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A.)  TARTALOMJEGYZÉK 

Szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, családsegítő iroda – Engedélyezési terv     H-2648 Patak, Kossuth út 4., Hrsz.: 434/1 

 
A.) Tartalomjegyzék 

B.) Közreműködők 

C.) Tervezési program 

D.) Tervezői nyilatkozat 

E.) Műszaki leírások 
 

 1.) Építészeti műleírás 

 2.) Konyhatechnológia műleírás 

 3.) Tartószerkezet műleírás 

 4.) Tűzvédelmi műleírás 

 5.) Épületgépészet műleírás 

 6.) Épületvillamosság műleírás 

 7.) Akadálymentesítés műleírás 

 8.) Kertépítészet műleírás 

 9.) Rétegtervek 
 

F.) Mellékletek 
 
 F.1.) Építési hulladék tervlap  

 F.2.) Építményérték számítás 

 F.3.) Statisztikai adatlap 

 F.4.) Hőtechnikai és energetikai számítás 

 
G.) Meglévő állapot tervei 
 
 M - 01 Beépítési helyszínrajz  1:250 
 M - 02 Pinceszinti alaprajz  1:100 
 M - 03 Földszinti alaprajz  1:100 
 M - 04 A-A keresztmetszet  1:100 
 M - 05 B-B hosszmetszet  1:100 
 M - 06 ÉK és DNY homlokzat  1:100  
 M - 07 DK és ÉNY homlokzat  1:100 
 M - 08 Fotó dokumentáció  - 
 
H.) Tervezett állapot tervei 
  
 E - 01 Beépítési helyszínrajz  1:250 
 E - 02 Pinceszinti alaprajz  1:100 
 E - 03 Földszinti alaprajz  1:100 
 E - 04 A-A keresztmetszet  1:100 
 E - 05 B-B hosszmetszet  1:100 
 E - 06 ÉK és DNY homlokzat  1:100  
 E - 07 DK és ÉNY homlokzat  1:100 
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C.)  TERVEZÉSI PROGRAM 

Szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, családsegítő iroda  – Engedélyezési terv    H-2648 Patak, Kossuth út 4., Hrsz.: 434/1 

 
Ingatlan tulajdonos neve és címe:  Patak Község Önkormányzat 
  Fekete Tibor, polgármester 
  H-2648 Patak Kossuth út 6. 
  E-mail: polgarmester@patak.hu 
 
Dokumentációval érintett ingatlan címe:  H-2648 Patak Kossuth út 6. 
 
Helyrajzi száma:     434/1 
 
Dokumentáció tárgya és annak rövid leírása: Földszint + részben alápincézett, meglévő, 

szerkezetkész épületbe szociális főzőkonyha, 
étkező és családsegítő és gyerekjóléti iroda, mint 
komplexum kialakítása. 

 
Építtető neve és címe: Patak Község Önkormányzat 
  Fekete Tibor, polgármester 
  H-2648 Patak Kossuth út 6. 
  E-mail: polgarmester@patak.hu 
 
Felelős tervező:     Mák Zoltán, okl. építészmérnök 
       É 12-0153 
  Architronic Építésziroda Kft. / C-12-2734 
  H-2648 Patak, Petőfi S. u. 21/B. 
       Tel: +36-20-365-7153 
  E-mail: zoltan.mak@architronic.hu 
 
Az építtető szándéka, hogy a tulajdonában lévő ingatlanon a meglévő, szerkezetkész épületben egy 
„Szociális és Gyermekjóléti Központ” komplexumot valósítson meg a 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) szóló jogszabály 
szerinti összeállított tervezési program alapján az alábbiakban részletezett igények, tények és helyi 
adottságok figyelembe vételével. 
 
A tervezett épület 1995-ben szerkezetkész állapotig készült el, majd ezt követően a finanszírozás és 
pályázati lehetőség hiányában a mai napig nem fejeződött be. Az Önkormányzat szándéka, hogy a 
félben maradt épületnek olyan funkciót találjon, amely hasznosítás hosszú távon is a település 
érdekeit szolgálja, kialakításával fenntartható, gazdaságosan üzemeltethető. 
 
A jelenlegi helyzetet ismerve, nélkülözhetetlenné vált az önkormányzati és egyházi intézményeket is 
ellátó óvodai szociális konyha korszerűsítése, ami a 30 évvel korábbi, megnyitási körülmények és 
fizikai feltételek között üzemel jelenleg is. Mind az iskolai létszám, mind az egyházi turizmus 
bővülésével már egyre nehezebben tudja biztosítani a megfelelő ellátást a helyi étkeztetésben a 
jelenlegi, szűkös, korszerűtlen és nehezen megközelíthető szociális konyha. 
 
A fejlesztés részekén megvalósításra kerül egy max. 350 adagos szociális konyha a földszinten. A 
konyha mellett helyet kap egy 25-30 fős étkező a szociális étkeztetés helyben való biztosítására a 
hozzá tartozó kiszolgáló és illemhelyiségekkel, valamint egy önálló családsegítő és gyerekjóléti iroda. 
Az épület gépészeti rendszerénél alkalmazásra kerül napelemes megújuló energia felhasználás az 
üzemeltetési költségek csökkentése végett – a padlástér szabad része gépészeti tér.  
 
Kiindulási adatok  - A meglévő épület és állapot felmérésre és dokumentálásra került. 
Közműellátottság - Az ingatlan teljes közművel ellátható a közüzemi hálózatról. 
Funkciók:  - Szociális konyha, étkező és szociális iroda kialakítása. 
Lakószintek:  - Részben alápincézett, fszt + padlástér kialakítása. 
Pinceszint:  - Tárolók és gépészeti elhelyezése, külső megközelítéssel. 
Földszint:  - Szociális konyha elhelyezése, kompletten. 
   - Önálló étkező helyiség elhelyezése, konyhához kapcsolódóan. 
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   - Önálló családsegítő és gyerekjóléti iroda elhelyezése 
   - Kiszolgál wc blokkok elhelyezése 
Padlástér:  - Nem kerül beépítésre 
Külső kialakítás: - Természetes, egyszerű és illeszkedő megjelenésű épület 

- Kontyolt nyeregtetős kialakítás, modern, letisztult megjelenés 
Preferált építőanyagok: - Természetes megjelenésű, tartós anyagok és burkolatok 
Épületenergetika: - Energetikai szempontból költségoptimalizált megoldások 
Építési költségkeret - Nem került meghatározásra 
Járművek elhelyezése - Épületen kívül elhelyezve 
Megújuló energia - Napenergia hasznosítás, napelem és napkollektor elhelyezése. 
Vagyonbiztonság - A tervezett épületbe sem elektromos, sem mechanikai biztonsági rendszert 

nem kell kiépíteni. A nyílászárók feleljenek meg az elvárható biztonsági 
követelményeknek, ezen felül egyéb vagyonvédelmi eszközt nem szükséges. 

Akadálymentesítés - Az étkező, szociális iroda megközelítése akadálymentes módon. 
Környezeti igény - Nincs igény 
Műemléki érintettség - Az ingatlan nem érintett 
Régészeti lelőhely - Az ingatlan nem érintett 
Egyéb:   - Nincs  
 
Felelős tervező tájékoztatta az építtetőt, hogy a fentiek szerint rögzített építési szándékára – a 
tervezési program meghatározásakor hatályos jogszabályok értelmében –építési engedélyt kell kérnie 
az illetékes elsőfokú építésügyi hatósághoz.  
 
A tervezett épület megvalósításának a tervező által készített engedélyezési tervdokumentáció 
áttanulmányozása és értelmezése után, az a meghatározott és egyetértést szerzett tervezési 
programnak megfelelően készült, a tervdokumentációkban szereplő műszaki megoldásokat és 
kialakításokat az építtető elfogadja.  
 
Patak, 2017. November 08.                                         

 
_____________________   
 Mák Zoltán   
 okl. építészmérnök   
 É 12-0153  
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D.)  TERVEZŐI   NYILATKOZAT 

Szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, családsegítő iroda  – Engedélyezési terv    H-2648 Patak, Kossuth út 4., Hrsz.: 434/1 

 
Ingatlan tulajdonos neve és címe:  Patak Község Önkormányzat 
  Fekete Tibor, polgármester 
  H-2648 Patak Kossuth út 6. 
  E-mail: polgarmester@patak.hu 
 
Dokumentációval érintett ingatlan címe:  H-2648 Patak Kossuth út 6. 
 
Helyrajzi száma:     434/1 
 
Dokumentáció tárgya és annak rövid leírása: Földszint + részben alápincézett, meglévő, 

szerkezetkész épületbe szociális főzőkonyha, 
étkező és családsegítő és gyerekjóléti iroda, mint 
komplexum kialakítása. 

 
Építtető neve és címe: Patak Község Önkormányzat 
  Fekete Tibor, polgármester 
  H-2648 Patak Kossuth út 6. 
  E-mail: polgarmester@patak.hu 
 
Felelős tervező:     Mák Zoltán, okl. építészmérnök 
       É 12-0153 
  Architronic Építésziroda Kft. / C-12-2734 
  H-2648 Patak, Petőfi S. u. 21/B. 
  Tel: +36-20-365-7153 
  E-mail: zoltan.mak@architronic.hu 

 
Alulírott felelős tervező – nyilatkozat tételi kötelezettségemnek eleget téve - kijelentem, hogy a fenti 
címen, általam készített és jelen építészeti-műszaki tervcsomagban dokumentált tanulmányterv / 
pályázati tervdokumentáció készítésére jogosult vagyok, mely az érvényes szabályzatok, 
rendeletek vonatkozó pontjainak betartásával végeztem. Többek között, az alábbi főbb törvényi 
előírások szerint: 
 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (ÉTV) 
 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről (OTÉK) 
 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes 

építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az országos tűzvédelmi szabályzatról (OTSZ) 
 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 
 Kapcsolódó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat ide vonatkozó részei (HÉSZ) 

 
A jelen építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése során az érdekelt közműszolgáltatóval és a 
kémény- seprőipari közszolgáltatóval, a jogszabályok által meghatározott követelmények 
teljesítésének módja tárgyában egyeztettem. A tervezett épület az egyeztetések alapján teljes 
közművel ellátható. A tervdokumentáció részét képező műszaki leírásban rögzítettek szerinti, 
előzetes közüzemi szolgáltatói jóváhagyás szerint építhető égéstermék elvezetők az érvényben lévő 
előírásoknak és jogszabályoknak megfelelnek. 
 
