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Közforgalmú gyógyszertárak új tervezési

előírásai

l\ANZA1' ITZKY INTI".\:\

~4 ::;zcr::ő i8n1crteti a;; .l.982. tnáfu.s l-én Ji'letbeh~pctt
J(özfor(!aln1ú Gyó(!lJ8zertárak Tervezé.si JiJ!fJírásr~inak
8:::crke8:lésén.él fehneriilt elvi szetn]Jonlokal. ()8sze~

hasonlíh'iöl lc8z a rér1i· é8 az új Tcrvezé8i f!}l!Jírá8o!.-

köoótl.
1082. nuí,ju.s 1-l~n i\ISZ O·L208/G-81. :-;z. 1~latt
új l·píté:;i úgazati Hzal!v[u1y lépett t:\ethc. JBC~J~HZ

SÍ~C~l!C~\~l
J_.1J~1'ESlrr~lJtN'i.EI\.
l(üzforgahnú
(~vúrrv.szertárak
rrerve;i;é.si
]~J(iírú~ai t·ínnnel. }~;t,
. (".).
-

az 10i5. n1ájus 1-(~n EtiZ 208/ü-7~L sz. alatt 1neµjele11t JBgészHégügyi J_.1t~tesít1n{~nyek I\.üzforgahnú
(}vúgvszertárak Tervezl!.si E\{íírúsnk-at hntályta-

la~lÍtfa.

.-\ :~o-t2-7\l. s2. ;\linis;i;tertanücsi határozat.
c\{íírja, valan1e1111,vi ÉHZ (Í~pít{~Si Rzalfúlyzat) üt
<;venkénti feliilvizsuúlatút. Ennek a habí.rozatnak
keretében került s('i,r a korábbi Í~SZ átdolgozúsra.
~;\z 1H75-hen 1negjclcni JtSZ nagy jelent{íségíi
volt. rendezte t;s 111.cgala11ozta it hálúzatfcjlcs2tési
rnunkát. ~q__ rnegjclenése óta. eltelt id{lben azonban
Ílikozatosan f~8 jelcnt{isen ineµvúltozntt a gyúgy~zertárakkal s2cn1l1en tú111asztott küvetl•ln16n\·.
ennek hatá:-;ára a g:vúgyszertárak .szak1nai fcjÚídt;se felg:ynrsnlt.. .~\z újonnan alkalinazntt ('~pítési
t.echnológi1ík elterjedése rugal1nasa11 alknlrna;i;kodú
cl6írások heYezetét:H_;t kívánja ineg . .~\ rt;gi clfiírú;.;ok jelcntiís rés2{~11ek betartására a gyakorlatban az utól1hi idiílien 111úr nern volt inúd inert a!ka\Jnazú.sukkal korszcrlitlen. a n1ai iµ<;nyckuck
110111 1negfcle\{í g,V<'lg:_vszertár létesti!hctctt~
.~\z 1H75Mös JtSZ elavult pontjait l~rdekc~ út.tekinteni. hogy (:rthctí-ililH; y(tljanak az új iisszeúllítúsnál kü\·ctctt szenqiontok.
Az ] .21 pontja a gyc'igyszt'rb'tr uagysÚ.S!"Úf a \a.
kosság Hzá11Hl {~H a \'l;nydaral>szún1 alapján hat{tM
rozza · 111eg . •A ,,Ciyt'1gyszerek rendelésér{i\ {;S kiadá:-:iirú\l' szúlöIBü.11. :~2/J H7n (J~ii. 1\. 2:L) BZ. eg(·szst:f-!_
iigvi n1iniszteri utasítús ('•\etheh'>ptetése után. a
hi~·vi ,-én_yda.rabszá1nra a gy/igyszerbírak nagyságrondjl~nck tncghntár(17.!Í.-sánit.l a tnváhhiaklian tú111'.lszkodni 11cn1 lehet. rncrt annal.; n1cgállapítá::;a a
g~:akorlatlJ<111 inegoldhatatlan.
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."i~O 1n~ nlnptorületii gyógynz(;['t1ii· lt:·!esíthei(Í,

J\z J .:?a .. pollt láblázata tartabnazza az egyes
nagyságrendi fokozatnak n1egfelelfíen az officinában és a. gyögyszerké.szít{) hclységlien létcsítend{í
1nunkahclvck szán16t. 1\ táblázat scn1 árazc\. <4Clll
pénztáros 'részére sznlgálú n1unkahcl:vet nen1 tüntet
fel. .A. közült inunkahelvek Hzá1na nen1 tiikri)zi
a IlHti iu1!n vcket. A„ tú.h\á~at elfíír[tsai nen1 kütelczií
jcllcgíí.'-'cliSzpozitív c!Gírásnk. Ennek cllein"re a ter\'cz6si prograrn (i;.;szeállításúnúl hil)ú;-: kiindu!ú:-.;i

