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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

 

 

a Poroszló, Bajcsy-Zs. u. 3., Hrsz.: 600 alatti orvosi rendelő és lakások korszerűsítése 

építészeti kivitelezési tervhez 

 

 

Építész felelős tervező: Kormos Gyula 

 építész vezető tervező 

 É/1 10-0015 

 

 

 

Építési tevékenység megnevezése: 

Poroszló Bajcsy-Zs. u. 3. Hrsz.: 600 ingatlanon meglévő orvosi rendelők és lakások 

felújítása, átalakítása, energetikai felújítása, orvosi rendelők akadálymentesítése. 

 

Építtető:   

Poroszló Község Önkormányzata 

3388 Poroszló, Fő út 5. 
 

Építéssel érintett, tervezési terület jellemzői: 

- településközpont, belterület, falusias lakóterület 

- szabadonálló épület 

- védettségi minősítés: nincs 
 

Alulírott tervező 
  

kijelentem, hogy a mellékelt tervdokumentációban foglalt, tervezett építészeti-műszaki megoldás 

megfelel  

- a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak, így 

különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében és 41. §-ában meghatározott 

követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek, 

valamint az eseti hatósági előírásoknak 

- az általános követelményeknek, (mechanikai ellenállás és stabilitás, tűzbiztonság, 

higiénia, egészség- és környezetvédelem, használati biztonság, zaj és rezgés elleni 

védelem, energiatakarékosság és hővédelem) 

 

Az épületenergetikai követelmények teljesítésére vonatkozó jogszabály szerint a rendelet hatálya 

kiterjed jelen épületre, így energetikai számítás készült a tervdokumentációhoz. 
 

A jogszabályokban, vonatkozó nemzeti szabványokban meghatározottaktól eltérő műszaki 

megoldás alkalmazása nem vált szükségessé. Az építési engedélyezési tervtől -engedélyköteles 

munkák vonatkozásában-  a kivitelezési terv nem tért el. 

Az adott tervezési feladatra a hatások (terhek) és ellenállások (teherbírás) megállapítása azonos 

módszerrel történt, és az a tervezés során teljes körűen került alkalmazásra. 

Az építési tevékenységgel érintett építmény azbesztet vagy egyéb veszélyes hulladékot nem 

tartalmaz. 



A tervezett építészeti-műszaki dokumentáció az érdekelt szakhatóságokkal egyeztetésre került. Az 

egyeztetések tartalmát, valamint az ezzel kapcsolatos követelmények teljesítési módjának igazolását 

a műszaki leírás tartalmazza. 

Alulírott tervezők a tárgyi terv elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem.  

 

Eger, 2017. szeptember hó 

 

 

 

 

  Kormos Gyula 

  építész vezető tervező 
  É/1 10-0015 

 

 
  
 

  

















ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 

a Poroszló, Bajcsy-Zs. u. 3., Hrsz.: 600 alatti orvosi rendelő és lakások korszerűsítése 

építészeti kivitelezési tervhez 

 

 

Építtető: Poroszló Község Önkormányzata 

 3388 Poroszló, Fő út 5. 
 

Építés helye: Poroszló Bajcsy-Zs. u. 3. 

 Hrsz.: 600 

  

Telepítés, előzmények: 

A tervezési terület Poroszló község központjában található, falusias lakóterület, melyen 

egészségügyi épület létesíthető. Szabályozási terven a besorolása: Lf/A1 Sz 30 7,5 K, tehát falusias 

lakóterület szabadonálló beépítéssel, 30%-os beépíthetőséggel, 7,5 m építménymagassággal; max. 

szintterületi mutató 1,2; min. zöldfelület 50%. 

A telken található épület földszintjén orvosi rendelők, az emeleten két lakás található. A telken 

található még egy garázs épület, mely két személyautó elhelyezését biztosítja. 

 

Tervezési feladat: az épület felújítása, átalakítása a jelenlegi funkciók megtartásával és 

kiegészítésével, energetikai korszerűsítése és a földszint akadálymentesítése. 

 

Parkolók: Az épületben a meglévő funkciók átszervezésre kerülnek, 2 körzeti orvosi rendelő, egy 

üzemorvosi/gyermekorvosi rendelő egység kerül elhelyezésre. 