Továbbá az építészeti-műszaki dokumentáció: 
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 A tervezett építészeti-műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, 
általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, 
a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek. 

 A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. 
 A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztunk. 
 Azonos módszert alkalmaztunk, teljes körűen a hatások és az ellenállások 

megállapítására. 
 Az alkalmazott műszaki megoldások az OTÉK 50. § meghatározott követelményeknek 

megfelelnek. 
 A tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek és az ezt igazoló 

energetikai számítást a külön jogszabályi előírások szerint elkészítettem. 
 Az építési tevékenységgel érintett építmény nem tartalmaz azbesztet. 

 
A tervdokumentáció a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és végrehajtására kiadott 
jogszabályok védelme alatt áll. A tervező által készített rajzok, specifikációk és egyéb 
dokumentumok, nyomtatott vagy elektronikus formában a szolgáltatás eszközeinek minősülnek.  
 
A tervdokumentációhoz, mint szellemi termékhez kötődő személyekhez fűződő szerzői jogok és 
egyéb tulajdonosi jogok felett - beleértve a tárolás, másolás, módosítás, átdolgozás és 
sokszorosítás jogát is – a tervező személye rendelkezik.  
 
A tervező biztosítja az építtetőnek a nem kizárólagos jogot arra, hogy azokat a létesítmény 
tervszerinti, egyszeri megépítéséhez, kivitelezés céljából sokszorosítsa és felhasználja. Azok 
ismételt felhasználásához, átadáshoz, átengedéshez a tervező írásbeli engedélye szükséges. 
 
Az egyszerű bejelentési tervdokumentáció összeállításának előzmények a már elkészült - jelen 
tervcsomagban dokumentált és az építtető által elfogadott - építészeti-műszaki dokumentáció, mely 
tartalma azonos a jogszabályok által előírt építési engedélyezési eljárás dokumentációjával. Az 
egyszerű bejelentési tervdokumentáció az elkészült építészeti-műszaki dokumentációnak a 
bejelentéshez a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalmú leképezése. 
 
Patak, 2017. November 08.                                                    

 
____________________    
 Mák Zoltán   
 okl. építészmérnök   
 É 12-0153   
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E.) MŰSZAKI LEÍRÁSOK 

Szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, családsegítő iroda  – Engedélyezési terv    H-2648 Patak, Kossuth út 4., Hrsz.: 434/1 

 
 

 1.) Építészeti műleírás 

 2.) Konyhatechnológia műleírás 

 3.) Tartószerkezet műleírás 

 4.) Tűzvédelmi műleírás 

 5.) Épületgépészet műleírás 

 6.) Épületvillamosság műleírás 

 7.) Akadálymentesítés műleírás 

 8.) Kertépítészet műleírás 

 9.) Rétegtervek 
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1.)  ÉPÍTÉSZ  MŰLEÍRÁS 

Szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, családsegítő iroda  – Engedélyezési terv    H-2648 Patak, Kossuth út 4., Hrsz.: 434/1 
 
Előzmények 
 
Az épület Mester Zoltán (okl. építőmérnök, tervezői jogosultság: É2 12-0087, elérhetőség: H-3100 
Salgótarján, Pécskő u. 38., telefon: +36-30-239-9239, e-mail: mester.zoltan@mesterkft.hu) tervei 
alapján a jogerős építési engedély szerint 1995-ben szerkezetkész állapotig készült el, majd ezt 
követően a finanszírozás és pályázati lehetőség hiányában a mai napig nem fejeződött be az 
eredetileg tervezett Faluház funkcióval. Ezt követően 2012-ben az érintett ingatlan széttagolt 
telekviszonyai telekalakítással rendezésre kerülte.  
 
A tervezés megkezdése előtt a meglévő állapot felmérésre és dokumentálásra került. A korábbi 
tervezőtől, Mester Zoltántól rendelkezésre áll a hozzájáruló nyilatkozat a korábbi terv és félkész 
felépítmény – mint építészeti mű – felhasználásához a jelen engedélyezési tervek elkészítéséhez, 
beleértve az átdolgozás iránti jogot is - a megváltozott funkció és építtetői igények alapján. 
 
Az Önkormányzat szándéka, hogy a félben maradt épületnek olyan funkciót találjon, amely 
hasznosítás hosszú távon is a település érdekeit szolgálja, kialakításával fenntartható, gazdaságosan 
üzemeltethető.  
 
Tervezési terület 
 
A tervezési terület Patak lakóövezetében található a Kossuth utca elején. A környezet jellemezően 
oldalhatáron álló beépítésű. A tervezéssel érintett meglévő épület ennek egyik telkén helyezkedik el. 
A téglalap alakú telek feltárása az északi telekhatárról, az utca felől történik. A telket többi oldalról 
nagyjából azonos méretű ingatlanok határolják. A telek felszíne enyhén lejt az utca felé. Fa, illetve 
értékes növényzet nem található a telken, a felszín nagy része fűvel borított. A talaj felső rétege 
humuszos, későbbiekben növényzet telepítésére alkalmas. A közműellátottság az utcában teljes.  
 
Tömegformálás, homlokzatképzés 
 
Az épület helyiség-elrendezésének átalakítása során alapvető szempont volt a meglévő épület 
kubuson belüli belső terek maximális használhatósága. Mely egyfelől erőteljes visszafogottságot 
kíván, másrészt a környező épületek méretrendjéhez és lehetőség szerint a már felújított 
épületkörnyezett formavilágához való alkalmazkodást. Ami ugyanakkor a nagy homlokzat felületek 
tagolását, azoknak akár a funkciónak ellentmondó formálását jelenti. A homlokzatokon indokolt 
helyeken kőburkolatot használtunk, de kerültük annak túlhangsúlyozását a lakóépületekhez való jobb 
illeszkedés érdekében. 
 
Előírt beépítési mutatók 
 
Övezeti besorolás  VT 
Beépítés módja                                                     oldalhatáron álló / kialakult 
 
Beépíthetőség   30,00 % 
Szintterületi mutató   80,00 %  
Zöldfelületi mutató  40,00 % 
 
Építménymagasság 4,50 m / kialakult  
 
Előkert mérete 5,00 m 
Oldalkert mérete 0,00  m 
Hátsókert mérete 6,00 m 
 
Meglévő állapot beépítési mutatók 
 
Telek terület  881,00 m2 
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Beépített terület  247,77 m2  megfelel! 
Beépítettség  28,08 %  megfelel! 
 
Építménymagasság 3,80 m  megfelel! 
 
Zöldfelület  633,00 m2   megfelel! 
Zöldfelületi mutató 71,85 %   megfelel! 
 
Tervezett állapot beépítési mutatók 
 
Telek terület  881,00 m2 
 
Beépített terület  258,25 m2  megfelel! 
Beépítettség  29,31 %  megfelel! 
 
Építménymagasság 3,80 m  megfelel! 
 
Zöldfelület  422,47 m2   megfelel! 
Zöldfelületi mutató  47,95 %   megfelel! 
 
Helyiséglista és terület-kimutatás 
 
Lásd M-02, M-3 és E-02, E-03 tervlapokon. 
 
Meglévő állapot kimutatása 
 

Pinceszint    
001 Épületrész 64,99 m2 

Összesen:  64,99 m2 
 

Földszint    
001 Épületrész 138,62 m2 
002 Épületrész 37,63 m2 
003 Épületrész 37,63 m2 

Összesen:  213,88 m2 
 

Összesen:  278,87 m2 
 
Tervezett állapot kimutatása 
 

Pinceszint    
001 Előtér 4,40 m2 
002 Tároló 33,11 m2 
003 Földesárú raktár 6,40 m2 
004 Gépészet 17,38  

Összesen:  61,29 m2 
 

Földszint    
101 Szélfogó 8,27 m2 
102 Közlekedő 5,31 m2 
103 Akadálym. és női mosdó 4,36 m2 
104 Férfi mosdó 2,49 m2 
105 Férfi mosdó 2,65 m2 
106 Gyerekjóléti és css. ir. 18,65 m2 
107 Étkező 38,45 m2 
108 Főzőkonyha 31,42 m2 
109 Hús-előkészítő 6,43 m2 
110 Mosogató 5,85 m2 
111 Moslék tároló 2,64 m2 
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112 Közlekedő 18,61 m2 
113 Zöldség-előkészítő 5,99 m2 
114 Szárazáró raktár 5,84 m2 
115 Átvevő 13,89 m2 
116 Iroda 5,16 m2 
117 Hulladék tároló 2,21 m2 
118 Tak.szer. tároló  1,43 m2 
119 Közlekedő 7,41 m2 
120 Fogyóárú raktár 3,28 m2 
121 Öltöző 3,19 m2 
122 Fürdő 3,70 m2 
123 Expediáló 5,13 m2 
124 Kiadó 2,82 m2 

Összesen:  205,16 m2 
 

Összesen:  266,45 m2 
  
Közműellátás ismertetése 
 
Az ingatlan közműbekötéssel még nem rendelkezik, de a terület teljes közművesítéssel rendelkezik. 
 
Ivóvíz:  Az utcai közműhálózatról a bekötés biztosítható.  
 Mérőóra kiépítése előkertben, kapacitás: 5,4 m3/nap 
Csatorna:  Az utcai közműhálózatról a bekötés biztosítható. 
 Tisztító akna kiépítése előkertben, kapacitás: 5,4 m3/nap 
Elektromos:  Az utcai közműhálózatról a bekötés biztosítható. 
 Mérőóra kiépítése előkertben, kapacitás: 54,6 KW 
Gáz:  Az utcai közműhálózatról a bekötés biztosítható. 
 Mérőóra kiépítése előkertben, kapacitás: 21,83 m3/óra 
Csapadék:  Az ingatlanon keletkező csapadékvíz részben a zöldfelületen kerül elszikkasztásra, 

részben pedig a közterületi nyílt vízelvezető árokba zártszelvényű vezetékben kerül 
bevezetésre - mely kiépítéséhez a közút illetékes kezelőjének hozzájárulásának 
beszerzése szükséges. 

Útcsatlakozás:  Az ingatlan jelenleg közútcsatlakozással rendelkezik, de a tervezett beépítés 
közútcsatlakozás kibővítését igényli - mely kiépítéséhez a közút illetékes kezelőjének 
hozzájárulásának beszerzése szükséges. 

