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5310 Kisújszállás, Arany J. u. 2/a. III/9. mobil: 06-20/969-1237,
e-mail: snagyk5@gmail.com

VÁROSI ÓVODA EGYSÉG FELÚJÍTÁSI – ÁTALAKÍTÁSI KIVITELI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA
Építési helyszín:
1-es (régi) épületegység fotói

belső nézetek:

2-es (újabb) épületegység fotói
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S. NAGY és TÁRSA Épülettervező és Szolgáltató BT.
5310 Kisújszállás, Arany J. u. 2/a. III/9. mobil: 06-20/969-1237,
e-mail: snagyk5@gmail.com

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÓVODAI EGYSÉG
felújításának - átalakításának
építészeti KIVITELI munkái
Építtető:

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5331 KENDERES, Szent I. u. 56.

Építés helye:

5331 KENDERES, Szent I. u. 60. sz. alatti
1292 hrsz.-ú ingatlan

Építész – statikus tervező:
S. NAGY KÁROLY okl. építőmérnök
5310 Kisújszállás, Arany J. u. 2/a.
É-3-16-0139., T-16-0031.

új látványterv utcai épületre

Kelt: Kisújszállás, 2018. február
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S. NAGY és TÁRSA Épülettervező és Szolgáltató BT.
5310 Kisújszállás, Arany J. u. 2/a. III/9. mobil: 06-20/969-1237,
e-mail: snagyk5@gmail.com

TARTALOMJEGYZÉK
a

Kenderes Város Óvodai Egység FELÚJÍTÁSÁNAK és
ÁTALAKÍTÁSÁNAK (korszerűsítésének)
építészeti KIVITELI tervéhez
terviratok:
Előlap(ok)
Tartalomjegyzék
Tervezői nyilatkozat
Építész műszaki leírás (2, épületenként külön)
Technológiai műleírás
Munkavédelmi tervfejezet
Környezetvédelem, tűzvédelem
építész tervlapok az 1-es épülethez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hk – 1
Ek – 1
Ek – 2
Ek – 3
Ek – 4
Ek – 5
Ek – 6
Ek – 7
Ek – 8
Ek – 9
Ek – 10
Ek – 11
Ek – 12

Helyszínrajz 1-es épület
Állapotrögzítő alaprajz fsz.
Átalakított alaprajz fsz.
Új A – A keresztmetszet
Új B- B harántmetszet
Állapotrögzítő és új Keleti homlokzatok
Állapotrögzítő és új Déli homlokzatok
Állapotrögzítő és új Nyugati homlokzatok
Állapotrögzítő és új Északi homlokzatok
Padlásalaprajz
Homlokzat részlet
Látványtervek
Nézetek, Axonometria

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

1 : 500
1 : 50
1 : 50
1 : 50
1 : 50
1 : 50
1 : 50
1 : 50
1 : 50
1 : 50
1 : 50

statikai tervlap az 1-es épülethez:
1.

S–1

Alapozás, pillérek, oszlop

M 1 : 50

építész tervlapok 2-es épület:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hk – 2
Hk – 3
Ek – 1
Ek – 2
Ek – 3
Ek – 4
Ek – 5

Helyszínrajz 2. épület
Közműhelyszínrajz
Fsz.-i állapotrögzítő alaprajz
Tetőtéri állapotrögzítő alaprajz
Állapotrögzítő metszetek – I. A-A, B-B, C-C
Állapotrögzítő metszetek – II. D-D, E-E
Állapotrögzítő homlokzatok – I.: É, K, átrium

M
M
M
M
M
M
M

1 : 500
1 : 500
1 : 50
1 : 50
1 : 50
1 : 50
1 : 50
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ek – 6
Ek – 7
Ek – 8
Ek – 9
Ek – 10
Ek – 11

Állapotrögzítő homlokzatok – II.: D, Ny
Felújítási fsz.-i alaprajz
Felújítási tetőtéri alaprajz
Felújítási metszetek: A-A, B-B, C-C
Felújítási homlokzatok - I.: É, K, átrium
Felújítási homlokzatok - II.: D, Ny

M
M
M
M
M
M

1 : 50
1 : 50
1 : 50
1 : 50
1 : 50
1 : 50

statikai tervlapok a 2-es épülethez:
1.
2.

S–1
S–2

Alapozás új terasz
Rámpa, terasztető

M 1 : 50
M 1 : 50
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S. NAGY és TÁRSA Épülettervező és Szolgáltató BT.
5310 Kisújszállás, Arany J. u. 2/a. III/9. mobil: 06-20/969-1237,
e-mail: snagyk5@gmail.com

Tervezői nyilatkozat
a
A Kenderes Város Önkormányzata (5331 Kenderes, Szent I. u. 56. sz.) által a
Kenderes, Szent I. u. 60. sz. alatti 1292 hrsz. alatti ingatlanon
ÓVODAEGYSÉG
felújításának és átalakításának építészeti KIVITELI tervéhez

Építész felelős tervező:
S. Nagy Károly okl. építőmérnök, É3-16-0139.
5310. Kisújszállás, Arany J. u. 2/A.

Alulírott tervező kijelentem, hogy














az építészeti műszaki tervek megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános
érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a
statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek,
az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az
ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen
alkalmaztam,
az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)
– h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel,
az építéssel érintett épület nem tartalmaz azbesztet,
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 31. § (2)
bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek, valamint a 456/2015.
(XII. 29.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes
építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló előírásoknak. A vonatkozó
nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam. Az adott tervezési
feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az ellenállások
(teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam.
az építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése során az érdekelt hatóságokkal
előzetesen egyeztettem,
további közműszolgáltatók felkeresése szakági tervezők által valósul meg,
az általam tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek és az
ezt igazoló energetikai számítást a külön jogszabályi előírások szerint készítettük el,
az új égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének módjáról
egyeztettünk, annak tartalmát, illetve a követelményét alkalmaztuk,
a R. 19.§ (4) bek. szerint nyilatkozom, hogy tűzvédelmi szempontokból, használati
biztonság szempontjából és állékonysága tekintetében megfelelő megállapítására
és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam,
a környezet meghatározó jellemzői: a terep adottságait tekintve sík terep, a terep
viszonyokban változás nem történik. Az építkezés befejeztével az eredeti állapot
helyreállítása és parkosítás (felújtása) fog történni,
az épület közvetlen közelében védettségi minősítéssel ellátott épület nem található.
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az építmény nem sérti a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak (kezelőinek,
használóinak) jogos érdekeit. Az építési munka nem jár olyan káros hatással, amely a
szomszédos ingatlanok használatát számba vehetően korlátozná, állékonyságát
veszélyeztetné, vagy a közérdeket sértené.
Kijelentem, hogy az építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal a településtervezési
és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi és az építésüggyel
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.)
Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően rendelkezem.

 az építészeti műszaki tervdokumentáció tartalma megfelel a 312/2012. ( XI. 08.)
Korm. rendelet tartalmi követelményeinek és előírásainak,
Továbbá:
kijelentem, hogy az építési és bontási hulladékok kezelésével 45/2004. (VII.26) BM-KvVM
együttes rendelet 3.§ (2) alóli kötelezettség alól nem mentesül, mivel az építés során
keletkező építési hulladék egy kategóriában meghaladja a rendelet 1. sz. táblázatában
megadott küszöbértéket. A kitermelt földet viszont a helyszínen fogja elhelyezni, így a
beruházó a 3.§ (6) bekezdése alapján csak részben mentesül a 8-11. §-ban foglalt
kötelezettségek alól.
Kelt: Kisújszállás, 2018. február 28.