l'ont lehet.
.:-\ :~. I pont ir'tblúzat felsorolja a l('{e:-;ít endc'l
llelyis{;geket. :\ funkcionális helyii;(~gcket kütt'lc2c'í
jelleggel. a tül>hicket pedig diszpozitív e\{iírússa!
látja. e!. _:\ tr'd1\úzat eg;-- f1111kC'ióhoz egy helyiséget
utal kiv(!\·c: az offiC'ina-gyög:vszerkt~szítfít. n gy/1gyszerkéi-;zít{i-la\Joratöriu1not. és az ú.tve\·ú-n1os(1gat/1t. A. inai gyakorlat ezzel s2en1lien nagynlil> l·u·
gahnassúgnt kívún n1cg az egyes funkciúk küzils
helviséuhc történ{) iisszeyn1uísánál. n1crt egvesek
jel~nt{í~ége nüvckedetJ. n1ásoké viH2011t (·siÜ~kent.
vagv ne111 fej\c';diitt. 11..;y JH;ldá.ul igen nag,v jele11t{í:.;_é.rrrc tett ;-:iert a. ir\·úuvszerkiadú
. .Az úraz0 t'•.c;
L·•
pénztár szerepe olyan nu~rt(~klie11 11<'-itt 1neµ. hogy
jclentiís területet kell r{~szükre hizt(isítani oly·
;tnnvira.
hocrv elhclvez(;siikrc
néhánv
.
.
. esellien (·l-1szeriinek t.al1í.lt{d~ a terve;i;()k a kH\iin helvisc':!!. a
„fo~adó tér'' kialakítását..:-\ tov~í.!J\iialdian'a kiadó
1nutlkahelv 111ellett a uv<)~vszerkiadús biztonsúgának (okoz;í.sára. {'.s a k·i,~ch\ leher1nentesít(;:.;ére tüldi
helyen kísl;rlelképpen \icyezették az elr'ik<:szít{i
1n1u1ka.hc\\·ekeL ]~lc'íl_1hiekkcl ;.;ze1nlien a µ:yógy;-::;;,erköszítlí t;s laliorálú n1unkahcl;'ek foglalkoztatottsáe:a últ:alállal\ a 1·t~!!Í ~zinteu n1araclt. ~\. 111egen1elk~)clett forgah1n1h;1z \"iSZ<JnyÍt\·a ;-:zázah"k(l~
n\-;zesedése (•siikkcnt . ..-\z eclclil! 1ten1 8Z{trncittovc';
e~o111ngni6-kiHzere\{í 111u11ka jci'ént{i:-;ége 11agyn1(~J'
tóklJell c1nelke-clett. ]~z úgy alakult ki. hngy a
J(özp(1nt<Jk a gyúgy;-;zertárak tehcr111e11tesítl~Sf;re
fejlesztették a galc11usi lalJoratúriu1nokat . .:.\ gi:lcnui-;i készít111ények. rlr{lgol.;: <\-=- alapan)'agok k1~zcrelésénck jelcnt(is n;szt~t 1ncgfelekí küZ{Jll!lti
ki.szerel{) hiányálnu1 - a gyógyHzertárak \'égzik.
~A. jöv6lien-vélen1é11yen1 Hzerint - nagy(llilJ telje:--ít111önvlí, korHzerü kiszere\é;.;t bizto;-:ítú részlegek
l<~tesít/:se sziiksf~gc;..;. J~z a t<P:álilii folya1nat t'siikkcntcni fo.~ja a gyúg,\.'8Z('l'l<Írakl1a11 fn\y('1 ·--- kor:-:zerútle11 - kiszcrelösi n1unkát.
1\..z állandóan on1elkcclt"i forualon1 nen1c·Bak a funkcionális helyiségekkel t:s n~unkahelyckkcl. de a
rakiúrakkal sze1nl1e11 tá1na:-::ztcit t k()\·etcl1né11ycket
is 111t'1dt18Ít.otta . .:\la a korál.>lii uv<'1\,!v:-;zern1c11n;;is(;g11ek tiH.>hszi.irüHót kell tároli'lf. 'Erre a cél~·a az
1!175. t~\--i "Í~SZ-lien elflírt ( idlJlá::alos ki111 utatrí.~)
t.iilii>. kis alapteriiletü rakt{t.r nen1 felel n1eg. :\ ki:-:
Ő
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-- a gyógya le-

;-;zt~r6szi-szak111ai SZl'rnpontok lietart{u:;<Í.val -

rlik·t.el 1.„u.tzdas;igo:-:iu1 kihasz11:'dú. kor;..:zeríi túr()lás
\·ah'1síthat(') 111cg.

."\ szo«iúlis helyis1;µck \1ilcsílt'.·sót disz.po7.ilív jellcL'.!!Cl írja ch'i. -Ez ellentl-tcH „.A ruunkahelyck últa1
lúnn;-;
e~.u··sz.<·a:uiisi\·i
kü\·ctelnH;nvciríí1'
:.:;i;ú\ó
:!/l\181/fl. 7./"I•:'n. ':\1. sz. rendelet ~:3. ~-Yal. inely
k<itelez(f jelleggel írja e]{; a n1cgfelcl<'íe11 kialald\,( 1t t
e."' felszerelt ii\tiJzfí. n 10Bdú. zuhan V7.Ú.
\\'(' \('•t.csítt;s(·t. T'o\·álihá 1neµkiivetcli a 1nunk~1hclyPkh')] elkiiliinítctt. a l;;(izeµl>szsPµiigyi követelllH,'llYt'ket kiPlc;,!_dtf1!;t.kcz(:si lchettisl:gekr/i!ya]úµon-

dosk11d:l.-.;t i:-:.
:\ l ll. t--:z. túlilúzat .-\. B.

Cu. ('111. f)1. I>n.
fokPzat.okat tiinll·Í. f('\,' ;\z ·„\. B. e. J) '.i;.'\Z(~::-;ek a 11agysúgrp1ulre \'()Hatk(1%llal-:. az !. ll. III jclz(sck a naµ:-·Rúgre11d(•Jl l1e!iil! al(·:...:opflrto\.;ra vonat.kuznak. l~zzel :-:zernl1et1 a .!.!,Y<lk(1rlntl1a11 a\("sopt1rt.ok az •..\('•:-: :B foknzat11;í_j is (•](;fordulhatnak. a (' ét- J) fokozatnúl pedig
:...:zún1uk li<i.n1n111úl nn,!.!_\·oli\1 leht·l. .-\z alcsoportok
.-:zúin:l11ak rii_l!zÍtt"-"'t' .~úJl(\la.u hat a fl'jlc'íd(;sre t;s nen1
alkti.lu1a:-: az ú!land('1a11 Jll('ic\(1,...;uh'1 fclndat.cd~h(1z ya\ú
{)111