 
Épületszerkezetek 
 
Meglévő szerkezetek 
 
Felmenő szerkezetek  Az épület monolit beton sávalapozású, teherhordó falas szerkezetű. 

A felmenő szerkezetei 38 cm ikersejt tégla falazat + 12 cm homlokzati 
hőszigeteléssel készülnek.  

 
Tetőszerkezet  Állószékes, hagyományos, széles körben alkalmazott kontyolt 

„nyeregtető” szerkezet - vasbeton koszorúval lezárt falon nyugvó 
talpszelemenekre támaszkodó, fogópáros merevítéssel. Minden 
beépítésre kerülő faszerkezet gomba- és rovarkár elleni vegyszerrel 
volt kezelve. 

 
Födémszerkezet  A pinceszint és földszint felett is előregyártott, E gerendás födém 

készült, EB 60/19 beton béleselemekkel, 60 cm-es kiosztással, 
felbeton nélkül. 

  
Tervezett szerkezetek 
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Válaszfalak  A helyiségek közötti válaszfalak Porotherm 10 N+F Profi elemekből 
készülnek. 

 
Kémény  Az épület fűtése a házon belüli helyiségben elhelyezett, önálló 

földgáz tüzelésű 60 és 80 KW-os kondenzációs kombi falikazán 
biztosítja. A zárt égésterű készülékek levegőellátását és égéstermék-
elvezetését az épületinduló, elhúzás nélküli, kazánhoz tartozó, szerelt 
saválló és rozsdamentes acél levegő-füstgáz kémény oldja meg. 

 
Homlokzati falfelületek  Az épületen általánosságban BAUMIT homlokzatképző rendszereket 

használunk. Az épület földszinti részei ragasztott kő és szerelt fa 
homlokzatburkolatot kap. 

 
Talajnedv. elleni szigetelés  A térségben talajvíz nem veszélyezteti az épületet. A talajnedvesség 

elleni szigetelést 1 rtg 4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez 
talajnedvesség elleni szigetelés vízszigetelő lemezzel biztosítjuk. 

 
Üzemi víz elleni szigetelés  A viszonylag kis vízterhelésű vizesblokkokban védelemként az 

előírás szerinti felvezetési magasságig 2 mm vastag kétkomponensű 
cementbázisú bevonat-szigetelés (MAPEI MAPELASTIC, vagy azzal 
azonos minőségű) készül, melybe rendszer-saját ragasztóval (pl. 
MAPEI KERALASTIC) ragasztható a kerámia burkolat mind a 
vízszintes, mind a függőleges felületen. A hézagképzés (pl. MAPEI 
CERACOLOR) fugázó anyaggal készül, de a hajlatok, élek mentén 
tartósan rugalmas fugázással. 

 
Festés, mázolás  Az általános belső helyiségekben 2-3 rétegű festés készítése javasolt 

(üvegszövet háló csak ahol a technológia megköveteli, lásd toldások 
és anyagváltások) LB-Knauf Galetti, vagy azzal azonos minőségű, 
glettelés minősége Q3). 

 
Padlóburkolatok Az iroda terekben nagy kopás állóságú parketta melegburkolat 

készül, míg a közlekedő és kiegészítő helyiségekben nagy kopás 
állóságú gress lapburkolat kerül elhelyezésre, míg az üzemi konyhai 
és tároló helyiségekben csúszásmentes nagy kopás állóságú gress 
lapburkolat kerül elhelyezésre. 

 
Belső falburkolatok  Falburkolatok csak részben mennyezetig készülnek csempéből, 

hálósan rakva, nyílt fúgákkal, a vizes helyiségekben a padlótól ajtó 
magasságig, illetve az üzemi konyhában 210 cm magasságig, MAPEI 
üzemi víz elleni alátét kent rugalmas szigeteléssel. A sarkok a fúgázó 
habarccsal azonos színű rugalmas MAPEI vagy hasonló minőségű 
fúgázóval készülnek. Az olyan hidegburkolatos helyiségekben, ahol a 
burkolati terveken falburkolat nem szerepel, 10 cm magas lábazat 
készül, burkolat anyagával azonos kivitelben. 
 

Külső nyílászárók  Hőhíd-mentes, vetemedésmentes műanyag profilú, hőszigetelő 
üvegezésű nyílászárók. A nyílászárók lég- és párazárása, továbbá a 
külső oldalon a vízzárása öntapadó műanyagszalaggal felület 
folytonosítással történik. Minden ablak és portál hőhíd-mentes, a 
gyártó által méretezett műanyag profilból készül, min. 5 kamrás 
kivitelben. Az üvegezés minimum k=1,1 W/m2K hőszigetelő értékű, a 
gyártó által méretezett üvegvastagságú hőszigetelő üvegezéssel, 
min. két rétegű kivitelben. Ajtókilincs mag.: 105 cm. A színezés a 
külső és belső oldalon azonos. A nyílászárók mindenben elégítsék ki 
az OTÉK 62. § előírásait (kezelhetőség, tisztítás, nyitott ajtószárnyak 
rögzíthetősége, stb.). 

 
Bejárati ajtók  Kialakítása a külső nyílászárókkal azonos minőségi kategóriával. A 

bejárati ajtó öt ponton záródó biztonsági zárral, biztonsági lánccal és 
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ajtószámmal készül, amely megfelel valamennyi vonatkozó 
tűzvédelmi, hőtechnikai és biztosítási (MABISZ) előírásnak.  
Ajtókilincs mag.: 105 cm. A nyílászárók mindenben elégítsék ki az 
OTÉK 62 § előírásait (kezelhetőség, tisztítás, nyitott ajtószárnyak 
rögzíthetősége, stb.). 

 
Belső nyílászárók Ajtólap 45 mm vastagságú, körüreges faforgácslap, kétszeres 

ütközéssel, melyből az egyik rugalmasan (pld. a szárnyban körbefutó 
EPDM kialakításával). A HPL-laminátos furatolt ajtólappal, keményfa 
élképzéssel, gyári felületkezelésű, Swedex, Rolla, vagy azonos 
minőség. Tokszerkezet: szerelt HPL-laminátos MDF tok. Vasalat: 
pántoldalon 3 db, leemelés nélkül is állítható magasságot biztosító 
pánt, tervező által választott eloxált alumínium vagy rozsdamentes 
acél kilinccsel (Hoppe vagy azzal azonos minőségű). Opcióként 
hengerzár betétes biztonsági zár. Vizes helyiségekben WC zárak 
konszignáció szerint. Ajtókilincs mag.: 105 cm. A nyílászárók 
mindenben elégítsék ki az OTÉK 62 § előírásait (kezelhetőség, 
tisztítás, nyitott ajtószárnyak rögzíthetősége, stb.). 

 
Álmennyezet Azokban a helyiségekben készül monolit gipszkarton álmennyezet, 

ahol az álmennyezeti térben gépészeti berendezés található, vagy 
beépítés utáni hozzáférést nem igénylő gépészeti berendezések 
kerülnek. 

 
Hőszigetelés  -Austrotherm Expert Fix ps hab hőszigetelés, a lábazati 

falszerkezetnél. 
 -Austrotherm AT-H80 ps hab hőszigetelés, az általános 

falszerkezetnél. 
 -Austrotherm AT-N100 lépésálló ps hab úszató réteg a földszint 
padlószerkezeti rétegrend kialakításakor. 
-Austrotherm Grafith ps hab hőszigetelés, az koszorú szerkezetnél. 
- Rockwool Multirock ásványi szálas hőszigetelés zárófödémnél. 
- Rockwool Frontrock Max E vakolható ásványi szálas hőszigetelés, 
külső falszerkezeteknél tűzgát kialakításához. 

 

Elvárt műszaki teljesítmény jellemzők 
 
A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabály 4. § 
(3) bekezdése szerint:  
 
„Ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az egyben az 
elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszaki 
előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki 
teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírás.” 
 
Égetett agyag falazóelem 
 
Terméknév: Belső teherhordó fal kifalazások / Porotherm 38 N+F Profi 
Cég neve: WIENERBERGER TÉGLAIPARI ZRT. 
Cég címe: 1119 Budapest, Bártfai utca 34. 
Nyomószilárdság (N/mm²) 11 
Súlyozott laboratóriumi léghang-gátlási szám Rw (dB) 42 (Két oldalon vakolt falra) 
Tömeg (kg/db) 14 (névleges elemtömeg) 
Anyagszükséglet (db/m²) 16 
Rakatnorma (db/raklap) 80 
Kötőanyag igény Ragsztó kiadósság: 5 m2/flakon; számított vékony rétegű falazóhabarcs igény: 2,68 
kg/m2 (Tájékoztató adat, habarcsok esetén száraz állapotra vonatkozóan) 
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Bruttó száraztestsűrűség (kg/m³) 750 
Páradiffúziós ellenállási szám 5/10 
Tűzállósági határérték (óra) (2 x 1 cm mész-cement vakolattal) Dryfix: REI 180, Profi: REI-M 240 
Tűzvédelmi osztály A1 
Szabvány MSZ EN 771-1:2011 
 
Terméknév: Belső válaszfal / Porotherm 10 N+F 
Cég neve: WIENERBERGER TÉGLAIPARI ZRT. 
Cég címe: 1119 Budapest, Bártfai utca 34. 
Méretek (h:sz:m) cm 50 x 10 x 23,8 
Nyomószilárdság (N/mm²) 5 
Tömeg (kg/db) 9,8 (névleges elemtömeg) 
Anyagszükséglet (db/m²) 8 
Rakatnorma (db/raklap) 100 
Kötőanyag igény Számított habarcsigényl: 8,48 kg/m2 (Tájékoztató adat, habarcsok esetén száraz 
állapotra vonatkozóan) 
Bruttó száraztestsűrűség (kg/m³) 820 
Egyenértékű hővezetési tényező (W/mK) 0,33 
Páradiffúziós ellenállási szám 5/10 
Tűzállósági határérték (óra) EI 90 
Tűzvédelmi osztály A1 
Szabvány MSZ EN 771-1:2011 
 
