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TARTALOMJEGYZÉK:  

1. Általános adatok 

2. Tervezői nyilatkozat, az alapvető követelményeknek való megfelelőségről 

3. A helyszín és a tervezési feladat leírása  

4. Megépület szerkezetek leírása  
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BONTÁSI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 
 

 

1. ÁLTALÁNOS ADATOK 
 

 

BONTÁS HELYE:  8360 KESZTHELY, KÍSÉRLETI U., HRSZ: 2819/5 

 

 
ÉPÍTTETŐ:    KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

     8360 KESZTHELY, FŐ TÉR 1.   

 

 

ÉPÍTÉSZTERVEZŐ:  FEIK ADRIENN OKL. ÉPÍTŐMŰVÉSZ 

     É-02 1518 

 

GYERGÁSZ ZSÓFIA KATALIN OKL. TERVEZŐ ÉPÍTÉSZMÉRNÖK 

     É-02 1477 
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2. TERVEZŐI NYILATKOZAT, AZ ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ 

MEGFELELŐSÉGRŐL 
 

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
Alulírott Feik Adrienn okleveles építőművész (Építész kamarai jogosultsági szám: É-02 1518) és 

Gyergász Zsófia Katalin okleveles tervező építészmérnök (Építész kamarai jogosultsági szám: É-

02 1477) nyilatkozzuk, hogy a Keszthely, Kísérleti utca, hrsz: 2819/5 számon óvoda épület  bontási 

dokumentáció a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, 

különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai és életvédelmi követelményeknek 

megfelelnek.  

A dokumentáció készítésénél a betervezett műszaki megoldások az alapvető 

követelményeknek megfelelnek. Kijelentjük, hogy a dokumentáció megfelel az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvényben meghatározott 

követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelmények, különösen az 50. 

§ (3) bekezdésben foglaltaknak. 

Az építési tevékenységgel érintett építmény azbesztet nem tartalmaz. 

Az igazoló energetikai számítás a bontási dokumentációhoz nem szükséges. 

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű, továbbá az eseti 

előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 

 

Pécs, 2022.02.02. 

 

 

 

……………………………………………………….. 

Feik Adrienn  

Okl. Építőművész- É-02 1518 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 

Gyergász Zsófia Katalin  

Okl. Tervező Építészmérnök- É-02 1477 
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3. A HELYSZÍN ÉS A TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA 
 

A BEÉPÍTÉS JELLEMZŐI (ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV ALAPJÁN): 

- beépítési övezet: Vt-1, településközponti vegyes terület 

- telekméret: 4221 m2 

 

- beépítési mód: szabadon álló 

 

- beépíthetőség: =< 50% 

- bruttó beépített alapterület: 1274,85 m2 (30,20%) 

 

- a kialakítandó zöldfelület: >= 30% 

- zöldfelület nagysága: 2388,68 m2, (56,59%) 

- legnagyobb burkolt felülete: 20% 

 

- építménymagasság: =< 9,50 m 

- tervezett építménymagasság: 5,13 m 

 

 

2022. januárjában kaptunk megbízást Keszthely Város Önkormányzatától a Kísérleti utcai 

óvoda épület bontási terveinek elkészítésére.  

 

ELŐZMÉNYEK: Az épület egy meglévő óvodai épületszárnyból és egy hozzáépített új, 

könnyűszerkezetes épületrészből áll. Az épület kivitelezése 2020. májusban kezdődött, a 

meglévő épület átalakításával, felújításával és az új épületrészek építésével. A kivitelező 

vállalkozó a munkaterületről levonult 2020. végén, a kivitelezés nem befejezett, kb. 75%-

os.  

2021. augusztusban Szakértői vélemény készült az épület műszaki állapotáról, mely 

részletezi az elkészült munkák és az épület minőségét illetve leírást ad az épület 

bontásának szükségességéről: 

„A kivitelezett állapot számos szakmai hibát tartalmaz, amelyek bontásokkal javíthatók. 

A legnagyobb károkat a 8 hónapos időtartam alatti csapadék terhelésből származó 

leázások okozták..” 

 

A Szakértői vélemény és az Önkormányzat megbízása alapján a bontási 

tervdokumentáció a teljes új épületrész bontására és a meglévő épület részrészleges 
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bontására (tetőszerkezet és oromfali részek, homlokzati hőszigetelés, lábazati vízszigetelés 

az elkészült helyeken, belső gipszkarton válaszfalak, belső fal és padlóburkolatok, 

kenhető vízszigetelés az elkészült helyeken, álmennyezet, beépített nyílászáró, külső 

oszlopok, külső teraszok betonaljzata) terjed ki. 

