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Tájépítészeti terv bemutatása
Fejlesztési terület
Völgy park: 1129/31 hrsz, 1129/34 hrsz
Templom tér: 2230/94

Világviszonylatban egyedinek számító és Magyarországon még nem telepített interaktív játszótéri
játékok telepítésével fejlesztjük a parkot, amelyek egyszerre nyújtják az aktív kikapcsolódás, a
szabadban való mozgás élményét, illetve alkalmazzák a modern technológiákat. A játékok a
hagyományos szabadtéri mozgást ösztönző voltukon túl számos készség fejlesztésére is
alkalmasak, pl. az elsőként említett két játék fejleszti a koncentrációt, a számolást,
betűfelismerést, míg az utóbbi kettő a labdaügyességet. A játékok során a versenyzés mellett a
játékosok együttműködési készségére is szükség van. Egy játszótéri eszközön többféle (kb. 8-10
db) játék is játszható. A játékokat nemcsak a gyerekek, hanem a tapasztalatok alapján minden
korosztály, egy egész család akár együtt használhatná, sőt még mozgáskorlátozottak számára is
elérhető a használatuk. A Völgy-parkban két darab játék a kézműves foglalkozásnak is helyet adó
Mezey Művészeti Központ közelében kerülne telepítésre, jól megközelíthetően a lakosság, illetve
a város óvodái, iskolásai számára. A labdás játékok az Újkazinci lakótelepen (Templom tér) egy
működő általános iskola közelében lévő nagy játszótéren kerülnének felállításra, ahol nem
zavarják a környező lakókat, illetve az eszközök könnyen bevonhatók az iskolai sport- és
szabadidős foglalkozásokba.
A Völgy-parkban a rekreációs terek (játszótér) továbbépítéseként a tervek szerint telepítésre
kerülnének a KolorCity imázsba illeszkedő egyedi megjelenésű (pl. puzzle, kanapé formájú, vagy
óriáskövet mintázó) padok, illetve a parkban minden korosztály számára a biztonságos közlekedést
lehetővé tevő lépcsők melletti korlátok. Továbbá három, a városközpontban lévő Völgy-park közeli
szökőkutat korszerűsítünk, hogy a KolorCity elvekbe illeszkedve változatos dinamikával és
színekkel játékos élményt nyújtsanak.
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Műszaki leírás
Utcabútor
Kerti pad 1. típus
Fa ülőfelületű kerti pad, telifa eljárással kezelt borovi fenyőből, melynek hossza 4000 mm,
szélessége 1020 mm, 6 db lécből készítve. A pad közepén teljes hosszban háttámla kerül
elhelyezésre ugyanezen anyagból készítve, mely háttámla kúp alakú (nem túl hegyes, inkább
csak lekerekített a felső része). A faanyag gombaölő kezelése után lazúr festést kap, a
megrendelő által meghatározott színben. 4 db 6 mm vastagságú fordított trapéz formájú
horganyzott, porszórt (a megrendelő által meghatározott szín) fémlemez a láb, melynek 3
oldala ívesen kialakított, az ülőfelületet tartó oldal egyenes vonalú. Lábak távolsága 1200 mm.
Az ülőfelület felső szintje 445 mm, a háttámla teteje 713 mm. A háttámla nem fekszik az
ülőfelületre, a láb anyagával megegyező tartó szerkezet tartja, mely a középső két léc között
kerül rögzítésre a lábhoz.
a lecezéshez használt faléc vastagsága: 50 mm
rögzítés módja: dűbelezéssel
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Kerti pad 2. típus
Fa ülőfelületű kerti pad, telifa eljárással kezelt borovi fenyőből, melynek hossza 4000 mm,
szélessége 1020 mm, 7 db lécből készítve. A padon 1600 mm hosszban háttámla kerül
elhelyezésre ugyanezen anyagból készítve asszimmetrikus módon, mely háttámla kúp alakú
(nem túl hegyes, inkább csak lekerekített a felső része). A faanyag gombaölő kezelése után
lazúr festést kap, a megrendelő által meghatározott színben. 4 db 6 mm vastagságú fordított
trapéz formájú horganyzott, porszórt (a megrendelő által meghatározott szín) fém lemez a láb,
melynek 3 oldala ívesen kialakított, az ülőfelületet tartó oldal egyenes vonalú. Lábak távolsága
1200 mm. Az ülőfelület felső szintje 445 mm, a háttámla teteje 713 mm. A háttámla nem
fekszik az ülőfelületre, a láb anyagával megegyező tartó szerkezet tartja, mely a középső két
léc között kerül rögzítésre a lábhoz.
a lecezéshez használt faléc vastagsága: 50 mm
rögzítés módja: dűbelezéssel
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Kerti pad 3. típus
Puzzle típusú, amorf formájú, íves kerti pad, mely több egymáshoz illeszthető, ívesen
kialakított fa ülőfelületű kerti pad, 3 db kinyúlással az amorf formából adódóan. Befoglaló
méret 1765*1928 mm, 4 db fém lábbal. Az ülőfelület magassági szintje 440 mm. A fa felület
telifa eljárással kezelt, lazúrral festett felülettel rendelkezik (a színt a megrendelő határozza
meg). A fém felület horganyzott, porszórással festett (a színt a megrendelő határozza meg). A
láb anyaga: S235 JR mh acéllemez.
a lecezéshez használt faléc vastagsága: 45 mm
rögzítés módja: dűbelezéssel
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Kerti pad 4. típus
Virágtartóval kombinált egyedi megjelenésű és formavilágú kerti pad. A virágtartó fala 4 mm
vastag horganyzott, porszórt (a színt a megrendelő határozza meg) lemezből hajlított formájú
(a mellékelt fotó szerinti formavilág alapján), a lemezből ívhegesztéssel kerül kialakításra.
Lemezfalra elhelyezett, kb. 1/3-ad kerületben fa ülőfelület 40 mm vastag telifa eljárással
kezelt, lazúrral festett (a színt a megrendelő határozza meg) borovi fenyőből, ez csavarozással
kerül rögzítésre a teknő oldalfalához. Virágtartó magassága 400-500 mm között, az ülőfelület
felső szintje 400-450 mm magasságban szükséges kialakítani.
a fa ülőfelülethez használt fa vastagsága: 40 mm
rögzítés módja: dűbelezéssel
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Kerti pad 5. típus
Puzzle típusú, amorf formájú, íves kerti pad, mely több egymáshoz illeszthető gránit
ülőfelületű, fém lábbal rendelkező padból áll, így képezve egy egységet. Befoglaló méret
2135*2090 mm. Az ülőfelület magassági szintje 423 mm. Láb magassága 283 mm, anyaga
horganyzott porszórt kör keresztmetszetű, 80-100 mm átmérőjű (színt a megrendelő
határozza meg).
gránit vastagsága: 140 mm
rögzítés módja: 220 mm mélyen lefúrva a talajba, 20 mm átmérőjű horganyzott acéllal
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Kerti pad 6. típus
Gránitból kavics formára csiszolt dekoratív egyedi utcabútor, melynek nem teljes kerületén,
csak kb. az 1/3 részén, egzotikus fából ülőpad kerül rögzítésre (a faanyag színét a megrendelő
határozza meg). A gránit magassága kb. 740 mm, az ülőfelület felső szintje 470 mm. Az egyedi
utcabútor befoglaló mérete 2500*2600 mm. Az ülőpad rögzítésre a gránithoz L alakú
horganyzott acél lemezzel 5 ponton, alulról csavarozva.
rögzítés módja: acél talpon áll (210 mm magas), melyet nem szükséges rögzíteni
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Korlát
A Völgy-park rámpáinak és tereplépcsőinek korlátokkal való ellátása az esélyegyenlőségi és a biztonsági
szempontokat figyelembe véve kb. 120 fm hosszon. Két rámpa és öt lépcső mellé telepítve annak
érdekében, hogy a rekreációs és pihenőpark biztonságosan megközelíthető legyen.
A korlát szelvény 10 mm vastag, 80 mm széles melegen hengerelt laposacél, anyagminőség: légköri
korrózió álló acél.
- kapaszkodó: borovi fenyő vagy bükkfa, telifa eljárással kezelve, profil gombafejű, szelvény
méret 100*60 mm horonymart, mely a fém profilba besüllyed, festék típus és szín később
kerül meghatározásra a Megrendelő által
- korlát magasság: 1,1 m
- fém szerkezet tűzihorganyzott, porszórt, antracit vagy fekete színben
- rögzítés: tartóoszlop betonozva 80-100 cm mélyen, 30 cm átmérőjű betonba
Minta:

KERTalkotók Kft.
1146 Budapest, Thököly út 151/b 1/1.
Tel.: +36-30/928-34-59
E-mail: dobos.sara@gmail.com

Játszóeszközök
Boltíves játék
Interaktív táncos és játszó boltív, amely egy hangos instrukciókkal működő játék. A játékok mozgással
valósulnak meg. A boltív tetején egy mozgásérzékelő kamera található, ami figyeli a
gyerekek/játékosok mozgását az alatta elhelyezkedő játéktéren, ahol 1-9 között szerepelnek a számok
különböző színnel és keretben.
Specifikáció:
Boltív:





méretei: 5 x 0,94 x 3,8 m (H x Sz x M)
Váz anyaga: Fém RAL 9006, műanyag burkolat vandálbiztos kivitelben
Külső borítás anyaga: vandálbiztos poliészter RAL 2000
Belső borítás anyaga: rozsdamentes acél porszórt RAL 9006

Játéktér:
 mérete: 4,5*4,5 m
 alépítmény: zúzottkő 0-18 mm 10 cm vastagság, CKT beton 10 cm vastagságban, kerti beton
szegély antracit színben, 3 cm vastag öntött gumiburkolattal színes kivitelben meghatározott
mintával
Egyéb:
















Áramellátás: bemenet 230 V, kimenet 12 V DC
Energia használat működés közben 60 W
Készenléti állapotban 20 W
Kikapcsolva 12 W
Fényforrással +42W
Internetkapcsolat kiépítése: a játékban mobil internetvételi lehetőség kialakítása
Távvezérelhető (minimum be- és kikapcsoló időzítő, hangerő, játék- és nyelvi beállítások) –
magyar nyelv feltétel – online felületen jelszóval elérhető vezérlés
Online statisztikák lekérdezési lehetőségének biztosítása (élő kapcsolat)
EN 1176 szerinti tanúsítás
Mindenki által játszható (minden korosztály, fiúk és lányok, egészségesek és fogyatékkal élők)
Időjárásálló, kültéri és beltéri közösségi telepítésre egyaránt alkalmas
min. 10 játék elvárás
folyamatos új játékok elérhetőségének/frissítésének biztosíthatósága
többszintű, különböző nehézségi fokozatú feladatok elérhetősége
1 db hangszóró beépítése, max. 71 dB erősségű
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Alapjátékok:
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Kiesős játék: zenére kell táncolni (min. 35 zene elérhetősége), amikor abbamarad a
zene, mozdulatlanná kell válni, amíg újra elindul a zene, aki megmozdul, kiesik
Táncverseny: egyik csapat a zöld számokon áll, a másik a kék számokon, a zene alatt
táncolni kell egy adott ideig. Amelyik csapat változatosabban táncol (ezt a boltívbe
épített kamera figyeli), azt hirdeti ki győztesnek. Több zeneszám elérhetősége feltétel.
Reakció verseny: minél gyorsabban a hallott számra kell ugrani, a feladat folyamatosan
gyorsul.
Állat keresés: az egyes számok állati hangokat jelölnek, meg kell találni a játék által
elhangzott állat hangját, és oda állni. Az állatok folyamatosan változtatják a helyüket.
Szabadtéri matek: elhangzik egy matek feladat, és a megfelelő számra kell állni. A játék
egyre gyorsabb.
Kommandó: csapatban kell játszani. El kell végezni minél gyorsabban az elhangzott
feladatot (pl. állj a páros számokra, a zöld számokra, le a pályáról, a boltív alá, stb…).
Játék az idővel: Futva körbe kell szaladni a kijelölt útvonalon, a boltív alól kell indulni,
és oda kell visszaérkezni. Rögzítésre kerül az idő.
Kódfejtő: az elhangzott kódot kell bejárni a számokra lépve, háromjegyű szám az alap
feladat, és ez növekszik a szintek feljebb lépésével.
Táncolás: 1 perc alatt kell megmutatni a legjobb táncmozdulatokat.
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Labdarúgó fal
Egy interaktív labdarúgó fal, ami olyan ütésérzékeny paneleket tartalmaz, melyek mérik a labda
becsapódását, és reagálnak arra. A játékosoknak élénk színű LED-lámpák és hangszórók adnak
visszajelzést teljesítményükről, és bíztatják őket.
Specifikáció:
 Méretek: 3,25 x 0,5 x 2,2 m (H x Sz x M)
 Alapkivitel: acél RAL 2000 és 9006
Játéktér:
 mérete: 6*6 m
 alépítmény: zúzottkő 0-18 mm 10 cm vastagság, CKT beton 10 cm vastagságban, kerti beton
szegély antracit színben, 3 cm vastag öntött gumiburkolattal színes kivitelben meghatározott
mintával
Egyéb:
 Interaktív panelek: 16 db polikarbonát panel vandálbiztos kivitelben
 Internetkapcsolat kiépítése: a játékban mobil internetvételi lehetőség kialakítása
 Távvezérelhető (minimum be- és kikapcsoló időzítő, hangerő, játék- és nyelvi beállítások) –
magyar nyelv feltétel - online felületen jelszóval elérhető vezérlés
 Online statisztikák lekérdezési lehetőségének biztosítása (élő kapcsolat)
 Áramellátás: bemenet 230 V, kimenet 12 V DC
 Energia használat működés közben 52-167 W.
 Készenléti állapotban 36 W
 Kikapcsolva 12 W
 EN 1176 és EN 15312 szerinti tanúsítás
 Mindenki által játszható (minden korosztály, fiúk és lányok, egészségesek és fogyatékkal élők)
 Időjárásálló, kültéri és beltéri közösségi telepítésre egyaránt alkalmas
 min. 10 játék elvárás
 folyamatos új játékok elérhetőségének/frissítésének biztosíthatósága
 többszintű nehézségi fokozatú feladatok elérhetősége
 1 db hangszóró beépítése, max. 70 dB erősségű
 Sebesség radar beépítése, amely méri a becsapódás sebességét
Alapjátékok:
o
o
o