C1.
.!.!\'(.J!.!\".-.:zert{1r~11a!.!VSÚ!!l'L'lldi

iuazodú:...:ra.
:\ '.L~ JHll1tl1a11 az „E,!.!ye:...: hc'lyi..-t;_uekre \·onatk(1zú
ekíírús(lk"-at tah\ljuk. ~-\ rt',sz!etezl;."JH;l a gyúgy·"'zertári !telyis(;gck tiililisé!,!í;t kiitcleztí jelleggel
n1i11i111ú.lis alapterülettel írja t•l1'i a nagys{tgrendnek ineufell'itíen ..-\ f1111ktit'iYú!tPz1i:...; c;H az a.laptcrii~
lel ....;zornsan iít--:szefiigµnek ..-\ n1egadott: alnptertilet
id{;\-el ke\"c'._-.:npk l 1izo11yulhaL
:\ fu1i\.;:('i('1:-.:(;!l1tí.kat. alapt'ajzi fornu'd1an közli a
Fíi!.!!!('\t:j.:J1en. Ez a for1na félre\·ezet(í. n1crt inint~
t'!.!Y kii\"C'Í<'rHlil alaprajzi n1cgoldús 111intapt:ld(tn:-·aJ.::c;nt !int. Ezzel szer11l>c•11 ezek az alaprajzok egy
ine~„dtatú.rozot.l id('íhl'll alka\111azot.t sZCl'\"CZ<'.·:--i 1neu(dd,ri:-:(lld1(1z kapr·s< i!c'idnak.
'
;\z 1;1 di h ·t szerkC'zet<'.>rc>. el rendez(~~(·re \"( 11uLtkoz('1
ni.ego!di'L-.:(l!.;nú.l a Lervt•:JJí r{Hz1;rt' teljec-;c•n szabad
k('Zct kell hizt(1:-.:ítani. ]~!fogadni \·i,-.;zont csak olyan
111eut1ld;í,-.:(lkat lehet. a111eh·ck 111eufclelnck a uvóu\··
:-;zpn'.:-:i": i-;...;za k inai kiiYet t· i 1nc:11 \·eioick. :-\ ~~,{!~~- .-.:zt·rt.úrak \(T\'t'Z(„•,..:(:t a jii\·('ilie;1 fl\yan {'lYi <~li1p'C1·k
J'(·i1 kt·l! i11dít.a11i. nn1l•lvek nH:',!!Íclelnek a inai szer\·c·z1:·_...;n('k. (··:--:a \·úrhnt('; fej!("ídt~snek. :\ fejUídt:."' tiilili
ftntk('i('q1al.; er..:\· IH:\Yist'.·ulle tiirt.1:11(i iis:...;zev(lnÚsa
f(•l(; 1uutaL

·

·

'

:\fit''l"t \'kin\·te!t·n a funl.;C'i('inak l'!!\" rnc1.d1atúr11z(ltt l11·lyi:-:t''!..'..hez \·alr"1 ka1H·scdúsa~ ~..\.zt'·rt-. 'n1ert ez
;lz i~t-·11\" t--:nk ki."' heh·i;...;f'•u lc'·tesít(•;.;(;t: kii\·eteli TllC'!! .
.-\ ;--;uk !.::is hc·lyi.:·H;g \~t,dig lll.'lll teszi lchet(Í\"f'> a t~~
rli lel L'.az1 la.-.:ú~os ki ha.:-:ználü:-:úL .-\z iisszekilt.tet.t::s( il.:: kiiz\pk(•dilt i!.!f;ll\'Pl. ...\ he!vis(:'!.!Cll ld\·iili k<iz!e-

t(:rUlc·t.c· "~i:1ki.::cntí <l h~t.-;zr;o:-: alapteriilet.c~t
.'\ hl'h·i,-.:t''!.!Ck i\s:-:zp\·nnús;í.,val l'Si\kkenthett'i. va!!\"
l!lt'!l-"'Ziir'itet\iet.(·; <1 helvis(;!!Cll kívüli ki\zleke~l:·;
lerliletl' ..·-\ lu·!Yist'·uen i1e\ii li küzle1~cdfiu kere.-:zttil
a .-.:znk1nai fur~kl'i<\ k(lr!<Í,t(Jzú:-:;a nc'·lkiil az ü.-.:sze].;i"J\t('t1".-.: n1arnd('•kta!anul llH'!.!Clldhat(1. l~z t'l('íny(\:-.
Jl(•Jn1·:-:ak a terület johl1 kihas.znúlú,-.:a 1niatt, ha1{en1
azt:rt i:..;. Jll('!"t a inHnka k<'·11velineselilH'~ vü.lik a kü:z;!ekl'di; tPridl'i ineuri"ividítt;~t~vel. .Elc'ínvi>s tnY{dilJú
<LZt;rt i;..;. 111erL az úllnt1dr'Jau \·últoz{1 feladatokhoz
jq>t](;