Előre gyártott betontermékek 
 
Terméknév: Porotherm A-10 áthidaló 
Cég neve: WIENERBERGER TÉGLAIPARI ZRT. 
Cég címe: 1119 Budapest, Bártfai utca 34. 
Harmonizált műszaki előírás: MSZ EN 845-2:2003; 28/2011. BM rendelet (OTSZ); 7/2006. TNM rend.  
Funkció / Felhasználási terület: Áthidaló 
Méretek: Keresztmetszet (szélesség/magasság): 100/85 mm; Gyártási hossz: 1,00-3,25 m; 
Nyílásméret: 0,75-3,00 m; Méretlépcső: 0,25 m 
Hőtechnikai tulajdonság: Rf = 0,167 m²K/W 
Tűzállósági teljesítmény: Tűzállósági határérték vakolatlan szerkezetre: R 30; 1 cm perlitvakolattal: R 
120;  
Tűzvédelmi osztály: A1 
Anyagminőségek: Kerámia kéregelem T230; Beton C40/50-XC3-8-F6; Feszítőhuzal Φ5 mm, 1770.5 
SK; MSZ 5720:1993 
 
Terméknév: Porotherm elemmagas áthidaló 
Cég neve: WIENERBERGER TÉGLAIPARI ZRT. 
Cég címe: 1119 Budapest, Bártfai utca 34. 
Harmonizált műszaki előírás: MSZ EN 845-2:2003; 28/2011. BM rendelet (OTSZ); 7/2006. TNM rend.  
Funkció / Felhasználási terület: Áthidaló 
Méretek: Keresztmetszet (szélesség/magasság): 65/238 mm; Gyártási hossz: 1,00-3,50 m; 
Nyílásméret: 0,50-3,25 m; Méretlépcső: 0,25 m 
Hőtechnikai tulajdonság: Rf = 0,06 m²K/W 
Tűzállósági teljesítmény: Tűzállósági határérték vakolatlan szerkezetre: R 45; 1 cm jav. mész- vagy 
gipszvakolat: R 60; 1,5 cm perlitvakolattal: R 120;  
Tűzvédelmi osztály: A1 
Anyagminőségek: Kerámia kéregelem T230; Beton C40/50-XC3-8-F6; Feszítőhuzal Φ2,5 mm, St 
180/200; Lágyvasalás BHS 55.50 
 
Hőszigetelő termékek 
 
Terméknév: Austrotherm EXPERT, EXPERT, EXPERT GEODRÉ N; EXPERT FIX 
Cég neve: AUSTROTHERM HŐSZIGETELŐANYAG GYÁRTÓ KFT. 
Cég címe: 9028 Győr, Fehérvári utca 75. 
Harmonizált műszaki előírás: MSZ EN 13163:2013 
Funkció / Felhasználási terület: Épületek hőszigetelése 
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Tűzvédelmi osztály: E 
Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező: Lásd a kísérőcímkén, 0,035 W/mK 
Vastagsági tűrés: T2 
Hosszúsági tűrés: L2 
Szélességi tűrés: W2 
Derékszögűségi tűrés: S2 
Síkbeliségi tűrés: P4 
Hajlítószilárdság: BS250 
Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál): CS(10)200 
Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között: DS(N)2 
Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten: DLT(2)5 
Felületre merőleges irányú húzószilárdság: TR200 
Hosszú idejű vízfelvétel: WL(T)2 
Páradiffúziós vízfelvétel: WD(V)5 
 
Terméknév: Austrotherm GRAFIT; GRAFIT REFLEX 
Cég neve: AUSTROTHERM HŐSZIGETELŐANYAG GYÁRTÓ KFT. 
Cég címe: 9028 Győr, Fehérvári utca 75. 
Harmonizált műszaki előírás: MSZ EN 13163:2013 
Funkció / Felhasználási terület: Épületek hőszigetelése 
Tűzvédelmi osztály: E 
Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező: Lásd a csomagoláson, 0,031 W/mK 
Vastagsági tűrés: T2 
Hosszúsági tűrés: L2 
Szélességi tűrés: W2 
Derékszögűségi tűrés: S2 
Síkbeliségi tűrés: P4 
Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén: DS(70,-)3 
Hajlítószilárdság: BS125 
Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál): CS(10)80 
Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között: DS(N)2 
Felületre merőleges irányú húzószilárdság: TR150 
Hosszú idejű vízfelvétel: WL(T)2 
Páradiffúziós vízfelvétel: WD(V)5 
 
Terméknév: Austrotherm AT-H80 
Cég neve: AUSTROTHERM HŐSZIGETELŐANYAG GYÁRTÓ KFT. 
Cég címe: 9028 Győr, Fehérvári utca 75. 
Harmonizált műszaki előírás: MSZ EN 13163:2013 
Funkció / Felhasználási terület: Épületek hőszigetelése 
Tűzvédelmi osztály: E 
Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező: Lásd a csomagoláson, 0,039 W/mK 
Vastagsági tűrés: T2 
Hosszúsági tűrés: L2 
Szélességi tűrés: W2 
Derékszögűségi tűrés: S2 
Síkbeliségi tűrés: P4 
Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén: DS(70,-)3 
Hajlítószilárdság: BS125 
Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál): CS(10)80 
Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között: DS(N)2 
Felületre merőleges irányú húzószilárdság: TR150 
 
Terméknév: Austrotherm AT- N200 
Cég neve: AUSTROTHERM HŐSZIGETELŐANYAG GYÁRTÓ KFT. 
Cég címe: 9028 Győr, Fehérvári utca 75. 
Harmonizált műszaki előírás: MSZ EN 13163:2013 
Funkció / Felhasználási terület: Épületek hőszigetelése 
Tűzvédelmi osztály: E 
Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező: Lásd a csomagoláson, 0,035 W/mK 
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Vastagsági tűrés: T1 
Hosszúsági tűrés: L1 
Szélességi tűrés: W1 
Derékszögűségi tűrés: S1 
Síkbeliségi tűrés: P4 
Hajlítószilárdság: BS250 
 
Terméknév: FrontrockMax E d = 50-69mm 
Cég neve: ROCKWOOL HUNGARY SZIGETELŐANYAGGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. 
Cég címe: 8300 Tapolca, Keszthelyi út 53. 
Harmonizált műszaki előírás: M W MSZ EN 13162- T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR7,5- 
PL(5)250-WS -WL(P)-MU1 
Funkció / Felhasználási terület: Hőszigetelő anyag épületszigetelésre 
Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező: 0,036 W/mK 
Tűrési osztályok: T5 
Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal: ≤ 1,0 % 
Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság: OK 
Tűzvédelmi osztály: A1 
Nyomófeszültség/nyomószilárdság: ≥ 40 kPa 
Lapsíkra merőleges szakítószilárdság: ≥ 7,5 kPa 
Pontszerű terhelhetőség: ≥ 250 N 
Rövid ideig tartó vízfelvétel: ≤ 1 kg/m² 
Hosszú ideig tartó vízfelvétel: ≤ 3 kg/m² 
Veszélyes anyagok: Megfelel 
 
Terméknév: MULTIROCK; d = 40·220mm 
Cég neve: ROCKWOOL HUNGARY SZIGETELŐANYAGGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. 
Cég címe: 8300 Tapolca, Keszthelyi út 53. 
Harmonizált műszaki előírás: M W·MSZ EN 13162· T3-WS -WL(P)·AF6-MU1 
Funkció / Felhasználási terület: Hőszigetelő anyag épületszigetelésre 
Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező: 0,039 W/mK 
Tűrési osztályok: T3 
Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal: ≤ 1,0 % 
Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság: OK 
Tűzvédelmi osztály: A1 
Rövid ideig tartó vízfelvétel: ≤ 1 kg/m² 
Hosszú ideig tartó vízfelvétel: ≤ 3 kg/m² 
Páraáteresztés: MU1 
Áramlási ellenállás: 6 kPas/m² 
Veszélyes anyagok: Megfelel 
 
Homlokzati műanyag ablakok és ajtók 
 
Terméknév: 5 légkamrás Roplasto 7001 mőanyag ablak, erkélyajtó 
Cég neve: DELTA ÉPÍTŐ- ÉS SZAKIPARI SZERELŐ KFT. 
Cég címe: 6000 Kecskemét, Korhánközi út 4. 
Harmonizált műszaki előírás: MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 
Funkció / Felhasználási terület: Kétszárnyú; ablakok/erkélyajtók; 3,375 6,48m2-ig 
Légáteresztés: 2. o.; 3.375 < A ≤ 6.48 (m²) 
Vízzárás: 4A; 3.375 < A ≤ 6.48 (m²) 
Szélállóság: C1; 2.25 < A ≤ 4.32 (m²) 
Biztonságosság: Megfelel; A ≤ 4.32 (m²) 
Hőátbocsátás: 1,1 üveg 1,5 W/m²K 
Akusztikai teljesítőképesség: NPD 
Veszélyes anyagok: Nem tartalmaz 
 
Belső ajtók 
 
Függőleges terhelhetőség: 750 N – FT1 / 3. osztály nagymértékben ellenálló MSZ EN 952:1999 MSZ 
EN 1192:2001 
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Statikus terheléssel, csavarással szembeni ellenállás: 200 N – ST1 / 2. osztály nagymértékben 
ellenálló MSZ EN 129:1992 MSZ EN 948:1999 
Dinamikus terheléssel, szembeni ellenállás: < 2 mm – DT1 nagymértékben ellenálló MSZ EN 
130:1992 MSZ EN 947:2000 
Lágy nehéz test ütésével, szembeni ellenállás: 120 J / 400 mm – ÜL2 / 3. osztály közepesen ellenálló 
MSZ EN 949:2000 MSZ EN 1192:2001 
Kemény test ütésével, szembeni ellenállás: 5 J / 510 mm – ÜK2 / 3. osztály közepesen ellenálló MSZ 
EN 950:2000 MSZ EN 1192:2001  
Tűzállósági határérték: tűzállósági határérték nem igazolható  
Tűzvédelmi osztály: D  
Kezelhetőség: < 100 N; <10 Nm MSZ ISO 8274:1992 
Használati erőhatásokkal szembeni ellenállás: 300N;500N MSZ EN 12046-2:2001  
Léghanggátlás: LH4 Rw = 24 dB MSZ 15601-1:2007 
 
Hajlékony vízszigetelő lemezek / Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek 
 