o
o

Játékfal átváltoztatása a saját színre: színt kell választani, és 2 perc alatt az ellenfél
színét a saját színre kell változtatni.
Időre történő játék: El kell találni az összes panelt, mielőtt elfogy az idő. Magasabb
szinteken egyre gyorsul a játék.
Forma játék: Ki kell lőni a felvillanó paneleket. Találat esetén kirajzol egy formát, mely
forma egyre komplikáltabb lesz a magasabb szinteken. Lehet nehezíteni, ha egyre
messzebbről játszák.
Pontosság-játékpanelek eltalálása: El kell találni az összes panelt, de csak egyszer, mert
második találatra újra indul a játék.
Fejlesztő játék: Egymás lövéseit kell utánozni, ugyanoda kell rúgni.
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o Pontosság: A panelen megjelenő célpontot kell eltalálni.
o Pontosság saját színnel: A játék elején színt kell választani, abban a színben jelenik meg
a célpont a panelen, amit el kell találni.
o Lövőerő mérés: Méri a rúgás sebességét km/h-ban.
o Gyorsaság-pontosság: El kell találni a célpontot, mielőtt körben elfogy a fény. A fény
egyre gyorsabban fogy el. Pontot érnek az időben bevitt találatok. A duplán színezett
panelek bónusz pontot érnek.
o Büntető rúgások: Büntetőket kell rúgni válogatva a lövőt és a kapust.
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Sportpálya (4 interaktív kapu palánkkal együtt, ~12m x ~12 m)
Interaktív, többfunkciós sportpálya. Kifejezetten kültéri közösségi terekhez, csoportjátékhoz. Egy 12 x
12 méteres pályából és négy interaktív kapuból áll. A kapuk össze vannak kapcsolva, és egy központi
játékkonzolról vezérelhetők.
Specifikáció:
 Interaktív kapuk (4 db) méretei: 1,65 x 0,3 x 0,8 m (H x Sz x M)
 Palánk méretei: 12m x 12m x 0,80 m (H x Sz x M)
 Interaktív kapuk alapkivitele: beton foglalat, acél elemek RAL 2000 és 9005
 Palánk anyaga: acél RAL 2000 és 9005
 Palánk panelek: HPL RAL 0509 szín
 Interaktív panelek: 4 db polikarbonát panel vandálbiztos kivitelben
Játéktér:
 mérete: 12*12 m, a négy sarkot 1 m-es sugárral le kell vágni
 alépítmény: zúzottkő 0-18 mm 10 cm vastagság, CKT beton 10 cm vastagságban, kerti beton
szegély antracit színben, 3+3 cm vastag öntött gumiburkolattal 4 színben osztottan (ld. fotó)
Egyéb:












Áramellátás: bemenet 230 V, kimenet 12 V DC
Internetkapcsolat kiépítése: a játékban mobil internetvételi lehetőség kialakítása
Online statisztikák lekérdezési lehetőségének biztosítása (élő kapcsolat)
Távvezérelhető (minimum be- és kikapcsoló időzítő, hangerő, játék- és nyelvi beállítások) –
magyar nyelv feltétel - online felületen jelszóval elérhető vezérlés
EN 1176 és EN 15312 szerinti tanúsítás
Mindenki által játszható
Időjárásálló, kültéri és beltéri közösségi telepítésre egyaránt alkalmas
min. 5 játék elvárás
folyamatos új játékok elérhetőségének/frissítésének biztosíthatósága
többszintű, különböző nehézségi fokozatú feladatok elérhetősége
4 db hangszóró beépítése, mindegyik kapuba 1-1 db, max. 70 dB erősségű