/: S. Nagy Károly :/
É-3-16-0139. T-16-0031.
okl. építőmérnök – építésztervező
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S. NAGY és TÁRSA Épülettervező és Szolgáltató BT.
5310 Kisújszállás, Arany J. u. 2/a. III/9. mobil: 06-20/969-1237,
e-mail: snagyk5@gmail.com

ÓVODAPÁLYÁZAT kiviteli tervéhez
Előzmények, ill. célmeghatározás:
Az ingatlanon álló Óvodaegység egy cca. 100 éve épült régi főépületből (1-es ép.) és a
hozzá, bővítésként épült (1992.) újabb épületből (2-es ép.) álló létesítmény, mely már 1930.
óta a település központi óvodájaként funkcionál.

Az építési helyszín és meglévő állapot ismertetése:
A tervezett ÓVODA épület átalakítások és felújítások hagyományos építési technológiával,
korszerű, a környezetbe illeszkedő anyagok használatával valósulnak meg.
A tervezés során megoldódnak, betartásra kerülnek a következők:
- helyi építési szabályzat és rendeletek,
- az OTÉK, ill. tűzvédelmi előírások,
- környezetvédelmi előírások,
- gépkocsi bejárás-parkolás feltételei (ingatlan megközelítése)
A telek terepviszonyai ugyan nem vízszintesek, de az átalakítások és felújítások miatt nincs
szükség terepalakításra (a magassági különbségek 1,0 m-en belüliek).

Környezethez való illeszkedés:
A meglévő épületek a léptékükkel, magassági viszonyaikkal, új tömegformálásukkal
teljesen beleilleszkedik a környezetükbe. Az illeszkedést erősítik a homlokzati színezés, az
utcai homlokzat kváderes, nyíláskeretes díszítéses felújítása, mely a közeli környezetben lévő
közösségi épületek díszített homlokzatát követi. Az illeszkedést az épület tetőhéjazatának
felújítása, ill. a tervezett építési anyagok építészeti minősége is erősíti.
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Utcai épület (1-es, régi épületrész):
Az utcai, régi egység jelenlegi állapota miatt mindenképpen felújításra szorul, s ezt a
közeljövőben meg szeretné tenni az Önkormányzat, de főképpen az óvodavezetés. A
tervezett felújításokhoz belső átalakítások, korszerűsítések, új főbejárat (mellyel az
akadálymentesség is biztosítva lesz), egy fedett terasz kialakítása és új udvari térburkolatok
is társulnak.
A bővítéssel létrejövő új fedett bejárat egyben biztosítani fogja azt a fontos igényt, hogy a
gyerekek és nevelők csapadéktól védett külső közlekedő területen járhatnak át a „lenti”, új
épületrészből a „fenti”, régi óvodaegységbe.

Tervezett fejlesztések-1.:
Műszaki feladatok 1-es épületegység (régi épületrész):
-

tetőszerkezet szükségszerű megerősítése után teljes héjazatcsere,
belső padlóburkolatok felújítása vízszigeteléssel (parkettaburkolat bontása
aljzattal együtt),
új vizesblokk kialakítása 2-es óvodai csoportnak (belső átalakítással és bővítéssel),
1-es csoport vizesblokkjának és nevelői szociális egység átalakítása,
3-as csoport vizesblokkjában zuhanyzó kialakítása,
új – egyben akadálymentes – fedett bejárat létesítése új AM rámpával  az acél
csőkorlát ide nem illik, ezért fa korlátok kialakítása javasolt ! (önállóan óvodás
úgy sem közlekedik ezen területeken !)
AM WC helyiség kialakítása,
AM foglalkoztató kialakítása (2-es csoportszoba),
AM közlekedést biztosító belső burkolatsávok kialakítása (csak indokolt esetben)
fedett terasz kialakítása bővítéssel,
homlokzati és belső nyílászárók cseréje – korszerűsítése,
homlokzati falak teljes utólagos hőszigetelése,
utcai homlokzat díszes felújítása ( hőszigetelés ) mellett,
udvari új térburkolat készítése (részben elavult betonjárda burkolatok helyett),
AM parkolóhely kialakítása belső udvaron, új térburkolattal kiegészítve az AM
rámpához  később kialakítandó

Belső, „újabb” épület (2-es épületrész):
A belső épület jelenlegi állapota az építési kivitelezési munkák óta nem változott, az
épületen semmilyen átalakítás, fejlesztés nem történt.
Az eredeti állapot éppen ezért felújításra szorul, s ezt is meg szeretné tenni az
Önkormányzat, és főképpen az óvodavezetés. A tervezett felújításokhoz, energetikai
korszerűsítések
(utólagos
hőszigetelés,
nyílászárók
cseréje),
projektarányos
akadálymentesítések (belső ajtók cseréje), egy új hátsó fedett terasz kialakítása és új
udvari térburkolatok is társulnak.
A felújított, korszerűsített, új összekötő rámpával és hátsó terasszal kiegészülő 2. óvodai
egység is biztosítani fogja azt a fontos igényt, hogy a gyerekek és nevelők csapadéktól
védett külső közlekedő területen töltsenek el minél több időt a szabadban (friss levegőn) a
saját udvarukon, védett környezetben.
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Tervezett fejlesztések-2.:
Műszaki feladatok 2-es épületegység (új épületrész):
-

-

homlokzati nyílászárók cseréje – korszerűsítése,
homlokzat felújítás utólagos hőszigeteléssel,
tetőtér hőszigetelése,
tetőtéri és földszinti homlokzati nyílászárók cseréje – korszerűsítése,
egyéb szükséges munkák (kivitelezés közben felmerülő problémák),
projektarányos akadálymentesítés 
 két épület közötti lépcső bontása után rámpa építése,
 épület körüli járdaszint megemelésével AM-es külső közlekedés biztosítása,
 külső szimmetrikus kétszárnyú bejárati ajtók cseréje AM-es közlekedést biztosító
aszimmetrikus kétszárnyú ajtókra,
 belső, csoportszobák és öltözők megközelítését biztosító kétszárnyú
szimmetrikus ajtók cseréje AM-es közlekedést biztosító aszimmetrikus
kétszárnyú ajtókra,
külső fedett terasz kialakítása új térburkolattal, új favázas előtetővel

Energetikai fejlesztések összegzése:
-

külső homlokzatok (falszerkezetek és lábazatok) utólagos hőszigetelése 10,12 és 14
cm-es vastagságban,
egyéb térelhatároló szerkezetek (födémek, ferde és függőleges tetőtéri felületek)
utólagos hőszigetelése 12 és 10+5 cm-es vastagságban,
homlokzati nyílászárók cseréje U=1,13 (1,1) W/m2K értékű ajtókra és ablakokra,
fűtéskorszerűsítés: kp.-i fűtési rendszerben kazánok cseréje.

A fenti munkák elvégzésével egy korszerű, akadálymentes, a helyi igényeket teljes
mértékben kielégítő létesítmény jön létre, mely hosszú távú megoldást biztosít a nevelési
folyamatok ezen fázisának.
Kelt: Kisújszállás, 2018. február 28.

/: S. Nagy Károly :/
É-3-16-0139, T-16-0031.
okl. építőmérnök, építész- és statikus
tervező
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Építész műszaki leírások:
1.