Jelenlegi parkoló helyek: 2 személygépkocsi számára garázs, valamint 4 férőhelyes 

betonburkolattal ellátott parkoló a telek északi részén. 

 

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42.§ (1) bekezdés szerint: „Meglévő építmények 

bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében - a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - 

csak a bővítésből, az átalakításból, vagy az új rendeltetésből eredő többlet gépjármű elhelyezéséről 

kell gondoskodni, a meglévők megtartása mellett.”  

Új rendeltetés ilyen tekintetben nem mérvadó, ezért nincs szükség parkoló szám növelésre. 

Építtetői igény volt viszont, hogy a lehetőségeket mérlegelve kerüljön betervezésre új parkolóhely 

is, mely a telekrajzon jelöltek szerint két plusz parkolóval meg is történt. 

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42.§ (3) bekezdés szerint: „minden megkezdett 50 

db várakozóhelyből legalább egyet a mozgásukban korlátozottak részére kell kialakítani…”, jelen 

esetben ez 1db parkolóhelyet érint. 

 

A kialakítandó 2 db új parkolót tehát a telekrajz tervlapon ábrázoltak szerint kell elhelyezni. Az 

egyik parkoló a meglévő betonozott parkoló terület folytatásában, a másik, akadálymentes 

kialakítású parkolót pedig külön egységként kell megépíteni. 

 

Kerékpártárolók: A jelenleg telken található mintegy 40 db kerékpár tárolására alkalmas 

kerékpártárolók nem változnak. Tehát a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 7. melléklet 

10.) pontja szerinti „nem fekvőbeteg-ellátó egység ellátó területének minden megkezdett 100 m2 

alapterülete után 1 db” kerékpártároló biztosított, hiszen az orvosi rendelő alapterülete kevesebb, 

mint 100m2. 

A bontáshoz és  építéshez  jogerős építési engedély áll rendelkezésre. 

 



Meglévő épület és szerkezetek ismertetése, tervezett bontások: 

Tömegformálás: 

A meglévő épület földszint+emeltes téglalap alaprajzú, utcával párhuzamos nyeregtetős tömegű, 

két végén oromfalas kialakítással, észak-déli hossztengellyel, az északi és a déli oldali végfalakon 

külső fedett lépcsőkkel, melyek a lakásokhoz vezetnek. A nyugati oldalon beton lábazatos fa kerítés 

készült az épület homlokzati síkjában, melyen két személybejáró kapu található a lakásokhoz. A 

nyugati homlokzaton a főbejárat fölött lapostetős előtető egészíti ki az épület tömegét. 

 

Anyaghasználat: 

A homlokzatok anyagai: vakolt festett lábazat, vakolt festett falfelületek a nyílászáró között 

pillérszerű kiugrásokkal, cserépfedés, fehérre mázolt egyesített szárnyú fa nyílászárók helyenként 

két üveg közti reluxával és horganyzott acéllemez bádogos szerkezetek. A lakásokhoz vezető külső 

lépcsők előregyártott műkő lépcsőfokok acél gerenda támaszokkal, a korlátok és a tetőszerkezet 

zártszelvény és színes üveg kombinációja. 

 

Akadálymentesítés: 

Az épület jelenleg nem teljesíti az akadálymentes követelményeket. 

 

Funkcionális kialakítás, működés: 

Az épület nincs alápincézve, a padlástere padlásként működik. 

Az épület földszintjén jelenleg két körzeti orvosi rendelő működik. Az épület főbejáratán egy 

szélfogóba jutunk, ahonnan egy kukatároló és a váró nyílik. A váróból közelíthetők meg a körzeti 

orvosi rendelők. Mindkét rendelőben található egy kötöző/kezelő helyiség, mely az ápolónői 

teendők ellátását szolgálja és egy orvosi rendelő, melyben az orvos, az orvos írnok az ápolónő és a 

beteg tartózkodik. Az egyik orvosi rendelőhöz kapcsolódik egy pihenő helyiség is. A személyzet 

számára található a váróhoz és az egyik orvosi rendelőhöz kapcsolódóan egy személyzeti 

vizesblokk is, mely tartalmaz egy közlekedőt, személyzeti öltözőt-kazánházat, személyzeti 

zuhanyzót és személyzeti WC-t. A betegek számára különnemű WC-blokk található a váróból 

megközelíthetően. 