 

AZ ÉPÜLET ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA: Az épületegyüttes földszintes, magas-, és lapostetős 

kialakítással. A meglévő épület főfalai téglaszerkezetűek, az új épület szerkezete 

acélvázas, könnyűszerkezetes kialakítású OSB és gipszkarton burkolatokkal (kiviteli terv 

szerint Horizont vázrendszer) A meglévő épület eredetileg lapostetős (a felújítás során 

acélszerkezetű félnyeregtető készült), az új épületrész lapostetős és födém nélküli 

félnyeregtetős kialakítású. 

A meglévő épületrészben csoportszobák és hozzá tartozó gyermek öltözők, mosdó 

helyiségek, ezen kívül nevelői részleg (nevelői szoba, öltöző, zuhanyzó) és a konyhai 

helyiségek lettek kialakítva.  

Az új épületrészben a bejáratokhoz tartozó előterek, aula és további csoportszobák 

helyiségei lettek tervezve. A csoportszobákhoz öltöző, mosdó helyiségek illetve az 

aulából nyíló helyiségek lettek kialakítva. (orvosi szoba, mosdók, akadálymentes mosdó, 

tornaszoba, gépészeti helyiség) 

 

KÖZMŰELLÁTOTTSÁG: összközműves telek, a Kísérleti és Schwarz Dávid utcákban 

valamennyi közművezeték megtalálható 

 

HELYISÉGKIMUTATÁS 

 

HELYISÉG NEVE TERÜLETE 

AKM WC-KÉZMOSÓ 4,30 

AULA 223,76 

CSOPORTSZOBA 50,05 

CSOPORTSZOBA 50,07 

CSOPORTSZOBA 50,07 

CSOPORTSZOBA 54,48 

CSOPORTSZOBA 56,44 

EGYÉNI FEJLESZTŐSZOBA 10,74 

ELKÜL. SZOBA 8,48 

ELŐTÉR-ÁTVEVŐ 4,19 

FEDETT TERASZ 41,45 

FEDETT TERASZ 41,55 
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FEDETT TERASZ 41,57 

FEH. MOSOGATÓ 4,51 

FFI WC-KÉZMOSÓ 8,40 

GÉP. HELY. 6,72 

KÖZL. 5,64 

KÖZLEKEDŐ 13,01 

KÖZLEKEDŐ 15,85 

KÖZLEKEDŐ 17,73 

KÖZLEKEDŐ 19,51 

MELEGÍTŐKONYHA-TÁROLÓ 25,28 

MOSLÉKTÁR. 2,91 

NEV.WC-KM 1,17 

NEV.WC-KM 1,17 

NEV.WC-KM 1,18 

NEV.WC-KM 11,52 

NEVELŐI WC 1,69 

NEVELŐTESTÜLETI SZOBA 14,66 

NŐI WC-KÉZMOSÓ 7,29 

ÖLTÖZŐ 14,01 

ÖLTÖZŐ 14,71 

ÖLTÖZŐ 14,75 

ÖLTÖZŐ 14,75 

ÖLTÖZŐ 24,29 

SZEM. FÜRDŐ 5,37 

SZEM. ÖLTÖZŐ 7,30 

SZEM. WC 1,62 

TAK. SZERTÁR 6,19 

TORNASZERTÁR 15,92 

TORNASZOBA 61,53 

WC- MOSDÓ 8,81 

WC-KM 1,25 

WC-MOSDÓ 13,28 

WC-MOSDÓ 13,29 

WC-MOSDÓ 13,29 

WC-MOSDÓ 13,88 

ZÖLDSÉG-GYÜM. MOSÓ 5,39 

 1 045,02 m² 
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4. MEGÉPÜLT SZERKEZETEK LEÍRÁSA 
(helyszíni szemle, Szakértői vélemény és a korábbi, Szakértői véleményhez készült 

feltárás alapján) 

 

ALAPOZÁS  

(a Szakértői vélemény és a korábbi, Szakértői véleményhez készült feltárás alapján) 

meglévő épületrész (feltáratlan): beton sávalap 

új épületrész (feltáratlan): beton sávalap 

 

