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A tervezett építmény megfelel a rendeltetési célja szerint az állékonyság és a 

mechanikai szilárdság, a tűzbiztonság, a higiénia, az egészség- és a 

környezetvédelem, a biztonságos használat és akadálymentesség, a zaj és rezgés 

elleni védelem, az energiatakarékosság és hővédelem, az élet- és vagyonvédelem, 

valamint a természeti erőforrások fenntartható használata alapvető 

követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. Ezzel együtt 

az OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) 50. § (3) alapján támasztott 

követelményeknek is megfelel. 

Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány 

alkalmazásával vagy más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését 

biztosító megoldással lehet teljesíteni. 

Az ábrázolt megoldás megfelel az általános érvényű és eseti előírásoknak. A 

jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem volt szükség. A 

tervezés során a HÉSZ előírásait betartottuk. A dokumentáció tartalmi és formai 

követelményei tekintetében a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet előírásai voltak az iránymutatók. A tervező kijelenti, és aláírásával 

igazolással igazolja, hogy a tervezési feladat végrehajtásához szükséges képesítéssel 

és az előírt szakmai jogosultsággal rendelkezik. 
 
1. Építéshely adatai 

 

érintett terület:       Szentlőrinc HRSZ 152/60  

az építés megnevezése:     piactér építése 

zóna kód:       Vi-e-2 (kereskedelmi övezet) 

telek területe:       25467 m2  

rendezési terv szerint figyelembe vett terület: 4637,17 m2  

megengedett max. beép. százalék:  3941,6 m2= 85%  

meglévő beépítési százalék:    1248,5 m2 =26,9 %  

tervezett beépítési százalék:    1645,5 m2 =35,48 % 

megengedett min. zöldfelületi lefedettség: 347,78 m2 = 7,5% 

tervezett zöldfelületi lefedettség:    1222 m2 = 26,3% 

megengedett legnagyobb építménymag.:  4,5 m   

épület tervezett építménymagassága:  4,5 m  

parkolószám a funkcióhoz:     35 db, szabadon, telken belül 

előkert:        2,57m (előírt min0m) 

terven jelölt +-0,00m = balti tenger feletti 119,55m relatív magasság 

 

Helyiséglista/alapterületek: 

 

Árusító / rendezvény tér    341,66 m2 

Mosdó akadálymentes        5,80 m2 

Női mosdó        10,17 m2 

Előtér           3,02 m2 

Férfi Mosdó        10,13 m2 

Hulladéktároló        12,48 m2 

Hasznos/nettó alapterület összesen:  383,26 m2 

Bruttó alapterület:     396,96 m2 
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2. Meglévő, jelenlegi állapot 

 

A terület Szentlőrinc város központjában, annak fejlődő közületi, kereskedelmi-

szolgáltató részén fekszik. A saroktelek tervezési területen jelenleg egy burkolt felület 

szolgálja ki a piac funkciót. A környező épületek között merőben eltérő karakterű 

középületek találhatóak, melyek közül az egészségközpont és a mentőállomás 

korszerű épülete minősül a mai építészeti igényeknek és a településközpont egységes 

arculatának szempontjából megfelelőnek. A környező zöldfelületek és parkok kiváló 

állapotúak, jól gondozottak. 

 

3. Tervezési program 

 

A tervezési területen lévő burkolt felület a piac funkcióját nem látja el megfelelő 

minőségben, sajnos ez a környékbeli kistermelőket távolt tartja. Az építtető célja, a 

környék szempontjából húzó gazdasági ágazatnak, a kistermelőknek megfelelő piacot 

teremteni, ahol rendezett, tiszta, biztonságos körülmények között tudják a terméküket 

árusítani. A választott terület mind a központi fekvés, közlekedés, rendezési terv 

szempontjából megfelelő. 

A tervezett félig nyitott épület szélvédett, kimondottan jó természetes megvilágítású, 

nyugodt, vonzó környezetet kíván teremteni mind az eladóknak, mind a vásárlóknak.  

