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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
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ALÁÍRÓ CÍMLAP 
H-4553 Apagy, külterület; hrsz.: 0123/92 alatt építendő mezőgazdasági manipuláló üzemépület kiviteli terv 

készítői 

 
Építész tervező: 

 

Szabó Béla 

okleveles építész 

É-15-0372 

Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft. H-4405 Nyíregyháza Lomb u. 16. 

 

Statikus tervező: 

 

Hegedűs Zoltán 

okl. szerkezetépítő mérnök, T-1-33/2000 KAMARAI SZÁM:É2-15-0220 

Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft. H-4405 Nyíregyháza Lomb u. 16. 

  

Épületvillamossági tervező: 

 

Hepp Viktor 

okl. villamosmérnök 

VT-15/0709 

4400 Nyíregyháza, Kárpátalja u. 8. 

 

Épületgépész tervező: 

 

Madura Csaba 

épületgépész tervező 

GT-15-0737 

Euro Madura Kft. 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 44. 

 

Közút tervező: 

 

Ozsváth István Ev. 

tervező 

15-0171; KÉ; VZ 

4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 105. fsz./2. 
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TARTALOMJEGYZÉK 
H-4553 Apagy, külterület; hrsz.: 0123/92 alatt építendő mezőgazdasági manipuláló üzemépület 

 
Terviratok: 

 Igazolások: 

 

- Aláíró címlap 

- Tervezési program 

 

Műszaki leírások: 

- Építészeti műszaki leírás 

- Helyiség kimutatás 

- Rétegrendi kimutatás 

- Tartalomjegyzék 

- Tartószerkezeti műszaki leírás 

    

 

 

Tervlapok: 

 

E-01  Helyszínrajz   M=1: 500 

E-02  Alaprajz   M=1: 50 

E-03  A-A és C-C metszet   M=1: 50 

E-04  B-B metszet   M=1: 50 

E-05  Északi és déli homlokzat   M=1:50 

E-06  Keleti és nyugati homlokzat   M=1: 50 

E-07  Látványok I.    

E-08  Látványok II.    

E-09  Álmennyezeti terv 

 

 

 

Nyílászáró konszignáció 
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1. Tervezői nyilatkozat 
 

Alulírott tervezők az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 9.§ (5) 

bekezdése alapján az alábbiakról nyilatkozunk: 

 

Tervezés tárgya:  Mezőgazdasági manipuláló üzem 

Építés helye: 4553 Apagy külterület, hrsz.: 0123/92 
Építtető: AKÁC-TRADE Szolgáltató KFT. 

Székhely: 4553 Apagy, Kossuth u. 145/a. 

 

Generál tervező: Fémszerkezet Építő és Szerelő KFT. 

 4405 Nyíregyháza, Lomb u. 16. 

Felelős építész tervező neve: Szabó Béla 

Szakképesítése: okleveles építész 

Névjegyzéki száma: É 15 0372 

Cég: Fémszerkezet Építő és Szerelő KFT. 

Címe: 4405 Nyíregyháza, Lomb u. 16. 

Felelős statikus tervező neve: Hegedűs Zoltán 

Szakképesítése: okleveles építészmérnök 

Névjegyzéki száma: T-1-33/2000; kam.sz.: 15-0377 

Cég: Fémszerkezet Építő és Szerelő KFT. 

Címe: 4405 Nyíregyháza, Lomb u. 16. 

 

Az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben 

meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek és az eseti 

hatósági előírásoknak. 

A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam. 

Az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv között az alábbi eltérés található: nincs ilyen 

A változások nem építési engedély köteles módosítások 

Az örökségvédelmi hatósági engedély: nem szükséges. 

A betervezett építési termékek megfelelőség igazolással rendelkeznek.  

Nyilatkozom, hogy a terv elkészítéséhez tervezői jogosultsággal rendelkezem, a Magyar Építész Kamara 

tagja vagyok. 

A tervdokumentáció az 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogvédelem alatt áll. 

 

Nyíregyháza, 2018. július 10. 

 

 

Építész tervező: Szabó Béla 

okl. építész É 15 0372 

Fémszerkezet Építő és Szerelő KFT. 