Alapjátékok:
o
o

o
o

o

4 élet játék: A játék elején minden kapu mind a 4 sarka világít. Ha a játékos gólt rúg az
ellenfél kapujába, kialszik egy fény. Az nyer, akinek nem alszik ki a fény a sarkokban.
Védés-támadás: Mindenki védi a saját kapuját, közben támadja ez ellenfél kapuját. Gól
esetén halványul a fény a kapu körül, melyet le lehet állítani, ha megérintjük a kaput
labdával, kézzel, ütővel, lábbal. Kiesik, akinek a kapuján a fény kialszik.
Foci: Gólt kell rúgni az ellenfélnek, a sajátot védeni. Ha valaki gólt rúg, az a kapus, aki
beengedte, kiesik, helyére új játékos jön.
Saját színre kell váltani az ellenfelek kapuját: Az ellenfél kapujának színét a saját színre
kell változtatni. 2 perc alatt rendelkezésre álló idő alatt az nyer, akinek több saját színű
kapuja van.
Színváltós kapuk játéka: 4 csapat játszik egymással. A saját színű kapuját kell
mindenkinek eltalálni. 30 másodpercenként változtatják a kapuk színeket.
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o Kieső játék: 4 csapat játszik, mindenkinek 2 pontja van. Ha a kapujukat eltalálják,
veszítenek 1 pontot. Ha kétszer eltalálják az egyik csapat kapuját, kiesnek, másik
csapat jön be a helyére.

KERTalkotók Kft.
1146 Budapest, Thököly út 151/b 1/1.
Tel.: +36-30/928-34-59
E-mail: dobos.sara@gmail.com
Foglalkoztató pálya
Interaktív foglalkoztató pálya, ami hét interaktív oszlopból áll. Az oszlopokon körkörös érintőképernyő
található élénk színű LED-lámpákkal és egy hangszórórendszerrel. Első sorban izgalmas és mókás
játszóeszköz, ami nagy fizikai kihívás elé állítja a gyermekeket és felnőtteket egyaránt, ugyanakkor a
játszva tanulás eszköze is. A szórakoztatás és a fizikai feladatok közötti kiegyensúlyozott arányt a mókás
és sportos játékok teremtik meg.
Specifikáció:
 7 db 360 fokban elhelyezett érintés érzékelős, színes kijelzős oszlop
 biztonsági zóna: Ø 9,7 m
 Oszlopok méretei: 0,33 x 0,33 x 1,15 m (H x Sz x M)
 Oszlop váza: acél RAL 2000 és 9006
 Oszlop burkolat: vandálbiztos MDPE RAL 2000
Játéktér:
 méretei: Ø 8,0 x 1,1 m (Á x M)
 alépítmény: zúzottkő 0-18 mm 10 cm vastagság, CKT beton 10 cm vastagságban, kerti beton
szegély antracit színben, 3 cm vastag öntött gumiburkolattal 2 színben
Egyéb:















Internetkapcsolat kiépítése: a játékban mobil internetvételi lehetőség kialakítása
Áramellátás: bemenet 230 V, kimenet 12 V DC
Energia használat működés közben 250W.
Készenléti állapotban 50W
Kikapcsolva 10W
Távvezérelhető (minimum be- és kikapcsoló időzítő, hangerő, játék- és nyelvi beállítások) –
magyar nyelv feltétel - online felületen jelszóval elérhető vezérlés
Online statisztikák lekérdezési lehetőségének biztosítása (élő kapcsolat)
EN 1176 szerinti tanúsítás
Mindenki által játszható
Időjárásálló, kültéri és beltéri közösségi telepítésre egyaránt alkalmas
min. 7 játék elvárás
folyamatos új játékok elérhetőségének/frissítésének biztosíthatósága
többszintű, különböző nehézségi fokozatú feladatok elérhetősége
7 db hangszóró beépítése, mindegyik oszlopba 1-1 db, max. 70 dB erősségű

Alapjátékok :
o

o

o
o

Oszlop színének átváltoztatása a saját színre, forgással: színt kell választani, hozzáérve
eltekerni körben addig, amíg teljes át nem változik a választott színünkre. Az nyer, aki
a legtöbb oszlopot átváltoztatta a saját színére.
Minél több saját szín megérintése: két szín játszik egymással, érintéssel saját színre kell
változtatni, így megszerezni az oszlopot. Az nyer, aki a legtöbb oszlopot szerzi meg,
vagy először megszerzi mind a 6 oszlopot.
Oszlopok kijelzőjén a színek érintéssel történő átváltoztatása saját színedre
Memória játék: színeket és formákat kell párosítani. Az összetartozó párok különböző
oszlopokon vannak, meg kell találni a párt. Többszintű feladatok vannak.
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o Fogócska: minden játékos (6) választ egy színt, mindig azt kell megérintenie minél
gyorsabban, az idő egyre csökken. Aki nem ér oda időben az oszlopához, kiesik, de az
nyer, aki a legtöbbször érinti meg a saját színű oszlopát.
o Matematika: matematikai feladatok jelennek meg az oszlopokon, a helyes választ
nyilakkal kell megjeleníteni az oszlopon, több szintű feladatok vannak.
o ABC: sorba kell rakni az abc betűit, az nyer, aki a leggyorsabb. Ha elütés van, újra indul
az elejéről az ABC.
o Gyorsasági verseny párokban: két versenyző játszik, a leggyorsabban meg kell érinteni
a legközelebbi saját színű oszlopot, de közben a színek ugrálnak az oszlop belsejéről a
külsejére. 2 körös a verseny.
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MUNKAVÉDELMI, BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI
TERVFEJEZET
A figyelembe vett munkavédelmi előírások
 A munkavédelemről szóló módosított 1993. évi XCIII. sz. törvény (Mvt.)
 Az építési munkahelyeken és az építési munkafolyamatok során megvalósítandó minimális
munkavédelmi követelményekről szóló módosított 4/2002.(II.28) SzCsM-EüM együttes
rendelet
 MSZ 6292:2009 szabvány
 MSZ 6292 szabvány a Gázpalackok kezeléséről, tárolásáról és szállításáról,
 Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ),
 Emelőgép Biztonsági Szabályzat (EBSZ),
 a 2012.évi CLVII törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. törvényben,
 a 312/2012.( XI.8) Kormány rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki
vezetői szakma gyakorlásról, részletes szabályairól,
 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 12/2006.(III.23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók
védelméről. 12/2006. (III.23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett
munkavállalók védelméről.
Általános alapelvek
A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben közreműködők
feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működni.
A munka megkezdése előtt minden esetben meg kell győződni arról, hogy biztosítottak-e a
balesetmentes munka feltételei, illetve a munkahely megfelel-e a vonatkozó előírásoknak.
A munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, telepítése, továbbá a munka megszervezése során az
ergonómiai követelményeket is figyelembe kell venni.
Kisgépeket, berendezéseket csak erre kioktatott dolgozók használhatnak, illetve kezelhetnek. A
szerszámokat, gépeket a napi munka befejezésével gondosan meg kell tisztítani.
Az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a közreműködő tervezőnek,
építtetőnek figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott
előírásokat.
A kivitelezési munkák irányítására az Étv. 40. § (2) bekezdése szerinti felelős műszaki vezetőt kell
kijelölni!
A felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén a kivitelezőnek gondoskodnia kell a
helyettesítésről!
A fővállalkozó felelős műszaki vezetője felel a kivitelezés szakszerűségéért, az alvállalkozók
tevékenységének összehangolásáért.
Minden rendkívüli körülmény esetén a tervezőt értesíteni kell.