Utcai épület (1-es, régi épületrész):

1.1 Alapadatok:  1 –es épületegység (régi épületrész)
- Építmény jellege:
- Épületek elhelyezése :
- Szintek száma:
- Szintmagasságok :
-  0,00 alapszint
- fsz.-i padlószint
- párkányok szintje
- gerincmagasságok

nevelési intézmény
oldalhatárosan
1 (földszint)
:
:
:
:

a meglévő bejárati járdaszint = 87,40 mBf
+ 0,55 m
+ 4,70, + 4,02, 3,12, 3,09, +2,58 és +2,34 m
+ 7,97, + 6,98, + 5,89, + 5,19 és + 4,23 m

1.2 Tájékoztató adatok :
- Ingatlan területe (építési telek):
- Eddig beépített területek:

3408,00 m2
469,75 m2 + 437,02 = 906,77 m2

- Új bruttó beépítés:
- Összes beépített terület:
- Beépítettség:
- Építménymagasság:
- Óvodarészleg korábbi hasznos alapterülete:
- Óvodarészleg új összes alapterülete:
- Óvodarészleg új hasznos alapterülete:

117,12 m2
1023,89 m2
30,0 
4,30 m
363,74 m2
468,33 m2
 411 m2

1.3 Beépített anyagok és szerkezetek:
Alapozás: a téglafalazatú és beton sávalapozások
Lábazat: téglafalazat vakoltan ill. beton lábazat téglafalak alatt
Falazatok: vályogfalazatok 50, 35, 30 cm vtg.-ban, téglafalak 25, 30 és 38 cm vtg.-ban km.ű és blokktéglákból
Válaszfalak: km. tömör téglafalak és válaszfalak
Födémszerkezet: alul-felül borított gerendás fafödémek
Tetőszerkezet: hagyományos ácsolt fa fedélszékek (állószékes, fogópáros), kontyolt
nyeregtetős kialakítással nyeregtetők, ill. fémszerkezetű előtetők
Héjazat: natúr szalagcserép fedés ill. műanyag hullámlemez ( előtetőn )
Kémény: téglából falazott pillér
Áthidalások: fa és beton ( vb. ) anyagú szerkezetek
Nyílászárók: fa anyagú régi típusú (kapcsolt gerébtokos) szerkezetek,
Belső- és külső felületképzés: vakolások mészfestéssel, ill. olajlábazatok
Burkolatok: pvc, mettlachi, csúszásgátló mettlachi (régi szerkezetek), parketta és sim. beton
1.4 Közművek – épületgépészet: teljes közművesítettség
Villamos energia ellátás: utcai hálózatról biztosított
Fűtés: a meglévő kp.-i fűtés radiátorokkal (gáz tüzelésű)
Víz: utcai hálózatról biztosított saját vízmérővel
Szellőzés: a nyílászárókkal és szellőzőkkel természetes úton biztosított
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Szennyvízelvezetés: utcai kommunális hálózatba vezetve
Csapadékvíz elvezetés: HA ereszcsatorna-rendszerrel biztosított
Telefon: MATÁV hálózat kiépítve
Riasztó: kiépített hálózat
1.5 Az épület meglévő helyiségei a földszinten:

1.6 Tervezett bontási munkák :
-

épület tetőhéjazatának (lécezéssel) és előtetőinek bontása,
homlokzati nyílászárók bontása,
előlépcsők és járdák bontása,
deszkázott oromfal bontása,
belső válaszfalak bontása ajtókkal együtt,
épületgépészeti vezetékek (víz-, szennyvíz- és elektromos) és berendezési tárgyak
(wc-k, mosdók, stb., radiátorok) bontása (részben ideiglenesen)
mettlachi padló- és csempe falburkolatok bontása,
aljzatok bontása,
egyéb bontások, építési törmelékek elszállítása,
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1.6 Az átalakított és felújítandó épület új helyiségei:
Földszint:

Épület összes földszinti alapterülete:
Épülethez tartozó külső terek területe:

472,27 m2
59,00 m2

Épület összes hasznos alapterülete:
472,27–14,4-(24,02+48,2+20,58)/2 = 411,47 m2 ~ 411,0 m2