Az épület emeletén két szolgálati lakás található, melyek alaprajzi elrendezésükben egymás 

tükörképei. Mindkét lakás egy külső, fedett, nyitott lépcsőn közelíthető meg. A bejárati ajtón egy 

közlekedőbe érkezünk, ahonnan a lakás többi helyisége nyílik: konyha kamrával, WC, 3 szoba, 

fürdő és tároló. 

 

Szerkezeti kialakítás, alkalmazott anyagok: 

Alapozás: feltáratlan, feltehetően beton sávalap. 

Tartó- és válaszfalak: HB38 és B30 tartófalak, válaszfal téglából épült válaszfalak, vakolva. A 

tervlapok szerinti helyen válaszfalak kerülnek bontásra, új falnyílások bontandók meglévő 

teherhordó falakba, statikai kiviteli tervek szerint. 

Födémek: előregyártott beton gerendás tálcás födém salakfeltöltéssel. 

Tetőszerkezet: hagyományos kétállószékes fa fedélszék fogópárokkal. 

Bádogos szerkezetek: horganyzott acéllemez függőeresz és lefolyócső. Állapotuk és a hőszigetelés 

miatt bontandó. 

Tetőfedés: egyszeres hornyolt cserépfedés. 

Hőszigetelés: nincs. 

Nyílászárók: egyesített szárnyú fa ablakok kívül fehérre festett horganyzott acéllemez párkánnyal, 

belül fehér fa párkánnyal, a két üveg között helyenként reluxával, pallótokos tömör és félig 

üvegezett belső ajtók, gerébtokos derékig üvegezett bejárati ajtó a földszinten, gerébtokos kitekintő 

ablakkal ellátott parkettás fa ajtó a lakásokon. Földszinti udvari ablakokon betonvasból hegesztett 

biztonsági rács festve. A homlokzati nyílászárók a kapcsolódó szerkezetekkel együtt bontandók. 

Burkolatok: a terveken jelölve, pvc, mettlachi, kerámia, ragasztott parketta és csempe (terveken 

jelölt magasságig).  A földszinti hideg- és melegburkolatok bontásra kerülnek. 



Kémény: kisméretű tégla kémény. 

Kerítés és kapu: beton lábazat, acélszerkezeten fa léckerítés, acélszerkezeten fa léckapu. A 

kerítéskapuk átépítése szükséges az utólagos homlokzati hőszigetelés miatt; az épület melletti 

kerítésoszlop elbontandó, a kerítés pántolása a túlsó kerítésoszlopra kell kerüljön. 

Lakáslépcső: előregyártott műkő lépcsőfokok acél gerenda támaszokkal, a korlátok és a 

tetőszerkezet zártszelvény és színes drótüveg kombinációja. A külső lépcsők drótüveg korlátbetétei 

és tetőfedése bontandó. A fal melletti zártszelvény korlát- és tetőoszlopok, valamint tetőszelemenek 

a hőszigetelés miatt 15 cm-rel kijjebb kell kerüljenek. A bontást meg kell előzze az új oszlopok 

elhelyezése, a vízszintes és ferde korlát és tetőelemek rögzítése! 

Előlépcső: a meglévő beton előlépcső kukagurító rámpával, vasbeton virágtartóval, fém 

szemetessel, fém korláttal elbontásra kerül. 

Parkoló: betonozott felületű parkoló. A parkolóbővítéshez kapcsolódóan a vonatkozó tervlapon 

jelzett helyen a szegélykő bontása szükséges. Ehhez kapcsolódóan az északi kerítés egy része is 

bontásra, áthelyezésre kerül. 

 

 

Tervezett állapot ismertetése: 

Tömegformálás: 

E tekintetben nem történik változás, az épület a felújítást követően ugyanilyen tömeggel fog 

rendelkezni. A homlokzat alakítás tekintetében viszont elmondható, hogy a jelenlegi „pillérszerű” 

függőleges homlokzati elemekkel tagolt, pillértől-pillérig ablak jelleget megváltoztattuk, valamint a 

rendelő bejáratát áthelyeztük. A tervezett homlokzati kialakítás kiemeli az épület különböző 

funkcióit: középület (földszint) és lakás (emelet), illetve egy elegánsabb, a középület funkciót 

jobban megvalósító kiképzést kap. 