0
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az átrenclczC.s ruiralina:-;al1l1an oldhatú 1neg a nagyohh helyi::-;{·gli~~l. _:.\ sok aprt'~ !iclyist;gbc'il állú
g>·úµy:-:zertár :'ttrendt'Z(;se letenH'S t;pítési kiilts1;gekkcl jár .
A.z új úgazati :::zalivúny flí t.ürek\·f;se az e_uyszcríísítés. a fejlé>dc~si lchctiíst~µ liizlosítúsa. <\s a nHÍs
szabványoktól elb~rií. c.supún gyúgyszertúri \·o~
natkozi'u·;ú cl<'íírások röuzítl'.se. i\ szah\·ánv általúno.:-: el<'íírásai ezen kÍ\·Ul euvszcrííhht; t€szik a
t.er\·ezl:sscl ka 1'csnlatos ad 111,iíl isztní.cic'lt. :El<'iírja:
„·E ,o.:.zal1vánv alkaln1azása kötelez<'). a szahvánv
el<')írúsaitél\ ;_{zonl)aJl a Rzerzi'íclc'i felek" (1ncµhíz('i <js
h~rYPzc'í) .. " ír~í.slie\i rnegállapndús alapján eltórhetnPk. fclt{:\'e. hogy az elb;rPs az l~let. az cg{''HZS(;g.
a tt·.<.;ti (ps(;g \-c:clclinc;t, a vaµyonldzt.onRágot ncn1
\·pszc:\yezteti. illetve a JH;pµazdaság és a fngynsz\l'1i (;rdekPkPI Jl(_'J1l :-:érti. J~!tc'•n;s c>:-:eti;ll az (;'Jl!.!ed{'·lyez(:si eljúnisl1an az ('•rdekelt szakhat('1:-:ágnk' hPZzújúrulú:-:út lie kel! szert:zni'' (1ne,uszíinik az eltl;n;:-:i
t'll)!t'dt'•Jyc].; f(;!1atcí:-:úgi int<;Zí;:-:c.) :\Júskc;nt fogaJ111az\·a. az új sza.\J\·olny ~-·· a n".!.!i 11ú1ne11klatúní.t
haszn<ih·a
('sak „diszpozitív" eliiínü•okat tarta!n1az. l~z az írúslieli 1negú.l!tqJodás alapjún \·al('i
clt.<;n;si lehet<'íst',gct jelenti . .:'llegRzlintek az ún.
„kiitelezú'' f.'i<'iírút--:ok (czekt•t a n;gi szabályzat a
_...;zaka.-:z ::-;zún1a fii](; (;S alii húzcitt \·oná:-:sal jelülte).
anH„·lyekt1""íl az eltc'~n:st az l:pítésiigyi l;s \""Ú.ro..-fcjle.:-zti•:-:i 1ni11isztt..•r en~ed(;\ytq1c•z kütiitte.
A.z új szallYÚ.ny az {_)f~~SZ (()rszú.uns I~~píté:-:;i
~zallYÚll\') kieuc::-:zitii rc;s.zc. ()l\·an p[fíínL'-lokat
!IP!ll tarÍalinaz.' an1e\Yek az ()l~sz'-lien 111euta\{dhatúk. ;.\ kiizforgal111ú. µyc\gyszertúrak ler~·Pzl:i-J:nl>l
a lvrYez<'inek t;:...: a ki\·itelez(inel.; a kc:t :...:zal>{dvzalot
('i!\"iitt.esen kell a\kal111aznia. t<1\·iíJil1ú alkalt~1aznia
\.:;.e.\! a túq..:,!!ya! kapc·snlatos. f(JJ\t(l."'<thll rc1Hleleteket.
,...;zal1v;i, 11 yokat.
Az új 71r·r1·c:r'.si }:,'/i/irríso!.· ;.:zakn1aí ."'Z<'rkeszt(·"'<;116] kiinduh'> :...:ze1Hpont 1·o]t. h(l_!.!y ne n1ere\·ítsc
rneu a g.\·úgys.zi-·rt.ú.rak t'·pítl,si p\(íírú.s.ait. ('él.Ja.

ho!.!\" a kii\·etkez<'í 6vtizt'dcklll'll y{u·hatú :-:zak1nai
fc.{ltid(:."he:z; alkal111azkod('l _uyúµ:yszertúrak <'-JlÍtését
t(•gye lehet/ív/" (;:-: i.u::-·ekNzik nH:.uakaclúlyozni.
h().!.!Y a szal1ú.lyozúk t1 ft'jUíd(;s.t elkt:."\"f.' kih'eSs(:j.;_
Figye!t:n1he Ycszi ezen ldviil az (1r;-::z;Úµ jelenlegi{'':-:
n kiizc•ljiivtílll.'ll v~írhatú an~·a.ui helyzet{;L Jlaxin1ú!.Ja <1 .uy<'igy.-:zertúrak alapteriiletc'·t.. u.uyanakkor a u1i11i11Hí.lis alapterl"lletet is ri"i,uzíti. ezzel µút oh·a t',!.!\' ele\·e kor.~zertít.len U\·('1_!!\·szertúr lc'·te:-:ít(;:-:c'·t . .i.. kurl:'ttozot.t an \·aui i~'-lletris1'·uek 111ellett
11t'lll kiizi\1nl1ii.-:. h(lµ:y a n;nt'fc\k(:zt:sre 1\111'1 \H:nzliiil
hú.ny uyúµ:-·szertúrat lehet knrszprfíen kialakítani.
:\. ~. l pont 1negadja a g:-·<'iµ-yszertárak nagysú,!.!re11di fokozat.ú.t. {::-: a hozzú tarto:z;t'i alapt:criilt•tet
.. lc•,ualáhl)" i:;...: .. lcµfcljclili'' hatúrul-: ki"fzütt ( !. tr!l1lrí::.r1tj. :\z 1·gyes kat.cgúriiik kiizi"ltt <t ltatúr c\1no.-.:c')dik . .~\z „ . ..\''
.
\cg1nagnsahl1 a!apterülc,te 111e.uha!adja a „ B'' kategúriúra inegadott. lcgkisel1h
(-'J't.l;ket. l-[a."'011\t'ikt~ppen a „B" kateg('iria lt:µ:llH,!!\"old1 i'Ttt'•kc a „C"~ katc.~. .u·iria leukiselill c',rt('•k(~t.
:\ !~1;t hat:í.r kiizi\lti r"rtékct ÚU\' kell ('•rtc\inezni.
lH1uv a hel\"C'í-il'll n1euvú!nsztntt ,l~(;!.!\·zct.nH;ter 1nindc-;Í· esetlie;1 tt kiiz(~J;c:rtt;k.
,.
.-\ küzc~p("rt.t:kii alapteriiletn{d olyan ideúlis kapi.·_...;(d('1d(1sokat 0s u\yau l1út(ll' elrendl'z(si lehet.ti:-:!'•gel