 

4. Épület bemutatása, funkciók 

 

A tervezett épület a területen szabadonálló módon került elhelyezésre. A piac egy 

részben nyitott árusító térből és a kapcsolódó infrastruktúrából áll (parkoló, mosdók, 

hulladéktároló, burkolat felületek). Az árusító tér nyitott oldalai a védettebb irányokba 

néznek, illetve a kapcsolódó főútról érkezve feltárulnak. A főút felöli oldal tömör fallal 

zárt, míg észak felől a kiszolgáló vizesblokkok és hulladéktároló helyiségek határolják. A 

zárható árusító padok elrendezése így kelet-nyugati irányba történhet, úgy, hogy a két 

szélső sor mögött zárt fal van. Az épület tetőzete 15 fokos állókorcolt fémlemez fedéssel 

készül, mely dél felé három sorban fel van hajtva. Ezeken a részeken azon felül, hogy 

nagy mennyiségű szórt fény érkezik a csarnokba, a téli napsugarak egyenesen be 

tudnak jönni, míg a nyári direkt napsugárzást már leárnyékolja. Az épület 36 db 2,2 

méter körüli zárható árusító pad befogadására képes, melyek összesen 79,2méter 

hosszú, 1 m széles felületet biztosítanak árusításra ideális elrendezés mellett. A tervezett 

padok zárható rekesszel vannak ellátva, mobilak, egymásra rakva térelválasztóként 

szolgálhatnak egyéb típusú rendezvényekhez. Az épület egység befogadóképességét 

200 főben határoztuk meg, a parkolók és kiszolgáló létesítmények ennek megfelelően 

kerültek méretezésre. Az akadálymentesítés a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően megtörtént. 

Homlokzatképzés: 

A burkolatok a külső héjon körben mindenhol korcolt fémlemezfedésből készülnek, míg 

a nyitott belső tér faburkolatú. Az elválasztással a külső-belső tér kontrasztja nő. A 

korcolt lemez színe matt világosszürke, a belső faburkolatok natúr színű, felületkezelt 

fenyő burkolatok. 
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5. Épületszerkezetek 

 

Alapozások: öntött beton pontalapok (C20/25) a tartófalak mentén, alsó síkjuk a 

terület feltöltéseihez és a mértékadó teherhordó talajréteghez igazodik. Az alaptestek 

mentén a beton padló lezárására VB peremgerenda készül. A helyiségekkel határolt 

terület VB 30cm magas lábazati falra épül. Válaszfalak nem kapnak külön alaptestet 

monolit aljzatra terhelnek. 

 

Tartó és tető szerkezetek: 

Az épület egységesen I240 oszlopokon, vízszintes és tető-gerendákon áll, melyre 

másodlagos tartószerkezetként 10/15 fa váz van rögzítve a gerendaközökbe (a tető 

mezőkben U160 merevítésekkel). A másodlagos favázra kerül a faburkolat, tetőfedés 

és álmennyezet. Az épület acél gerendaszerkezete heggesztett és csavarozott 

kapcsolatokon keresztül van összekötve. Merevítése keresztekkel a déli fal két oldali 

mezőjében és az északi tömb két oldalsó falszakaszában történik. Felületkezelése 

korróziógátló több rétegű festés, a látszó részeken középszürke selyemfényű színben.  

 

Külső falszerkezetek: Az épület két részén találhatóak falszerkezetek. A déli nyitott rész 

térelhatároló fala kívülről korcolt lemezburkolat, mely befelé látszó deszkaburkolatra 

van téve. A falat látszó 10/15 faváz és a felmenő I240 oszlopok tartják. Az északi részen 

hőszigetelt falszerkezet készül a vizesblokkok körül, melynek szerkezete: korcolt 

lemezburkolat, OSB váz, faváz oszlopok között hőszigeteléssel kitöltve, belső 

gipszkarton burkolat csempével burkolva. 

 

Belső falszerkezetek: Az északi részen belső falszerkezet készül a vizesblokkokban, 

melynek szerkezete: faváz oszlopok között, kétoldalról belső gipszkarton burkolat 

csempével burkolva.  

 

Nyílászárók: Bejárati ajtók fém szerkezetek, hőszigetelt kivitelben készülnek. Színük a 

homlokzati lemezburkolat színével megegyező világosszürke. Felületükön nagyméretű 

ragasztott dekor mutatja a funkciót. Az ajtók felett lévő ablakok 3 réteg üvegezéssel 

ellátott szárnnyal kerülnek beépítésre, hosszabbított nyitókarral, dönthető kivitelben. 

A nyílászárók egységesen időjárás és UV álló felületkezeléssel készülnek, rozsdamentes 

acél kiegészítők (kilincs, küszöb…) beszerelésével. 

Belső nyílászárók egyszerű fém beltéri szerkezetek fehér színben.  

 

Padló és tér-burkolatok:  

Épület padlóburkolata egységesen csúszásmentes kivitelü gránitörleményes simított 

ipari beton padlóburkolat. Épület körüli gyalogos felületek térkő burkolatok, parkolók 

előregyártott süllyesztett beton szegélyekkel határolt aszfaltozott parkolókkal. 