A lakásokhoz vezető fedett lépcső drótüveg korlátfelületeinek megszüntetése, illetve polikarbonát 

tetőfedésre cserélésére kerül sor, jellegében áttörtebb, világosabb hatású megoldást kap. 

A kiviteli tervben a különböző homlokzatfelületek aránya és nagysága egyszerűsítésre került, nem 

engedélyköteles mértékben és módon. 

 

Anyaghasználat: 

Az épület külső megjelenésének tekintetében elmondható, hogy a lábazat hőszigetelő- és vakolat 

rendszert kap extrudált ps.hab hőszigeteléssel és műgyanta kötésű lábazati díszvakolattal. A 

homlokzati falak homlokzati hőszigetelő- és vakolatrendszert kapnak, a nyílászárók általános 

helyen fehér műanyag nyílászárók lesznek, a bejáratnál egyedi színűek és szerkezetűek. Az 

áthelyezett bejárat környékén az  oldalsó és felső nyílászárók közötti homlokzatfelület síkjában, 

színezésében kiemeli a főbejáratot. A bejárati ajtó és oldalsó, nagy portálszerkezetek egyedi színe is 

a középületi jelleget erősíti. A meglévő vasbeton előtető elbontásra kerül, helyette új, szerelt 

szerkezetű, de dobozszerűen kialakított előtető készül az új bejárat fölé. A tetőfedés nem változik: 

cserépfedés marad. A függőeresz, lefolyócső és egyéb bádogos szerkezetek a meglévő horganyzott 

acéllemez helyett Lindab lemezből készülnek. A lakásokhoz vezető külső lépcsők előregyártott 

műkő lépcsőfokai és az azokat támasztó acél gerenda szintén változatlan marad, viszont a 

tetőszerkezet és a korlátok az épület hőszigetelése és a homlokzatalakítás miatt átalakításra 

szorulnak a tervek szerint. 

 

A tervezési feladat részét képezi a napelemek elhelyezhetőségének vizsgálata. E tekintetben nagyon 

jól használható az épület nyugati tetőfelülete, mely 40 db napelem elhelyezésére megbízhatóan 

biztosít felületet. Az épület számított fogyasztási adatait alapul véve viszont ez a napelem 

mennyiség többet termel, mint amennyit az épület elfogyaszt. Előzetesen a napelemek számát 20 

db-ban állapítottuk meg, a pontos szám meghatározásához szükség van a konkrét pályázat 

ismeretére, a fogyasztási adatok pontos ismeretére, valamint az építtetői igények ismeretére. A 

konkrét szerkezetek ismeretében, az akkori állapotoknak megfelelően dönthető el, hogy szükséges-e 

a tető tartószerkezetek megerősítése. 



 

Akadálymentesítés:  

Az épület földszintje kerül akadálymentesítésre az akadálymentesítési tervfejezetben leírtak szerint. 

 

Funkcionális kialakítás, működés: 

Az épület a padlástere változatlan marad. Megrendelői részről jelentkezik igény a tetőtér esetleges 

beépítésére, tetőtéri lakások kialakítására, de az jelen tervdokumentációnak nem tárgya. 

 

Az épület földszintjének átalakítása: 

A pihenő és az épített öltözők megszüntetésével, a szélfogó és a kukatároló áthelyezésével, 

valamint az így keletkezett szabad terület átszervezésével készülnek el az építtetői igényeket 

kielégítő funkciók. 