KERTalkotók Kft.
1146 Budapest, Thököly út 151/b 1/1.
Tel.: +36-30/928-34-59
E-mail: dobos.sara@gmail.com
A munkaterületen biztosítandó minimális követelmények
 a munkát csak az erre a feladatra megbízott személy felügyelet alatt lehet végezni
 a munkaterületen rendet és tisztaságot kell tartani;
 az építési technológiát, a betartandó előírásokat a dolgozókkal ismertetni kell, felhívva
figyelmüket az adódható kockázatokra,
 az építési munkáknál a szükséges egyéni védelemről gondoskodni kell (fejvédelem,
szemvédelem, kéz és lábvédelem légutak védelme)
 a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét;
 meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat;
 a felhasználásra vagy bontásra kerülő veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási
eredetű rákkeltő anyagok egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat
meg kell határozni;
 gondoskodni kell:
 a szükséges karbantartásról,
 az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről,
 a munkaeszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről,
 a meghibásodások elhárításáról,
 a különböző anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani,
 biztosítani kell a tárolt anyagok szabályos tárolását, különös tekintettel a veszélyes anyagokra
és készítményekre,
 meg kell határozni a keletkező veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok
kezelési és eltávolítási szabályait.
 Megfelelő egyéni védelemről kell gondoskodni a kockázat felmérésben
 A hulladék átadást dokumentáltan, a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell végezni.
A kivitelező munkáltató feladatai
Az elvégzett szakmunkák eredményeként létesült berendezések rendeltetésszerű és biztonságos
használhatóságáért felelősséget visel.
Ezen kívül:
 köteles az Mvt.-ben meghatározottak alapján az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartani,
 az építési munkaterületen köteles megvalósítani a minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményekre vonatkozó rendelkezéseket; így
 a munkahelyek kialakítása
 az energia elosztó rendszerek telepítése
 menekülési utak és vészkijáratok kialakítása
 az esetleges keletkező tűz jelzése és leküzdése
 a munkahelyek szellőztetése
 a veszélyes körülmények közötti munkavégzés
 a munkahelyek klimatikus tényezőire
 a munkaterületek természetes és mesterséges megvilágítása
 a rakodóterületek kialakítása
 a munkahelyi elsősegélynyújtás
 az egészségügyi és tisztálkodási lehetőségek
 a pihenő, melegedő, ill. tartózkodó helyiségek
 az építési munkahelyeken biztosítandó kollektív és egyéni védőeszközök biztosítása
vonatkozásában.
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A kivitelező köteles
 a szükséges utasítást és tájékoztatást munkavállalói részére a kellő időben megadni,
 rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelőek-e, és a dolgozók
betartják-e a szükséges előírásokat,
 a megfelelő munkaeszközöket biztosítani,
 biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használatát, kielégítő higiénés állapotát,
 teljes felelősséggel mindent megtenni a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme
érdekében,
 Az építési munkahelyen a természetes személy, munkáltató, aki maga is végez építési munkát
vagy bontási munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, továbbá
figyelembe venni a koordinátor javaslatait.
 A felelős műszaki vezető felel az elvégzett munkálatok szakszerűségéért.
A kivitelezés során fokozott veszélyt jelentő munkák
 amelyek a talajmegcsúszás következtében betemetéssel, magas helyről leeséssel
veszélyeztetik a munkavállalót
 veszélyes anyagokkal, készítményekkel járó munkák,
 egyéb jogszabályban a munkavállalókat meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági
vizsgálatokra kötelező munkakörben történő foglalkoztatás
 foglalkozási sugárterhelés veszélyeivel járó munkák
 magas feszültségű vezetékek közelében végzett munkák
 vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával
járó munkaterületen végzett munkák
 árokban, alagútban végzett munka, föld alatti munka
 robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka
 nehéz, előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munkák.
Az építési folyamatok során megvalósítandó követelmények
Munkahelyek kialakítása
 Az építési munkahelyeket az építési munka sajátosságaival, a változó körülményeknek, az
időjárási követelményeknek és a szakmai elvárásoknak, valamint az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósulásának megfelelően kell
kialakítani.
 Az anyagokat, berendezéseket biztonságos módon stabilizálni kell mozgás vagy elmozdulás
ellen.
 Az építményeket és azok részeit, az állványokat, feljárókat, munkaeszközöket úgy kell
méretezni, felállítani, kialakítani, hogy a fellépő terhelés elviselésére, ill. átadására alkalmasak
legyenek.
 Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk után szabad megterhelni.
 Az építési munkagödrök, árkok falait a talajállékonyság figyelembe vételével úgy kell
kitámasztani, rézsűzni, vagy más megoldással biztosítani, hogy állékonyságukat biztosan
megőrizzék.
 A segédszerkezetek, állványok, ill. árkok és munkagödrök állékonyságát, teherbíró képességét
rendszeresen ellenőrizni kell.
 A nem megfelelően stabil felületek megközelítése csak megfelelő, biztonságos eszközök,
felszerelések igénybevételével megengedett.
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Energia elosztó berendezések
 A villamos szerelvényeket úgy kell telepíteni, hogy azok ne jelentsenek tűz- vagy
robbanásveszélyt.
 Villamos berendezéseket a hatályos MSZ 2364-704:2002 szabvány előírásai szerint kell
létesíteni.
 A munkaterületen foglalkoztatott munkavállalókat védeni kell a közvetett vagy közvetlen
áramütéstől.
 Az építési munkaterületen a villamos csatlakozó vezetékeket a mechanikai sérülés ellen védeni
kell.
 A villamos csatlakozó aljzatokat és az állandóra bekötött kézi villamos készülékeket 32 A
névleges áramig legfeljebb 30 mA névleges kioldó hibaáramú áram-védő kapcsolóval vagy az
áramkörök villamos elválasztásával (elválasztó transzformátor) kell védeni,
 Minden bejövő és minden elosztó tápellátási egységet el kell látni a bejövő táplálás
leválasztására és lekapcsolására szolgáló eszközzel,
 Minden olyan villamos fogyasztókészülék tápforrását vészkapcsolóval kell ellátni, amelynél
szükség lehet az összes aktív vezető lekapcsolására a veszély elhárítása céljából.
Tűz jelzése és leküzdése
 A munkahely és a munkavégzés jellegétől függően megfelelő számú tűzoltó- készüléket kell
elhelyezni.
 Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek, berendezések rendszeres ellenőrzéséről.
 A készülékeket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhetők legyenek szükség esetén
 A tűzoltó készülékek helyét tartósan jelölni kell.
 A dolgozókat ki kell oktatni a készülékek kezeléséről
Munkavégzés veszélyes körülmények között
 Fizikai és kémiai károsító tényezők keletkezése esetén gondoskodni kell a biztonságos
munkafeltételek megteremtéséről.
 Szélsőséges klimatikus tényezők előfordulása esetén pihenőidőt kell beiktatni, védőitalt kell
biztosítani a vonatkozó előírások szerint. (tea vagy szénsavas víz az időszaktól, időjárástól
függően)
 A munkahelyen az esetleges veszély jellegének és a foglalkoztatott létszámnak megfelelő jelző
és riasztó berendezést kell biztosítani.
 Ahol be vagy leesési kockázat van, elkerítéssel, leválasztással, lefedéssel, vagy más alkalmas
módon védekezni kell.
 Biztonsági és egészségvédelmi jelzésekkel kell felhívni a figyelmet a munkavállalók és a
munkavégzés hatókörében tartózkodók figyelmét a kockázati tényezőkre,

