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A Sz.- Sz.- B. Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala, a Ömböly Község Önkormányzata  

(4373 Ömböly, Szabadság tér 10. sz.) által Ömböly, Arany J. u. 2. sz. 221. hrsz. alatti ingatlanon 

meglévő óvoda épületében, tornaszoba kialakításának építési engedélyezési eljárás ügyében, a 

Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyírbátori Járási Hivatala Építésügyi Osztály 

megkeresése alapján, az alábbi közegészségügyi állásfoglalást hozza:  

 

Az építési engedély kiadásának az alábbi közegészségügyi szakkérdéseknek való megfelelés mellett 

akadálya nincs: 

 

1. Az épület használatba vételére dohányzást tiltó táblákat ki kell helyezni. Dohányzóhelyet épületen 

kívül nyílt légtérben ki kell jelölni. 

2. Az épület használatba vételére az épületek vízigényének meg kell  felelnie az ivóvíz minőségi 

kritériumoknak, melyet akkreditált laboratóriummal végeztetett vizsgálati jegyzőkönyvvel kell  

bizonyítani.  

3. A beépítésre kerülő ivóvíz vezetésére, tárolására használatos vezetékek, szerkezeti anyagok OTH 

által engedélyezettnek, nyilvántartottnak kell lenniük. 

4. A tervezett illemhelyek ablakaira rovarhálót szereljenek fel.  

5. A tornaszoba alaprajzi mérete legalább 60 m
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kell legyen. 

6. A tornaszoba belmagasságának legalább 3 m – nek kell lennie. 

7. A tervezett tornaszoba esetében a határoló szerkezeteibe és légterébe beépítésre kerülő 

szerkezeteket labdavédelemmel kell ellátni. A beépített nyílászárók tok és szárnyfelületei a falsíkkal 

azonos s íkban legyenek, kilincseket és egyéb működtető szerkezeteket falba süllyesztett, vagy 

eltávolítható módon kell szerelni. 



8. A tornaszobához tervezett sportszertár közvetlenül kell kapcsolódjon 1,6/2,0 m ajtónyílásmérettel a 

tornaszobához. 

9. A nyílászárók ablakfelülete ütésálló legyen, azon legfeljebb 0.8 m széles rés engedhető meg.  

Rögzített bordásfalakat falfülkébe kell beépíteni. 

10.  A gyermekek által használt vizes berendezések melegviz ellátását központi keveréssel kell  

megoldani. 

11.  Az orvosi szobához, mely egyben elkülönítőként is szolgálhat, a mosdón kívül WC használati 

lehetőséget is kell biztosítani, az egységen belül. 

 

 

A megkereső által csatolt dokumentumok, figyelemmel, a 201/2001. (X.25) Korm. rendelet 3.§ (2), a 1999.  

évi XLII. Tv., 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. sz. melléklet  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 162.  

§.rendelkezéseire is, az Sz.- Sz.- B. Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala megállapította, hogy 

a tervdokumentáció a beépítésre kerülő szerkezeti elemekre, a szociális blokk és étkező helyiség 

tekintetében az ablakok rovarhálóval való ellátására, a kevert víz előállítására, a tornaszoba berendezésére,  

felszerelésére nem tér ki, továbbá a tornaszoba alaprajzi méretezése nem szabvány szerinti.  

 

E szakhatósági állásfoglalás szakmai tartalmát megalapozó jogszabályhelyek:  

 

Az 1. kikötésnél Az 1999. évi XLII. Tv. - A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,  

forgalmazásának egyes szabályairól „szóló rendelet 2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével 

- a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni, közforgalmú intézménynek a nyilvánosság 

számára nyitva álló helyiségeiben, munkahelyeken továbbá (2) Az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel nem 

jelölhető ki dohányzóhely közforgalmú intézmények zárt légterű helyiségeiben,  munkahelyek zárt 

légterű helyiségeiben, és ugyanezen §. (7) bek.-e értelmében a dohányzási korlátozással érintett, valamint  

a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint közterületeket felirat vagy más egyértelmű jelzés 

alkalmazásával - tűzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos t iltó táblával, illetve piktogrammal - 

szembetűnő módon meg kell jelölni. A dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5 

méteres távolságon belül nem jelölhető ki, kivéve a szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó 

közforgalmú intézmények esetében.  

A tiltó és kijelölő tábla vonatkozásában a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és 

ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának 

részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §. – ban foglaltakat vettem figyelembe, mi 

szerint: A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket,  

közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket a 7. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú 

felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4 -es nagyságú. A 

feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” 

szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 

pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.  

A 2-3. kikötés tekintetében a 201/2001. (X.25) Korm. rendelet 3.§ (2) értelmében „ A víz akkor felel meg 

ivóvíz minőségűnek, ha a.) nem tartalmaz olyan mennyiségben, vagy koncentrációban mikroorganizmust, 

parazitát, kémiai vagy fizikai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt jelenthet és megfelel az 1.sz 

melléklet A) és B) részében meghatározott követelményeknek.” Illetve ugyanezen rendelet 8. § (1 ) Az 

ivóvízellátó rendszereket üzemeltetőnek minden intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az 

ivóvíz előállítása (beszerzése, kezelése, tárolása, elosztása) során a vízzel érintkezésbe kerülő anyagok,  
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termékek, a vízkezelési eljárások ne jelentsenek veszélyt az emberi egészségre, az élelmiszerbiztonságra 

és hatásukra ne történjen vízminőség romlás  

A 4. esetében a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló, 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. sz . melléklet 3. A) szerint: a  házi legyek ellen 

védekezni kell: e) a nyilvános és közhasználatú WC-kben- vettem figyelembe. 

Az 5-11. esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 162. §. (6) A kötelező (minimális) eszköz- és 

felszerelési jegyzékben felsorolt helyiségek kialak ítására előírt követelmények teljesülnek, ha a nemzeti 

szabványban rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos vagy azzal egyenértékű építési  és műszaki 

előírásoknak megfelel az épület. Amennyiben a nemzeti szabvány vagy a nemzeti szabvánnyal azonos,  

továbbá azzal egyenértékű építési és műszaki előírás eltér az e rendelet mellékletében meghatározott  

követelménytől, abban az esetben a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzék rendelkezése az 

irányadó.- vettem figyelembe 

 

Nyírbátor, 2017. szeptember 8.  

        Fülöp István  

hivatalvezető 

          nevében és megbízásából: 

 

Dr. Bajnay Benő 

         Járási tiszti főorvos           
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