A szélfogó és a kukatároló helyiségek áthelyezésre kerülnek, egy traktussal északi irányba, a váró 

területéből kerülnek leválasztásra. A szélfogóban van lehetőség babakocsi, játékmotor tárolására, 

valamint innen nyílik a kukatároló helyiség. A kukatároló helyiségbe kerül beépítésre az elbontott 

elektromos kapcsolószekrény helyett egy új, korszerű kapcsolószekrény, valamint itt lehet helye a 

későbbiekben kiépíthető napelemes hálózat inverterének. Itt lehet tárolni a seprűket, hólapátot, 

vödröket, szekrényben a takarításhoz szükséges egyéb eszközöket, tisztítószereket, valamint itt 

kerül elhelyezésre egy hűtő, mely a veszélyes hulladék szakszerű tárolását szolgálja. A helyiségnek 

nem készül ablaka, ezért a szellőzését homlokzatra vezetetten oldjuk meg. A gázóra ebbe a 

helyiségben nem kerülhet be, ezért új helyet kerestünk neki. Az elbontásra kerülő 1 db gázóra 

helyett 3 db gázórát kell elhelyezni, melyek a déli oldali lépcső alatt kialakított szekrényben kapnak 

helyet. A szélfogó áthelyezésével az előlépcső és teraszrész is áthelyezésre kerül, a meglévő 

elbontott előlépcső helyén zöldterület/virágágyás készül. Az akadálymentes bejutás lehetőségének 

megteremtésére rámpát kell kialakítani, melynek pontos leírása az akadálymentesítési 

tervfejezetben található. 

A földszinten működő két körzeti orvosi rendelő egység a meglévőhöz képest némileg 

átszervezésre kerül, valamint beépül egy új funkció is: üzemorvosi/gyermekorvosi rendelő egység. 

A két körzeti orvosi rendelő egység időben egymástól eltolt működtetéssel dolgozik: egyik délelőtt, 

másik délután a jelenlegitől eltérő szervezésben. Fő vonatkozásokban elmondható, hogy az egység 

két helyiségből áll: az orvosi rendelőből és a kezelőből. Előbbiben az orvos és a beteg tartózkodik, 

utóbbiban az ápolónő, az orvos írnok és egy másik beteg. Így a betegnek lehetősége van a 

négyszemközti konzultációra az orvossal, illetve azok a betegek, akik csak az ápolónővel 

szeretnének konzultálni, receptet íratni, azok csak abba a helyiségbe mennek be. Így a rendelőben 

és a kezelőben párhuzamosan két különböző tevékenység folyhat: orvosi vizsgálat, konzultáció és 

ápolónői tevékenység. A helyiségekben elhelyezendő berendezések, eszközök részletes leírását a 

tervezési program írja le. 

Az üzemorvosi/gyermekorvosi rendelő egység szintén időben eltoltan működik majd, a 

megrendelő tervei szerint heti egyszeri alkalommal rendel majd az üzemorvos és heti egyszeri 

alkalommal a gyermekorvos. Itt is szükséges a négyszemközti konzultáció lehetőségének 

megteremtése a beteg és az orvos között. Működése gyakorlatilag megegyezik a körzeti orvosi 

rendelő egységek működésével. A változás abban áll, hogy igény esetén a gyerekekkel a szülő is 

bemegy a rendelő helyiségbe. A helyiségekben elhelyezendő berendezéseket szintén a tervezési 

program írja le. 

Az épület központi terében található a váró, melyben elhelyezésre kerülő berendezések a tertvezési 

programban részletezettek. A váróban kialakításra kerül egy akadálymentes várakozóhely is. A 

váróból közelíthető meg mindkét körzeti orvosi rendelő egység, a gyermekorvosi/üzemorvosi 

rendelő egység, a személyzeti vizesblokk, az akadálymentes vizesblokk és a nemenkénti beteg 

mosdóblokk. 

A személyzeti vizesblokk egy kézmosó előtérből, egy öltözőből és egy zuhanyzó-WC helyiségből 

áll, berendezése szintén a tervezési programban részletezett. A kézmosó előtér helyiség tartalmaz 

egy melegvízzel ellátott falikutat is, ahol a takarításhoz szükséges vizet lehet vételezni. Az öltöző 



helyiségben kerül elhelyezésre a földszintet ellátó kondenzációs kazán, valamint fogasos öltöző 

pad. A zuhanyzó-WC helyiségben mosógép csatlakozó hely is létesül az itt keletkezett szennyes 

ruhák (pl.: köpenyek, törölközők) tisztítására. A szárításuk felhúzható fregolival lesz. 