Munkahelyek megvilágítása
 Minden munkahelyen megfelelő természetes és mesterséges megvilágításról kell gondoskodni
az előírt megvilágítási erősségben.
 A világító berendezéseket a vonatkozó előírások szerint kell telepíteni.
 Megfelelő szükségvilágítást kell készíteni a mesterséges világítás kimaradása esetére.
Közlekedő utak, területek
 A jármű és személyforgalom figyelembe vételével kell kialakítani szükség esetén.
 Biztonságos szintkülönbség áthidalókat kell építeni.
 Megfelelő egyenességről, botlásmentességről gondoskodni kell.
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 Anyagtárolás a közlekedési útvonalon tilos!
 Megfelelő védőtávolságot kell tartani a jármű- és a gyalogos forgalom között.
 A veszélyes munkaterületeket el kell keríteni, a beltéri jogosultságot szabályozni kell.
Elsősegélynyújtás
 A külön előírás szerinti szakképzett személyt folyamatosan biztosítani kell.
 50 fő foglalkoztatott létszám felett elsősegélynyújtó helyiséget kell kialakítani!
 Az elsősegélynyújtó helyet fel kell szerelni a szükséges eszközökkel, azt meg kell jelölni.
 A mentőszolgálat címét, telefonszámát, a képzett elsősegélynyújtó nevét elérhető helyen,
feltűnően jelölni kell.
Tisztálkodó és mellékhelyiségek
 A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani, ha nem várható el, hogy máshol
öltözzenek
 Az öltözők könnyen megközelíthetők, ülőhellyel felszereltek legyenek, megfelelő méretűek
legyenek. (minimális alapterület 6 m)
 10 fő foglalkoztatott létszám alatt közös férfi-női öltöző is kialakítható.
 Szükség, ill. előírás szerint mosdóhelyiséget, zuhanyozó helyiséget kell kialakítani.
 Legalább egy db belülről zárható illemhelyet kell biztosítani.
Pihenők, tartózkodók
 A munkavállalók száma figyelembe vételével könnyen elérhető pihenő, ill. tartózkodó helyet
kell biztosítani.
 Legalább 2,2 m2 alapterületű nyitható ablakkal ellátott helyiséget kell biztosítani pihenőként,
téli időszakban fűthetően.
 Gondoskodni kell a nemdohányzók védelméről.
Egyéb rendelkezések
 Az építési hely környezetét, határát ki kell jelölni, jelzőtáblákkal ellátni.
 A munkaterületen foglalkoztatott munkavállalók részére megfelelő mennyiségű ivóvizet kell
biztosítania.
 Gondoskodni kell olyan megfelelően kialakított zárt térről, amelyben a munkavállalók az
időjárás hatásától védetten, higiénikus körülmények között étkezhetnek (pl. lakókonténer)
 Az időjárástól védett étkező helyiséget kell biztosítani, megfelelő ételmelegítő lehetőséggel.
 Az építési munkahelyen fejvédő sisak használata kötelező! Kivéve a belső munkahelyen végzett
irodai és szakipari munkákat.
 A magasból történő leesés elleni védelmet műszaki megoldással, (pl.: állvány) vagy egyéni
védőeszköz biztosításával kell megoldani (munkaöv, biztonsági hevederzet)
 Zuhanás elleni egyéni védőeszköz rögzítésére megfelelő teherhordó szerkezetet kell kijelölni.
 A zuhanás ellen védő egyéni védőeszközöket időszakosan vizsgálni kell a szabvány szerint
 Az egyéb egészségkárosító hatások ellen a munkavállalók részére megfelelő védőlábbelit,
védőruhát, (pl.: hideg ellen) védőkesztyűt kell biztosítani!
Szak és szerelőipari munkák
 Az építkezés során új építési feladatok, mélyépítés történik majd.
 A foglalkoztatott munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, melynek ellátására
egészségileg alkalmas, és rendelkezik a szükséges szakirányú képzettséggel, megfelelő
ismeretekkel, készséggel és jártassággal.
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 A munkafolyamatok biztonságos végzéséhez megfelelő számú és szakképzettségű személyt
kell foglalkoztatni.
 A biztonságos munkavégzéshez minden vonatkozó előírást be kell tartani, a teljesség igénye
nélkül egy pár kockázatra hívjuk fel a figyelmet: pl.
 Forró ragasztó anyagot tartalmazó edényt csak védőkesztyűben szabad mozgatni.
 Olvasztási munkához az edényt legfeljebb 3/4 részig lehet megtölteni.
 Az olvasztószint mellett tűzoltó felszerelést kell biztosítani.
 Forró bitumennel munkát csak zárt ruházatban szabad végezni.
 Kétágú létrán csak egy munkavállaló tartózkodhat
Építési munkahelyek helyiségeken kívül
 A magasban kialakított munkahelyeket a foglalkoztatott munkavállalói létszám, a maximális
teherbírás és teher-elosztás, valamint a külső hatások figyelembe vételével kell kialakítani. A
munkaállásokat stabilan, biztonságosan rögzítve, az akaratlan elmozdulás ellen biztosított
módon kell kialakítani. A stabilitást és a szilárdságot rendszeresen ellenőrizni kell.
 Az energia elosztó rendszereket, szerelvényeket rendszeresen ellenőrizni kell. A meglévő
szerelvényeket azonosítani kell és jelzőtáblákkal kell ellátni. A csupasz villamos vezetékeket a
munkahely közelében feszültség mentesíteni kell a vonatkozó szabvány szerint A
munkavállalókat a leeső tárgyak ellen kollektív műszaki védelem alkalmazásával kell védeni,
(fedett átjáró) vagy a bejutást a veszélyes területre meg kell akadályozni (elkerítés,
figyelmeztető tábla.).
 A magasból leesést alkalmas állványszerkezettel kell megelőzni.
 Az állványok kialakításánál az MSZ 13010-es szabványsorozat vonatkozó előírásait kell
figyelembe venni az állványfajták függvényében.
 A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot
nyújtó berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. Ha erre nincs mód, leesés ellen védő egyéni
védőeszközt kell biztosítani,
 Az állványnak szilárdnak, elegendően magasnak kell lennie és legalább egy lábdeszkával, egy
középdeszkával és egy korláttal kell rendelkeznie.
 Korlátot kell alkalmazni:
 ha a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t,
 födémek, tetők, mennyezetek, felülvilágítók, azok megnyitásakor, építésekor,
 a 2 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon,
 a földmunkák végzése során 1,25 m mélység fölött
 A 20 o-t meghaladó hajlásszögű tetőn végzett munkák esetén – ha védőkorlátot alkalmaznak
– a védőkorlátot úgy kell méretezni, hogy a védőkorlát megakadályozza a tárgyak és a
személyek lezuhanását
 A meglévő építményen a munka megkezdése előtt meg kell győződni az építmény megfelelő
állékonyságáról.
 A magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel, kollektív védelem
(emelőasztal, védőháló, védőrács, mobil emelőállvány) biztosításával szabad végezni.
Amennyiben ez nem lehetséges, a munkavállalók részére a magasból való lezuhanás ellen védő
egyéni védőeszközt kell biztosítani.
