg
bekövetkező bővítések aktualizálása alkalmával a lehető legcsekélyebb módosítást igényel a
már meglevő egységeknél, ugyanakkor az új egységek szervesen integrálhatók a meglevő
rendszer keretei közé.
A létesítmények éves kihasználása nyári tranzit jellegű, valamint az őszi-téli tartós tárolás
esetén folyamatos lehet.
A terméket értékesítés előtt a kereskedelmi igényeknek megfelelően fajta és minőség szerint
készítik elő szállításra.
A hűtőházba a betárolás gyűjtőkonténerekben közvetlenül a szedés után történik, amit rövid
időn belül el kell helyezni a hűtött termekbe. A rakatok között biztosítani kell az MSZ 7075
szabvány szerint, intenzív légmozgást, minimum 0,25 m/sec. sebességgel.
A legtöbb zöldség és gyümölcsfajta 1-6 celzius fokra hűtendő. Kivételt képeznek ez alól a
gyümölcstermésű zöldségfajták, mint pl. a paradicsom, az uborka, a paprika, és a padlizsán,
amelyeket általában +12 "C fölötti (éréskori hajnali hőmérsékleten), valamint bizonyos körte
fajták amit -1 ,5 -+2 "C- on tárolhatók hosszú távon.
A hűtőberendezésben alkalmazott hűtőközeg: R 134 A, amelynek ózonréteg leépítő tényezője
oDP = 0, és melegházi hatása (a globális melegítési potenciálja) GWP= 1200.
A hűtés elvonást nyomó üzemű, mennyezeti hőcserélők végzik, minimum 0,25 m l sec.
légsebességgel, 5 - 7 mm bordaosztással, alacsony zajszintű belső forgórészes axiál véntillátormotorokkal, beépített tekercsfejvédelemmel, kettős csepp-tálcával, elektromos leolvasztással, a
VDE előírásoknak megfelelően sorkapocs csatlakozással vezetékelve, DlN 8955 szabvány
szerint, TÜV minősítéssel, lP 44 védettséggel. .l. 2
A hűtőrendszer teljesítményigazodását a mindenkori hűtési igényhez, a kompresszorok
léptetett ki/bekapcsolásával végzi a csoportaggregát elektronikus vezérlőegysége, oly módon,
hogy a szívóoldali nyomás a szívó kollektorban viszonylag kis lengéssel állandó maradjon.
A folyamatos szívónyomás szabályozással megvalósítható két hűtési program, (,,lehűtés" to = 5 + - 10'c és, hőntartás" tg = - ) + - 5 C') a hűtés technológiai qualitását biztosítja, a
kompresszor-kapacitás soklépcsős szabályozása pedig a hűtés energetikai optimalizálását
szolgálja.
A kondenzációs teljesítmény illesztését a mindenkori tényleges hűtőteljesítményhez különböző
kültéri hőmérsékletek mellett szintén az elektronikus vezérlés végzi a ventillátorok léptetett
ki/bekapcsolásával, a kondenzációs nyomás függvényében.
A kamrákban uralkodó hőmérséklet szabályzását a modulált pulzusszélesség elvén működő
szabályzószelep végzi a következő 4 paraméter függvényében: a szívóvezeték hőmérséklete és
nyomása, valamint az elpárologtatóba be- és kilépő levegő hőmérséklete. A finom szabályzás
lehetővé teszi egyrészt a kamra hőmérsékletének, másrészt a túlhevítésnek pontos értéken
tartását ez utóbbi alacsony értéke mellett.
Ez a megoldás biztosítja a hűtés kíméletességét, szabályozhatóságát, és megvalósítható a
tárolók hőmérsékletének a tárolási technológiával összefüggésben megkövetelt egyenletessége,
és a páratartalom spontán egyensúlyának optimális értéken való tartása.
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Egy-egy teremnek 4-5 egymást követő napon ugyancsak egyenletes ütemben való feltöltését
feltételezve garantálható, hogy szedésmelegen (+ 20,22 C") végleges tárolási helyére került
minden árutétel 48 őrán belül tárolási hőmérsékletre hűl, a terem teljes feltöltése és bezárása
utáni 24 órán belül pedig az utolsónak beérkezett tétel is 1-1,5 K-ra megközelíti a tárolási
célhőfokot. A ,,hőntartás" időszakában vagyis a hűtőház teljes feltöltése, és ,,beállása" után
garantálható, hogy a tárolás egész időtartama alatt az elpárolgási hőmérséklettel (to) 2-3 K-ra
megközelíthető az előirt terem hőmérséklet (tnmin), valamint az, hogy az egyes termek különkülön megválasztható léghőmérséklete igen csekély térbeli és időbeli ingadozás mellett lesz
tartható úgy, hogy egy termen belül az áru maghőmérsékletében sem térben sem időben nem
állhat elő + 0,5 K-nál nagyobb ingás, illetve különbség, A hűtőházhoz önállóan megtáplált,
termekre lebontott, termenként független vezérlőkörökkel szerelt villamos vezérlőszekrényt
szállítunk, mely 0,1 C' hiszterézissel állítható digitális thermosztáttal rendelkezik, amely a
központi vezérlő szekrényben kerül elhelyezésre, szakaszolható, fáziskimaradás és
thermisztoros motorvédelemmel ellátott, téli - nyári üzemmódra alkalmas, csúcsidő-kiállítási
lehetőséggel, teljesen automatizált, ami biztosítani tudja a felügyelet nélküli üzemet, kiegészítő
modem illesztésével minden hűtéssel, légtérszabályzással és páratartalommal kapcsolatos adat
PC. - re vihető, Így lehetővé válik a 17lí999.(11.10.) FVM.-EüM. együttes rendelet
előírásainak betartása, mely a hűtött és fagyasztott áruk technológiájának folyamatos
hőmérséklet regisztrálását írja elő, hiba esetén alkalmas többféle vészjelzés adására,
telefonmodem alkalmazásával távfelügyeleti rendszerként működik. ULO üzemmódban a
VAN AIV|ERONGEN ULO System MY FRUIT típusú vezérlő egység szabályozza a
teremhőmérsékletet is. A két vezérlőegység egymástól független, egyszerű kézi átkapcsolással
felhasználói igény szerint válaszható üzemmóddal. (normál vagy ULO)
A terménytároló helyiség takarítása szárazon történik.
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6. SZÁMÍTÁSOK
Építményérték:
A 312/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 8. számú mellékletének 4.1 pontjára való hivatkozással a
tervezett épület 245/2006. (XII.05.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint számított
építményértéke:
Építmény rendeltetése:

Területe:

Egységár:

Összesen:

Hűtőház

543,22 m2

100 eFt

54.322.000 Ft

Beépítettség:
540,12 m2

Tervezett épület beépített bruttó alapterülete:
Az ingatlanon meglévő épületek bruttó alapterülete:

0 m2
540,12 m2

Összesen:

7.531,00 m2

Telek területe:
Számítás:
540,12 / 75,31 = 7,17 %
Megengedett legnagyobb:

30 %

Zöldterület:
Ingatlan területe:

7.531,00 m2

Tervezett beépített bruttó alapterület:

540,12 m2

Tervezett szilárdburkolat:

860,00 m2

Beépítés és burkolat nélküli terület:

6.130,88 m2

Zöldterület: 6.130,88/75,31 = 81,41 % > 40 % megfelel!
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7. RÉTEGRENDEK
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8. MUNKA- ÉS BALESETVÉDELEM
Általános leírás:
A munkavédelemről szóló 1993. Évi XCIII. Törvény és ennek végrehajtására kiadott 5/1993. (XII.26.)
MÜM. Rendelet rögzíti a gazdálkodó szervezet vezetőinek, munkáltatóinak valamint a munkavállalók
kötelezettségeit, tevékenységeit, magatartás szabályait, az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos
munkavégzés követelményeinek megvalósítására.

Ennek értelmében a munkáltató köteles a biztonságos munkavégzés feltételeit megteremteni, a
munkavállalók

kötelesek

az

ezzel

kapcsolatos előírásokat

betartani és közreműködni

a

munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések megelőzésében.
A fenti törvény és rendelet rögzíti, hogy a veszélyes és ártalmas munkaterületen (anyagmozgatás,
hegesztés, stb.) csak arra alkalmas szakmai, és egészségügyi szempontból megfelelő személyek
foglalkoztathatók.
Az előforduló munkabalesetek elsősegély nyújtásához szükséges eszközökről, mentőláda használható
állapotáról, feltöltöttségéről, annak kijelölt helyéről, a kijelölt elsősegély nyújtó személyéről a
munkáltató köteles gondoskodni.
Ha bármely munkavállaló az építési munkahelyen megállapítja, hogy a használandó munkaeszköz,
felszerelés, berendezés, az alkalmazott technika, vagy felhasználandó anyag veszélyforrást jelent, ezt
azonnal köteles a munka irányítójának, és intézkedést kell kérnie.
Valamennyi építés kivitelezési munkát úgy kell megszervezni, hogy a munkavállalóra illetve a
környezetben tartózkodókra a veszélyforrások a hatásukat ne tudják kifejteni.