l

!Hll::l. február

GYÓGYSZERÉSZET

(Fo

h(•lvi ad<lttsáuok i:-;nieretc:\1en a 11rnµrn1nk(":-:zít(í
tt;,teleziink fel, arnely biztosítja a 1negfelel{) sz:í.1nú
1nunkahelvet. l'.'8 a szüksége.s kiilin1úteríí raktári a ;nintaprog1;1~n1ok segíL·a\g<;vel t',u::·edi ki'!\·t·tP!nH"nyekPt is tarta!n1az<'). inegfek•lií :-:zintli (;pít{;si
úl \v{Ln vo k. elhel vezl·sl~t.
pro,uran1ot kt~;.;zíthct a tervezi) n;.c..:z(;J'(~, ( ;y(.1)!,'·_;\z alkalina;.ott építési teehnolúgia. a helyi
adottsúgok n1i11denkor hefolyú.snljá.k a gyúgyHzer- ;c;zerl"szi Nze1npont,l.>úl JN kielt"gítc'í ,uyúu:y:-:zerl:'t-!'
tár lehetsége:.; alaprajzát. {;8 ezen keresztül a (·sak ol:·an prnµra111 alapjú11 készülhl't.. a1nPl,V n"szlotese11 tartalinazza a sza-kn1ai kii\·etelin(:n.\'eket.
gyúgyszertár 111ííküclését. :J.laga az ala.pterUlct ne1n
eg:vedüli n1eghatárnzója a µyúgysz.C'rtúr teljesítéí:\z ;), pont funk(·iú szerint :-:orolja a helyisc:µ:{'ké11essl;µének. l(edvcz.(ítlen alaprajr.ú g:vúµ~-.sr.er
keL -~ funkC'i('1k kiizü;.; hL•lyisl"glie t.iirt.c'~nli iis:-:zt·tár!Htn a területet 111egfek•léíe11 kihasználni 11cn1 k:q>f'Nolú,<.<úra n1egküt<";.;eket. nen1 t:artaln1az. _.-\ hP\ehl•t. ilyen adottságok 1nellett is ineg kell oldani
!yisl>µC:'k alapteriilett~t 1H.•111 rii,uzíti. hel:·ette n hea katecq'irián heliil 1ncgkí\'{Lnt hatékoH\' rnííkii1,\·is{·gt·:-:oporlPk funkciú ,..;zc•rint i'ls:-:zt>vnnt lt'riilcdL:st. l~Í1lien az esetben jó erechnényt esni~ az alaptl:re acl inínyrnutat<l:-:L
teriilet niivPléHL~\·e\ lehet elc~rni. „.\. µyúg~n.;zertúr
.-\ . .'ft'!'\"('zt"si I-.:llíírúsok'' rala1ne1111yi 11au:·:-::'tgteriiletl:t a t:úlilúzatl>an kiizült legnu1µ-asahli értékig
re11di fokor.atra \·onatkcz('it111 ("\'\'("ll.''l'~ tt•riil<'t i
\(•het. 11ii\·e\ni . .-\ ('l"lszpr(b.;6get t:s a takarl:k(1ssú- a r{u1 yc l\.;a t (ti ln pít 111('_!! • .f~zek szerint n (/f/(Í(f.11s.:·1 rt rí t
µ:ot sze111 e\\ítt tartYa az ':tlapteriilell•t azonha11 11'/jes lirts,:11os of!t]Jfrrii/r'l/nrl: :;o'.',_-til 11 f11;1/,·r"i11!!!Íli.-(·sak addig kel! niJyc\ni. ainíg a ."ziiksl·gL·s :-:zún1ú
lu·l1.1is/ucl: r/s..:/rr !:€'// jc/hus:.:11rílni. \.sz. {':-'<•11\:rt:
n1u11kaheh· l''s túr(llúfeliilet ninci-i liiztosÍt\·a. Fia (1ffic·i11a. !.!\"(,)\°.!\'szerkc::-:zít<'í. lalHiraü'iri11n-i . .-\ ~. :-:z.
ezt ell·rtiii.;:. az alapteriilt't to\·1íldii nii\·eh;:-:e a leg- (',;.,;op11rtlia ·a ;.;Lld:Úl'ttkat fifJrolja. _.j !'nf.·trío1k 11r1i11.1/11
n1auasahli hat<ír{~rtl',ldu indokolatlan. :\z anvau:i
r1 /u1.-;;;uos ala1ilcriiÍt! 35 ":,-11. !(le tnrtr1znuk: !.!_\'('1.!.!yeszi{i">ziik ff.'le::-deges fL~lhasznúlúst'tval inú:;, 1;1eg- ·"Zl'IT!lktúr. raktúrak, h(í\·i'1sraktií.r. ii\"i'f!-(':-'(Hllll!.!O\·al('1sítúsra \-au\· kor:-:zcríí:-dt<"::-;rp \"Úrr'1 uvc'1!.!\"Szer- k1a11\"<1!.! raktúr. f<lkr:zottan tÜZ\'(':-'Zi"\ye:-: <t11y;1u
. .. ·
túrunk (',píh;st"t .gútoljuk.
!'akt.;'11·.· :\ ;{. sz, c·supnrtl1a tar'lt znak: ii!.!_\"f'l\·t(':-'
l(i")zt"JH;rtt"kt,'íl a 111ini1núlis irúnylia (·sak a kl;ny- ....;zolia. ir1:da. 11H1s(lgatJ1. útvey1'í (,!.!t1Zd<lz-'.<Í.'..'.i !11:jú
szerítfí kiirii!n1t"nyek hatúsú.ra ajúnlato;.; p\tt"rni. l'<l t ) ' SZ('J!j('•! \'Z{'Í i <'i\hizi'í. z 11 hn !l \". \ \' ( .. /. u h;1 !l \' \ \ "( '
l\\'L'!I kiiriilnH'·nvek kiiziitt a 1nu11kahelvek c'·s a
li!.! \·c!etes ~zt1 hú hoz. (·t kc•z(). · L1 ka dt ú."Zc·r~ t<lr(l k1.
n{ktúrak ('fiak ·111euszorít{u:;okkal alakíti1ati>k ki. !.!;.i;l!.!\·iíle!.!- 1::-; kont.l;nertúrol<'> . .•I .'). "--~· r·s.0111.(/ rr: ..
I-Ia úgy ítt':ljiik n1e'g. hogy a kh-únt funkc:iú n1{·g
s.:r'.r~-- (/ t~-ljrs alaptrri!lr·t .'j.j<·„-ríl !.·cl! jt!l111.<;111íl1ii.
eihíthat(í kisehli torlileten is. n1eµ\·td<ísíthntjuk
:\ -L :-:z. (•;-;oportl1a <tznkat- a hel_\·ist:!.!l'kl't ;-;(lndju!-:.
il gy(':gy:-:zert:íra t. r-1 a azon hall a kis ala pt erii let
nH·\y(•k1H_·k tl'riil<.:t.<:t ne111 :-:zú111itjuk l1P a !ia::.:z11(:;-;
euylien ked\'ezlítlen adot:tsúµú is. t\µ-:- Jeµhplyesel~i), a!apteriiletli('. Ezek: küzleked{; tvrUlvt (."zt'·lru_'.„:/1