Az akadálymentes vizesblokk az akadálymentesítés tervfejezetben leírtak szerint készül. A 

helyiség belső helyiség, ezért szellőzését mesterséges módon, homlokzatra vezetetten oldjuk meg. 

A meglévő nemenkénti beteg mosdóblokk felújításra kerül, de egyéb funkcionális átalakítás nem 

készül ezen a területen. A nyugati homlokzatra nyíló ablakai homlokzatalakítási szempontokból 

befalazásra kerülnek, ezért a helyiségek szellőztetése mesterséges úton, homlokzatra vezetve 

történik. 

 

Az épület emeletén található két szolgálati lakás funkciójában és építészeti kialakításában, 

elrendezésében alapvető változás nem történik, csak a kamrák homlokzati falhoz, illetve homlokzati 

nyílászáróhoz kapcsolódása változik. 

A lakások felújítása az alábbiak szerint készül: elektromos felújítás, fűtéskorszerűsítés a vonatkozó 

szakági tervdokumentációkban részletezett módon. 

 

Szerkezeti kialakítás, alkalmazott anyagok: 

Alapozás: változatlan. Az új előlépcső alapozása statikai kiviteli terv szerint. 

Tartófalak: az új kifalazások Porotherm NF30 blokktéglából készülnek, vakolva, festve. A 

kiváltások a statikai kiviteli terv szerint készülnek. 

A válaszfalak szerelt gipszkarton válaszfalrendszerrel készülnek, a vizes helyiségekben impregnált 

építőlemezekkel. Az új válaszfalak közül akusztikai teljesítménykövetelménye van a kezelő és 

rendelő helyiségeket határolóknak: 48 dB, mely teljesíthető pl. Knauf W112 szerkezeti típusú, 

1×CW50 vázszerkezetű, 2×A13 borítású falszerkezettel, 5 cm vtg. ásványgyapot hőszigeteléssel 

(tűzvédelmi osztály és tűzállósági határérték: A2 EI 30), mely a kukatároló határoló válaszfalának is 

megfelel (impregnált kivitelben). 

Födémek: változatlanok. 

Tetőszerkezet: változatlan. A homlokzati- és födém hőszigetelés elkészíthetősége miatt, az eresz- és 

oromdeszkázat cseréjére van szükség.  

Bádogos szerkezetek: új Lindab horganyzott acél ereszcsatorna rendszer készül.  

Tetőfedés: változatlan. Az új kémények mellé tetőkibúvókat kell beépíteni. 

Hőszigetelés: Általános helyen a homlokzaton 15 cm (HB38 falon) és 8+15 cm (B30 falon) vtg. 

Austrotherm H80 hőszigetelést tartalmazó hőszigetelő vakolatrendszer készül. A lakásokhoz vezető 

lépcső mellett, a lépcsőkarok aljától az előtető alsó síkjáig 5 cm vtg. Austrotherm Grafit Reflex 

készül úgy, hogy a lépcsőkar és a fal közötti rést is ki kell tölteni. A tűzvédelmi tervfejezet és a 

homlokzati tervek szerint megadott helyeken nem éghető hőszigetelés készül Rockwool Frontrock 

Max E anyagból. A padlásfödémre 20 cm vtg. Rockwool Airrock hőszigetelés készül a födémen 

párazáró fólia alkalmazásával. A padláson a szükséges helyeken pallókból OSB lap járófelülettel 

padlásjárdát kell készíteni, a padlásfeljárók környékén, a gerinc alatt végig, a kémények 

megközelítéséhez, stb. 

Nyílászárók: új fehér, ill. a homlokzati kerámia burkolat anyagával megegyező színű műanyag 

ablakok külső-belső műanyag párkánnyal és üvegezett külső ajtók Uw=1,15W/m2K értékkel, a belső 

ajtók fehérre mázolt pallótokos fa ajtók az alaprajzon megadott méretekben (akadálymentes igény 

esetén 105 cm névleges szélességi mérettel). A főbejárat melletti nyílászárók egyedi kialakításúak. 

Burkolatok: a terven jelöltek szerint csúszásmentes gresslap, kerámia, parketta. Csempe burkolatok 

az alaprajzokon jelölt helyeken és méretben, az akadálymentes tervfejezetben leírtak 

figyelembevételével készülnek. 

