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TERVEZŐI NYILATKOZAT

A tárgyi gépészeti tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a
tervezési célnak, valamint az alábbi -általános érvényű eseti és hatósági- előírásoknak:

- 104/2006.  (IV.  28.)  Kormányrendelet  a  településtervezési  és  az  építészeti-műszaki  tervezési,
valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól,

- „253/1997. (XII.20.) az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)” szóló
Kormányrendelet,

- 4/2002.  (II.  20.)  SZCSM  –  EüM  együttes  rendelet  az  építési  munkahelyeken  és  az  építési
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről,

- 54/2014. (XII.05.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról,
- 182/2008.  (VII.  14.)  Korm.  rendelettel  módosított  253/1997.  (XII.  20.)  Korm.  rendelet  az

országos településrendezési és építési követelményekről,
- 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és

az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról.

- 121/1996. /VII.24./ Kormányrendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről
- 37/1996. /X.18./ NM rendelet a Közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi 

feltételeiről
- 19/1995. /XII.7./ KHVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
- MSZ-10-275:1990 Fürdők munkavédelmi követelményei
- 10-273:1985 a vízellátás munkavédelmi követelményei.

- MSZ-04-132-1991 Épületek vízellátása
- MSZ-04-134-1991 Épületek csatornázása
- MSZ CR 1752 Épületek szellőztetése
- MSZ 04.140/2 Épületek fűtési igénye
- MSZ-04 140/4-78 Hűtési hő terhelés számítás

Kijelentem,  hogy  a  tárgyi  dokumentáció  a  létesítmény  telepítésére,  biztonságos
kivitelezhetőségére  és  az  egészséget  nem  veszélyeztető  módon  történő  üzemeltetésére
vonatkozó  munkavédelmi,  biztonságtechnikai  szabályok,  továbbá  az  egyéb  hatósági
egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült.

A  létesítés  során  a  munkavédelmi  követelmények  érvényre  juttatása  a  létesítésben
közreműködők feladata!

Alulírott  gépész  tervező  nyilatkozom, hogy a létesítmény tervezése során a vonatkozó
tűzvédelmi előírásokat betartottam.

A tervezéshez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem.

2017. április 01.

Bócz Ferenc
épületgépész  tervező
G-T 19-0872/2017
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Műszaki leírás 

Jelen tervezés célja a 8251 Zánka, hrsz 576/3. ingatlanon létesítendő Gyermekanimációs és 
foglalkoztató közösségi tér épületgépészeti rendszereinek kialakítása.

Az ingatlan a telekhatáron belül meglévő víz- csatorna és elektromos közmű csatlakozásokkal
rendelkezik. 

1 Vízellátás 

Az  épületben  létesítendő  berendezések  vízellátása  a  területen  meglévő  vízhálózathoz
csatlakoztatva biztosítható

A tervezett vizes berendezések:

       

berendezés db N SN e S e

Zuhanyzó 2 1,00 2,00 0,70 1,40
WC (tartályos) 2 0,25 0,50 3,60 7,20
Mosdó 2 0,50 1,00 0,50 1,00
Falikút/kiöntő 1 0,50 0,50 1,00 1,00
mindösszesen: 4,00 10,60

A várható csúcs vízigény meghatározása : [ l / s ]

A várható csúcs vízigény= 0,4 l/s

A  hidegvíz  a  meglévő  vízhálózathoz  kapcsolódva  földben  szerelve  KPE  25  műanyag
vezetéken keresztül jut el a Zuhanyzó helyiségbe, ahol főelzárón keresztül jut el a csapolókig. 

A használati meleg víz termelésre központi rendszert tervezünk elektromos fűtésű 150 literes
bojler beépítésével. A villanybojlert a 07. sz. helyiségben helyezzük el. 

A meleg- és hidegvíz hálózatot párhuzamos nyomvonalon vezetett térhálósított Tubolit
csőhéjjal hőszigetelt Rehau Rautitan PExa csővezetékekkel, toldó hüvelyes csatlakozásokkal
tervezzük megvalósítani.  
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2 Csatornázás

2.1 Szennyvíz

A csúcs szennyvíz kibocsátás = 1,07 l/s  (3,85 m3/h)

A keletkező szennyvíz gravitációs módon jut el a meglévő szennyvíz hálózatba.

A tervezett csatornahálózat 
ágvezetékei,  illetve  100  mm-nél  kisebb átmérőjű  szakaszok  :  Rehau  Raupiano  PP
lefolyóvezetékek, előre gyártott idomokkal és tokos –gumigyűrűs- kötésekkel,
 
épületen kívül szerelt,  illetve a 100 mm-nél nagyobb átmérőjű  szakaszai: KG PVC
műanyagvezetékek, előre gyártott idomokkal, tokos – gumigyűrűs - kötésekkel.

A berendezési tárgyak bűzelzárókon keresztül csatlakoznak a szennyvízhálózatra. 

2.2 Esővíz

A tetőről levezetett csapadékvíz mennyisége az MSZ-04-134 szabvány előírásai szerint

keletkező esővíz mennyisége
A:   a felület vízszintes vetülete m2 402,00

qe:  csapadékvíz intenzitás l/s ha 199,00
Y : lefolyási tényező 0,95

qcsv:  (l/s) 7,60 [  l  /
s ]

A tetőkről levezetett, illetve a burkolt felületeken keletkező csapadék telekhatáron belül a zöld
területen elszikkad.

3 Szellőzés

A  WC-Zuhanyzó  helyiségek  szellőztetését  az  épület  homlokzatán  Helios  M1
kisventilátorokkal és WES 100 fali átvezető elemekkel oldjuk meg.

A többi helyiség szellőzése nyílászárókon keresztül, gravitációs módon valósítható meg

4



4 Környezetvédelem

Zajvédelem
Az alkalmazott  berendezéseket  a  zaj- és  rezgésvédelemről  szóló 12/1983 (V.12.)  MT
rendelet előírásainak figyelembevételével választottuk ki. Nem kerül betervezésre olyan
készülék, amely veszélyes méretű rezgést okozna.
A zajvédelemmel kapcsolatban a 8/2002. (III.22.) Kö.M.- Eü. M. rendeletben leírtakat
vettük  figyelembe.  Ennek  alapján  a  berendezések  zajszintje  nem  éri  el  a  funkcióra
megállapított nappali 50 dB és éjszakai 40 dB zajszintet.

Vízvédelem
A tervezett ingatlanon csak fekáliás szennyvíz keletkezik, amely a közcsatorna hálózatba
kerül elvezetésre. 

Levegővédelem
Az  alkalmazott  berendezések  kizárják  a  káros  légszennyezettség  kialakulásának
lehetőségét.

Tűzvédelem
A tervdokumentációt a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. Törvény, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
szóló  35/1996.  /XII.29./  BM  sz.  rendelet,  az  Országos  településrendezési  és  építési
követelmények  /OTÉK/  tárgyhoz  tartozó  létesítési  előírásai  alapján  és
fegyelembevételével készült.

2017. április 01.

Bócz Ferenc
               épületgépész  tervező

G-T 19-0872/2017
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