ha a ,!.!y<'igyszt'rlúr t'•pítr"s<"l('íl eltekintiink. f:S i(k•ig('.:-; f(1J\TS('1). (":-: (!Z l\Zt'lll(']tptt":-:i tr•rii!('t (\.:azú1dH·\\'Í
lenPs tnt'!!tddúst keresiink. a111íu korszeríí !!Vl,l!.!\"· :-:t·g. l1(íki")~l'('!lt. t.iizeliiatl,\«l;I túro!<'i ..--a!al.;túr(;\(\,
szertúr <"[>ítés<'·re nin('s it'ht•t{ísl"µ:. J~!eve kor~;,Pl:ii't hidrofor \.:alll!'H). rI't'!'iilotii\.;et <\ J1r\lttl'• \_('l'iih•irH·',\
len f!_\"t\!.!,\';.;Zl'l't:árat tlP !i"tesítsiink.
kel\ figyl'll'111lic \'l'nni . .-\z ("tiÍil".:-:i kiilt:-:(~!.!ekct lí·I'·
iné.:-;zetesen terhelik. l'Z(;!'l a ter\·r•zt";-:nf"l a !!;tz(ht:-\z 1.~. pont eU>írja. hn.u:y a gylig,vszertúr tt'l'\'t'zí"st'·t progran1 alapjún kell \'<"ge;:i;ni. „~·\ tPl'\'t•z{,si :-:{1µos:-:Ú.!.! :-:ze1npontjnit t"ppí'll úgy fi!!yc-l1·nil1e k('\\
\'t'll!li. 111inthn n h:1:-:znui' alnptt:riill'tl1(·z tnrh:i:
progntn1 a t ei·vdn \,; tlllll'tlt úeiú n:;.:r,p."
:\z I.:L p(l!it ineghatúruzza. hogy n1it kel! a ter- n;í11al-:.
\"t:Z("si pn1!.!ra1nnak tart:aln1aznia, t~:zek nz {'\(íírú_.\z arÚ.Jl\'<1k lietartú:-:a kiili"1ni·1~1.'!! f\!llll· . . a/.(•k
snk a g:.·(\!.!yszertúrak l"pítt"si"Yel {,;.; I\'k( 1nstrtll\(·iú- !1an az t'St;teld1r·11. an1ikor az ahtpteriih·t az <111\ ijú ,-a\ fnµlalkuzú ,U,\'Úgyszt·n";.;z :-:zake111l1erPkr(' jl'n1c'dis ki"1zt'.'JH"rt("l-;t()\ a 1nc-'!..U.'llf..!t'rllH·ti) leul-:i:-:('\i\1
!ent~'ís f(•ladttLti!~nt h;í.t'Ítana\.::.
\'ahunell!l\·i lH·h·i:~(~!.flH:! a
inÍ.Jl\·\ia tol('1dik t·!
.ki'1z1'· !~·IH·t :...:znrík~'irl'dn1t'·11\'t'k
szííkehli
funl~l'it'lt
_.-\ pro_unun kl"fizíti:sp c·.--ak az (Jl~:Rz. Ya!a1nint a
.. 'l\:r\·ezt"f'i .l~!('íírús(1k"" a!a1H1s isnH:·rc·tt"lien lehets('- tani <UH:\1-:ii!. lt{lgy a tf'ljv:·iÍt.nH"nyi· ('ZZv! a !cÍ\'Ú!l1
r:rt(qz a\<Í. kerii!ne. I-Ia a n1eu.--z(1rítú:-:ukat \·a\n"
.!.!l!S. ,'-\ proµraink<:szít:<:s 111egklinnyítt;Sl;l't' a J.lagyur
lllt'!l!l\'i h('\vi ....:l"UrH"l anínvr1."Htl a!kalinazzuk. a\-:„
( f v(i!.! vszt-•n"szt.>t i 'lYLrsa.--úu ( :v('1uy:-:zerii!!\" i Szt•rvt·k<J!' a~ ii::-:sz1.11lik.i°ldt;S ("rtt"l~e is kiP]i~!.!:ii{í \(':-.;:·· l•:zzr'I
:rJ'.s 1 ·~za k(1s:-:t1í.I y1l11i1 k l~ú lúz;lt f~;j \p,o.;zt{·~f n111 n ka~zeni\ 1('1!, ha \·a\a111P! \' i k ht.'l \' i:-:1;.!.! t t·rii !1'\ ("\ n tii) il 1i
! 1iz(1ttsáua az_.\, B, ('. J) típusú ,!!,\·('1g.\·szPrtúrakhuz
ru\·ú.:-::lra ineµniiYeljtlk. a Í1tnkci('1jút t últlll;l'í'i('Z
1t1intaprr1µ:ran1t1kat dlllguzolt ki.
a i(il1hi(:khcz \·iszo11\·Ít\"a. akk(lr nz ii.-: ....:zn!ÍÍ·
ziik
.~z 1'1j szaliúlyzat az eg_vl's nagysúgrPndi kalt't"i·tt'·kc lll'lll lesz l~ic:h:!.!ít{;, :\z ;·1:-::-:zl(·lj(_':-.;Ítki)fh"::-;
pn:g_:-\
feL
tüntet
nen1
!.!r'iriúknú.l ah·soportokat
t"rt(kf"t: eldlt'll az t's('tlit·n a !('!..!:.-:z{i\.;ph\)n'
11H"n\·
ra1nkc:~zít(í [e\ndnta. ho!!:Y a Hl<!!.!adot:t- iUtaliintis
fu11k1·i~·1 l1·\je~ít1n/'tl,\'t• liatún,i',za 1u1·~, _.\ ht·:-.;zah~dt
kt·retl'll ]1clü! u lil'\"l'Zl'Ü;~i"·t· kPrLi\/; SZ('l'\"('Z{:;-;1 lllC,\!hetart.ú:-:a tPhút diint(.i H:11\·ez(i <i
arÚnYok
!\·e:-:
funk('i(ihnz
a
(lhl:íshoz c·soportusit:sa. ü:-::sze\·<1nja
1ít(t::.:ú11úl.
i\s:-;zeá!
in
1'1nigr:t
tartt1zú tt·riik·tekC't.
kiq1(·~olatl1Htl !!lf'!.! kell .i(.'!.!.\·1·z11í .
an'tn,\·n\;:\.:al
:\.z
.-\ kliliinfc"k· szer\·ezt"sc·knek ineufp\eh'ien a tí. .-\z anlnynk lllC'!.!\'<'tll'('"
\"Últnzhntnak
id(')vf'I
ho!.!y
nPtn
(Pz("rt
p\
pusok s(il~fc"ll' \·(dtozata k!'•pzl·ih<'t:ii'
jelzi a ~:zaliá!~·r.at az alt'snpnrtnkat:). ~-\ nli11ta- zúsút az Eg1··szz.;t:gii,uyi ~liniszu"riun1 túj(''L(,;.'.t:ttu
f<11·n1újúl1ct!l ki'1ziilheti,
prngra1nok St'lll kt'·pes('k kiil:rni \'alan1ennyi leJllC',!!ll<h•tt J\a!.!\':-:Úurl'JHli f(l\.;(,z:dc•knúl n:i.~\
gyr'1gyszcrhet:-:c;gps a\('.:-;optirlra. ()!,\·an :-:zcr\·ezc"síi
111i'lyj·!;.
LirakaL \·esz figyc\e1nl1e a 111i11taproµra1n. an1(•lyek U\'(1l1l1 teriilettí !.! \·~'1!.!V,szert;\.rak11úl
a;~
'1fi oi_lll----:?O ooo hlJ(<.1.:...· «:nát.Asúnl ]1:lc\...·iil1H'k
~l ~.\·ak!1l'l<tthall leL':L':>"Hkralihan eltíford11lnak. :\
0