ALJZATBETON 

(a Szakértői vélemény és a korábbi, Szakértői véleményhez készült feltárás alapján) 

meglévő épületrész (feltárt): beton aljzat 

új épületrész (feltárt): beton aljzat, tervektől eltérő kialakítással 

 

FALAK, PILLÉREK, VÁLASZFALAK                                                                     

(a Szakértői vélemény és a korábbi, Szakértői véleményhez készült feltárás alapján) 

meglévő épületrész külső falazata (feltárt): tégla szerkezet 

új épületrész külső falazata (feltárt): Horizont könnyűszerkezetes acélváz, OSB 

burkolattal, külső hőszigeteléssel 

 

meglévő épületrész belső teherhordó és válaszfalai (feltárt): kisméretű tégla válaszfal, 

gipszkarton válaszfalak 

új épületrész belső teherhordó és válaszfalai (feltárt): Horizont könnyűszerkezetes 

acélváz, OSB burkolattal vagy gipszkarton burkolattal 

 

új épületrész pillérek (helyenként feltárt): Horizont könnyűszerkezetes acélváz, OSB 

burkolattal vagy gipszkarton burkolattal, Leier ZS30 és ZS40 beton zsalukő 

 

ÁTHIDALÓK 

meglévő épületrész áthidaló: elemmagas áthidalók 

új épületrész áthidaló: Horizont könnyűszerkezetes acélváz 

 

FÖDÉM 

meglévő épületrész födém: feltáratlan 

új épületrész födém: Horizont könnyűszerkezetes acélváz egyben a tetőszerkezet is 

 

TETŐSZERKEZET 

meglévő épületrész tetőszerkezet: acélvázas tetőszerkezet, fóliával, lécezéssel 
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új épületrész tetőszerkezet: Horizont könnyűszerkezetes acélváz, fólia, lécezés, 

cserepeslemez és lapostető kialakítás (Horizont könnyűszerkezetes acélváz, 

hőszigetelés, OSB burkolat, vízszigetelés) 

 

HŐSZIGETELÉSEK 

meglévő épületrész: homlokzati EPS hőszigetelés 10 cm vastagságban 

új épületrész: Horizont fal váz között szálas hőszigetelés változó (20 cm, 14 cm, 10 cm) 

rétegrend szerinti vastagságban, tetőszerkezetben változó vastagságban szálas 

hőszigetelés 

 

VÍZSZIGETELÉS 

meglévő épületrész: oxidbitumenes lábazati vízszigetelés helyenként, padlószigetelés 

(nincs feltárva) 

új épületrész: oxidbitumenes aljzat és lábazati szigetelés és csapadékvíz elleni szigetelés 

(helyenként PVC szigetelés) 

 

FELÜLETKÉPZÉS/FALBURKOLATOK 

meglévő épületrész: belső vakolat, festés helyenként greslap falburkolat 

új épületrész: OSB burkolat és gipszkarton burkolat glettelve, festve 

 

BELSŐ BURKOLATOK 

meglévő épületrész: egyes helyiségben greslap padlóburkolat 

új épületrész: Horizont fal váz között szálas hőszigetelés változó (20 cm, 14 cm, 10 cm) 

rétegrend szerinti vastagságban, tetőszerkezetben változó vastagságban szálas 

hőszigetelés 

 

NYÍLÁSZÁRÓK 

meglévő épületrész: 1 db nyílászáró lett beépítve 

új épületrész: nyílászáró nem lett beépítve  

 

 

5. BONTANDÓ RÉTEGRENDEK 

 
PADLÓRÉTEGRENDEK 

P1- „új rész” padlórétegrendje: 

- (padlóburkolat hiányzik) 

- aljzatbeton    6 cm 

- PE fólia     1rtg. 

- EPS aljzatszigetelés    5 cm 

- oxidbitumenes lemez vízszigetelés 2 mm 
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- vasalt aljzat    10 cm 

- geotextil    1 rtg. 

- (15 cm tömörített kavics ágyazat nagy részben hiányzik) 

- termett talaj 

 

P2- „új rész” padlórétegrendje (vízszigetelésig): 

- oxidbitumenes lemez vízszigetelés 2 mm 

- vasalt aljzat    10 cm 

- geotextil    1 rtg. 

- (15 cm tömörített kavics ágyazat nagy részben hiányzik) 

- termett talaj 

 

P3- teraszok padlórétegrendje: 

- tömörített betonaljzat    15 cm 

- tömörített kavicságyazat   15 cm 

- geotextil     1 rtg. 