4405 Nyíregyháza, Lomb utca 16. 

 

Statikus tervező: Hegedűs Zoltán 

okl. építőmérnök T-1-33/2000; kam.sz.: 15-0377 

Fémszerkezet Építő és Szerelő KFT. 

4405 Nyíregyháza, Lomb utca 16. 

 

  



  

2. Építész műszaki leírás 
 

Tervezés tárgya:  Mezőgazdasági manipuláló üzem 

Építés helye: 4553 Apagy külterület, hrsz.: 0123/92 
Építtető: AKÁC-TRADE Szolgáltató KFT. 

Székhely: 4553 Apagy, Kossuth u. 145/a. 

 

2.1. Általános megjegyzések 
A kiviteli terv egységes elvek szerint rendezve, beruházói, tervezői döntések alapján készült. A kiviteli tervek 

tehát minden szakág bevonásával, közös elhatározásokra alapozva készültek, a kivitelezés szervezettségét, 

gördülékeny lebonyolítását, vezénylését segítendően. 

A kiviteli tervek – és ennek megfelelően teljes értékű konszenzus – birtokában a következő javaslatokat 

kérjük elfogadni: 

Minden kivitelezési munka (rész) elvégzése csak az építészekkel való tervegyeztetések után indulhat. Minden, 

a kiviteli terveken szereplő, meglévő szerkezetek méreteit feltüntető méretmegadás (kóta) értékét a 

kivitelezési munkák(-részek) megkezdése előtt ellenőrizni kell. 

A kivitelezés teljes időtartama alatt, minden munkafolyamat során be kell tartani az építési helyszínre, 

valamint az adott kivitelezési technológiákra vonatkozó biztonsági- és munkavédelmi szabályokat és 

előírásokat. 

A tervdokumentáció egységes egész – ebből következően a műleírás, a költségvetés-kiírás, valamint a 

műszaki rajzok egymást kiegészítve alkotnak egy egységes dokumentumot a létrehozandó műről, azokat 

együtt kezelve kell, és lehet teljes értékű információkhoz jutni. 

 

2.2. Általános leírás 
 

Rendezési tervi előírások 

Az építési terület Övezeti kódja: Ge nem zavaró ipari 

 

- nem kialakult kategória 

- szabadonálló beépítés 

- 30 % maximális beépíthetőség 

- 25 % minimum zöldfelület 

 

 

Telek területe:  5.488 m2 

Jelenleg beépített terület: 281,79 m2 

Tervezett épület bruttó területe: 449,93 m2 

Beépítettség:  731,72 m2 / 5.488 m2*100=13,33 % < 30 % - megfelel 

Burkolt felületek: 1.962,79 m2 

Fennmaradó zöldfelület:  2.793,49 m2 

Zöldfelületi mutató:  2.793,49 m2 / 5.488 m2*100= 50,90 % 

Épületmagasság: 5,64 m 

Oldalkert mérete: 9,61 m 

Előkert mérete: 31,45 m 

Hátsókert mérete: 21,52 m 

Szomszédos épületektől való távolságok: 45,39 m  

 

 

 



  

2.3. Tervezett szerkezetek, anyagok 
Alapozás: 

A talajmechanikai szakvéleménynek és tartószerkezeti számításnak megfelelő mélységű alapozási síkon 

készülő helyszínen öntött vasalt beton pontalapokkal, az épület raszterének megfelelő kiosztásban. Amelyen 

a pillérek fogadására a kehelynyak alaptestek elhelyezésre kerülnek. 

 

Pillérek:  

Statikailag méretezett HEA acél pillérek készülnek, az épület raszterének megfelelő kiosztással. 

A pillérek fejezete a főtartók fogadására alkalmas kialakításúak.  

Főtartók és szelemenek:  

Üzemben előregyártott acél rácsostartó. 

 

Tetőhéjazat: 

A tetőn LTP 45 trapézlemez héjazat. 