1

0
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arányok a funkf'innúlis helyiAégek javára toJóclnak
cl. Ii:zeknél a gyúgyszertá raknál 1nind ar. arányokat, inind az egész egységet cgyed_i\cg kell ell1ínílni. _:\szabályza t ezt azzal fejezi ki, hogy nagy;.;{u:.rrcndi fokozatot ne1n úJlít fel részükre.
·_-\ gyögyszertá rak teljcsítéí képcss{~gének nüvclésénél az irodák l~S a szociális helyiségek alapteriíletének 111!h{n1y nt~gyzet1néteres 1negc1nclésével
jclcnt(ís szán1ú dolgoz(> elhelyezl;Sc \"álik leheté)vé.
_A. funkcionális helyisl~geknél a n1nnkahelye k sztí111ú111tk nüve!l~sc lényegesen tühl) területet igényel.
Ji:nnek n1cgfcleliíen a ltí 000-20 OOO lakost cllútó - kiernelt gyúgyKzertá .raknál - a <·sopnrtok
"{,-<i8 1nego;:;zlása 1núdo::-;ul: 1. c;;oport :{O',';'„ l L c·soport :15 1,\;. Ill. ('Snport 2fl(//,.
.-\ O. l pont „ Fi)terülct" alpontjaiba n 1negt11!{tljuk a kí\·ú.nt kapcsoh'>dú~:.;nkai, a hel.vist~gckrc
vonatko;.:<°i legfontnsahl t e\éíínisokat. .:-\ 1negjelö\{:sek itt is n funkC'it'ihnr. kapcsolúdna k t'.•s nc1n a
lll'i:i;i::·i·µ.hez ..:-\ funkc:iúk iJsszeYonú,sára utalúst itt
se111 talúlunk. ,-\ funkeiúk csoportnsítú sa. egy helyist~_U:lle való ií:--sr.e\·0111isa a progran1kt~i:'7.Ítií feladata. ;unit a uv<'>u:vsr.ert{uTal sr.en1hc11 állított küret.elnH;n~·ek ·i(;ht:t.:-í lc_ gjohl1 kiszolgiilású...-al kell
1nP.un lda n ia .
•~z új ~rervezt:si l~!iiírásold1an függelc~k nincs.
:\ liere11dezt:sekrííl e;:-:. az c'•11iilctgö1iószoti felszcrell·sekr('í\ l{~jí:ku:;,t.atúst. neu1 ad. :Ezek ugyanis gyor:-.:an \"Últoznak ..-\ prugrain kész.íb'.)jének kell 1neg1tdni az l·pületgép(;s zetre vonatkozó :-;:za.k1nai adatokat. niiutJin tneghatá.rozt .a, hogy a gyögyszertá r
n1i!vet1 feladatot fou ellátni. {;s 111ilvPn szcrvc•zt>ssel fog 1nlíkiid11i.
'.
'
A. 1·~or{diila11 n1ár enilített 111int.aprugra1n üsszeAllítá::-!1an tal(dunk tü.j(;koztatú st az t~piiletgl'.~pt:
szetre vonatknz('ia n. l~zze! a kiadvánnya l kapesolathan el kell 111onda11i. houv o\\·an segödeszküz .
;unclv a .u:vakorlatha n liekö~;~tkc~ett vá'ítnzúsokr a
(:t'zt"d~cny. · 11e1n ú\1.alúnnsítú jellegíi. ez!'~rt gyakran igt"nyel ú.trlo!gozúst.. .~\ ntinta.prugra.111ok :í.,tdolgoz{i:-;a ke\-e:-:el il 1 k1'itütts("g 111el\Ptt o lr1hat ú n1eµ-.
t'Z<;rt. az {dta\{u1osah h jellegíi. hosszahh id(íre szóh'1
„,rrervezc~si e\Dírú:-:ok'' 111e!lett lt"tjogosults úga van.
:\Itala l>i?.tosíihatc'i a prnµra111kr;szítfik ú\la11dt'1.
fri:-'s ínforn1ú.ci1')kkal \·ah'i elliitc'tsa.
\'1:giil is riigzíthetjük az új ~l'er,·ezt\si I~\(íírúsok
legfonlosa\1! 1 ert:n.vt'il a n:givel szc_•rnlien:
ri'1vitl. <·supán a !t"nyeµ-et tartaln1azza :
--- elvi fel<"pítl:se iisszhungha n \·an a húlúzatfejutai

e!gttn(lolúso kkal.