 Az állványokat úgy kell összeállítani, hogy ne mozduljanak el és ne dőljenek össze, a
munkavállalók és tárgyak lezuhanását akadályozzák meg, a leeső tárgyakkal szemben
megfelelő védelmet nyújtsanak.
 Az építési állványokat üzembe kell helyezni és felül kell vizsgálni a vonatkozó szabvány szerint
 Az állványt használatba vétel előtt, rendszeresen, használaton kívül helyezés után, valamint
viharos időjárást követően kell átvizsgálni. A vizsgálat pontos helyét és idejét eredményét
írásban rögzíteni kell.
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 Az állványt használatba venni csak a vizsgálat kedvező eredménye után lehet, a megfelelő
engedély birtokában.
 A vizsgálatnak ki kell terjedni a tervekkel való azonosságra, a vonatkozó előírásoknak való
megfelelősség ellenőrzésére (elsősorban anyagminőségek, keresztmetszeti méretek,
csomópontok kialakítása tekintetében)
 Használatba lévő állványok időszakos vizsgálatánál ellenőrizni kell a az anyagának állapotát.
(korhadás, sérülések)
 Az állványt építő dolgozókat a szükséges speciális ismeretekből ki kell oktatni.
 A létrákat csak minimális használati idő mellett, megfelelően tiszta és karbantartott
állapotban, rendeltetésüknek megfelelően lehet használni. A létrafokok álló helyzetben
vízszintes helyzetben legyenek, a létraszárak szétcsúszásának megakadályozását biztosítani
kell.
 A mobil állványt az akaratlan elmozdulás ellen biztosítani kell.
 Az állványokat szerkezeti vázlat alapján a vonatkozó szabvány előírások szerint kell megépíteni.
 Az állványokat általános szerkezeti dokumentáció alapján kell kialakítani, ha a megépítéshez a
szerkezeti vázlat nem elegendő. Az általános állványtervben meg kell határozni a merevítés,
leeresztés előírásait, valamint az építés és a bontás sorrendjét.
 Talajmechanikai vizsgálatra nagy terhelésű állványok esetében a gyenge talajon építés esetén
van szükség.
 Az állvány teherbírását statikai vizsgálattal igazolni kell.
 Az állványpadozatot 48 mm vastag állványpallóból, szabványos deszkatáblából, vagy ezekkel
egyenértékű fából vagy fémből kell készíteni.
 A járópallók alátámasztását szilárdan, billegés mentesen kell kialakítani.
 Az állványpadozat széle és az építmény súlya között legfeljebb 300 milliméter lehet! Ha ez nem
valósítható meg, a belső oldalt is el kell látni védőkorláttal, vagy egyéni védőeszközt kell
biztosítani a munkavállalók számára.
 Az állványpadozatokat egymás fölött 190 cm távolságra kell megépíteni.
 A korlátdeszkát, középdeszkát és a lábdeszkát állványelemből kell készíteni. A 2 m-nél
magasabb munkaszinteket, átjárókat, feljárókat, lépcsőket védőkorláttal kell ellátni. Hibás,
toldott elemeket beépíteni nem lehet.
 Az András kötésnek legalább 48 mm vastag állványpallót vagy ezzel szerkezetileg egyenértékű
fémanyagú keresztmerevítőt lehet alkalmazni.
 Az állványépítési munkát végzőket a szükséges speciális ismeretekről, a munkavégzésből eredő
kockázatokról és megelőzésükről ki kell oktatni.
 Az építési feljárók és átjárók, a lépcsők egyirányú közlekedés esetén legalább 0,6 m szélesek
legyenek.
 A létrákat csak minimális használati idő mellett, megfelelően tiszta és karbantartott
állapotban, rendeltetésüknek megfelelően lehet használni. A létrafokok álló helyzetben
vízszintes helyzetben legyenek, a létraszárak szétcsúszásának megakadályozását biztosítani
kell. Évente felül kell vizsgálni a létrákat dokumentáltan.
 Az építési munkaterületen csak megfelelő, jól karbantartott és jó állapotban lévő, időszakosan
ellenőrzött és szakképesítéssel rendelkező kezelő által kezelt emelő berendezést
használhatnak.
 Az anyagkitermelő gépek kezelőinek az érvényes jogszabályok szerinti képesítéssel kell
rendelkeznie.
 A helyhez kötött üzemmódú gépeket megfelelő teherbírású, elmozdulás ellen biztosított
alaptestre kell rögzíteni.
 A szabadban telepített gép esetén gondoskodni kell a villámvédelemről, a széllel szembeni
állékonyság és akaratlan elmozdulás elleni védelemről.
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 A földmunkagép üzemeltetése esetén be kell tartani a kezelő szakképesítésére, a gép
kezelésére, a munkaárkok megközelítésére, az irányító igénybevételére vonatkozó előírásokat.
 Anyagkitermelés esetén a dúcolások, személyek leesése elleni védelem, tárgyak lezuhanása
elleni védelem biztosítására a fenti vonatkozó előírásokat kell betartani.
 A földmunkák végzésekor:
 munkagödör esetén 0,25 – 1,25 m mélység között és vonalas létesítmény esetén 0,25
m mélység alatt jelzőkorlátot,
 1,25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot kell létesíteni.
 A munkagödör (munkaárok) széle és a kitermelt földből képzett depónia között
legalább 50 cm széles padkát kell kialakítani. A szakadó lapot csak akkor szabad
megterhelni, ha a dúcolást a többletterhelésből származó teher felvételére méretezték
 Gépi földmunkánál a földmunkagép mozgását a talajviszonyok figyelembe vételével
kell meghatározni.
Minimálisan megvalósítandó egészségvédelmi és biztonsági követelmények a jelen építkezés során
az előbbiekkel együttesen.
 Az építkezési területet úgy kell kialakítani, hogy az építkezési munka sajátosságainak, a szakmai
elvárásoknak megfeleljen, és a biztonságos, egészséges munkavégzés feltételei a teljes
munkavégzés időtartama alatt biztosítva legyenek.
 Az építményeket, segédszerkezeteket, állványokat, feljárókat, a munkaeszközöket úgy kell
felállítani, megtámasztani, aládúcolni, kialakítani, hogy a felléphető terheket elviselje, illetve
át tudja adni veszély helyzet előidézése nélkül.
 Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk után szabad terhelni. A szükséges
kötéseket meg kell vizsgálni.
 Amennyiben szükségessé válik daru alkalmazása, külön előírásokat kell betartani.
 A daruval végzett emelés során a daru hatósugarán belüli munkaterületet az építkezés egyéb
területétől el kell határolni figyelmeztető korláttal,
 Amennyiben az emelési területet kis, vagy nagyfeszültségű vezeték keresztezi, csak villamosan
nem vezető függesztéket szabad alkalmazni és be kell tartani a megközelítési távolságot.
 Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén az emelő illetve
földmunkagépek, illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek
megfelelő biztonsági távolságot kell tartani.
Névleges feszültség
1000 V-ig
1 kV-tól 110 kV-ig
110 kV-tól 220 kV-ig
220 kV-tól 380 kV-ig
ismeretlen feszültség