- termett talaj 

 

FALRÉTEGRENDEK 

F1- „új rész” könnyűszerkezetes külső fal rétegrend: 

- vékonyvakolat (üvegszövet hálóerősítéssel) 

- EPS homlokzati hőszigetelés  10 cm 

- OSB lap külső burkolat   2 cm 

- HORIZONT C140/10 hidegen hengerelt  

horganyzott acélváz,  

közötte üveggyapot hőszigetelés  14 cm 

- lécváz     3 cm  

- fólia     1 rtg. 

- gipszkarton falburkolat   2 rtg. 

F1*- „új rész” könnyűszerkezetes külső fal- lábazat rétegrend: 

- vékonyvakolat (üvegszövet hálóerősítéssel) 

- XPS lábazati hőszigetelés  5 cm 

- felhajtott oxidbitumenes lemez vízszigetelés 

- OSB lap külső burkolat   2 cm 

- HORIZONT C140/10 hidegen hengerelt  

horganyzott acélváz,  

közötte üveggyapot hőszigetelés  14 cm 

- lécváz     3 cm  
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- fólia     1 rtg. 

- gipszkarton falburkolat 2 rtg.  2,5 cm 

 

F2- „új rész” könnyűszerkezetes belső válaszfal rétegrend: 

- gipszkarton falburkolat  1 rtg.  1,25 cm 

- HORIZONT hidegen hengerelt horganyzott acélváz  

közte szálas hőszigetelés  10 cm 

- gipszkarton falburkolat  1 rtg.  1,25 cm 

F3- „új rész” könnyűszerkezetes belső teherhordó fal rétegrend: 

- gipszkarton falburkolat 1 rtg.  1,25 cm 

- OSB lap  burkolat   2 cm 

- HORIZONT C140/10 hidegen hengerelt  

horganyzott acélváz,  

közötte üveggyapot hőszigetelés  14 cm 

- OSB lap  burkolat   2 cm 

- gipszkarton falburkolat 1 rtg.  1,25 cm 

 

F4- „meglévő rész” külső tégla főfal rétegrend 

- vékonyvakolat (üvegszövet hálóerősítéssel) 

- EPS homlokzati hőszigetelés  10 cm 

- meglévő külső vakolat   2 cm 

- meglévő, megmaradó falszerkezet változó vastagságban 

F5- „meglévő rész” tetőtérben (oromfal) külső fal rétegrend 

- HORIZONT hidegen hengerelt,  

horganyzott acélváz   20 cm 

- HORIZONT hidegen hengerelt,  

horganyzott acélváz,  

közte szálas hőszigetelés  20 cm 

- OSB lap burkolat   2 cm 

- vékonyvakolat (üvegszövet hálóerősítéssel) 

 

TETŐRÉTEGRENDEK 

T1- ’új rész” aula feletti ferde tetősíkok rétegrendje 

- lécváz     3 cm 

- lécváz (kiszellőző rtg.?)   3 cm 

- tető fólia 

- HORIZINT  hidegen hengerelt 

horganyzott acél szaru gerenda,  
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közte szálas hőszigetelés  14 cm 

- lécváz     3 cm 

T1*- ’új rész” aula feletti ferde tetősíkok rétegrendje 

- lécváz     3 cm 

- lécváz (kiszellőző rtg)   3 cm 

- tető fólia    1 rtg. 

- HORIZONT  hidegen hengerelt 

horganyzott acél szaru gerenda,  

közte szálas hőszigetelés  14 cm 

- lécváz     3 cm 

- gipszkarton burkolat 2 rtg.  2,5 cm 

 

T2- ’új rész” lapostetők rétegrendje 

- oxidbitumenes vízszigetelő lemez 2 mm 

- OSB lap     2 cm 

- HORIZONT hidegen hengerelt,  

horganyzott acél szaru gerenda,  

közte szálas hőszigetelés   31 cm  

- lécváz     5 cm 

- helyenként gipszkarton burkolat 2 rtg. 2,5 cm 

 

T3- ’új rész” cserepes lemezes tető rétegrendje 

- cserepes lemez    3 cm 

- tetőléc     3 cm 

- ellenléc     5 cm 

- tetőfólia 

- HORIZONT hidegen hengerelt,  

horganyzott acélváz   20 cm 

 