Munkakörnyezet ismertetése:
A munkahelyek kialakítása lehetővé teszi a biztonságos és egészséget nem károsító munkavégzést. A
munkavégzés során a menekülési útvonalakat – minden kivitelezési fázisban – ismertetni kell a
dolgozókkal, és szabadon hagyását biztosítani kell.
A munkaterületen meg kell határozni a közlekedési utakat, vagy zónákat. El kell határolni a az
anyagok tárolási területeit, biztosítani kell a szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes
anyagokra és készítményekre. Meg kell határozni a veszélyes anyagok és hulladékok kezelési és
eltávolítási szabályait,

a kommunális hulladékok valamint az építési törmelékek tárolásának, és

elszállításának szabályait.
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Amennyiben van üzemelő létesítmény az építési területen akkor azt jól látható módon el kell határolni,
korláttal kerítéssel vagy akár személyi őrzéssel.
A felvonulás időpontjától gondoskodni kell az irodai munkavégzésre szolgáló helyiségről, étkező,
melegedő illetve tisztálkodó illemhelyről.
A foglalkoztatott létszámnak megfelelő mennyiségű előírt tisztaságú hideg illetve meleg védő italt kell
biztosítani.

Személyi feltételek:
Építési és kivitelezési munkát csak a jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező és
intézkedési joggal felruházott, a munkavédelmi előírások megvalósításáért is felelős személy
irányítása mellett szabad végezni.
Építési kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartózkodhat, illetve végezhet, munkát aki
alkohol, vagy a munkavégzésre hátrányosan hatószer befolyása alatt nem áll.
A munkaterületen csak a kialakított, baleset- és munkavédelmi oktatásban részesült dolgozó végezhet
munkát. Valamennyi dolgozónak rendelkeznie kell érvényes orvosi alkalmassági vizsgával.

Munkavégzés követelményei:
A munka megkezdésének feltétele, hogy a szükséges – szerződés szerinti ezek meglétét tanúsító
okmányok, iratok, engedélyek, jegyzőkönyvek rendelkezésre álljanak, valamint befejeződjenek a
biztonságos munkavégzéshez szükséges előkészítő tevékenységek, biztosítottak legyenek a megfelelő
védőeszközök és ezek dokumentálva legyenek.
A munkavégzés során kötelező az egyes munkanemekre rendszeresített egyéni védőeszközök,
valamint a sérülés és toldásmentes szerszámok alkalmazása.
Az alvállalkozók részére naplóbejegyzéssel kell a munkaterületet átadni. Az átadás során koordinálni
kell, hogy tevékenységük egymásra nézve ne jelentsen veszélyt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A kivitelezés során betartandó, irányadó biztonságtechnikai és balesetelhárítási szabályok:
Mivel a tervezett építés közvetlenül a lakóépületek, közterület mellé kerül kiemelt figyelemmel kell
lenni az alábbiakra:
- A munkaterületet kerítéssel, látható jelzésekkel el kell határolni, kb.: 2,0 méteres oszlopokon "Építési
terület, idegeneknek belépni tilos" táblát kell elhelyezni. Az építési terület szélétől számított 6,0 méter
szélességű vízszintes sávot veszélyes területnek kell tekinteni.
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- Meglévő közműveket a fölmunkák megkezdése előtt óvatos kézi földmunkával készült kutatóárokkal
kell feltárni - szükség esetén dúcolással - az üzemeltető szakfelügyelete mellett. Gondoskodni kell a
térszint alatt elhelyezett közművezetékek, berendezések védelméről. Ismert közművezeték felett gépi
földmunka nem végezhető.
- Az egyes szerkezeti elemek helyszíni mozgatása, emelése, a szerkezet emelőgépről való leoldása,
összeszerelése, és pneumatikus szerszámmal végzett vésés esetén a várható dinamikus igénybevétel a
meglévő épület stabilitását nem veszélyeztetheti építés közben.
- Bontási munkák, illetve a meglévő épületben történő átalakítás, szerelés idején az épületet a
használók elől el kell zárni, a bontott szerkezetek helyét helyre kell állítani, illetve a bontott
szerkezetek, falak mentén az építési helyszínt az építés ideje alatt le kell zárni.

Szerkezetépítési munkák:
- Személyek, tárgyak leesésének megakadályozására 1,0 méternél nagyobb szintkülönbség esetén a
mellvéd nélküli szabad fal- és födémnyílásoknál, illetve állványszintek, munkaállványok külső
felületén legalább 1,0 méter magas korlátot és lábdeszkát, vagy keretes huzalhálót kell felszerelni.
- A födémnyílásokat és a szabadba vezető falnyílásokat a folyó munkák területén a végleges szerkezet
elhelyezéséig kétsoros korláttal és legalább 15 cm magas lábdeszkával kell lezárni, illetve védelmet
nyújtó, rögzített záróelemmel kell határolni.
- A magasból való leesés elleni védelmet a munkahely megfelelő kialakításával, biztonságot nyújtó
berendezésekkel, állványokkal és védőeszközökkel kell biztosítani, ha ezek alkalmazására nincs mód,
a dolgozó biztonsági övvel, illetve az MSZ 16677 szerinti biztonsági hevederrel kell ellátni és kötelét
méretezett teherbíró szerkezethez kell kötni.
- Az építési területen az 1,0 méternél mélyebb árkokat és gödröket ideiglenes korláttal kell ellátni és
kellően megvilágítani.
- Az építőipari munka végzése során gondoskodni kell arról, hogy feszültség alatt lévő elektromos
vezetékkel való véletlen ütközés ne okozzon balesetet.
- Hegesztési munkákat a külön előírásoknak megfelelően kell végezni
- A ragasztószerek gőzei mérgező hatásúak és tűzveszélyesek, ezért ragasztás közben étkezni és
dohányozni tilos!
- Csak megfelelő érintésvédelemmel ellátott villamos szerszámok használhatók.