Biztonsági távolság
1,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
5,0 m

 A feszültség alatt álló vezetékek megérintése, megközelítése akár halálos áramütést is
okozhat. Közép és nagyfeszültségen az un átívelés lehetősége miatt a vezeték megközelítése
is veszélyes lehet.
 Az oszlopokon elhelyezett kisfeszültségű ( 0,4 kV ) csupaszvezeték esetén 1 m, burkolt
vezetéksodrony esetén 0,5 méter, középfeszültség esetén csupasz vezetéksodrony esetén 5
méter, burkolt vezetéksodrony esetén 2,5 m a biztonsági távolság normál biztonság esetén.
 Az anyagkitermelő gépek műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell,
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 Az építkezés egész területe építési területnek nyilvánul, fel kell hívni a figyelmet táblával, hogy
ÉPÍTÉSI TERÜLET, idegeneknek belépni tilos. Fel kell tüntetni piktogramokkal, ábrákkal, hogy
milyen egyéni védőeszköz biztosítása mellett szabad a munkaterületre belépni.
 Aládúcolás, védőkorlát biztosítása feltétlenül szükséges.
 Az emelőgép szabályzat betartására nagy gondot kell a kivitelezőnek fordítani. Villamos
vezeték jelenlétét a területen fel kell tárni, és meg kell vizsgálni, hogy a vezetékek okozta
kockázat jelen van e.
Kivitelezés
A kivitelezési munkák során a közreműködőknek figyelembe kell venni a munkavédelemre vonatkozó
törvényt, rendeleteket, szabványokat. A tervdokumentáció készítésénél a fent felsorolt rendeleteket,
előírásokat figyelembe vettük.
Figyelembe vettük a különböző munkafolyamatok egymás utániságát, az elvégzendő munkák
veszélyeit, kockázatait.
A felelős műszaki vezető és a munkáltató egyetemleges felelőssége a meghatározó. A kivitelezés során
minden vonatkozó jogszabály előírásait be kell tartani, akkor is, ha ezt a munkavédelmi tervfejezet
külön nem említi.
Kazincbarcika, 2017. január
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