 

Tetőfedés: 

Állókorcos fémlemezfedés előregyártott sávokból, látszó deszkaburkolaton, elválasztó 

filccel. Natúr horganylemez négyszög keresztmetszetű ereszcsatornák, lefolyók, és 

tetőszegélyek készülnek. Látszó fa szerkezetek UV és időjárás álló többrétegű lazúr 

festést kapnak natúr-fenyő színben. 
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6. Tereprendezés  

 

Az árusító tér enyhén a külső tér felé lejt, majd a burkolatváltásnál 2cm-t süllyed a szint. 

A külső térburkolatok és parkolók az épülettől el, a környező utak irányába lejtenek. 

 

7. Gépészet 

 

Az épület a területtől délre lévő víz és szennyvíz hálózatra kerül bekötésre a talajszint 

alatt. Vizesblokkokban wc-k, piszoárok, kézmosók, kiöntő, falikút kerül kialakításra. 

Az épületben földgáz bekötés nem készül. Szaniterek közületi igénybevételre tervezve. 

 

8. elektromosság 

 

Az épület általános világítással, elektromos csatlakozásokkal (aljzatokkal), 

szellőztetéssel és elektromos fűtéssel kerül felszerelésre. A meglévő elektromos 

földcsatlakozás helyett készül szintén a terepszint alatt vezetve. 

 

9.csapadékvíz kezelése 

 

Az épület tetőfelületén összegyűlő vizet az ereszcsatornák a földben vezetve a 

település (az épülettől délre fekvő hálózatába) csapadékvíz elvezető rendszerébe 

továbbítják. A burkolat felületeken folyó csapadékvíz a közutak felé távozik. 

 

 
10. Vonatkozó szabályozás 
 

A tervben szereplő műszaki megoldások és a műszaki specifikációk csak az adott tervhez használhatók fel a kiadástól számított 2 

évig, azt követően korszerűségi felülvizsgálatra szorulnak! 

Az épületszerkezeti szaktervezési tevékenység során a vonatkozó magyar szabványokat, ahol irányelvek nem voltak fellelhetők, 

ott az alkalmazástechnikai utasításokat vettük figyelembe. Ezeket a beszerzési eljárás miatt nem részletezzük. Az általános 

előírások valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak. Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín alapján az 

ajánlatadáskor, illetve a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell! Amennyiben bármilyen eltérést észlel Kivitelező, a Megrendelő 

képviselője haladéktalanul értesítendő és a munka csak az eltérés okának feltárását, illetve az eltérést kiváltó hiba megszüntetését 

vagy korrigálását követően folytatható. A beépített épületszerkezetek, építési termékek megfelelőségét a kivitelezőnek igazolnia 

kell. Ehhez a beépítést megelőzően be kell szerezni az anyagok, szerkezetek teljesítmény igazolását a 275/2013. Korm. rendelet az 

építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, részletes szabályairól szóló előírásainak megfelelően. A CE 

jelölés önmagában nem helyettesíti a megfelelőségi igazolást, csak ha az adott építési termékre vonatkozó harmonizált európai 

termékszabvány van hatályban! A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani kell. Az 

érvényben levő balesetelhárítási és egészségvédő óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. A Vállalkozónak naplózott 

munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére. A munkavédelmi hiányosságok pótlásának idejére a Megrendelő 

képviselője (műszaki ellenőr) a munkavégzést bármikor felfüggesztheti. Ez nem befolyásolja a határidők betartását! A fentiek 

betartását a munkavégzés során rendszeresen ellenőrizni kell. A tervkészítés során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó 

nemzeti szabványok és műszaki előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben levő, és a munkafázisra vonatkozó munkavédelmi szabályokat, a 

kivitelező vállalat munkavédelmi szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési és technológiai utasításban szereplő 

munkavédelmi előírásokat. Az építkezés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a közreműködők feladata, 

amelyben együtt kell működniük.  A kivitelezés a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott követelmények 

megtartása mellett történhet, melynek megtörténtéről a létesítésben résztvevő tervezők, kivitelezők írásban kötelesek nyilatkozni. 

(A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. 19.§.) 

Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor  

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. 

(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet értelmében mind a tervező, mind a kivitelező kötelesek koordinátori feladatokat ellátni, 

ennek hiányában biztonsági és egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni, vagy megbízni.  Biztonsági és egészségvédelmi 

koordinátor az a természetes személy lehet, aki legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkezik.  A koordinátor a 

feladatait a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásai szerint végzi. 