Kémény: Gépész műszaki leírás szerint: új gyári levegő-füstgáz szettel, valamint a meglévő 

kisméretű tégla kéménybe szerelt gyári égéstermék elvezető csőben biztosítjuk az égéstermék 

elvezetését. 

Kerítés és kapu: beton lábazat, acélszerkezeten fa léckerítés, acélszerkezeten fa léckapu a 

hőszigetelés miatt átalakítása szükséges: A kerítéskapuk átépítése szükséges az utólagos homlokzati 



hőszigetelés miatt; az épület melletti kerítésoszlop elbontandó, a kerítés pántolása a túlsó 

kerítésoszlopra kell kerüljön. 

Lakáslépcső: előregyártott műkő lépcsőfokok acél gerenda támaszokkal, a korlátok és a 

tetőszerkezet a homlokzati hőszigetelés és a homlokzatalakítás miatt átalakításra kerül. A fal 

melletti zártszelvény korlát- és tetőoszlopok, valamint tetőszelemenek a hőszigetelés miatt 15 cm-

rel kijjebb kell kerüljenek. A bontást meg kell előzze az új oszlopok elhelyezése, a vízszintes és 

ferde korlát és tetőelemek rögzítése. A falra merőleges zártszelvény tetőszelemenek egyesével 

rögzítendőek a falazathoz acél sarokvassal, dűbellel, fűzőcsavarral. A szélső tető- és korlátoszlop 

bontás előtt 15 cm-re új hasonló méretű zártszelvény oszlop helyezendő el, melyhez a korlátelemek 

rögzíthetőek hegesztéssel, vagy csavarozással. A tetőfedés polikarbonát fedési rendszer  méretezett 

zártszelvény szaruzatból, beépítési profilokból, méretezett polikarbonát lemezekből áll. A rendszer 

pontos műszaki paramétereinek meghatározása a beépítésre kerülő termék gyártói ajánlása szerint 

történjen! 

Az előregyártott műkő lépcsőfokok szabadon, rögzítés nélkül fekszenek a tartókonzolokon. Az 

utólagos hőszigetelés miatt a lépcsőfokok hosszának csökkentése szükséges, le kell vágni belőlük 

annyit, hogy a hőszigetelést követően cca. 1 cm elhelyezési hézag maradhasson a lépcsőfokok és 

vakolt falsík között. Mivel a lépcső és homlokzat nem pontosan párhuzamos, ezért a lépcsőfokok 

végleges hossza egyesével ellenőrizendő! 

Előlépcső – akadálymentes rámpa: az akadálymentesítési tervfejezetben megadottaknak 

megfelelően új beton előlépcső és vasbeton rámpa készül csúszásmentes, fagyálló gress burkolattal. 

A rámpa a meglévő vízmérő-akna mellé, fölé kerül oly módon, hogy az akna  átalakítása minimális 

legyen úgy, hogy a lebúvó nyílást a közel 20 cm vtg. vb. tetőlemezben ne kelljen áthelyezni. Ennek 

érdekében a rámpa külső-oldalsó peremgerendája nem a 120 cm széles rámpa mellé -annak 

legurulásgátló magasított peremeként-, hanem alá kerül. Emiatt a legurulásgátló peremet 

korlátelemmel váltjuk ki. 

Parkoló: a meglévő betonozott felület bővítésével, ill. az akadálymentesítési tervfejezetben leírtak 

szerint térkövezve készül. Az új betonfelületeket 9 négyzetméterenként szükséges dilatálni. 

 

 

Megjegyzés: 

Minden látszó felületnél megrendelés előtt szín- és anyagminta bemutatása és az alapján 

tervező hozzájárulás beszerzése szükséges. 

Az építés az építészeti és szakági tervekkel együtt kezelendő. Együtt kezelendőek a műszaki 

leírások, költségvetési kiírások, és tervlapok. Amennyiben a tervrészek egymással ellentétes 

információt hordoznak, úgy az érintett szakági- és minden esetben a generál építész tervező 

megkeresése szükséges, a kivitelezés az ő engedélyükkel folytatódhat. 
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