1.7 Beépítendő anyagok és szerkezetek:  új szerkezetek
Alapozás: pont- és sávalapok készülnek C20/25–X0v(H)-32/F2(KK) min.-ű beton
szerkezetként, de az alapozás felső részét javasolt vasbetonból – min.-e C20/25-X0V(H)-24F2(KK) vagy C25/30-XC2–24-F3(K) készíteni (min. a felső 30 cm) min. 4 db 12-es fővasalással
és 6-8/30-as kengyelezéssel.
Az alapozási síkokat (talajmechanikai szakvélemény nincs) a teherbíró altalajban és a
fagyhatár alatt kell felvenni, terepszinthez képest itt ez -0,90 m (ép. terv szerint) !
A meglévő alapozási síkig le kell menni, ill. javasolt a teherbíró talajba 10 cm-t benyúlni.
Az új válaszfalak alatt új vasalt aljzatbetonnal vagy vb. talpgerendával készítendő. A
pillérek alatt készülő pontalapokat vb. talpgerendával össze kell kötni (C25/30) !
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A végleges betonminőségeket és környezeti kitéti osztályokat (új jelöléssel) a talajvíz
mértékadó magassága (szintje) és szulfátion agressziója határozza meg, melyet a kiviteli
tervekben pontosan meg kell adni. A sarkokban a vasalások toldását szabályosan kell
megoldani !
A meglévő épület fala alatt az alapozást – ha szükséges - a melléalapozás szabályai szerint
kell kialakítani (aláalapozással kell megerősíteni).
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Monolit beton: C20/25-X0v(H)-32/F2,
 Mon. vb. felső rész: C20/25-X0v(H)-24/F2, C25/30-XC2-24/F3 / MSZ EN 2061:2002 /
 Betonacél : B 500, B 240 /Eurocode/
VB. talpgerenda: a válaszfalak alatt és terasznál mon. VB. talpgerenda készítendő alapok
feletti vasbeton lábazattal együtt készítve, cca. 30 cm-es magasságban a főfalak között,
C25/30-XC2-24-F3(K). A vasalása: min. 5 db 12-es fővasalás és 8/30-as kengyelezés
legyen. A sarkokban a vasalások toldását szabályosan kell megoldani !
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Mon. vb. szerkezet : C25/30-XC2-24/F3
 Betonacél háló: B 500
VB. talpkoszorú: a sávalapok felső, vasalt része a zsalukőből készült lábazati fal alatt, melyet
30 cm-es magasságban kell kialakítani, melynek min.-e C20/25-X0V(H)-24-F2(KK). A
vasalása: min. 4 db 12-es fővasalás és 8/30-as kengyelezés legyen. A sarkokban a
vasalások toldását szabályosan kell megoldani !
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Mon. vb. szerkezet: C25/30-XC2-24/F3
 Betonacél háló: B 500
VB. lábazati fal: LEIER 30-as zsalukővel előfalazatott C16/20 v. C20/25 betonkiöntéssel, min.
10-12-es betonacél vasalással. A sarkokban kiegészítő vasak helyezendők el, ill. szükséges
a függőleges vasalás is !
a km.-i méret alapján a lábazatra kívülre expert v. extrudált hőszigetelés készül
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 LEIER zsalukő: ZS-30 500x300x230 mm/2x300 mm2
Tűzveszélyesség: A1
Páradiffúziós ellenállás: μ = 5/15 (EN 1745 szerint)
Belső borda húzószilárdság: ≥ 0,25 N/mm2
Külső héj hajlítószilárdsága: ≥ 2,50 N/mm2
Hővezetési ellenállás és nedvesség okozta alakváltozás: NPD
Tartósság (fagyállóság): nem védett helyen nem alkalmazható
 Monolit beton: C16/20-X0v(H)-16/F3, C20/25-X0v(H)-16/F3
 Betonacél : B 500,
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Falazatok:
- külső falak: 30 cm vtg., 1 soros PTH 30 N+F falazat TM hőszig. habarcsba falazva, melyben
a téglák szabványos nyomószilárdsági éréke: fb = 12,51 N/mm2.  10 cm-es külső oldali
hőszigeteléssel kiegészülve teljes falfelületen
A POROTHERM falazóblokkból készülő pillér min. 2 elem szélességű lehet, csak egész és
gyári feles elemeket tartalmazhat ( vágott tégla nem javasolt ) !
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Teherhordó fal: CL P I 10 650(D) 250x300x238 A Tm(10) R1 L0 151 LD égetett
falazóelem, I. falazóelem kategória MSZ EN 771-1:2011
 Tűzveszélyességi osztály : A1/EI 240 REI 180
 Porotherm falazóhabarcs: MSZ EN 998-2, 2010 szerint. Nyomószilárdság: M1,
Tűzveszélyesség: A1.
- válaszfalak: a fsz.-en kialakítandó helyiségek egyes térosztó szerkezetei 10 cm vtg. PTH 10
N+F kerámia válaszfallapból falazott belső válaszfalak készhabarcsba falazva.
 A válaszfalak min. nyomószilárdsági éréke: fb=7,13 N/mm2. A falszerkezetek merevítése
mindenhol megoldandó vízszintes és függőleges értelemben (födémhez) is !
továbbá YTONG Pve15 válaszfal falazóelemekkel 15 cm-es vastagságban belső kiegészítő
falként a vékony 12-es km.-ű tömör fal mellé Ytong rendszerhabarcsba falazva,
ill. utólagos km.-ű tömörtéglás és válaszfal befalazások megszűnő nyílások helyén
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 10 cm kerámia válaszfal: PO.THERM 10/50 N+F. CL P I 7,5, 810(D1) 500*100*238 A T2 R2
LO, 280. LD égetett agyag falazóelem, I falazóelem kategória, MSZ EN 771-1, 2011.
 falazóhabarcs: MSZ EN 998-2, 2010 szerint. Nyomószilárdság: M1, Tűzveszélyesség: A1.
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VB. rövidpillérek:
- külső P1-26 (teraszoknál, belépőnél, rámpáknál): mon. VB. zsaluzott szerkezetek C25/30XC2-16/F3(K) betonkiöntéssel, B500(60.50) min.-ű 4-614-es és 12-es betonacél vasalással
és 8/20(10)-as kengyelezéssel (lent és fent sűrítéssel)
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Mon. VB. szerkezet: C25/30-XC2-24/F3
 Betonacél: B 500, B 240 / Eurocode /
A vb. pillér vasalását a vb. talpgerendákból és alapokból kiinduló kitüskézéshez kell
rögzíteni.
Áthidalások: a külső új 30-as falakban lévő ablakok felett (a koszorúk alatt) VB. koszorúkiváltó szerkezetek készülnek. Az új válaszfalban „A-10” jelű előregyártott rendszer
áthidalóval vagy szintén mon. VB. áthidalásokkal lehet megépíteni, C20/25-16/KK
betonminőséggel,  12-16 fővassal és 8/30/20(10)-as kengyelezéssel.
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Porotherm áthidalók: előfeszített, kerámia köpenyelemes nyílásáthidaló az MSZ EN
845-2:2003 szerint. Tűzállóság: R30
 Monolit vasbeton: C20/25-XC1-16/F3
 Betonacél : B 500, B 240
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Koszorúk:
- Kfödém-tető: az épület födémszerkezetének síkja alatt és felett készülő olyan speciális
vasbeton szerkezetek, melyek egyben a tetőszerkezet alatti megtámasztást is
biztosítják,
- az eltérő magasságú koszorúkat függőlgesen össze kell pillérezni !
- betonmin.: C20/25-16/K külső oldalon hőszig.-sel (pl. ásványgyapot vagy Nikecell). A
koszorú vasalása min. 4 db  12-es fővasalással és 8/20 kengyelezéssel történjen
(ált.-os helyen).
A koszorúkat és pilléreket min. 5 (8) cm külső oldali hőszigeteléssel kell készíteni (+ külső
hőszigető vakolat) !
A sarkokban a vasalások toldását szabályosan kell megoldani !
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Monolit vasbeton: C20/25-XC1-16/F3,
 Betonacél : B 500, B 240
Födémszerkezet: az új vizesblokk kialakításnál fenyő anyagú fagerendás (10/15 vagy 15/15
cm-es), a falszerkezethez igazodó alul-felül borított fenyőgerendás födémszerkezet készül
közbenső és felső hőszigeteléssel, nem járható padlásfelület kialakítással. A fagerendás,
hőszigetelt födémszerkezet RIGIPS gipszkarton alsó burkolattal készül.
A meglévő épületrésznél való csatlakozásnál az egyik oldalon a födémgerendáknak
fészket kell vésni a felfekvéshez, vagy más módon kell gerendákat rögzíteni.
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 RIGIPS lapok MSZ EN 15283-2
 Rigips Modellgipsz_LE_0613 EN 13501-1, EN 13279-1
 Anyagminőség: C24 fenyő  testsűrűség középértéke mean= 460 kg/m3
Tetőszerkezet: meglévő főépület tetőszerkezetéhez igazodó féltetős toldások fa oszlopokra
támasztva, 6 szögletű (nem szabályos) torony jellegű bejárati előtetővel mely vápatetőkkel
kapcsolódik a régi új tetőfelületekhez. A tetőszerkezetek I-II. o.-ú fűrészelt fenyőfából
készülnek ácsolt kivitelben, új pillérekbe befogott faoszlopokra és falakra terhelve, részben
közbenső alátámasztásokkal is (királyfa, közbenső szelemen teraszon).
Az alacsony hajlásszögű részeken teljes felületi deszkázat készül, melyre vízhatlan
ALÁTÉTHÉJAZATOT kell kialakítani TERRAN Medifol Extreme tetőfóliával.
A beépítendő faanyagot láng- és gombamentesíteni kell !
Teljesítményjellemzők meghatározása:
Anyagminőség:
C30 fenyő  testsűrűség középértéke mean= 460 kg/m3
és C24 fenyő  testsűrűség középértéke mean= 420 kg/m3
A szarufákat alátámasztó talpszelemeneket (ehhez történik a lefogatás) a koszorúkba
tőcsavarokkal le kell kötni.
Javasolt fakeresztmetszetek:
- talpszelemen:
15/10, 12/12 cm
- szarufa:
10/15 vagy 7,5/15 cm
- taréjfogópár:
2x2,5/12 cm
- oszlop:
15/15, 12/12 cm
- szelemen:
12/15 cm
- fogópár:
2x5/15 cm
A meglévő tetőszerkezetet át kell vizsgálni, és a szükséges megerősítéseket el kell végezni
az új tetőfedés előtt !  kiviteli terveknél
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Vasalt aljzatbeton: az új és felújított padlók alatt min. C20/25 (C25/30) min.-ű VB.
szerkezetek 5-6/150x150-es hálóvasalással készülnek.
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Monolit vasbeton: C20/25-X0V(H)-24/F2,
 Monolit vasbeton: C25/30-XC2-16/F3
 Betonacél : B 500, B 240
Héjazat: szabványos TONDACH kerámia (Pilis íves vágású típusú) anyagú cserépfedés. A
héjazat alá a tetőfólia beépítése elengedhetetlen !
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 TONDACH kerámia cserép: nagy szilárdságú, anyagában színezett
 tűzállóság: A1