A munkavállalók tájékoztatása 

A munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalókat azokról az intézkedésekről, amelyek az építési munkahelyen munkát végzők 

egészségét és biztonságát érintik. Minden munkáltató (beruházó, fővállalkozó, alvállalkozó, stb.) a felelős a saját munkavállalóinak 
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a saját munkaterületén a saját tevékenységére vonatkozó, valamint a környezetben munkát végző más munkáltatók 

tevékenységéből eredő és a saját munkavállalókat érintő biztonsági és egészségvédelmi információk átadásáért.  

Felelős műszaki vezető 

Az 191/2009. (IX.15.)  Kormányrendeletben meghatározott részletes feladatok között a jogszabály nevesít munkavédelmi 

feladatokat a felelős műszaki vezető számára.  Az kivitelező felelős műszaki vezetője felel a kivitelezés szakszerűségéért. 

Az építés-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások betartása és 

ellenőrzése a felelős műszaki vezető feladatkörébe is tartozik.  

A felelős műszaki vezető kijelölése nem mentesíti a kivitelezést végző munkáltatót a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor 

foglalkoztatása alól. Az építőipari kivitelezési munkák szervezése és irányítása az egészséges és biztonságos munkavégzés 

érdekében a munka irányítására olyan személyt kell kijelölni, aki megfelelő gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a szükséges 

tapasztalatok birtokában van és képes a munkák olyan megszervezésére és irányítására, hogy az ott dolgozókat veszély ártalom, 

illetve munkabaleset ne érje. Az irányító személy köteles ellenőrizni, hogy az építési munka végzése során valamennyi leesés elleni 

védelem, elhatárolás megfelelő állapotban legyen, állványokat vagy egyéb létesítéseket a munkavállalók önhatalmúan ne 

változtassák meg, a szükséges egyéni védőeszközöket az érintett személyek viseljék és alkalmazzák. Amennyiben a munkát 

valamilyen okból meg kell szakítani, vagy a munkaidő lejárt, az irányító személy gondoskodni köteles arról, hogy a 

munkavégzéssel összefüggő, ideiglenesen megbontott, eltávolított védőberendezések helyreállításra kerüljenek, vagy pedig 

azonos értékű, más védőberendezés megvalósuljon.  

A munkavállaló alkalmassága 

Építés kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb jogszabályokban 

meghatározottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.  

Szociális előírások  

A kivitelezés során a dolgozók számára megfelelő öltözési, tisztálkodási és melegedési lehetőséget kell biztosítani. Könnyen 

elérhető helyen, szabványos mentőládát kell tartani. A munkavégzés teljes időtartama alatt az alkalmazott munkamódszereket, a 

munka jellegét, és az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára megfelelő 

hőmérsékletet kell biztosítani. 

A munkahelyek és közlekedési utak kialakítása 

Építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy az építési munka sajátosságainak, a változó építési 

körülményeknek és állapotoknak, az időjárási követelményeknek, a mindenkori szakmai tevékenységnek megfelelően 

folyamatosan megvalósuljanak az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményei.  A közlekedési és menekülési utakat úgy 

kell kijelölni és kialakítani, hogy azok a lehulló tárgyaktól, anyagoktól kellően védettek legyenek. A közlekedési és menekülési 

utaknak szeméttől, törmeléktől, és építési anyagmaradékoktól mentesnek kell lenniük, mivel közlekedni, szállítást végezni csak 

olyan útvonalon szabad, ahol az akadálymentesség biztosított. A szállítási útvonalat jól látható módon, egyértelműen meg kell 

jelölni a gyalogos és járműforgalmat, az anyagmozgatási útvonalakat el kell választani egymástól. A gyalogos és az 

anyagmozgatási utakat az igénybevevők számának, a tevékenység típusának megfelelően méretezni kell. A közlekedési úton 

szállítóeszközt használata során a gyalogos közlekedők részére biztonsági távolságot kell kialakítani, vagy védőszerkezetet kell 

felszerelni. Megfelelő távolságot kell hagyni a járműforgalomra szolgáló utak, a kapuk, az ajtók, valamint a gyalogosok részére 

szolgáló átjárók, lépcsőházak, folyosók között. Az építési munkahelyek utjainak állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, és 

gondoskodni kell azok karbantartásáról. Amikor a munkavégzés helyszínének a megközelítése csak szintkülönbség áthidalásával 

biztosítható, akkor a biztonságos közlekedés követelményeinek a kielégítésére még fokozottabb figyelmet kell fordítani, mivel 

megjelenik a magasból való leesés veszélye. 