 

Homlokzati (fal)szerkezetek: 

Az épület külső homlokzati felületein nehezen éghető PIR hab hőszigeteléssel ellátott, hőtechnikailag 

méretezett vastagságú, többrétegű, porszórt felületkezelésű, acéllemez fegyverzetű szendvics falpanelek 

lesznek elhelyezve, látható rögzítéssel acél szerkezetre, illetve szükség esetén acél merevítő hátszerkezetre 

rögzítve. 

Belső burkolatok:  

Manipulálóban 20 cm ipari padlón sav- és lúgálló műgyanta burkolat készül. 

Tárolóban 20 cm ipari padló felületkeményítéssel, műanyaghaj adalékanyaggal. 

  

A szociális részen a közlekedőkben és a vizes helyiségekben 1 cm vastagságban greslap burkolat készül a 

megfelelő rétegrend szerint. 

A vizes helyiségekben és az alaprajzon jelölt helyeken a falakon 20 x 20 cm fehér csempe burkolat készül, 

2,10 m magasságáig, nyitott fugával. A lábazatok a falburkolat nélküli helyiségekben a padló anyagával 

azonosak, egyéb esetben a falburkolat a padlóig tart. 

Álmennyezetek:  

Irodákban és szociális helyiségekben 60x60-as kazettás gipszrostlap lapokból készülő függesztett 

álmennyezet készül. Pl. Armstrong Scalacoustic lapokkal. Nagy páraterhelésű helyiségekben fokozott 

páratűrő képességű lapokkal, pl. Armstrong Tatra  

Külső ablakok, ajtók:   

A teljes ajtószerkezetnek ki kell elégíteni a vonatkozó hangtechnikai és hőtechnikai előírásokat.  

Szendvicspaneles homlokzatokba a terven ábrázolt helyeken Gealan S8000 IQ 6 kamrás vagy azzal 

egyenértékű acélmerevítéses műanyag tokszerkezetű, hőszigetelt nyílászáró-egységek kerülnek, fehér 

színben. Az ablakok nyitásmódja többnyire bukó-nyíló és fix. 

A manipulálón és a raktáron 270/300 névleges méretű kétszárnyú hőszigetelt acél szerkezetű ajtók kerülnek.    

 

Válaszfalak: 

Szociális részen a válaszfalak 10 cm vastagságú gipszkarton válaszfalak. 

Padlóhoz és mennyezethez „UW” prifillal rögzítve 

Válaszfalak merevítő váza „CW” profil  



  

Ajtótokok környezetében „UA” profil 

Alkalmazott gipszkarton borítás „ Rigidur H 12,5” 

Váz közötti hő és  hangszigetelés: „Rockwool-Multirock” szigeteléssel 

 

Üzemi tereket 10 cm vastag PIR hab töltetű szendvicspanelből készülő falakkal választjuk el. 

 

Talajnedvesség elleni szigetelés: 

A talajon fekvő padlóban szerelőbetonon 1 rtg. bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés 

készül.  

Bádogozások, fallefedések gyárilag rétegelt és felületkezelt acél lemezből készülnek a csatlakozó külső 

falszerkezetekkel megegyező színben. 

 

Hőszigetelések: 

Talajonfekvő padlóban 12 cm AUSTROTHERM AT-N150 expandált polisztirol hőszigetelés készül, 

hagyományos rétegrendben. 

Külső térelhatároló falak 10 cm vtg. szendvicspanelei előtt a szociális részeken gipszkarton előtétfal készül 5 

cm ásványiszálas hőszigeteléssel. 

 

Külső térburkolatok: 

A teherforgalommal érintett részeken és belső utakon 8 cm vtg. térburkolat készül, 3 cm tömör ágyazó 

folyami homokra, 20 cm homokos kavicságyazatra és 20 cm CKT útalapra kerül kialakításra. 

