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M Ű S Z A K I    L E Í R Á S 
HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. 
1050 HRSZ. 

alatti létesítmény épületgépészeti tervéhez 
 
 
 

1. Előzmények 
Az iskola fenntartója a meglévő konyhaépület elbontása és egy új konyha-étkező felépítése mellett 
döntött, ami a jelenlegivel ellentétben közvetlenül kapcsolódik a főépülethez. A tervezett épületrész 
egyszintes, tetőtér beépítésre alkalmas. A tetőtér beépítésére a későbbiekben kerül sor, jelen 
tervdokumentáció csak a földszint közműveit érinti. 
A közműcsatlakozások a telekhatáron belül már rendelkezésre állnak. 
 
2. Központi fűtés, HMV termelés 
 
A tervezett épületrész hőigénye: 12499 W 
A tervezett rendszer hőfoklépcsője: 70/55 ºC 
Méretezési külső hőmérséklet:  -15 ºC 
 
A rendelkezésre álló források nem teszik lehetővé, hogy a kb. 30 éves modulkazánokat jelen 
beruházás során korszerűbb típusra cseréljék, így a mind a meglévő épület, mind pedig a tervezett 
épületrész hőigényét a megfelelő teljesítménytartalékkal rendelkező meglévő kazánok fogják 
kielégíteni. A kétcsöves radiátoros fűtési rendszer osztóján és gyűjtőjén van egy-egy darab DN32 
méretű lehegesztett csonk, ami éppen megfelel a tervezett épületrész ellátása. Az üzemeltető 
képviselőjének elmondása szerint az egyes körök elzárói olyan régiek, hogy a kezelőszervek 
használhatatlanok, így ezek az átalakítás során ki lesznek cserélve, illetve minden visszatérő ágba 
beépítésre kerül egy-egy darab beszabályozó szelep a tömegáram arányok beállíthatósága érdekében. 
A tervezett fűtési vezetékek részben MSZ EN 10220 szerinti acélcsőből, hegesztett kötésekkel, 
részben pedig Wavin Future K1 típusú fizikailag térhálósított PE-Xc ötrétegű műanyagcsőből készül 
préskötéses idomokkal. A falhoronyban, illetve az aljzatban vezetett műanyag csövet és idomokat 
Armaflex AF típusú szigeteléssel kell ellátni. A radiátorszelepek Danfoss RA-N 15, a visszatérő 
csavarzatok Danfoss RLV típusúak. 
A kivitelezés során a födém-, és faláttöréseknél két mérettel nagyobb védőcsövet kell alkalmazni. A 
védőcső és a haszoncső közötti üreget MESTER tűzálló purhabbal kell kifújni. 
A rendszer légtelenítését a radiátorok légtelenítő csavarzatán keresztül lehet megoldani, illetve a 
rendszerek magas pontjaira automata légtelenítőket kell beépíteni. 
A kémiai tisztítást/átöblítést követően a rendszert nyomáspróbának kell alávetni. A próbanyomás 
értéke 3 bar, ideje 24 óra. A nyomáspróbát a beruházó képviselőjének jelenlétében kell megkezdeni és 
befejezni, majd arról jegyzőkönyvet kell felvenni.  
A fűtési rendszer leürítését ha csak lehet el kell kerülni! Amennyiben az mégis szükségessé válik a 
feltöltés során Fernox F1 inhibitor adalékot kell a töltővízhez keverni. 
A beruházó kérésének megfelelően egy csőpárral már ebben a szakaszban megtörténik a felállás a 
tetőtérbe. A jelenleg kialakítandó szigetelt burkon belül mind az előremenő, mind pedig a visszatérő 
csőbe be kell építeni egy-egy darab gömbcsapot, így a tetőtéri szakasz vízzel való feltöltése 
elkerülhető. 
 
3. Belső víz, csatorna 
Az ingatlan víz-, és csatorna közmű csatlakozása már kiépült, de a vízellátó rendszer kapacitása nem 
elegendő a tervezett épületrész vízigényének és a tüzivíz igény ellátására. A helyi vízszolgáltatóval 
történt egyeztetés során derült fény arra, hogy a tervezett bővítmény helyén jelenleg egy 
elosztóvezeték nyomvonala fekszik, amit emiatt ki kell váltani. A kiváltással egyidejűleg lehetőség 
lesz új mérőhelyek tervezésére, melyek kimenő csonkjai jelen tervdokumentáció tervezési határai. 
 