Modifikált bitumenes szigetelések elvárt műszaki jellemzői az ÉMSZ ajánlása szerint 
Cég neve: ÉPÜLETSZIGETELŐK, TETŐFEDŐK ÉS BÁDOGOSOK MAGYARORSZÁGI 
SZÖVETSÉGE 
Cég címe: 1113 Bp. Diószegi út 37. 
Harmonizált műszaki előírás: MSZ EN 14695:2010; MÉASZ MI 1-2000 
Funkció / Felhasználási terület:  Talajnedvesség és talajpára elleni szigetelés 1 rétegben modifikált 
bitumenes lemezzel 
Méretek, tűrések és felülettömeg:  Vastagság min. 4 mm 
Mechanikai jellemzők: Szakítószilárdság hossz/kereszt min. 400/300 N; szakadási nyúlás 
hossz/kereszt min. 2/2 % 
Hideghajlíthatóság: max. -12 °C 
Hőállóság: min. 100 °C 
Szabad méretváltozás: 80 °C-on max. 0,5% 
 
Használati vízelleni elleni szigetelés  
  
Terméknév: Gyors száradású, rugalmas, kenhető vízszigetelelő-anyag bel-és kültéri vízszigetelésre 
Korai tapadószilárdság: ˃ 0,5 N/mm2 MSZ EN 14891 
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után: ˃ 0,5 N/mm2 MSZ EN 14891 
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: ˃ 0,5 N/mm2 MSZ EN 14891 
Repedés-áthidaló képesség 23 C°-on: ˃ 0,75 mm MSZ EN 14891 
Repedés-áthidaló képesség -5 C°-on: ˃ 0,75 mm MSZ EN 14891 
Vízáteresztés talajvíznyomásnál (1,5 bar 7 napig) nincs áteresztés MSZ EN 14891 
 
Padlóburkolatok és burkolási segédanyagok 
 
Terméknév: Hidegburkolat 
Tűzvédelmi osztálybasorolás: A1 
Törési erő: vastagság < 7,5 mm szakítószilárdság ≥ 700 N 
vastagság ≥ 7,5 mm szakítószilárdság ≥ 1300 N 
 
Terméknév: Műgyanta bázisú diszperziós alapozó cementkötésű és gipsz felületek előkészítésére 
Tapadószilárdság:  
Gipsz felületen: ≥ 0,7 N/mm2 
Aljzatkiegyenlítőn: ≥ 1,5 N/mm2 
Cementbázisú csemperagasztón: ≥ 0,7 N/mm2 
 
Terméknév: Beltéri falak és padlók burkolásához fokozott követelményű cementtartalmú ragasztó 
kerámia burkolólapokhoz 
Tűzvédelmi osztály: A1 - EN 12004:2007 + A1: 2012 
Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos) ≥ 1,00 N/mm2  
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után ≥ 1,00 N/mm2  
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után ≥ 1,00 N/mm2  
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után ≥ 1,00 N/mm2  
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Konyhai személyzeti öltöző 

 
Megrendelői adatszolgáltatás alapján a konyha üzemeltetését 5 fővel (vegyesen férfiak és nők, előre, 
nem meghatározott arányban) tervezi megoldani. Az öltözők méretezésére az MSZ 04-220:1981 
számú szabvány előírásait alkalmaztuk. A létesülő öltöző a munkaruházat tárolására, átvételére 
szolgálnak. Tekintettel a beruházói adatszolgáltatásra, az épületben 5 fő konyhai alkalmazott fog 
dolgozni, ezért van lehetőség közös öltöző kialakítására, mindkét nem számára. Tisztálkodásra az 
öltözőhöz kapcsolódó zuhanyzó-mosdó szolgál. Teakonyha, étkezés részére az étkező helyiségben 
egy külön asztal lesz elkülönítve a személyzet számára. 
 
Öltözőhelyiségek méretezése 
Dolgozók száma 5 5 

 Törvény által előírt mennyiség Biztosított mennyiség 

 szekrény zuhany / kézm Wc szekrény (fm) zuhany / kézm wc 

 (db / fő) (fm) (db) 

Szaniterek  száma 1 db / 1 dolgozó 5-8 / 100 dolg. 5-8 / 100 dolg 1 1/1 1 
 

Közös illemhelyiségek 

 
A földszinti előtérhez kapcsolódó folyosószakaszról nyíló mosdó és wc helyiségek kerülnek 
elhelyezésre 15 ffi és 15 női vendéggel kalkulálva, itt kerül még elhelyezésre egy mozgássérült wc,  
valamint egy takarítószer tároló is. A mozgássérült wc egyúttal a női wc is, míg a két önálló wc a férfi 
illemhelyet biztosítja. Az illemhelyek méretezésére az OTÉK előírásait alkalmaztuk. A wc-k mérete 
figyelembe veszi az időszakosan várható terheltebb használatot is.  
 
Toilet és kézmosó helyiségek méretezése 

 Törvény által előírt mennyiség (db/fő) Min mennyiség(db) 

 wc kagyló vizelde kézmosó wc kagyló vizelde kézmosó 

a) Női wc 15 fő 1 db / 15 nő -  1 db / 3 wc 1 0 1 

b) Férfi wc 15 fő 1 db / 40 férfi 
1 db / 40 férfi 

(vagy 1 db wc) 
1 db / 3 wc 2 0 2 

 
Gépkocsi parkolóhelyek számítása 
 
A parkolóhelyek megállapítását az OTÉK alapján számítottuk. A telken 3 db személygépkocsi 
számára biztosítunk parkolási lehetőséget. A szükséges parkolókból 1 db mozgássérült használatra 
kialakított. 
 

Parkolóhely igény számítás 

 előírás helyiségek területe / db szükséges parkoló / 

Iroda, és egyéb önálló rendeltetési (OTÉK szerint) 1 parkoló / 20 m2  57,1 m2 3 db 

   3 db 

 
Kerékpár parkolóhelyek számítása 
 
A parkolóhelyek megállapítását az OTÉK alapján számítottuk. Ez alapján az Igazgatási, ellátó, 
szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó megkezdett 100 m2 alapterülete után 1 db létesítése kötelező. 
Tekintettel a jelentősebb helyi kerékpár közlekedésre, ezért 5 db kerül létesítésre a bejárat mellett. 
 
Dohányzás 
 

Az épületen belül tilos lesz a dohányzás, erre kijelölt hely a bejárati fedett árkádon lehetséges, a 
személyzet részére pedig a hátsó rakodóudvaron biztosítunk dohányzásra használható területet. 

 
Környezetvédelem 
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Talaj, talajvíz  
 
A földmunkák során esetlegesen tapasztalt talaj- talajvíz szennyezettségre utaló nyom esetén a 
hatóságot értesíteni kell és a körülhatárolást elvégezni szükséges. Az esetleg meglévő 
humuszréteget a későbbi felhasználás miatt deponálni kell. Az építkezés során kerülni kell a talaj és 
ezáltal esetlegesen talajvíz szennyezettséget eredményező technológiák, az elavult munkagépek és 
szállító eszközök alkalmazását. 
 
Kommunális hulladékgyűjtés   
 
Az épülettől önállóan helyeztük el a 240 l-es hulladéktároló edényeket, amelyek számát a heti 
szemételszállítás figyelembevételével határoztuk meg. Az edénytároló fedett, zárható helyiség, 
mosható belső falfelülettel. A helyiség szellőztetését természetes módon biztosítjuk – zsalugáteren 
keresztül. A szilárd hulladékok elszállításával a települési szemétszállító vállalatot bízzák meg.  
 
Hulladékkezelés 
 
Az építtető törekszik a számára minden szempontból legkedvezőbb kivitelezőt kiválasztani, így a 
keletkező építési hulladékok mennyiségét is minimálisra kívánja csökkenteni, mind gazdasági, mind 
környezetvédelmi szempontból. A kivitelező kiválasztása értelemszerűen a jelen fázisban még nem 
történt meg, nem ismert a kivitelező által választott alkalmazandó kivitelezési technológiák valamint 
csak nagy szórással lehet megbecsülni a felhasznált anyagok csomagolási kiszerelését, így a 
várhatóan keletkező hulladékok mennyiségét.  
 
Az építkezés során keletkező szilárd hulladékok (maradékok, fém-hulladékok, karbantartási 
hulladékok, stb.) eltávolítását, ill. kezelését megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékszállítást ill. –
kezelést végző vállalattal, szerződéses formában javasolt megoldani. A veszélyes hulladékokkal 
kapcsolatos tevékenységeket a kivitelezőnek a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 
előírásainak figyelembe vételével kell végezni. 
 
Hulladékgazdálkodási tervlap: lásd csatolt mellékletek / F.) fejezetben 
 
Zajkibocsájtás 
 
Az építési tevékenység végzése során a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és a kerületi zajrendelet előírásai az irányadóak. 
 
Munkavédelem 
 
• A munkahelyek levegőminőségének a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerinti 

biztosítása kivitelező feladata. 
• Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelmények 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 
szerinti biztosítása kivitelező feladata. 

• A munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok elleni  
védelem a 66/2005.(XII.22.) EüM rendelet szerinti biztosítása kivitelező feladata. 

• A tervezett berendezés építésénél a vonatkozó munkavédelmi előírásokat, utasításokat és 
szabványokat pontosan be kell tartani. 

• A munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos  
veszélyforrásokról tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. 

• A szerelés során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától függ, ezzel  
kapcsolatban a kivitelezőnek a Munkavédelmi Szabályzatában foglaltak betartása szükséges. 

• A kivitelezéssel kapcsolatos összes munkafolyamat - a szükséges anyagok helyszínre 
szállításától a műszaki átadásig - munkavédelmi szabályozása a kivitelező feladata. 

• A kivitelező vállalatnak minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyamán fennálló  
életvédelmi és balesetelhárítási előírásoknak és rendelkezéseknek, különösen a 1993. évi 
XCIII. törvénynek eleget tegyen. 