Egyéni védőfelszerelés 

A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát 

veszélyeztető ártalmakat, veszélyeket (kockázatokat) és elsődlegesen megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedéseket köteles 

tenni a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre történő csökkentése érdekében. A kockázatokkal szemben 

védelmet nyújtó egyéni védőeszközzel kell ellátni a munkavállalókat, és használatukat meg kell követelni.Építőipari kivitelezési 

munkaterületen védősisak viselése kötelező, kivétel tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett belső munkahelyen végzett szakipari és 

irodai munkák. Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani, akkor a munkavállaló a munkát csak 

munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve zuhanásgátló használatával végezheti. Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy 

jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket, ahova a munkavállaló a védőfelszerelést rögzíteni tudja. Az egyéni védőeszközöket az 

egyes munkafolyamatok végzésekor a kockázatértékelésben és a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben meghatározottak szerint 

kell kiosztani és viselni. Minden esetben figyelembe kell venni a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának színvonalas biztonsági és egészségvédelmi követelményről szóló 65/1999 (XII.22.) EüM rendelet előírásait. 

Általános követelmények, gépi munkavégzés  

Bármely gépet csak arra jogosult (vizsgázott) dolgozó kezelhet. Az üzemeltetés során az érintésvédelmi és egyéb 

biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. A gépek kezelési útmutatásait a gépek közvetlen közelében, elérhető helyen kell 

tartani, illetve kifüggeszteni. Az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt, annak kezelője 

minden munkavégzés előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról, hogy a működtető- és biztonsági berendezések 

megfelelőek. Építés kivitelezési munkáknál csak olyan gépet szabad használni, amely megfelel a gépekkel szemben támasztott 

minőségi követelményeknek, azt a vonatkozó jogszabályok szerint megvizsgálták, illetve a gyártó a minőséget tanúsította és úgy 

van kialakítva, hogy a munkavégzés folyamán védelmet biztosít a gép kezelője, illetve kisegítő személyzete részére.  

Az építőipari gépeket úgy kell elhelyezni, hogy azok egymás hatósugarába ne kerülhessenek, biztosítsák a megfelelő 

védőtávolságokat, nem legyenek veszélyforrás okozói, elegendő hely álljon rendelkezésre a gépek közötti biztonságos közlekedési 

út kijelölésére. Hegesztés és más tűzveszélyes munka végzése során a tűzvédelmi előírásokat fokozott szigorúsággal kell betartani. 

A felhasznált vegyszerek és más, egészségre ártalmas anyagok alkalmazása során (pl.: faanyagvédőszerek, festékek…) az eredeti 

gyári használati utasítások szerint kell eljárni (pl.: szellőztetés, egyéni védőfelszerelések használata, tűzbiztonság, stb.), és a 

technológiai fegyelem betartását folyamatosan ellenőrizni.  

Tehergépkocsik, kamionok rakodását (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a rakodásra váró jármű (szerelvény) megállt a 

rakodásra alkalmas - kellő nagyságú - helyen, és ha a tehergépkocsi vezetője leállította a motort és rögzítette a gépjárművet! (A 

független pótkocsi rögzítésére is szükség van, ha az automatikusan nem fékeződik be. A kézifék behúzásán kívül elmozdulás ellen 

rögzítő sarukat kell alkalmazni a járművezetőknek.) A rakodás veszélyes körzetében nem tartózkodik senki! Teheremelés esetén az 

emelést és elhelyezést irányító személy is csak veszélyzónán kívül tartózkodhat! A rakodási terület a munkavégzéshez szükséges 

mértékben megvilágított legyen. A tehergépjárművel, munkagéppel hátramenetben csak akkor szabad közlekedni, ha a vezetőt 
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a szabad kilátásban nem gátolja semmi. Ellenkező esetben valaki - akit a gépkocsi vezetője folyamatosan lát - irányítja a hátra-

menetet! Csak óvatosan, igen lassú tempóval (2-3 km/óra) szabad a tolatást végezni. 

Kézi anyagmozgatás 

A rakodást azok a munkavállalók végezzék, akiket megbíztak ezzel a munkával! Az anyagmozgató személy tartson mindig 

biztonságos (elegendő) távolságot a szállítandó anyag és a fix tárgyak között!  A munkavállaló ne kerüljön soha a szállított anyag 

és egy rögzített tárgy, eszköz vagy a fal közé!  A gyúlékony egyéb veszélyt jelentő anyagokat az arra szolgáló edényben szállítsa!  