 
 



Vízigény számítása 
 
A személyzet napi vízigénye: 
Vnl = f * a * 1/1000 
f = 6 fő 
a = 150 l/fő/nap 
V = 6 * 150/1000 = 0,9 m3/nap 
 
A mosogatás napi vízigénye: 
Vnl = f * a * 1/1000 
f = 150 adag 
a = 3 l/adag 
V = 150 * 3/1000 = 0,45 m3/nap 
 
A takarítás napi vízigénye: 
Vnl = f * a * 1/1000 
f = 2 l/m2 
a = 234 m2 
V = 2 * 234/1000 = 0,468 m3/nap 
 
Összesített napi vízigény: 1,818 m3/nap 
 
Bekötővezeték méretezéséhez mértékadó víztömegáram: 
 
Csapoló megnevezése   db  Egyenérték (N) 
WC öblítőtartály szelep   2  0,25 
Mosdószelep    10  0,5 
Zuhany csaptelep   1  1 
Mosogató, falikút   5  1,5 
 
Csapoló egyenérték összesen (ΣN): 15 
a = 1,8 
 
qv = 0,2*a*√ ΣN = 0,2*1,8*√15= 1,39 l/s 
 

 
A tervezett vezetékek anyaga ötrétegű fizikailag térhálósított Wavin Future K1 PN10 műanyag 
vezetékek, présfitting kötésekkel. A beépített vezetékeknek rendelkezniük kell ÉMI és ANTSZ 
engedéllyel! 
A tervezett épületen belüli vízvezeték az aljzatban, illetve falba vésett horonyban lesz szerelve. A 
teljes vezetékhosszt el kell látni legalább 13 mm vastagságú zárt cellás (Armaflex AF) csőhéj 
szigeteléssel. 
Az elkészült rendszert jól át kell mosni, minden végpontról mintát kell venni, melyet a területileg 
illetékes ÁNTSZ irodával be kell vizsgáltatni.  
A tervezett szaniterek Alföldi, a csapolók Mofém gyártmányúak. 
 
A tervezett szennyvíz elvezető rendszer a konyhai részen hőálló polipropilén, az akadálymentes 
mosdó oldalán pedig PVC csövekből és idomokból épül tokos, gumigyűrűs kötésekkel. Az ág-, és 
alapvezetékek lejtése 1% legyen. Az épület alapján áthaladó meglévő ismeretlen anyagú gravitációs 
szennyvíz csövet, amennyiben azt az állaga szükséges, ki kell cserélni PE vezetékre. Az épület 
mindkét oldalán tisztítóaknát kell kialakítani a rajzon jelöltek szerint. 
 

Átlagos napi szennyvíz mennyiság: 
Vszv = 0.95*V = 1,727 m3/nap 
 
 
Bekötővezeték méretezéséhez mértékadó csatornaterhelés: 



 
Nyelő megnevezése   db  Egyenérték (e) 
WC     2  3,6 
Mosdó     10  0,5 
Zuhany     1  0,7 
Mosogató    5  2 
 