T4- ’új rész” zárófödém rétegrend 

- HORIZONT hidegen hengerelt,  

horganyzott acélváz,  

közte szálas hőszigetelés  20 cm 

- HORIZONT hidegen hengerelt,  

horganyzott acélváz,  

közte szálas hőszigetelés  10 cm 

- párazáró fólia 

- gipszkarton burkolat 1 rtg.  1,25 cm 
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- fenyő lécváz    5 cm 

- installációs légrés   10 cm 

- gipszkarton álmennyezet fémváz 5 cm 

- gipszkarton burkolat 2 rtg.  2,5 cm 

 

T5- ’meglévő rész” magastető rétegrend 

- tetőléc     3 cm 

- ellenléc     5 cm 

- tetőfólia 

- HORIZONT hidegen hengerelt,  

horganyzott acélváz   20 cm 

- meglévő tetőrétegrend (hőszigetelés nem készült el) 

 
 

6. BONTÁSTECHNOLÓGIAI LEÍRÁS 

Az épület bontása során az általános építési- szerelési szabályokat be kell tartani. A bontási 

munkák sorrendje az építési sorrenddel ellentétesen zajlik.  

A bontási munkák arra jogosult felelős műszaki vezető irányításával történik. A bontási 

munkákban résztvevő dolgozókkal ismertetni kell a bontás technológiai sorrendjét az 

esetlegesen előforduló veszélyeket és a megelőzés módját. A munkaterületen csak olyan 

dolgozó végezhet munkát aki baleset-, és munkavédelmi oktatásban részesült. 

A bontás során a dolgozóknak a biztonságos gyalogos-, és gépjárműforgalmat biztosítani kell. 

A bontási munkaterületet a közterülettől kerítéssel el kell választani, oda illetéktelen belépése 

tilos! Különböző jelzőtáblákkal a területet el kell különíteni.  

Az épületszerkezetek bontásának időbeni sorrendje: 

- meglévő közműcsatlakozások lezárása közműszolgáltatókkal egyeztetve 

- az épület teljes kiürítése 

- falburkolatok bontása, a hulladék konténerbe való deponálása 

- gépészeti és elektromos vezetékek lekötése 

- szaniterek leszerelése 

- nyílászárók kibontása 

- tetőhéjazat (meglévő tetőrétegrend) bontása: A bádogos munkák 

bontásával szükséges kezdeni. Az esetlegesen elgombásodott 
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faszerkezeteket el kell különíteni. A megkezdett tetőhéjazat bontását be kell 

fejezni vagy ha ez nem lehetséges a szélteher elleni védeni kell. Az elbontott 

anyagokat a tetőn csak ideiglenesen lehet tárolni, azok leszállításáról 

gondoskodni kell. A faanyagokat minden esetben gondosan szegteleníteni 

kell. 

- tetőszerkezet bontása az oda kapcsolódó oromfallal együtt: minden 

esetben szabvány szerinti állványzatról történik. 

- vízszintes teherhordó elemek(könnyűszerkezetes acélváz) bontása: bontása 

leszakítással tilos, azokat elemenként kell elbontani, az esetlegesen 

szükséges helyen alátámasztani.  

- válaszfalak bontása 

- padlóburkolatok és aljazok bontása 

- falszerkezetek: bontás előtt minden esetben az állékonyságot ellenőrizni kell, 

egyes helyeken szükség szerint a falak megtámasztása szükséges. Az 

esetlegesen elgombásodott faszerkezeteket el kell különíteni. A falazatok 

bontása mindig felülről lefelé történik. 

- áthidalók, födém szakaszok bontása (egyes helyeken szükség szerint 

megtámasztása szükséges) 

- tartófalak bontása (CSAK AZ ÚJ ÉPÜLETRÉSZEKEN) 

- alapozás bontása a fagyhatárig 

A bontási munkálatok során a meglévő, maradó épületszerkezetek (elsősorban falak, 

födémek) védelmében a döntés és lehúzás technológiája nem alkalmazható.  

A keletkezett acélváz szerkezetek külön deponálni szükséges, elszállításáról, tovább 

értékesítéséről a Megrendelővel egyeztetni szükséges. 

Az épület bontása során a teljes épület kiürítése szükséges. A tetőn keletkező hulladékot 

törmelékcsúszdával lehet a konténerbe juttatni. A porképződés megakadályozása érdekében 

a törmeléket ahol lehetséges nedvesíteni kell vagy védőfóliával ellátni. 