• A kivitelezés során be kell tartani az összes vonatkozó szabványt és előírást. 
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Kivitelezés feltételei 
 
• A munkák megkezdése előtt javasolt a tervezői-kivitelezői konzultáció.  
• A fontosabb munkarészek helyszíni átvételéhez az építész ill. a szakági tervezőket 

jóváhagyása elengedhetetlen. A teljesség igénye nélkül ezen munkarészek: 
 
 Építész tervező:  - az épületek magassági és a telken történő kitűzése 
  - szerkezetépítés (betonozás előtt) 
  - szigetelések előtt 
 Tartószerkezeti tervező: - alapozás kitűzésekor 
  - vasszerelések, zsaluzások átvételéhez  
 Gépészet, elektromos: - a szerkezetek eltakarása előtt 
 
• A kivitelezőnek meg kell ismerkednie az építési engedélyezési tervvel és az abban foglalt 

kikötésekkel. Ellentmondás esetén azt a megrendelő felé jelezni kell. 
• A kivitelezéshez szükséges egyéb engedélyek beszerzése, a használatbavételhez szükséges 

anyagok átadása a kivitelező feladata. 
• Az épület megvalósulási terveit a kivitelező készítteti el, amennyiben van eltérés. 
• A tervektől csak tervezői és megrendelői jóváhagyás esetén lehet eltérni. 
• Kivitelezés a kivitelezési terveknek megfelelő, engedélyezett tervek alapján történhet – a 

beépítési előírások megtartásával. 
• A felhasználandó anyagok anyagmintáit és színmintáit a megrendelővel és a tervezőnek jóvá 

kell hagyniuk. 
• Felületburkolások, színező festések kivitelezése előtt helyszíni anyagminta készítendő. 
• A humusz réteg megóvása különös gonddal végzendő. 
• Az épület kitűzésekor a hatósági előírások betartandóak, különösképpen az elő, oldal és 

hátsókertre, magasságokra vonatkozóak. 
 
Kivitelezendő szerkezetek 
 
• Minden beépített szerkezet, anyag és a kivitelezés minősége I. o. legyen (szabvány szerint) 
• A beépített anyagok minőségi bizonylattal, magyarországi minőségi tanúsítványokkal 

rendelkezzenek. A kivitelezés folyamán a gyártók által adott alkalmazástechnikai előírásokat 
szigorúan be kell tartani. 

• A szerkezetek építésére, élettartamára, garanciális és szavatossági időtartamára a magyar 
szabványok, törvények szerinti előírásokat kell alkalmazni. 

• A tervezett épület kivitelezése során csak olyan építési termék építhető be, mely 
magyarországi jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkezik.  A kivitelezés folyamán a 
gyártók által adott alkalmazástechnikai előírásokat szigorúan be kell tartani, ide értve a 
vonatkozó magyar szabványokat is MSZ és a DIN 18202 szerint. 

• Az alaprajzokon és a konszignációban megadott névleges méretű ajtók és ablakok esetében a 
gyártó-forgalmazó által előírt kőműves nyílásméretek szerint kell a falazási munkákat végezni!  

 A nyílászárók mindenben elégítsék ki az OTÉK 62 § előírásait (kezelhetőség, tisztítás, nyitott 
ajtószárnyak rögzíthetősége, stb.) 

• A födémeken és falakon átvezetett vezetékek környezetét a födémekre és falakra előírt Th 
(tűzállósági határérték) értékű anyagok beépítésével lehet csak helyreállítani. 

 
Tervekre vonatkozó megjegyzések 
 

• A kiírás és a tervek között előfordulhat ellentmondás, ez esetben a tervezővel pontosítandók az 
eltérések. Jellemzően mennyiség tekintetében a tervek élvezik a prioritást, míg minőség 
tekintetében a kiírás a mérvadóbb. 

• A tervlap eredeti mérete, a tervdokumentáció későbbi felhasználása folyamán, a tervlap 
fénymásolása, kicsinyítése vagy nagyítása miatt a terv léptéke változhat, ezért a kottázott 
méretek a mérvadóak. 

• A tervdokumentáció a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. védelme alatt áll, mely alapján 
egyszeri felhasználási jog illeti meg a megrendelőt. Ismételt felhasználásához, átadáshoz, 
átengedéshez tervező írásbeli engedélye szükséges. 
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• Az egyszerű bejelentési tervdokumentáció a részletes építész-műszaki tervekkel, kapcsolódó 
kiviteli tervekkel, szöveges műszaki leírás fejezeteivel és társtervezői részekkel együtt 
érvényes csak. A tervektől eltérni csak tervező előzetes jóváhagyásával lehetséges. 

• Kivitelezési munka csak jogerős építési engedély vagy bejelentés birtokába végezhető. 
• Az épület kitűzésekor a hatósági előírások betartandóak, különösképpen az elő, oldal és 

hátsókertre, magasságokra vonatkozóak. 
 
Építésre vonatkozó megjegyzések 
 
Jelen tervdokumentáció önállóan nem alkalmas az épület szakszerű és jogszerű 
megépítéséhez. Az épített környezet védelme érdekében az egyszerű bejelentés megtétele nem 
menti fel az építtetőt a más jogszabályokban meghatározott egyéb hatósági engedélyek, 
hozzájárulások megszerzése – de különösképpen a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály előírásai alól. 
 
A rendelet IV. fejezete 22-23.§-a foglalkozik részletesen a kivitelezési dokumentációról, mely szerint: 
 
A kivitelezési dokumentáció tartalma azonos az építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció 
tartalmával (amelyhez költségvetési kiírást és biztonsági és egészségvédelmi tervet kell mellékelni) 
az alábbi építményeket érintő építőipari kivitelezési tevékenység esetén: 
 

a) ha az építmény nem éri el a: 
- 300 m2 összes szintterületet, 
- három beépített építményszintet (alápincézett, földszint + tetőtér-beépítés), 
- 1000 m3 bruttó térfogatot, 
- 7,5 m-es építménymagasságot és 
- 5,4 m-es szerkezeti nyílásméretet (falköz, oszlopköz, előregyártott födém),  
  illetve előregyártott födémszerkezet. 

 
A kivitelezési dokumentáció az építési engedélyezési dokumentáció alábbi kiegészítésével jön létre: 
 

a) tartószerkezeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha 
- az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbeton, 
- a teherhordó szerkezet 5,4 m-es fal- vagy oszlopköznél nagyobb kiváltást tartalmaz, 
- előregyártott födémszerkezet 6,6 m-es fal- vagy oszlopköznél nagyobb kiváltást 

tartalmaz, 
- a tetőszerkezetben a talpszelemenek távolsága, vagy bárhol lévő megtámasztás 

nélküli áthidalás meghaladja a 6,0 m-t, 
b) épületgépészeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha az építménybe 30 kW-nál 

nagyobb hőtermelő berendezés kerül beépítésre, 
c) épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha 7 kW-nál nagyobb az 

építmény elektromos áram teljesítményfelvétele, 
d) energetikai számítást kell készíteni a külön jogszabályban meghatározott esetekben, az ott 

meghatározottak szerint. 
 
Patak, 2017. November 08 
 
Mák Zoltán, okl. építészmérnök                                                             
É 12-0153 
 



 

                                                                                                                                                         Architronic Építésziroda Kft.   
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1.1 TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

alulírott Kaszab Piroska technológus tervező kijelentem, hogy a Patak községben épülő 350 adagos 
tálalókonyha konyhatechnológiai tervét az előírt általános és eseti hatósági előírások figyelembe 
vételével készítettem el. 

A kiadásra kerülő technológiai engedélyezési tervdokumentáció kielégíti – többek között – az 

o 62/2011 (VI.30) VM rendelete a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba 
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 

o 2008. évi XLVI. törvényben („az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről”) 
és az alábbi jogszabályokban és előírásokban foglaltakat. 

Jogszabályok: 

o 2003. évi LXXXII. törvény: ’Az élelmiszerekről” 
o 2005. évi CLXXVI. törvény:”Állategészségügyi Törvény” 
o MÉ 2-1/1999 sz ajánlás-a Veszélyelemzés, Kritikusszabályozási pontok meghatározása 

(HACCP) 
rendszere és alkalmazása útmutatója 

o 30/1995 (VII.25) IKM rendelet – Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat 
kiadásáról 

o 3/2002 (II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről 

o 2000.éviXLIII. törvény - A hulladékgazdálkodásról 
o 16/2002.(IV.10) EüM Rendelet –a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről 
 

o Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK sz. rendelete: 
o (2002. január 28.) „Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások 
megállapításáról” 

o 852/2004/EK rendelet (04.29.): „az élelmiszer-higiéniáról” 
o 853/2004/EK rendelet (04.29.): „az állati eredetű élelmiszerek higiéniájára vonatkozó 

különleges szabályok megállapításáról” 
o 854/2004/EK rendelet (04.29.): „az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek 

hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok megállapításáról” 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kijelentem, hogy a dokumentálásra kerülő konyhatechnológiai terv egyedi elbírálást illetve 
felmentési kérelem benyújtását nem teszi szükségessé, a betervezett technológia a hatályos 
szabványok és érvényes rendelkezések keretein belül megvalósítható. 

 

Kaszab Piroska  

Konyhatechnológus,vezető tervező 

2017.09.25 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
KONYHATECHNOLÓGIAI MŰSZAKI LEÍRÁS  
 
 
A technológiai tervezés során figyelembe vettük a 62/2011 VM rendelet vonatkozó előírásait, 
a 178/2002/EK rendelet, a 852/2004/EK rendelet, valamint a 2073/2005/EK rendelet 
meghatározásait.  
 

 
Tervezési alapadatok   
 
- nagyságrendi fokozat: 350 adag/ főétkezés  

 
- konyhaüzem jellege: főzőkonyha, helyszíni előkészítéssel 

 

- kiszolgálás módja: pulton át 
 

- ételválaszték: menü rendszerben 
   

- felhasználásra kerülő alapanyagok: 
 
 bontott, darabolt tőkehús 
 bontott, darabolt baromfi 

mélyhűtött, konyhakész halak 
 csomagolt mélyhűtött zöldáru, gyümölcs 
 földesáru : friss zöldség, gyümölcs,  
 szárazáru, konzerváru 
 pékáru 
 tejtermékek 
 felvágottak, vörösáru, füstöltáru 
 fertőtlenített friss tojás 

 
 
Telepítés 
 
A konyhaüzem  és a hozzá kapcsolt étkező helyiség önálló épületben kerül elhelyezésre, az épületben ezen 
kívül  szociális gondozó iroda kapott helyet. 
 A konyhaüzem gazdasági bejárata tehergépkocsival megközelíthető. A konyhai személyzet a gazdasági 
bejáraton juthat az üzem területére.  
A konyhaüzemből étel kiszállítás is történik, ami önálló útvonallal rendelkezik. 
 