Szigetelések:
- vízszigetelés: 1 rtg.-ű nehézlemez bitumenes szigetelés fal és padló alatt
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Talajnedvesség elleni szigetelés: EUROSZIG Grund 4 mm homok Villa oxidált
bitumenes lemezszigetelés 1 rétegben felhelyezendő
- hőszigetelés: AUSTROTHERM padló és lábazati hőszigetelés, ROCKWOOL homlokzati
és mennyezeti szigetelések
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Padlószigetelés EPS hőszigetelés: Austrotherm AT-N100 EPS normál hőszigetelő
anyag. Tűzvédelmi osztály: E. Hővezetés: 0,038 W/mK v=80 mm MSZ EN
13163:2013
 Mennyezeti ROCKWOOL hőszigetelés: Multirock d=100 +50 és 250 (100+150)
mm. Tűzvédelmi osztály: A1. Harm. szabvány: MSZ EN 13501-1Hővezetés: 0,039
W/mK, v=100-250 mm
 Homlokzati ROCKWOOL hőszigetelés: FRONTROCK MAX E hőszigetelő anyag.
Tűzvédelmi osztály: A1. MSZ EN 13501-1, Hővezetés: 0,036 W/mK v=100-140 mm
 Lábazati hőszigetelés: Austrotherm EXPERT Fix épületek hőszigetelésére. v=100
mm. Hővezetés: 0,033 W/mK. Tűzvédelmi osztály: E
- üzemi víz elleni: kent vízszigetelés fürdőben, háztartási hely.-ben:  MAPEI, ill.
MUREXIN
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 Vizesblokokk felújítása:
A csempe falburkolatok alatt a mosdó és zuhanyzó mögött MAPEI (MUREXIN) folyékony
vízszigetelés készítendő, melyet a padlóburkolat (zuhanyzó) alatt is el kell készíteni kellő
területi lefedéssel
Aljzatbetonok: C20/25 min.-ben min. 6 cm vastagságban burkolat alatt szigetelés felett PE
fóliára készítve, falak mellett és közbenső mezőkben dilatálva, 4,2/150x150-es
hálóvasalással készülnek.
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Monolit beton: C20/25-X0V(H)-24/F2,
 Betonacél : B 500, B 240
Nyílászárók: kereskedelmi forgalomban kapható és egyedi műanyag és fa szerkezetek
(ajtók és ablakok). A homlokzati nyílászárók 3 rtg.-ű hőszigetelő üvegezéssel készülnek a
hőtechnikai követelményeket kielégítve. U  1,1 W/m2K !
A belső új ajtók csak a „lábazati rész” felett üvegezhetők a balesetveszély miatt !
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Műanyag ablak és külső ajtó: REHAU GENEO MD 6 légkamrás, fehér színű,
szürke tömítéssel. Vasalatok: MACO, alapesetben hibás működtetés gátló,
résszellőző, kiemelés gátló, huzatzár, több ponton állítható vasalat. Profil
alaptulajdonságai: „A” kategóriás, hőhídmentes, ütésálló, acril bázisú PVC
profil, titán-dioxid időjárás álló alapanyaggal, magas felületi fényű.
Acélmerevítés: Horganyzott vagy zártszelvény légkamrába fűzött, akár extra
vastagsággal. Beépítési mélység vastagsága: 76 mm. Üveg: U= 1,0-1,1 W/m2K.
 Fa belső ajtó: új műanyag REHAU beltéri tömör és üvegezett belső ajtók, egyés kétszárnyú kivitelben.
Árnyékolás: az ablakok és ajtók árnyékoló szerkezetei belső függönyökkel lesznek biztosítva.
Burkolatok:
- padló: kerámia lapburkolatok, szalagparketta melegpadló, ill. külső fagyálló kerámia, ill.
térkő,
- fal: ragasztott csempe falburkolat készítendő 2,10 m magasságig fürdőben, ill. WC-ben
1,50 m-ig
Teljesítményjllemzők meghatározása:
 szalagparketta: pl. Eurowood 3-sávos Szalagparketta, Bükk Natúrlakkozott
 Greslap: Zalakerámia mázas Gres padlóburkoló lap ZRG betűjelű. Tűzállóság:
A1.
 Mázas kerámia csempe: Zalakerámia mázas Gres falburkoló csempe ZBR
betűjelű. Tűzállóság: A1.
Belső felületképzés:
- falak: 2-3 rtg-ű fehér vagy színes diszperziós festés glettelés után, csempézés, mázolások,
Külső felületképzések:
- 10-14 cm vtg. hőszigetelő vakolatrendszer készül pl. REVCO vagy más színes szilikát
vékonyvakolattal lezárva,
- fal- és pillérburkolatok,
- barna lazúros és mázolt faburkolatok (ereszdeszka) és látszó faszerkezetek (teraszon fa
tartóváz),
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-

fehér műanyag ajtók és ablakok,
faszerkezeteken : TRILAK mázolás kívül és belül gesztenye színben ( + felújítás )

Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Diszperziós festés: Poli-Farbe Inntaler beltéri diszperziós falfesték vagy
mészfestés. Különleges minőségű, extra fehérségű, oldószermentes, jól
színezhető, illatosított, vízzel hígítható falfesték. Bevonata matt, tartós,
esztétikus, jó pára és légáteresztő, mosásálló.
 REVCO szilikon vakolat: Alkalmas ásványi alapfelületek, hőszigetelő
rendszerek, díszítő fedővakolására kül- és beltéren. Páradiffúzió: V2.
Hővezetési tényező: 0.67 W/mK Tűzvédelmi osztály: C
Bádogozások: színes acéllemez eresz- és lefolyócsatorna rendszer és szegélybádogozások
és hajlatbádogozás egyedi kivitelezéssel tetőszelvény alapján
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Eresz és lefolyócsatorna: Prefa félkör szelvényű eresz és körszelvényű lefolyócsatorna.
EN 14783; 2006. Ereszcsatorna kiterített szélessége: 33 cm, lefolyó átmérője 120 mm.
Az épület körüli hatékony vízelvezetésről már az építési munkák megkezdésétől
folyamatosan gondoskodni kell!
Terasz és előlépcső, rámpa:
A terasz és előlépcső helyszíni kivitelezésű (mon.) VB. szerkezetek önálló alapozással. A
teraszlemez fagyálló kerámia lapburkolatot kap. A betonok C25/30-16/K betonminőséggel,
 10-12 fővassal és 6-8/150x150-es hálóvasalással készülnek. A rámpa rovátkolt burkolattal,
egyik oldalon (kívül) kerékvédő szegéllyel, indulónál fa-fa (fa-fém) anyagú korláttal készül,
mely az alapokba be van fogva, és 2 soros alapozás utáni 1 soros fedőmásolással van
ellátva. Belül esetleg kapaszkodóval készülhet. Acél 2 soros korlát ide nem illik !
A teraszok és tornác fagyálló kerámia és térkő burkolatokkal készülnek.
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Monolit vasbeton: C25/30-XC2-16/F3
 Monolit vasbeton: C20/25-X0V(H)-24/F2,
 Betonacél: B 500, B 240
Épület körüli járdák :
Az épület körüli járda pl. SEMMELROCK (Citytop Kombi) 6 cm-es fagyálló beton térkő
burkolat készül min. 2 %-os kifelé lejtésben, bebetonozott beton kerti szegéllyel, gyalogos
forgalom terhelésre. A térburkolatot 3-5 cm homokágyba és 15-25 cm tömörített fagyvédő
zúzottkő-kavicságyra (vagy CKT alapra) kell fektetni.
Nyílásbefalazások, eléfalazás: válaszfallappal 10 cm vtg.-ban, Hf10 habarcsba falazva ill.
YTONG válaszfalelemekkel
Egyéb munkák :
- homlokzat és belső vakolatjavítások ( keskenyvakolások ),
- épület utólagos falszigetelése átvágással,
Beépített anyagok: Minden beépítésre tervezett anyagra vonatkozó termékkiírás vagy
azzal azonos műszaki paraméterekkel rendelkező építőanyag  tulajdonosi választás, ill.
döntés alapján !
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Közművek – épületgépészet:  részletesen lásd gépész műszaki leírás !
Villamos energia ellátás: a funkciónak megfelelően szükséges a meglévő hálózat
átalakítása és bővítése
Fűtés: a meglévő kp.-i fűtés átalakításával biztosítandó új és régi radiátorok felszerelésével,
áthelyezésével,
Víz : átalakítandó az új berendezések és helyiségek szerint
Szellőzés: a nyílászárókkal természetes úton biztosított ill. belső helyiségekben szellőzőkkel
biztosított
Szennyvízelvezetés: meglévő hálózatba való bekötéssel, új alaphálózatok kialakításával
Csapadékvíz elvezetés: új és régi ereszcsatorna-rendszerrel telken belül ill. utcára kivezetve
Parkolás: az ingatlan rendelkezik jelenleg útcsatlakozással (Szent István út és Dósza Gy. felöl
is), ahol a külső parkolóhelyek és gépkocsi elhelyezés az OTÉK előírásai szerinti számban a
közterületen így biztosított, új parkoló kialakítása nem szükséges.
GÉPKOCSI FORGALOM – BEJÁRÓ:
Az ingatlan megközelítése a 2 közlekedési úthoz való csatlakozással biztosított, ill. a belső
AM-es parkolóhoz vezető út új zúzottkő burkolatú úton lesz biztosított. A belső út (kapun
belül) közforgalom céljára nem vehetők igénybe ! Csak a tulajdonos hozzájárulásával lehet
az ingatlanra gépjárművel behajtani (kivéve tűzoltók) !
-