Épületszerelés munkák:
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- Az egyes szerkezeti elemek helyszíni mozgatása, emelése, a szerkezet emelőgépről való leoldása,
összeszerelése az épület stabilitását nem veszélyeztetheti építés közben.
- A szerkezeti elemek kikötése, merevítése, elmozdulás elleni rögzítésére szolgáló csatlakozó elemeket
(kampók, hornyok stb.) helyét és méreteit tervben kell megadni, az ideiglenes megfogás, kitámasztás
módját szerelés - technológiai tervben kell meghatározni.
- A munkához használt szerszámok kifogástalan állapotban legyenek.
- Falvésési munkákhoz védőszemüveget kell viselni
- A magasban végzett munkához létrát, 3,0 méteren felüli munkahelyen állványt kell használni.
- Tilos a magasból szerszámot, anyagot ledobni, vagy oda feldobni
- Magas munkahelyen a biztonsági öv használata kötelező

Építőipari gépek:
- A különböző munkafázisokhoz tartozó gépek és segédeszközök üzemeltetési leírásában foglalt
biztonságtechnikai előírásokat tudatosítani kell, s betartásukról maradéktalanul gondoskodni kell.
- Gépek, forgó alkatrészek üzembe helyezezése, működési próbája előtt meg kell győződni a
balesetmentes és rongálásmentes indtás feltételeiről.
- Nagynyomású és magas hőmérsékletű rendszerek biztonságtechnikai vonatkozásait különös figyelem
illeti.
- A szerelvények állandó tisztántartása elengedhetetlen
- Az érzéken yszabáyozók beállítása, ellenőrzése üzembe helyezésnél alapvető feladat
- Csővezetékek hegesztésére vonatkozó biztonságtechnikai és balesetvédelmi előírások betartása
kötelező, a helyiség szellőztetéséről gondoskodni kell

Munkavédelmi előírások:
Munkanemek:
- földmunka
- alapozási munka
- fal- és födémszerkezetek
- monolit szerkezetek zsaluzása
- előregyártott elemek beemelése, elhelyezése
- betonacél szerelés
- kőműves munkák (falazás, vakolás, betonozás)
- szakipari munkák (burkolás, bádogozás, festés-mázolás, szigetelés)
- szerelőipari munkák
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- asztalos és lakatos szerkezetek elhelyezése
- épületgépészet: Fűtés-hűtés, víz-csatorna, talajszonda
- elektromosság: erős- és gyengeáram
- külső út- parkoló építés, parkosítás

A végzendő munkákhoz a munkáltató az alábbi egyéni védőfelszereléseket köteles biztosítani:
- A munkahelyen minden munkát végző munkavállaló részére védősisak, acélbetétes bakancs.
- Időjárás okozta veszély esetén:
- tűző napsütés: fejvédelem - fénysugárzástól védő sapka
- hideg: téliesített vattakabát
- eső: esőkabát, gumicsizma
- betonozás: ötujjas védőkesztyű
- térburkolás: ötujjas védőkesztyű, térdvédő, arcvédő
- szerkezetszerelés, ács - állványozás, vb. szerkezetek elhelyezése, falazás: ötujjas védőkesztyű,
orrmerevítős bakancs, munkaöv és rögzítő kötés, biztonsági heveder, zuhanásgátló,
mechnanikai védőszemüveg
- hegesztés: ötujjas védőkesztyű, lábszárvédő, hegesztőkötény, lángmentesített védőruha, deffenz
védőpajzs
- burkoló munkák: gumitalpú védőbakancs, térdvédő, ötujjas védőkesztyű
- csőszerelés: ötujjas védőkesztyű, lángmentesített védőruha, hegesztőkesztyű, lánghegesztő szemüveg
- gépi vakolás: gumitalpú védőbakancs, ötujjas védőkesztyű, porflex arcvédő

Kisvárda, 2020. június 30.
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9. PERSPEKTÍVÁK
Észak - keleti homlokzat:

Észak - nyugati homlokzat:
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