 
Áruátvétel, raktározás 
 
Az alapanyagokat a gazdasági bejáraton át szállítják be az árufogadó előtérbe, ahol azok mennyiségi és 
minőségi ellenőrzése megtörténik. Az átvett árut ezután szakosított raktárakba és hűtőkbe , illetve 
közvetlenül az előkészítő helyiségekbe szállítják.  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
szakosított raktárak  

o szárazáru-pékáru raktár 
o földesáru raktár (pincében) 
o vegyszer/takarítószer tároló 
o hűtőtároló 
o edényraktár 
o hulladéktároló 
o mosléktároló 

 
A raktárakban műanyag polcbetétes, könnyen mosható tisztítható raktári állvány rendszert terveztünk. 
A hulladék és moslék tárolókban  rozsdamentes falikút kerül felszerelésre légbeszívó szelepes fali csapokkal, 
valamint fali tömlős fertőtlenítő állomás marokzuhannyal. 
 
szakosított hűtött tárolás 
700 literes ipari hűtőkben, fagyasztókban,  

 - tőkehús, baromfi  
 - tejtermék, felvágott  
  - zöldség/gyümölcs 
 - mélyhűtő k 
 - kézi hűtők, hűtött munkaasztalok 

 
Előkészítés 
 
Az alapanyagok előkészítéséhez szakosított előkészítőket terveztünk, hús /baromfi és zöldség előkészítőt, 
valamennyi a gazdasági folyosóról tölthető fel áruval. A hús előkészítő átadó ablakkal csatlakozik a 
főzőkonyhához, a zöldség előkészítőből a gazdasági folyosón , tárt szállítóládákban juttatják be a megtisztított 
alapanyagokat a főzőtérbe. Tojás előkészítőt nem terveztünk, csak fertőtlenített tojás kerül beszállításra. 
 
Hús és baromfi előkészítő 
A helyiségbe 2 medencés ipari mosogatót terveztünk, rm. munkafelületeket és eszközöket biztosítottunk a 
tőkehús és baromfi termékek feldolgozásához, az eszközök fertőtlenítéséhez. 
A helyiség előtt, a gazdasági folyosón helyeztük el a700 literes alapanyag hűtőt és mélyhűtőt. A 
feldolgozáshoz rozsdamentes munkaasztalok és ipari konyhagépek  állnak rendelkezésre. 
A feldolgozott terméket az átadó ablakon keresztül juttatjuk a főzőtérbe, ahol azonnal felhasználásra 
kerülnek  
A kézmosáshoz infra csapteleppel működtetett rozsdamentes kézmosó kerül felszerelésre. 
 
Zöldség előkészítő 
 
A zöldség előkészítő a gazdasági folyosóról nyílik. A napi alapanyag mennyiséget a pincében lévő földesáru 
raktárból szállítják az előkészítőbe. 
A helyiségbe 2 medencés ipari mosogatót terveztünk, a zöldség feldolgozáshoz  gépi eszközök állnak 
rendelkezésre, burgonyakoptató, zöldség szeletelő, aprító gép, rozsdamentes munkafelületek biztosítják a 
megfelelő munkavégzést.  
A feldolgozott alapanyagokat zárt ételszállító ládákkal juttatjuk a főzőtérbe.  A kézmosáshoz infra 
csapteleppel működtetett rozsdamentes kézmosó kerül felszerelésre. 
A helyiségben homokfogóval szerelt padlóösszefolyót építünk be.  
 



 

 

Mivel csak fertőtlenített tojás kerül beszállításra, tojás előkészítőt nem terveztünk. A beszállított tojást a 
szárazáru raktárban tároljuk. 
 
Termelés 
 
A főzőkonyhában készítik el az előkészítőkből átkerülő tisztított alapanyagokból az ételeket a kívánt 
adagszámhoz méretezett sütő-főző berendezéseken. 
A sütő-főző berendezéseket jól körbejárható, központi blokkba telepítettük, ami jelentősen megkönnyíti a 
munkavégzést. A választott berendezések a modern konyhatechnológia eszközei, nagy teljesítményű, 
energiatakarékos gépek. A központi főzőblokk mellett kombi gőzpároló sütő kerül elhelyezésre, amivel 
biztosítani tudjuk a magas minőségű, egészséges ételek készítésének lehetőségét.  A készülékekkel- többek 
között - olaj felhasználása nélkül készíthetők panírozott termékek, így étlapon tarthatók olyan kedvelt ételek 
is, amik hagyományos technológiai eljárással (bő olajban készítve) nem kerülhetnének gyermekélelmezési 
intézményben feltálalásra. 
 
A főzőblokk és kombi sütő fölé elszívó ernyőket telepítettünk 
A konyhatérben a sütő-főző készülékek mellé megfelelő méretű rozsdamentes munkafelületeket terveztünk. 
Az ételek mozgatása kézikocsikkal történik. 
A vízvételhez  kombinált kézmosó/kiöntő került betervezésre. 
 
Tálalás 
 
A tálalás a főzőtérben 3 irányba történik.  
A helyben fogyasztáshoz önkiszolgáló tálalópultot telepítettünk, ahonnan a fogyasztótér felé történik az 
ételkiadás. 
A más intézményekbe történő kiszállításhoz ételszállító badellákba történik a tálalás és kiszállítás. 
A termelőkonyha szociális feladatokat is ellát, ezért biztosítani kell ez egyéni, ételhordós ételkiadás 
lehetőségét is. 
Ezt a szolgáltatás igénybe vevőktől dupla ételhordó készletet kérünk.  Az ételhordós ételkiadás önálló 
bejárattal rendelkező helyiségből történik. Itt biztosítottuk a beadott ételhordók fertőtlenítő mosogatását. Az 
ételhordók csak a fertőtlenítés után kerülnek be a főzőkonyhába, amit a vendég másnap kap vissza az 
elvitelre szánt ételekkel. 
 
Mosogatás 
 
Az  üzemi-edény mosogató a főzőtérben, a többi munkasortól elkülönítve került kialakításra. 
Itt  2 fázisú mosogatást terveztünk, ahol kizárólag fertőtlenítővel kombinált vegyszer használható. A tiszta 
edények csepegtető polcos állványokon tárolhatók.  
 
Fogyasztói-edény mosogató 
 
Étkezés után a vendégek a szennyes edényeket tálcával együtt a fogyasztói-edény mosogató beadó ablakában 
elhelyezett lerakó polcokra teszik. 
 Az ételmaradékok eltávolítása után a mosogatás gépi úton történik. Kézi mosogatás lehetőségét is 
biztosítottuk 2 medencés mosogató elhelyezésével. 
A mosogatás ebben az esetben kombinált vegyszerrel történik. 
A helyiségben kézmosás rozsdamentes, térdpedállal szerelt kézmosóval biztosított. 
A tiszta edényeket közvetlenül vissza lehet szállítani a tálaló térbe, ahol rozsdamentes edénytároló pultokban 
tárolhatók a következő felhasználásig. 
A keletkező ételmaradékot  a lerámoló asztal alatt elhelyezett rozsdamentes edényben gyűjtik, és  az 
étkeztetés végeztével  szállítják a mosogatóhoz kapcsolt veszélyes-hulladék tárolóba,  ahol légmentesen zárt 
edényben tárolják elszállításig. 
 
 



 

 

 
 
 
 
A szállítókocsik és szállítóládák tisztítására a fogyasztói-edény mosogatóban láda/kocsimosó állást 
alakítottunk ki –nagyméretű padló összefolyó beépítésével, és falra szerelhető vegyszeradagoló állomás 
telepítésével. 
 
Hulladék kezelése 
 
A konyhai hulladékot a különböző technológiai helyiségekben pedálos, belső betétes hulladéktárolókban 
gyűjtik, majd műszak végén a gazdasági folyosón keresztül a hulladéktárolóba szállítják.  
A hulladéktároló edények tisztítását a légbeszívó szelepes fali csapokkal szerelt falikút segítségével lehet 
megoldani. 
 
Takarítás 
 
A konyhaüzemi területek takarításához takarítószer tároló helyiséget alakítottunk ki légbeszívó szelepes fali 
csapokkal szerelt falikúttal, tároló állvánnyal.  
 
Személyzeti szociális blokk 
 
A konyhai dolgozók a gazdasági bejáraton át jönnek be az épületbe. A személyzeti öltözőt a gazdasági bejárat 
közelében helyeztük el. Az öltözőben osztott fém öltözőszekrényekkel biztosítjuk az utcai és munkaruházat 
elkülönítésének lehetőségét. 
Az öltözőhöz zuhanyozó helyiség és WC kapcsolódik. 
A konyhaüzem nemdohányzó személyzettel dolgozik. 
 
Általános építészeti, gépészeti, elektromos igények 
 
Burkolatok 

 Az érvényes előírásoknak megfelelően a konyhaüzem helyiségeit könnyen tisztítható és 
fertőtleníthető, csúszásmentes burkolattal kell ellátni. 

 A helyiségek falazatát ajtótok magasságig (210 cm) csempével kell burkolni. 
 A hulladék és moslék tárolóban a burkolat mennyezetig készüljön. 
 Az áruszállítási útvonalakon lévő falsarkokat élvédelemmel kell ellátni. 
 A helyiségekben hajlított, mosható lábazatot kell készíteni. 

 
Szigetelés 

 a vizes helyiségeknek minősülő helyiségek (konyha, előkészítők, mosogatók) padozatát többrétegű 
használati víz elleni szigeteléssel kell ellátni. 

 A födémbe süllyesztett padlóösszefolyók, valamint az épületgépészettel kapcsolatos áttörések 
kialakítását körültekintő szigetelő munkával kell elvégezni. 

 A főzőtér határoló szerkezeteinek hőtechnikai méretezésénél a páraterhelést figyelembe kell venni. 
 
Nyílászárók 

 Az árumozgatás és vendégforgalom útvonalába eső ajtóknál küszöböt alkalmazni nem szabad. 
 Az ajtók méretezésénél a helyiségekben elhelyezésre kerülő berendezések méreteit figyelembe kell 

venni 
 Az egészségügyi előírásoknak megfelelően a konyhaüzem ételtermeléssel kapcsolatos helységeinek 

nyitható ablakaira rovarvédő hálót kell szerelni. 
 