-

PAM: szilárd, pormentes beton térkő burkolattal
belső út: tömörített zúzottkő (makadám) burkolattal
belső ttérburkolat, járda: pormentes beton burkolat (C20/25)  Lásd H-1 he.rajz !

KIEGÉSZÍTÉS

(az építménymagasság korábban megadott értékéhez)
1. Az épület építménymagasságának számítása:
H = F/ L
H max = 4,50 m / Tetőhajlásszög : 35 – 37  45,0
L = 25,55+9,3+3,9+4,50+8,355+1,13+2,95+2,115*2+0,225+1,955+10,17+3,70+5,99+7,05+11,10+
9,3 = 109,405 fm
F = (25,55+9,3*2) x 5,3 + 11,1 x 4,65 + 3,72 x 7,05 + 5,99 x 3,72 + 3,7 x ( 3,72+2,75 )/2 + 7,05 x
2,75+ (10,17-7,05 ) x 3,30 + 1,955 x 3,3 + ( 2,115x2 + 2,95 ) x 3,24 + 1,13 x (3,24+2,90)/2 + 8,355
x 2,90 + (4,50 + 3,90) x (2,90+5,3)/2 = 467,63 m2
H = 467,63 / 109,405 = 4,27 m  4,30 m

Tehát az előírt értékhatár betartva !

Kelt: Kisújszállás, 2018. február 28.

/: S. Nagy Károly :/
É-3-16-0139. T-16-0031.
okl. építőmérnök – építésztervező
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TECHNOLÓGIAI MŰLEÍRÁS
Létszámadatok:

dolgozók létszáma az épületrészben: 6 - 8 fő
gyermek létszám: 69 fő (3 csoportban)

A személyzet és gyerekek szociális feltételei a tervezett átalakításokkal (új vizesblokkal)
biztosítottá válnak:
-

öltözők, zuhanyzós mosdók és WC-k minden csoporthoz,
személyzeti vizesblokkok (WC és zuhany) és öltöző,
akadálymentes zuhany létesül az új (2-es) mosdó-wc-zuhanyzó blokkban,
hideg-meleg vizes kézmosók vizesblokkokban,
vízkivételt biztosító csap felszerelése szem.-i blokkban,
kapaszkodók felszerelése AM WC – hez és kézmosóhoz (zuhanyhoz) fix és
felhajtható kivitelben,
takarító eszköz és takarítószer tárolás beépített szekrényben biztosítandó a
raktárban,
csempe falburkolat készítése 2,10 m, ill. 1,50 m magasan,
padlóösszefolyó beépítése zuhanyzókban,
a fűtési lehetőség biztosítása radiátorokkal új helyiségekben is,
a szellőztetés természetes úton ablakokkal és szellőzőkkel biztosított,

Az akadálymentes rámpa az előírások szerint csúszásmentes burkolattal, peremmel,
korláttal - kapaszkodóval készül.
Parkolás: az OTÉK előírásai szerinti számban a közterületen biztosított, új parkoló kialakítása
nem szükséges
Gépkocsi bejáró:
Az ingatlanra a gépkocsi bejárás burkolt bejárójú közúti útcsatlakozással biztosított (zárható
nagykapuval) belső úttal.
Kelt: Kisújszállás, 2018. február 28.

/: S. Nagy Károly :/
É-3-16-0139. T-16-0031.
okl. építőmérnök – építésztervező
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2. Belső, „újabb” épület (2-es épületrész):
2.1 Alapadatok:  2 –es épületegység („új” épületrész)
Építés éve: 1990-1992.
- Építmény jellege:
- Épületek elhelyezése:
- Szintek száma:

közoktatási intézmény
oldalhatárosan
2 (földszint + tetőtér)

- Szintmagasságok: relatív és abszolút értékek
-  0,00 alapszint
:
a fsz.-i belső padló szint  új járdaszint
= 87,40 mBf
- fsz.-i padlószint
:
± 0,00 m
- tetőtéri padlószint
:
+ 3,10 m
2.2 Tájékoztató adatok :
- Ingatlan területe (építési telek):

3408,00 m2

- Óvodarészleg korábbi hasznos alapterülete:
- Óvodarészleg hasznos alapterülete új terasszal:

 576,0 m2
 606,0 m2

2.3 Beépített anyagok és szerkezetek:
Alapozás: beton sávalap és vasbeton talpgerenda
Falazatok: POROTON PF45/29 téglafalak 30 cm-es vtg.-ban blokktéglákból
Válaszfalak: 12 cm-es km. tömör és 10 cm-es válaszfallap téglafalak
Födémszerkezet: EGY. ”E” gerendás VB. födém EB60/24 béléstesttel, mon. VB.
lemezmezőkkel
Tetőszerkezet: hagyományos ácsolt fa fedélszékek (2 állószékes és üres), kontyolt
nyeregtetős kialakítással
Lépcső: mon. VB. szerkezet műkő burkolattal
Héjazat: sajtolt kerámia cserépfedés
Kémény: 3 db lemezkémény szarufához rögzítve, ill. km.-ű téglából falazott szellőző
kémények (falazott k.pillérek) beton fedkővel
Aljzatok: hő- és vízszigetelt 2 rtg.-ű aljzatbetonnal készül padozati rtg.-rendek
Áthidalások: EGY. és mon vb. anyagú szerkezetek
Koszorúk: mon vb. anyagú szerkezetek födémsíkban és falak tetején tető alatt, melyek
függőlegesen össze vannak pillérezve ( merevítés )
Nyílászárók: fa anyagú típus szerkezetek hőszigetelt üvegezéssel, VELUX tetőablakok, fém
szerkezetű ablakok és ajtók (kazánház) , COPOLIT üvegezés
Hőszigetelés: NIKECELL anyagú tetőtéri szigetelések és ásványgyapot padló hőszigetelés
Belső felületképzés: vakolások mészfestéssel,
Belső falburkolatok: gipszkarton, fa lambéria, csempe falburkolt vizes helyiségekben
Külső felületképzés: HŐSTOP vakolat 3 cm-es vtg.-ban színes festéssel, helyszíni műkő
lábazattal
Burkolatok: pvc, ragasztott parketta, mettlachi, csúszásgátló mettlachi, műkő és sim. beton
Bádogozás: HA acél
2.4 Közművek – épületgépészet: teljes közművesítettség
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Villamos energia ellátás: utcai hálózatról biztosított
Fűtés: a meglévő kp.-i fűtés radiátorokkal (gáz tüzelésű)
Víz: utcai hálózatról biztosított saját vízmérővel
Szellőzés: a nyílászárókkal és szellőzőkkel természetes úton biztosított
Szennyvízelvezetés: utcai kommunális hálózatba vezetve
Csapadékvíz elvezetés: HA ereszcsatorna-rendszerrel biztosított
Telefon: MATÁV hálózat kiépítve
Riasztó: kiépített hálózat
2.5 Az épület meglévő helyiségei a földszinten:

2.6 Az épület meglévő helyiségei a tetőtérben:
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2.7 Tervezett bontási munkák:
-

homlokzati nyílászárók bontása,
előlépcsők és járdák bontása,
belső nyílászárók bontása ajtókkal együtt,
fűtési rendszerben kazánok és egyéb vezetékek, berendezések bontása,
tetőtéri belső fenyő lambéria mennyezetburkolatok bontása,
egyéb bontások, építési törmelékek elszállítása,

2.8 Az átalakított és felújítandó épület új helyiségei fsz.-en:
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A tetőtéri helyiségek változatlanok 
Épület összes földszinti alapterülete:
Épület összes tetőtéri alapterülete:
Épülethez tartozó külső új fsz.-i tér területe:

391,53 m2
184,75 m2
60,30 m2

Épület összes hasznos alapterülete:
391,53+184,75+60,30/2 = 606,43 m2 ~ 606,0 m2

2.9 Beépítendő anyagok és szerkezetek:  új szerkezetek
Alapozás: pontalapok készülnek C20/25–X0v(H)-32/F2(KK) min.-ű beton szerkezetként fa
tartóoszlopok alatt, melyeket vb. talpgerendával össze kell kötni (C25/30) !.
A végleges betonminőségeket és környezeti kitéti osztályokat (új jelöléssel) a talajvíz
mértékadó magassága (szintje) és szulfátion agressziója határozza meg, melyet a kiviteli
tervekben pontosan meg kell adni. A sarkokban a vasalások toldását szabályosan kell
megoldani !
Teljesítményjellemzők meghatározása:
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Monolit beton: C20/25-X0v(H)-32/F2,
Mon. vb. C25/30-XC2-24/F3 / MSZ EN 206-1:2002 /
Betonacél: B 500, B 240 /Eurocode/

VB. talpgerenda: a terasznál a pontalapok között mon. VB. talpgerenda készítendő cca. 30
cm-es magasságban C25/30-XC2-24-F3(K). A vasalása : min. 4 db 12-es fővasalás és 8/30as kengyelezés legyen. A sarkokban a vasalások toldását szabályosan kell megoldani !
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Mon. vb. szerkezet : C25/30-XC2-24/F3
 Betonacél háló: B 500
Szigetelések:
- hőszigetelés: AUSTROTHERM homlokzati lábazati hőszigetelés, ROCKWOOL
mennyezeti és homlokzati
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Mennyezeti, ferde tetőtéri ROCKWOOL hőszigetelés: Airrock d=120 mm.
Tűzvédelmi osztály: A1. Harm. szabvány: MSZ EN 13501-1Hővezetés: 0,037
W/mK, v=120 mm
 Homlokzati ROCKWOOL hőszigetelés: FRONTROCK MAX E hőszigetelő anyag.
Tűzvédelmi osztály: A1. MSZ EN 13501-1, Hővezetés: 0,036 W/mK v=100-140 mm
 (Homlokzati XPS hőszigetelés: Austrotherm XPS TOP 30 épületek
hőszigetelésére. v=80 mm. Hővezetés: 0,035 W/mK. Tűzvédelmi osztály: E)
 Lábazati XPS hőszigetelés: Austrotherm XPS TOP 30 épületek hőszigetelésére.
v=100 mm. Hővezetés: 0,035 W/mK. Tűzvédelmi osztály: E
Tetőszerkezet: meglévő épület oromzati ( rejtett ereszcsatornát tartalmazó ) eresz-párkány
dobozoláshoz illesztett féltetős toldások fa oszlopokra támasztva,
A tetőszerkezetek I-II. o.-ú fűrészelt fenyőfából készül ácsolt kivitelben, új pontalapokba
befogott faoszlopokra és új falszelemenre terhelve, hosszirányú könyökfa és szélrács
merevítésekkel.
A meglévő eresz dobozolás állapota megvizsgálandó, szükség esetén erősítendő !
A beépítendő faanyagot láng- és gombamentesíteni kell !
Teljesítményjellemzők meghatározása:
Anyagminőség: C30 fenyő  testsűrűség középértéke mean= 460 kg/m3
Javasolt fakeresztmetszetek:

- szelemenek:
- szarufa:
- oszlop:
- karpánt:

15/15, 10/15 cm
5/15 cm (palló)
15/15, cm
10/10 (7,5/10) cm

Héjazat: Polikarbonát fedés készítése
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Makrolon Multi UV 2/6: duplafalú üregkamrás polikarbonát lap 10-12 mm-es
vastagságban 1 oldali UV védelemmel. A lemezek fényáteresztő-képessége
magas, kiváló időjárás állóság, könnyű, ütésálló
 tűzállóság: nem égve csepegő
Nyílászárók: kereskedelmi forgalomban kapható és egyedi műanyag és fa szerkezetek
(ajtók és ablakok). A homlokzati nyílászárók 3 rtg.-ű hőszigetelő üvegezéssel készülnek a
hőtechnikai követelményeket kielégítve. U  1,1 W/m2K !
A belső új ajtók csak a „lábazati rész” felett üvegezhetők a balesetveszély miatt !
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Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Műanyag ablak és külső ajtó: Fenstherm 5 légkamrás, barna (fehér) színű,
szürke tömítéssel. Vasalatok: Roto NT, alapesetben hibás működtetés gátló,
résszellőző, kiemelésgátló, huzatzár, több ponton állítható vasalat. Profil
alaptulajdonságai: „A” kategóriás, hőhídmentes, ütésálló, acril bázisú PVC
profil, titán-dioxid időjárás álló alapanyaggal, magas felületi fényű.
Acélmerevítés: Horganyzott vagy zártszelvény légkamrába fűzött, akár extra
vastagsággal. Beépítési mélység vastagsága: 58 mm. Üveg: u= 1,0 W/m2K.
 Fa belső ajtó: Delta fa beltéri tömör és üvegezett belső ajtó, hossztoldott
borovi fenyőből.
Külső felületképzések:
- 12 cm vtg. hőszigetelő vakolatrendszer készül pl. weber (vagy más) színes szilikát
vékonyvakolattal lezárva lábazaton is,
- barna lazúros és mázolt faburkolatok (ereszdeszka) és látszó faszerkezetek (teraszon fa
tartóváz),
- fehér műanyag ajtók és ablakok,
- faszerkezeteken: TRILAK mázolás kívül és belül gesztenye színben (+ felújítás )
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Diszperziós festés: Poli-Farbe Inntaler beltéri diszperziós falfesték vagy
mészfestés. Különleges minőségű, extra fehérségű, oldószermentes, jól
színezhető, illatosított, vízzel hígítható falfesték. Bevonata matt, tartós,
esztétikus, jó pára és légáteresztő, mosásálló.
 REVCO szilikát vakolat: Alkalmas ásványi alapfelületek, hőszigetelő rendszerek,
díszítő fedővakolására kül- és beltéren. Páradiffúzió: V2. Hővezetési tényező:
0.67 W/mK Tűzvédelmi osztály: C
Álmennyezeti burkolat: RIGIPS rendszerű tetőszerkezetre rögzített fém profilra rögzítve
Teljesítményjellemzők meghatározása:
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A szarufákhoz való felrögzítést a Kivitelező kézikönyv/alkalmazástechnikai útmutatója szerint
kell elkészíteni !
Terasz és rámpa:
A rámpa és terasz térkő burkolatokkal készülnek, rámpánál kerékvédő kiemelt
szegélyezéssel és kétsoros acél anyagú korláttal, mely az alapokba be van fogva, és 2
soros alapozás utáni 1 soros fedőmásolással ellátva.
Teljesítményjellemzők meghatározása:
 Monolit vasbeton: C25/30-XC2-16/F3
 Monolit vasbeton: C20/25-X0V(H)-24/F2,
 Betonacél: B 500, B 240
 acél: S235
Épület körüli járdák:
Az épület körüli járda pl. SEMMELROCK (Citytop Kombi) 6 cm-es fagyálló beton térkő
burkolat készül min. 2 %-os kifelé lejtésben, bebetonozott beton kerti szegéllyel, gyalogos
forgalom terhelésre. A térburkolatot 3-5 cm homokágyba és 25 cm tömörített fagyvédő
zúzottkő-kavicságyra (vagy CKT alapra) kell fektetni.
Közművek – épületgépészet:  részletesen lásd gépész műszaki leírás !
Villamos energia ellátás: tervezetten nem változik !
Fűtés: a meglévő kp.-i fűtés átalakítása ebben az épületben csak a kazánokat érinti
Gáz: új gázterv szerint !  épületgépészet, Kocsis János okl. gépészmérnök által készü
Víz: tervezetten nem változik !
Szellőzés: tervezetten nem változik !
Szennyvízelvezetés: tervezetten nem változik !
Csapadékvíz elvezetés: tervezetten nem változik !

KIEGÉSZÍTÉS
Az épület építménymagassága NEM változik !

MUNKAVÉDELMI TERVFEJEZET
A tervezett építmény átalakítás és felújítása során az ágazatra vonatkozó szabályok, ill. az
érvényben lévő baleset-védelmi rendszabályok és előírások betartása kötelező ! Az
építésben résztvevő munkásokat balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni !
Az anyagok szállításánál, tárolásánál és beépítésénél az MSZ. 04.-900-83. MSZ. 04-901-83.
MSZ. 04-902-83. MSZ. 04-904-83. előírásait be kell tartani. Különös súllyal kell figyelembe venni
az 1993.évi XCIII. törvénybe foglaltakat / a munkavédelemről /.
Az építési munka alatt a védősisak használata folyamatosan kötelező és fokozott
körültekintéssel kell eljárni !
Az építési törmelék – átmeneti tárolása után – a szeméttelepre szállítandó vagy egyéb
helyen újra-hasznosítható ( pl. feltöltésként ) beépíthető !
Az építési munkáknál – főként gépi munkavégzés esetén – a meglévő gépészeti
alapvezetékek, ill. egyéb létesítmények megóvására gondot kell fordítani !
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A gépjármű és gyalogos közlekedés korlátozását figyelemfelkeltő és terelő (esetleg tiltó)
táblákkal kell biztosítani !
Az építési munkák után tereprendezés elvégzése szükséges a telken.
A kivitelezést csak jogosult szakcéggel vagy szakmai tapasztalattal rendelkező felelős
műszaki vezető irányításával lehet végezni !
A tervektől eltérni csak az előzetes írásbeli engedélye alapján (után) szabad !

KÖRNYEZETVÉDELEMI TERVFEJEZET
A levegő védelme, hulladékkezelés:
Felhívom a figyelmet, hogy a település közterületén közterület-használati engedéllyel lehet
építési vagy más anyagot, hulladékot, törmeléket, lerakni. A közterület-használati engedély
kiadásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő berendezések, felszerelési tárgyak,
fák, növények szabadon maradjanak és ne rongálódjanak. Az építés során keletkező
hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szállító szállíthatja el és arra
engedéllyel rendelkező kezelőnek adhatók át (hasznosításra, ártalmatlanításra).
A település belterületén légszennyező anyagok ártalmas mennyiségben történő
kibocsátásával járó minden tevékenység tilos ! Az építéssel ártalmas mennyiségű por
feltételezhetően nem kerül a levegőbe, mely a diffúz levegőterhelés minimalizálása
érdekében (poros területek nedvesítésével történhet). A munkaterületről talaj, illetve egyéb
porképződést okozó anyag csak zárt, illetve ponyvával takart szállítójárművel szállítható.
Villogó fénnyel, reklámfénnyel, egyéb fényjelzéssel káprázást okozni, a közlekedést
veszélyeztetni, idegen telek használatát zavarni, korlátozni nem lehet.

Növényzet védelme:
A telken jelenleg sok fa, illetve cserje található. Ezeket a kivitelezési munkák végzése során
védeni kell a káros hatásoktól. Pusztulás esetén javasolt 3 szintű növény állományt
telepíteni.

Zajvédelem:
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 12.§-a alapján a kivitelező
a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles
betartani. Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékeit a zajtól
védendő területeken a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklete
tartalmazza.
Az építkezés megkezdéséről az esetleges viták megelőzéseként az építtető részéről a
szomszédok kiértesítését javasoljuk.

Tűzvédelem
Az érintett épületek ”D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak. Szerkezeti kialakításuk kielégíti
az előírt I-IV. tűzállósági fokozatot.
TŰZSZAKASZ: Az épületek mértékadó alapterületére biztosított jelenleg az oltóvíz.
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Ingatlanon belül az építési anyag tárolásánál a tűztávolságot be kell tartani. A tüzelés, a
tüzelőberendezés használatának színhelyén a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a
tűzoltó felszereléseket kell készenlétbe helyezni.
A kivitelezés során az OTSZ ide vonatkozó előírásit maradéktalanul be kell tartani !

Építési hulladékok
A 45/2004 (VII.26.) BM-KvVm együttes rendelet „az építési és bontási hulladék kezelésének
részletes szabályairól" alapján:
- az építtető a rendelet 3.§ (2) alóli kötelezettség alól mentesül, mivel az építés során
keletkező építési hulladék egyik kategóriában sem haladja a rendelet 1. sz.
táblázatában megadott küszöbértéket. A kitermelt földet a helyszínen fogja elhelyezni,
így a beruházó a 3.§ (6) bekezdése alapján csak mentesül a 8-11. §-ban foglalt
kötelezettségek alól.
A részletes adatlap a KIVITELI dokumentáció mellékletét képezi.
Kelt: Kisújszállás, 2018. február 28.

/: S. Nagy Károly :/
É-3-16-0139. T-16-0031.
okl. építőmérnök – építésztervező
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