Nyelő egyenérték összesen (Σe): 27,9 
k = 1,85 
 
qszv = 0,33*k√ Σe = 0,33*1,85√27,9= 1,99 l/s 

 
4. Gázellátás 
Az ingatlan gázellátása már megoldott. Az épület oldalfalán lévő nyomásszabályozót és 
mágnesszelepet át kell helyezni az épület falsíkjával párhuzamosan az utcafronti sarok felé. A leglévő 
G65 gázmérő a beépített teljesítmény alapján G40-re cserélhető. A tervezett gázmérő elé 
csőkompenzátort kell beépíteni. 
Az egyetlen tervezett gázkészülék a melegítőkonyhában elhelyezendő Vesta 4A típusú, négyégős 
gáztűzhely. A tűzhely fölé páraelszívót kell szerelni, a helyiség egyik ablakába pedig 1 db Helios Alef 
45 légbevezetőt kell beépíteni.  
Az épület falán és az épületen belül létesítendő tervezett csatlakozó-, és fogyasztói vezeték MSZ EN 
10220 szerinti acélcsőből készül, a kötései, irány-, és dimenzióváltásai között minimum 30 cm 
távolságnak kell lennie. Irányváltás 3/4" átmérőig hidegen hajlítva, 3/4" méret felett, előre gyártott 
forcsőívvel valósítható meg. Dimenzióváltásoknál egy lépésben kizárólag csak egy mérettel 
alacsonyabb dimenziójú vezeték hegeszthető egymáshoz. A gázvezeték 2 méterenként a 
falszerkezethez csőbilinccsel rögzített. A falon keresztül történő átvezetésnél két mérettel nagyobb 
védőcső hüvelyt kell beépíteni. A tervezett és meglévő-maradó gázfogyasztó berendezés bekötése nem 
éghető anyagú INOX flexibilis gázbekötő csővel történik.  
 
A tervezett gázkészülék előtt csak műbizonylatolt golyóscsap szerelhető be, a menetes kötéseknél 
MSZ EN 751 szerinti pentánálló tömítőanyag használható. 
A tervezett gázkazánok zárt égésterűek, működésük az épület belső légterét nem befolyásolja. 
A tervezett kazánok függőleges égéstermék elvezető rendszerének építésekor csak a kazán gyártója 
által bevizsgált elemeket szabad felhasználni. A függőleges égéstermék elvezető rendszer a meglévő 
kéményaknában keresztül kerül kivezetésre. Az égéstermék kitorkolásának a tetőhéjazat külső 
felületétől való merőleges távolsága min. 0,5 m. A készülékek C63-as üzemmódban fognak működni.  
Az elkészült gázszerelést a helyi Elosztói engedélyes képviselőjének jelenlétében a kivitelezőnek az 
alábbiak szerint nyomáspróbázni kell: 
Szilártsági vizsgálat: 

• a gázkészülékek elzáróinak zárt állapotban kell lenniük, 
• mérőműszerként 1 db MSZ EN 837-1:1998 szerinti 1,6-es pontossági osztályú 0-1,6 bar 

mérési tartományú nyomásmérőt kell felszerelni, 
• a próbanyomás értéke 1 bar, 
• a próbanyomás előállítását követően leghamarabb 5 perc elteltével lehet a vizsgálatot 

megkezdeni, 
• a vizsgálat időtartama 15 perc, 

 

Tömörségi nyomáspróba: 

• a gázkészülékek elzáróinak nyitott állapotban kell lenniük, 
• mérőműszerként 1 db MSZ EN 837-1:1998 szerinti 1,6-es pontossági osztályú 0-600 mbar 

mérési tartományú nyomásmérőt kell felszerelni, 
• a próbanyomás értéke 150 mbar, 
• a próbanyomás előállítását követően leghamarabb 5 perc elteltével lehet a vizsgálatot 

megkezdeni, 
• a vizsgálat időtartama 10 perc, 

 



A vizsgálatokról jegyzőkönyvet kell készíteni a GMBSZ 5.2.1 pontja szerinti tartalommal. Az üzembe 
helyezés csak a sikeres vizsgálatok jegyzőkönyveinek birtokában valósítható meg. 
 
5. Szellőzés 
A meglévő modulkazánok elhelyezése és légellátása magfelel a beépítéskor érvényes előírásoknak. 
A tervezett gáztűzhely négy főzőhelyes, teljesítménye 9,4 kW, a figyelembe vehető egyidejűségi 
tényező 0,5. A szükséges égési-, és szellőzőlevegő igény fajlagos értékek alapján számolva: 
 
 12 [m3/h/kW] x 9,4 [kW] x 0,5 = 56,4 [m3/h] 
 
A GMBSZ 3.3.1.2 pontjában foglaltaknak megfelelően a tűzhely fölé gépi elszívó berendezést kell 
felszerelni, mely a helyiség levegőjét a külső légtérbe vezeti. Az elszívott levegő biztonságos 
utánpótlása érdekében a konyha ablakába 1 db Helios Alef 45 légbeeresztőt, (Nyomáskülönbség =  40 
Pa , Térfogatáram = 60 m3/h) kell beépíteni. Gépi elszívóként Whirlpool AKR 422 típusú páraelszívó 
készüléket kell alkalmazni, ami képes a szükséges nyomáskülönbség előállítására. 
 