 

Bádogozások gyárilag rétegelt és felületkezelt acéllemezből készülnek. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

Bádogozások, eresz, csapadék lefolyócső, gyárilag felületkezelt acéllemezből készülnek a trapézlemez natú 

tüzihorganyzott felületéhez hasonló színben, 045 RAL 9006 ezüst színben. ELITE bevonatú tüzihorganyzott 

LINDAB RAINLINE R függőeresz csatorna és hozzá készített rendszer készül. 6m-es hosszban és 15cm széles 

félkör szelvényben. A rendszer elemei: RSK ereszcsatorna toldó, RG véglemez, KFL csatornatartó, SOK 

betorkoló csonk, BK csőkönyök, MST középdarab, SRÖR lefolyócső, SV lefolyócső tartóbilincs és SST 

lefolyócső tartó bilincs tüske. 

 

  



  

3. Helyiség kimutatás 
 

001 Közlekedő 17,97 m2 

002 Iroda 10,20 m2 

003 Teakonyha 6,19 m2 

004 AKM. öltöző 8,47 m2 

005 Gépészet 8,20 m2 

006 Ffi. öltöző 7,48 m2 

007 Et. 1,35 m2 

008 Ffi. wc 1,78 m2 

009 Ffi. zuhany 2,45 m2 

010 Et. 1,35 m2 

011 Női öltöző 10,88 m2 

012 Női wc 1,78 m2 

013 Női zuhany 2,30 m2 

014 Üzem I. 84,41 m2 

015 Tak.Szer. 1,74 m2 

016 Üzem II. 128,13 m2 

017 Tároló I. 45,41 m2 

018 Tároló II. 42,79 m2 

    

Összesen: 382,88 m2 

 

  



  

4. Rétegrendek 
 

 

1. Talajon fekvő iroda padló rétegrend 

- 2 cm kerámia lapburkolat+ragasztó 

- 6 cm aljzatbeton 

- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 

- 12 cm lépésálló táblás hőszigetelés 

- 1 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés 

- 8 cm aljzatbeton - szigetelés aljzata kellősítve 

- 15 cm kavicsterítés 

- termett talaj 

 

2. Talajon fekvő üzemi tér padló rétegrend 

- sav- és lúgálló műgyanta ipari padló 

- 20 cm vasbeton ipari padló 

- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 

- 7 cm lépésálló zártcellás hőszigetelés 

- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 

- 20 cm bazaltzúzalék kiékelve 

 

3. Iroda feletti födém rétegrend 

- 15 + 8 cm monolit vasbeton födém, pormentes felületkeményített felülettel 

- álmennyezet tartóváz, rajta 10 cm ásványi szálas hőszigetelés 

- 1 rtg. PE fólia párafékező réteg 

- 60x60 cm-es kazettás álmennyezet 

 

4. Galéria feletti tető rétegrend 

- 16 cm vastag szendvics tetőpanel 

- hidegen hajlított Z 150 horganyzott acél szelemen 

- statikailag méretezett tömör acél szelvényű főtartó 

- gipszkarton tartóváz 

- 1 rtg. PE fólia párafékező réteg 

- 2 rtg. impregnált gipszkarton burkolat 

 

5. Üzem feletti tető rétegrend 

- LTP 45 trapézlemez 

- hidegen hajlított Z 150 horganyzott acél szelemen 

- statikailag méretezett acél rácsostartó szerkezet 

- 10 cm szendvicspanel álmennyezet 

 

  



  

5. Egyéb előírások 
A munkavédelemről szóló 1993. (XCIII/XI. 3.) törvényben és a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendeletben 

előírtaknak megfelelően kijelentjük, hogy jelen tervdokumentáció a létesítésre és üzemeltetésre vonatkozó – a 

tervezéskor érvényben levő szabványok, szabályzatok és más hatósági előírások alapján készült. 

Az építési munkát csak jogerős – végrehajtható építési engedély birtokában szabad megkezdeni a 

jogszabályban meghatározott bejelentési kötelezettségeknek előzetesen eleget téve.  

A munkaterületen csak a munkavégzésre alkalmas munkások tartózkodhatnak (munkaruha, védőfelszerelés, 

józan állapot, szükséges kézi szerszámok stb.) kizárólag a munkálatokat irányító szakember tudtával. Illetéktelenek a 

munkaterületen nem tartózkodhatnak, ezt figyelemfelhívó táblákkal, szükség esetén elkerítéssel kell biztosítani. A 

munkálatok megkezdése előtt a technológiai folyamatnak megfelelő munkavédelmi - balesetvédelmi oktatás szükséges a 

munkaterületre vonatkozó egyedi sajátosságok ismertetésével. Minden munkafázist úgy kell abbahagyni, hogy az kellően 

állékony legyen, ne jelentsen veszélyt, sem a félbemaradása, sem a folytatása, ezt szükség esetén ideiglenes 

megtámasztással vagy más segédeszközzel kell biztosítani. 