··- a tov{dihi fejle~zlt":-;hez 1negfelelf'í alapot nyújt
azzal. hogy a progrtllnkt"s:;,ítiík t"s a t.erveziík
J'{'·.sz(}J'{' llHf!Yi J !-d) SZll J li.H.lsú.g< it a11:

február
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az OÉSZ ös a ,.'I1árggyal kapcsohttos fnntosahli
rendeletek. szabálvzato k, szabv{u1vok n eliíírása.inak általúno.s t•1:v<~ny{"t hiztosítjii, a111i az épí~
tészeti tervek cll1:észít<"sén{:\ (;s a kivitclez1;;:.;nt'•I
clüntií fontosságú.
Jlegállapíth a.tjuk, hogy u k<>rál,Jii .,rrervcz(>si
EUíírások'~ által 111egindítntt fejliídést és ered1n<~~
nyeket az üj szahv{tny - a inai illetYc a Yárhatú
igényekhc:;, johhan iµazodva - 1nagasahh szinten
folytathatja .
!.

l;:t-1z 'lO\:l/O-/.J. I\:.fr;;fot·gnl111ú gyúgy;;;zcrtúr nk
cl<iínhiok. - ~, fJapp Oy.: 1. ::\Iíbznki lt:r\·~·:r,t:;.;,

'f'p1•y(1z1~fd

IH82:. :L :\fRZ ().J.2:0l-:/G-SI .
sz\·1·tiirak 'l'Pr\·ezt~si (•lt1í1·1\~11i .
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1111'1clszerek kel·.
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J. h: H s 1. ll H i 1 Z k \·: .\'•·11· 1/ir1.f'//1•1,·s Ju1·
flinu o/ puhficil;111han n',11·,'r:s

{/ir 1if111,.

T/11· prinl'iph•s of tii(· /Ji1·iTtio11;-: for thi• l1!iu1t1inu of
l'1d1líC'ity l'hnr11HH~ii's, pnt intu foi'('t~ :\fa;.· 1. Jf!S~. '1'!11·
fu1·1Jl('I'

and

tilt: CH'\\'

J'lnnning

!Ji1't•(•!ivt•.S Hrt' et11npnr«d.

Dl't.Hih'd ol'i('l\tary dnta ari> prPsr·ni1·d fol' tlu--. plnnninu
of publiC'ity plia!'!llll('it•s (·r11nplyinµ- \\·itli !odfl,\''s n·quirP!llt~nts. 'fht· JH'P:it!lt(•rl partir,ular:' ('(Hild no! IH·
inr·hidr~d in tii!· [lit'('('ti\·p,.; w!iieh a1·1· of f.!('ni>nd (·lutl'H(·\f·r.

!. 1\. a sz a

11

i t z k ,·:

[Ji1·

lii'lll'Ji

/l/1u1u11f/81'11r.'i'r.firif.

/r;11 r/(;r Ojji::,i11-.·lj1'1tl1rl:;,11
\·f·t'faS~\'l' giJit dit· p1•it1ZifJil•J!t'!l (;t~Sj(•lt!Sptttd.;:!t', di('
sic!i lH·i d('!' Ahfnssunl! der ani 1. :\Iui l H8:L in l\.ruft
µ:( · t 1·1· t r~11< ·11 1'lnn u nµ:svc~-;·:;t d 11· if t en f íi r ( Jf f izi 11- A po t ! u· k1· n
t•!'"Plii~n hahen. hr~knnnt. Ei· zieht ('irH~ll Vt•rtdl•ich ZWÍf>(']H~t dt·n l\(•!len ttnd altt·11 I'lann11gsvo1·s;;!irift.en. E!'
((•ilt tlir~ dt·n
!u·uti,tp·n ..\n:;pl'ih•llf'll e11tsprt'1dH•n<h·n.
au;.;fiibrli(•!H·n . lnfonn11tiv1·11 Anuabt•n zur Planung von
..\poth(•k(•f! 111it. Uit·st· Jla!f'rt konn1r·n indi(• P\111111ng·
s\·or::(•hrift i!1n•s nlh.~('J!H~itH'll ('linn1kt(•r.c: d1·r l1·tZ('1l
ni!·]i! at1l'l!t'no11!!11t·n \\'(•nlt·ri.
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La nl1toro l'kspli!.;ns la pri1u·ipnjn vid11u11 ktojn,
kun:-ddt·ritnj (·(• la rvduktudo d1' ln Xo\·nj Planuj Pr·es·
kril1()j pol' ln l'uldiknj ~\poi«koj. kiuj vnlídiű:i:.; ln 1-an
il1· ;\fajo J\JS::".. Li k()111par11s la :\fnlnovnj11 Plnnnjn
l're:o;kriliojn lunt la :\o\·nj. Li 1111l1likas dPtnlajn infor·
1t1nj11 indikojn. kunfor111nj al ln 11unttq11pnj prelPnduj
knj titiligPlilaj (·(• !it pln1uulo dp 1q1oickoj. Ln 1•11iµ-11
il« j1·1111j indiJ.::oj t'll ln l'!nnajn Pl'~~skr·ihujn JH' \•hlifri:; pn1
ln Ú{'IH'l'Hill <'t ·nro di· il i.

( f'f)1·. '11r111rÍ<'..'; fJyúyys:~crlrftl 1~·ii.:11orilj11.
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