Használjon mindig olyan egyéni védőeszközt, (védősisak, védőálarc, védőszemüveg, védőkesztyű, védőlábbeli), amilyent a 

mozgatandó anyag tulajdonságai (fizikai, kémiai, stb.) szükségessé tesznek.  

Az anyagmozgatási normák betartása: 18 éven felüli férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és vihet. A szállítási távolság 50 kg-ig sík 

terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. Az 50 kg-nál kisebb terhek arányosan nagyobb távolságra szállíthatók. Lépcsőn 

legfeljebb 3 m magasságig 50 kg-os teher szállítható. Ennél magasabb szintre a 18 éven felüli férfi sem vihet saját kézi szerszámán 

kívül más terhet. A 200 kg és ennél súlyosabb osztatlan terhek emelését, szállítását, rakodását megfelelő szállító-, illetve 

rakodóeszközzel szabad végezni. A rakodás veszélyes körzetében nem tartózkodhat senki!  Teheremelés esetén az emelést és 

elhelyezést irányító személy is csak veszélyzónán kívül tartózkodhat!  

Anyagtárolás 

Anyagokat terjedelmük, fajtájuk, alakjuk, súlyuk, mennyiségük, egyéb fizikai és vegyi tulajdonságuk, egymásra hatásuk, a tároló 

hely megengedhető maximális teherbírása és a tűzrendészeti és a környezetvédelmi előírások figyelembevételével, 

veszélymentesen kell tárolni.  Anyagok, tárgyak tárolásánál biztosítani kell azok veszélymentes lerakásának és elszállításának a 

lehetőségét.  Sérült anyagot, göngyöleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tárolásukról külön kell gondoskodni.  

Olyan anyagokat, amelyekből hegyes, éles részek (pl.: szegek) állnak ki, tárolás előtt ezektől mentesíteni kell, vagy veszélymentes 

tárolási módot kell biztosítani.  

Fűrészáru (palló, deszka, léc, stb.) rakatokban történő tárolásánál az egyes sarokban csak azonos vastagságú anyagok lehetnek. 

A rakatok szélessége a rakatmagasság 0,6 - szeresénél kevesebb nem lehet.  

Egyéb kivitelezési, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok: 

2000. évi LXXX. törvény 

Az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 

1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. sz. Egyezmény kihirdetéséről 

2000. évi LXXV. törvény 

A munkavállalók egészségéről és a munkakörnyezetről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 67. 

ülésszakán elfogadott 155. sz. Egyezmény kihirdetéséről 

28/2011. (IX.6.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

66/2005. (XII.22 .) EüM rendelet 

A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről 

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet 

A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 

követelményeiről 

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet  

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendelet 

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet  

Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról. 

72/2003. (IX.29.) GKM rendelet 

A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

követelményeiről 

47/1999. (VIII.11/2003. (IX.12.) FMM rendelet 

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendelet 

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

2/2002. (II.7.) SzCsM-EüM rendelret 

Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról. 

72/2003. (X.29.) GKM rendelet 

A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény (Étv.) 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, 

az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BMKvVM együttes rendelet az építési és 

bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól, 

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. 

(II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 

követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 

munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM 

rendelet 

az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. 

(XII. 5.) Korm. Rendelet 

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011(IX.6) BM. rendelet 

egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 

22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet. 
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A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 310/2011. (XII.23.) 

Kormányrendelet értelmében kijelentem, hogy a fent említett gyártmányú, eredetű, 

típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése 

csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé 

értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is. 

 

A terv az Ozsv-ART Bt és a terven jelölt tervezők szellemi terméke, mely jogvédelem 

alatt áll. Felhasználása csak a feltüntetett építtető részére és beruházás részére 

engedélyezett. A tervek egységben képezik a dokumentációt! Ennek megfelelően az 

építéshez és gyártáshoz ismerni kell a fő tervlapok, a hivatkozott tervek, a részlettervek 

és konszignációk, valamint a műleírás tartalmát, továbbá a szakági tervekkel való 

összefüggéseket. Ezek összhangját az építésvezető és a műszaki ellenőr is előzetesen 

ellenőrizni, hiány esetén a tervezőnek jelezni köteles! A szakági és részlettervi 

kapcsolódásoknak nem megfelelően kialakított részleteket vissza kell bontani. A 

bevont szakágak ennek megfelelő tájékoztatásáért az építésvezető felel. 
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