A személyzeti WC belterű helyiség, szabadba nyíló nyílászáróval nem rendelkezik, közvetlen 
szellőzése a szabad levegő felé nem megoldott. Ebbe a helyiségbe a villanykapcsolóhoz reteszelve 
elszívó ventilátort kell beépíteni (Helios ELS-VN60), mely szigetelt DN100 horganyzott acél 
légcsatornán keresztül vezetk a levegőt a szabadba. A WC ajtajába legalább 100 cm2 felületű 
szellőzőrácsot vagy zsalut kell beépíteni. Abba a helyiségbe, melyekből a fent említett belterű helyiség 
nyílik 1 db fali, vagy ablakba építhető légbevezető elemet kell beépíteni az elszívott levegő pótlása 
érdekében. 
 
6. Munkavédelem és tűzrendészet 
A kivitelezés során be kell tartani 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény, valamint a 4/2002 SzCsM-
EüM rendelet előírásait, továbbá a tárgyra vonatkozó biztonságtechnikai és munkavédelmi 
szabványokat és előírásokat. 
A kivitelezőnek rendelkeznie kell 1 évnél nem régebbi, a gázellátó rendszerek létesítési, átalakítási 
munkálataira vonatkozó kockázatértékeléssel, valamint a kivitelezés megkezdésének idején 
alkalmazotti, vagy megbízotti jogviszonyban foglalkoztatnia kell egy legalább középfokú 
munkavédelmi szaktevékenység ellátására jogosult szakembert. 
A kivitelezés során az alábbi balesetveszélyes munkafolyamatok fordulnak elő: 
1. Acélcső vágása, darabolása, rögzítése: a munkálatokhoz használt elektromos árammal működő 

szerszámoknak rendelkezniük kell érvényes érintésvédelmi felülvizsgálattal. Minimálisan 
biztosítandó védőfelszerelés a védőszemüveg, hegesztőpajzs, bőrbakancs, védőkesztyű illetve a 
testet az izzó fémforgács hő- és mechanikai hatásaitól megvédeni képes ruházat. A 
munkafolyamat során a munkadarabok és a szerszámok 1,5 méteres körzetében csak a munkát 
végző személyek tartózkodhatnak. A hegesztés során az 1996. évi XXXI. törvény (a tűz elleni 
védekezésről) és a végrehajtására kiadott 54/2014. (XII.5.) BM rendelet, valamint a 143/2004. 
(XII.22.) GKM rendelet, (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) előírásait kell figyelembe venni. A 
nyílt lánggal történő munkavégzés megkezdése előtt be kell szerezni az ingatlan 
tulajdonosának/üzemeltetőjének ezirányú írásbeli engedélyét. 

2. Tervezett, elbontott készülékek mozgatása: A munkavégzésben csak olyan munkavállalók 
vehetnek részt, akiknek munkaköri leírásában szerepel a 20 kg feletti tömegű tárgyak mozgatása 
és üzemorvosi vizsgálat bizonyítja az erre való alkalmasságukat. A munkálatok során be kell 
tartani az MSZ 17305:1983 Anyagmozgatási munkák általános biztonsági követelményei című 
szabványban foglaltakat. 

3. Létrán/állványon végzett munka: A kivitelezés során használni kívánt kétágú létrának a gyártója 
szerint legalább 150 kg teherbírásúnak kell lennie. Minden munkakezdéskor ellenőrizni kell az 
ágakat összekötő biztosítókötél épségét. A létrát csak sík helyen, billegés mentesen felállított 
állapotban szabad használni. Az egyágú létra mindkét végének csúszásmentes kialakításúnak kell 
lennie. Felállítását követően ellenőrizni kell a stabilitását, és csak ezután szabad használatba venni. 
Egyágú létra használata esetén legalább egy dolgozónak a létra mellet kell maradnia, hogy 
biztosítsa a zavartalan, biztonságos munkavégzést. A létrán dolgozó munkavállaló számára 
biztosítani kell egy vállra akasztható szerszámtáskát, vagy olyan övet, melyre az összes szükséges 
szerszám rendeltetésszerűen csatlakoztatható. A létrán le-, vagy felfele való mászás közben a 



munkavállaló mindkét kezének szabadnak kell lennie. A létrán egyszerre csak egy ember 
tartózkodhat. Állványzat használata estén be kell tartani az MSZ 13010-2:1985 Építési állványok. 
Munkaállványok műszaki és munkavédelmi követelményei, valamint az MSZ 20163:1985 Építési 
állványelemek munkavédelmi követelményei című szabványokat. A fentiekben említett 
szerszámtáska, vagy öv használata ez esetben is kötelező. 