A szerkezetes bontása során különösen figyelni kell, hogy a bontandó szerkezetek alatt ne 

tartózkodjon senki. Védőfelszerelés, sisak viselése minden esetben kötelező! 

Az épületen jelentős csapadékvíz torlódások vannak a lapostető egyes részein. Ezen részek 

bontását különös figyelemmel kell bontani, teherviselési szempontból veszélyes! 

A bontási munkák kézi erővel és munkagépekkel történik. A kézzel történő bontáshoz mindig a 

megfelelő eszközt kell kiválasztani. (csákány, véső, kalapács, feszítőrúd) A bontási munkák 

során keletkezett építési törmeléket konténerekbe kell gyűjteni, a helyben maradó, még 
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felhasználható építőanyagot a munkaterületen kell deponálni. A bontás során ügyelni kell, 

hogy a lehető legkisebb környezeti terheléssel történjen a munka, a bontás ne zavarja az 

épület környezetében élőket, különösen hogy az óvoda épület közvetlen szomszédságában 

lakóövezet van. 

A törmelékek elszállítása, a hulladék kezelése a bontást végző vállalkozó feladata.  

BONTOTT ANYAGOK DEPONÁLÁSA, ELSZÁLLÍTÁSA 

A bontott anyagokat és épületszerkezeteket minden esetben megtisztítva, külön deponálni 

kell, a Megrendelővel egyeztetve elszállítani, újra felhasználni. 

A veszélyes hulladékot- különösön az azbeszt tartalmú (pl. palahulladékot) tovább értékesíteni 

tilos! Azt kizárólag arra jogosult lerakóhelyre kell szállítani! 

MUNKA-, ÉS BALESETVÉDELELEM 

A dolgozókat a jogszabályoknak és a munkavégzésnek megfelelő munka és védőruházattal 

kell ellátni.(sisak, kesztyű, maszk, védőszemüveg, stb), részükre az alábbiakat biztosítani kell: 

- elsősegélynyújtó felszerelés 

- szociális helyiség 

- ivóvíz 

- étkezésre alkalmas hely 

- az időjárási viszonyoknak megfelelően védőital, védőruházat vagy 

melegedő hely biztosítása 

A kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi vonatkozó előírást, szabványt be kell tartani. 

A munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos 

veszélyforrásokról tájékozódni, a megfelelő munkavédelemről gondoskodni, a 

kivitelezésben résztvevőket a megfelelő védőfelszereléssel ellátni, s őket a várható 

veszélyekről a munka megkezdése előtt tájékoztatni. A tűz- és robbanásveszélyes 

tevékenységek (hegesztés, forrasztás, oldó-szeres munkák stb.) fokozott veszélyforrást 

jelentenek. A dohányzás is tűzveszélyes tevékenységnek minősül. 

Hibás, érintésvédelmi szempontból nem megfelelő elektronos készülék használata tilos. 

Magasban végzett, vagy egyéb, lezuhanási veszéllyel járó tevékenység esetén 

megfelelő védelem alkalmazásával kell a leesést megakadályozni. 

Alkoholos, kábítószeres, vagy egyéb, az ítélőképességet rontó befolyásoltság alatt 

dolgozni, a kivitelezési munkaterületen tartózkodni tilos. 

A földmunkák és bontási munkák végzésekor a föld,- ill. épületszerkezetnek megfelelő 
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védelemről (dúcolás, megtámasztás, alátámasztás) kell gondoskodni. Kérdéses esetben 

a statikus tervezővel konzultálva, helyszíni művezetés során kell a biztonságtechnikai 

teendőt meghatározni, s építési naplóban írásban rögzíteni. 

A közvetlen bontás előtt meg kell győződni a közművek kikapcsolásáról. 

 

7. MEGJEGYZÉS 
A bontási munkákat csak arra jogosult felelős műszaki vezető irányításával lehet végezni, 

a hatályos építési-, munkavédelmi-, egésszégvédelmi-, környezetvédelmi szabályok 

betartásával! 

 

      

 

Pécs, 2022.02.02. 

 

………………………………………………………

Feik Adrienn  Okl. Építőművész- É-02 1518 

 

 

 

………………………………………………….. 

Gyergász Zsófia Katalin 

            Okl. Tervező Építészmérnök É-02 1477
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