A munkaterületen a közlekedési utakat mindig szabadon, tisztán kell tartani, az építési anyagokat szakszerűen 

kell tárolni. Minden műszak és munkafázis befejezését követően a törmeléket, szemetet össze kell gyűjteni, a felesleges, 

kimaradt építőanyagot el kell távolítani. A veszélyesnek minősülő anyagot mindig külön kell tárolni, azzal csak 

meghatározott személy dolgozhat, az ebből származó hulladékot elkülönítetten kell tárolni és elszállíttatni.  

A szükséges gépi berendezéseket használat előtt ellenőrizni kell - sérült, hibás szerszámmal, berendezéssel dolgozni 

tilos! Az építkezésen a szükséges energia-kiépítéseket, csatlakozásokat a szakági előírások betartásával kell kialakítani és 

használni. Emelő berendezéseket és egyéb vizsgához kötött gépeket csak érvényes engedéllyel rendelkező személy 

működtethet, azok műszaki állapotának és üzembe helyezésének ellenőrzését csak a tevékenységre jogosult végezheti. 

Ezek használatát gépnaplóban rögzíteni kell. 

A munkahelyen olyan állapotot kell kialakítani, biztosítani, hogy az emberi szervezet ne károsodjon a 

biztonságos, balesetmentes munkavégzés feltétele biztosított legyen. A zaj, rezgésszint, sugárzás és más terhelés sem 

haladhatja meg az előírásokban szereplő határértéket, amennyiben ezt a technológia nem biztosítja úgy egyéni 

védőfelszerelés használata kötelező.  

A környezetben lévő növényzetet meg kell védeni – szükség esetén elkerítéssel vagy más fizikai védelemmel 

ellátni. Fokozottan ügyelni kell a légszennyezésre, porlekötésre.   

A munkaterületen a létszámnak megfelelően kell biztosítani védőfelszerelést, mentő felszerelést, ivóvizet, WC – 

tisztálkodási és étkezési lehetőséget.  

Amennyiben a munkaterület közterülethez, magánterülethez kapcsolódik vagy közlekedési sáv halad át rajta 

úgy szükséges elkerítéssel, védőtetővel, figyelemre felhívó táblákkal megóvni az emberek, gépek és környezet épségét.  

Közút csatlakozásnál biztosítani kell, hogy a szállító járművek szennyeződést ne hordjanak fel a közútra, ezt sárrázóval, 

sepréssel esetlegesen locsolással vagy más módon kell biztosítani, az esetleges felhordást azonnal el kell távolítani.  

Daruzásnál köteles a kivitelező gondoskodni az előírások betartásának ellenőrzéséről, megakadályozni, hogy 

hatósugáron belül illetéktelenek tartózkodjanak, a munkához szükséges technikai felszereléseket biztosítani, azok 

állapotát ellenőrizni. 

Kivitelező / beruházó / építtető köteles gondoskodni arról, hogy a munkaidőn kívül se juthasson illetéktelen személy a 

munkaterületre, továbbá az anyagok biztonságos tárolásáról (állékonyság, minőség, és vagyon védelem).    

Az építési munka során a tervtől eltérni csak a tervező/statikus tervező és az elsőfokú építési hatóság 

engedélyével lehet! Építtető – kivitelező köteles a tervezőt/statikus tervezőt értesíteni, amennyiben bármi nemű 

rendellenességet észlel! A munkákat szakáganként kellő szaktudással rendelkező vállalkozó végezheti az érvényben lévő 

építési és munkavédelmi előírások betartása mellett – a Magyar Szabvány által elfogadott minőségben! 

 

Nyíregyháza, 2018. július 10. 
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