4. Tűzveszélyes anyaggal végzett munka: a passzív korrózióvédelmi feladatok ellátása során 
folyékony tűzveszélyes anyagokkal kell dolgozni. Ezek beszerzése, szállítása, tárolása és 
használata során be kell tartani a 2000. évi XXV törvény, valamint a 25/2000. (IX. 30.) EüM-
SzCsM együttes rendelet előírásait a munkahelyek kémiai biztonságról. 

A kivitelezés során munkát csak tűzvédelmi és munkavédelmi oktatásban részesített személyek 
végezhetnek. Kivitelezés megkezdése előtt az adott munkaterületre vonatkozó speciális 
munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat az alkalmazottakkal ismertetni, majd dokumentálni, illetve a 
szükséges védőfelszerelést biztosítani kell. 
A terv készítése során munkavédelmi szempontból Hasznosi Tamás munkavédelmi technikussal 
egyeztettem. Oklevélszáma: PTJ 005102. 
 
7. Zajvédelem 
A kivitelezés során gondoskodni kell arról, hogy a munkahely közelében a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rendeletben előírt zajszintet ne lépjék túl. Amennyiben várható a zajszint túllépése, úgy 
az építési munkák megkezdése előtt az első fokú környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási 
határérték megállapítását kell kérni. 
 
8. Hulladékkezelés 
A kivitelezési munkálatok során keletkezett hulladékot a 2000. évi XLIII törvény előírásainak 
megfelelően kell kezelni. 
 
 
 
Salgótarján, 2015. 12. hó 
 
 
 
 
 
 
 
 Petró István Klagyivik Csaba 
 3181 Karancsalja, Bartók út 35. 3104 Salgótarján, Sugár út 33. 
 Gk 12-0096 Gk 12-0233 
 tervező tervező 
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Vonatkozó jogszabályi előírások alapján kijelentem hogy, ezen tervdokumentáció készítése folyamán 
betartottam az általános érvényű hatósági előírásokat, ezen belül a tűzrendészeti követelményeket 
megállapító rendeleteket, az (MSZ) országos szabványokat, és a szakmai, gyártóműi előírásokat.  
 
A tervezett műszaki megoldás megfelel az általános érvényű előírásoknak, a 54/2014. (XII.5.) BM 
rendeletnek (OTSZ), az MSZ 04, MSZ 03-190 szabványoknak, valamint a 253/1997.(X11.20.) OTÉK, 
és a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet előírásainak. 
1993. évi XCIII törvény ( a Munkavédelemről) 19.§ (2. bek.) alapján kijelentem, hogy a 18.§ (1.bek.) 
foglaltakat megtartottam.  
A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben előírt munkavédelmi szaktevékenység 
ellátásához előírt képesítéssel rendelkező megbízottat a munkavédelmi fejezetben nevesítettem. A 
tervezett létesítmény biztonságosan kivitelezhető és az egészséget nem veszélyeztető módon 
üzemeltethető. 
 
A tervezés során szabványtól való eltérés nem vált szükségessé. 
 
A tervezés során betartottuk „Az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi 
LXXVIII. Törvényt, valamint a „Környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995 évi LIII. 
Törvény előírásait. 
 
A dokumentációban és a műszaki leírásban esetleg nem érintett kérdésekben az érvényben lévő és 
vonatkozó rendeletek és utasítások előírásait kell figyelembe venni. 
 
A kivitelezés során a tervtől eltérni nem lehet, ha ez elkerülhetetlen a szükséges módosítást a 
tervezővel és a beruházóval egyeztetni kell. A kivitelezés megkezdéséről a tervezőt értesíteni kell! 
 
 
 
Salgótarján, 2015. 12. hó 
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