Vízellátás 



 

 

 A rendeltetési egységet ivóvíz minőségű vízhálózattal kell ellátni. 
 A technológiai terven feltüntetett falikutakat légbeszívó szelepes, hideg-melegvizes csaptelepekkel 

kell kivitelezni. 
 A kézmosókat kézfej, könyök, térd vagy lábvezérlésű, hideg-melegvizes csaptelepekkel kell szerelni, 

és biztosítani kell falra szerelt folyékony szappanadagoló és papírtörlő tartó elhelyezését. 
 A fix csatlakozást igénylő technológiai gépek, készülékek elé elzáró szerelvényt kell a hálózatba 

iktatni. 
 gondoskodni kell a megfelelő hőfokú állandó melegvíz szolgáltatásról. 

 
Csatornázás 

 a belső csatornavezeték közcsatornába kötése előtt zsírfogó és homokfogó műtárgy létesítése 
szükséges. 

 A belső csatorna vezetékek bontás nélküli tisztíthatóságát biztosítani kel. 
 
Megvilágítás 

 a konyhai helyiségek megvilágítási erőssége az érvényes előírásoknak megfelelően tervezendő. 
 A konyhai helyiségek megvilágítására páramente IP-54 védettségű lámpatesteket javaslunk 

betervezni 
 Az üzemi folyosók megvilágítását és az iroda jellegű helyiségeket terelőrácsos fénycsöves 

lámpatestekkel javasoljuk tervezni. 
 
Energiaellátás 

 A kiviteli tervek elkészítése során az ágazati szabványok, előírások maradéktalan betartása 
szükséges. 

 A tervezés során figyelembe kell venni az egyes helyiségek minősítését (száraz, időszakosan nedves, 
nedves) 

 A hűtőgépéknek csak az adott főelosztó teljes feszültségmentesítése után kell kikapcsolniuk. 
Üzemeltetésüket a konyhai helyiségek részleges áramtalanítása esetén is biztosítani kell. 

 A konyhaüzemhez tartozó nedves illetve időszakosan nedves helységekben vízmentes kapcsolókat és 
dugaszoló aljzatokat kell tervezni. 

 Biztosítani kell a nagy áramfelvételű, fix kötést igénylő berendezések helyi áramtalanításának 
lehetőségét. 

 
Fűtés 

 a konyhai helyiségekben az érvényes előírás szerinti hőmérsékletet kell biztosítani. 
 A konyha hőmérsékletét a padlósíktól 150 cm magasságban, és a 150°C hőmérsékletet meghaladó 

készüléktől 2 méter távolságban kell mérni. 
 
Szellőzés 

 A gépi szellőző berendezések tervezésénél gondoskodni kell a zajvédelemről. 
 Minden, természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiséget gépi úton szellőztetni kell. 
 Minden helyiségben biztosítani kell az előírásoknak megfelelő légcserét. A főzőtérben a 

számításoknál figyelembe kell venni a betervezett berendezések hő és páraterhelését is. 
 A hűtőterekben gondoskodni kell a termelt hő elvezetéséről 

 
Budapest, 2017.09.26 
 
Kaszab Piroska 
Technológus tervező 

 
 

 



oldal 1 / 5 
 

PATAK Konyhatechnológia Tervmelléklet  / Géplista 

poz megnevezés méret gyártó el.telj. gáz db 
       
 FÖLDSZINT KONYHAÜZEM      
       
 115. ÁRUÁTVEVŐ      
       
1 150 kg raktári  mérleg 500*600*900  0,1  1 
2 700 literes rm.ipari hűtő 720*830*2010 SAMAREF 0, 35  2 
3 700 literes rm. ipari mélyhűtő,  720*830*2010 SAMAREF 0,55  1 

2 rm. szállítókocsi 1000*560*920    1 
       
 116. IRODA      
       
 117. HULLADÉKTÁROLÓ      
       
1 falikút     1 
2 240 l műanyag hulladéktároló üzemelői 

beszerzés 
   2 

       
 118. TAKARÍTÓSZER TÁROLÓ      
       
1 falikút     1 
2 raktári állvány  1100*300*1800 UGP   1 
       
 114. SZÁRAZÁRU RAKTÁR      
       
1 raktári állvány  2000*500*1800 UGP   1 
2 raktári állvány  2000*400*1800 UGP   1 

3 raktári állvány  1700*500*1800 UGP   1 
       
 120. FOGYÓESZKÖZ RAKTÁR      
       
1 raktári állvány  1600*500*1800 UGP   1 
1 raktári állvány  1500*500*1800 UGP   1 
       
 121. ÖLTÖZŐ      
       
1 osztott fém öltözőszekrény 4 

fülkés 
600*500*1800 üzemelői 

beszerzés 
  3 

 öltözőpaddal szerelve 1800*350*500     
       
 123. EXPEDIÁLÓ      
       
1 rm. munkaasztal beépített 2 

medencés ipari mosogatóval, 
beépített kézmosóval , 

1400*600*900    1 

2 csepegtető falipolc 1400*300    1 
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poz megnevezés méret gyártó el.telj.  db 
       
 113.   ZÖLDSÉG ELŐKÉSZÍTŐ      
       
1 rozsdamentes kézmosó infra 

csapteleppel 
400*300*260    1 

3 600 literes.ipari hűtő 777*695*1890 FORCAR 0, 25  1 
4 rm. munkaasztal felhajtással, 

alsó polccal, fiókkal 
1600*700*900    1 

5 2 szintes falipolc 1600*400    1 
6 rm. 2 medencés ipari mosogató 

csepptálcával, rugós 
marokzuhannyal 

1200*700*900    1 

7 csepegtető falipolc 1200*400    1 
8 rm. munkaasztal felhajtással,  1300*700*900    1 
9 ipari zöldségszeletelő/reszelő 

gép , 5 tárcsával 
280*630*550 FIMAR 0,9  1 

10 rm pedálos szemetes edény     1 
       
 112. KÖZLEKEDŐ      
       
1 600 literes rm.ipari hűtő 777*695*1890 FORCAR 0, 25  1 
2 600 literes rm. ipari mélyhűtő,  777*695*1890 FORCAR 0,35  1 

       
 109. HÚS ELŐKÉSZÍTŐ      
       
1 rozsdamentes kézmosó infra 

csapteleppel 
400*300*260    1 

2 húsvágó tőke 500*500*900    1 
3 UV lámpás késfertőtlenítő 400*140*520 SIRMAN 0,14  1 
4 munkaasztal hátsó felhajtással, 

alsó polccal, fiókkal 
2000*700*900    1 

5 rm. falipolc 2000*300    1 
6 ipari húsdaráló 120 kg/h, 

ventillációs motorral 
395*485*360 SIRMAN TC22 

DAKOTA 
1,1  1 

7 rm. munkaasztal beépített 2 
medencés ipari mosogatóval,  
rugós marokzuhannyal 

1700*700*900    1 

8 csepegtető falipolc 1200*300    1 
9 asztali mérleg  15 kg   0,1  1 
       
 108.  FŐZŐKONYHA      
       
1 kézmosó/kiöntő 500*700*900    1 
2 400 literes rm. ipari mélyhűtő,  600*600*1850 FORCAR 0,2  1 

3 rm. hűtött munkaasztal 3 
ajtóval  

1795*700*900 FORCAR   1 

4 szeletelőgép 530*620*450 FIMAR 0,35  1 
5 rm. 2 szintes falipolc 1800*300    1 
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poz megnevezés méret gyártó el.telj.  db 
       
9 rm. 2 szintes falipolc 1500*300    1 
       
poz megnevezés méret gyártó el.telj.  db 
       
10 10*GN2/1 kombi gőzpároló 

sütő állvánnyal, elektromos 
üzemű, programozható, 
beépített maghőmérővel,  

995*995*1200 TECNOEKA 
EKF 1021 E UD 

27,7  1 

 8 l automata vízlágyító   0,2  1 
 zománcos tepsi rántott húsok 

sütéséhez GN1/1 H40 
    20 

11 fali elszívóernyő 1000*1100*450  0,1  1 
12 rm munkaasztal  1200*900*850    1 
13 6 főzőhelyes gáz főzőlap 1200*900*850 GASZTROMETÁL 

GT6.912S 
 39,8 1 

14 gáz üzemű főzőzsámoly 620*620*452 GASZTROMETÁL 
GZS14 

 10 1 

15 lehúzó zsámoly 500*500*500    1 
16 rm. munkaasztal alsó polccal, 

felhajtással, fiókkal 
1200*700*850    2 

17 központi elszívó ernyő 
frisslevegő befúvással, zsírfogó 
labirint filterekkel, világítással 

1600*2200*450  0,5  2 

18 150 literes gáz üzemű  főzőüst 
indirekt fűtéssel,  

800*900*850 GASZTROMETÁL 
GLR151 

0,3 19 2 

19 fali elszívóernyő 2000*1100*450  0,2  1 
20 rm. 2 medencés  mosogató 

rugós marokzuhannyal 
1400*700*900    1 

21 csepegtető falipolc 1400*400    1 
22 edénytároló állvány műanyag 

polcbetétekkel 
2000*400*1800    1 

23 semleges tálalópult 
tálcacsúsztató ráccsal. alsó és 
köztes polccal 

1500*700*900    1 

24 Vízfürdős melegentartó 
tálalópult tálcacsúsztatóval, alsó 
és köztes polccal, üveg 
leheletvédővel, rm.kiadó polccal 

1500*700*900  2,8  1 

       
 109. FOGYASZTÓI-EDÉNY 

MOSOGATÓ 
     

       
1 lerámoló asztal hulladék ledobó 

nyílással 
1800*600*900    1 

2 rm. fedeles hulladékgyűjtő 
edény 

    1 

3 ablaknyílásba  szerelt 2 szintes 
lerakó polc 

1800*350*700    1 
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poz megnevezés méret gyártó el.telj.  db 
       
 automata vízlágyító   0,2  1 
7 rm. kézmosó infra csapteleppel 400*300*260    1 
8 kocsimosó/vegyszerállomás      
       
 111. MOSLÉKTÁROLÓ      
       
1 falikút     1 
2 100 l műanyag hulladéktároló, 

hermetikusan záró fedéllel 
ÜZEMELŐI 
BESZERZÉS 

   2 

       
 PINCE SZINT KONYHAÜZEM      
       
 003.FÖLDESÁRU RAKTÁR      
       
1 raktári állvány  1500*500*1800 UGP   2 
2 raktári állvány  1700*500*1800 UGP   1 
3 műanyag raklap 1200*800*130    1 
       
 SZÁLLÍTÓEDÉNYEK      
       
 30 literes termoszkanna     4 
 20 literes termoszkanna     4  
 20 literes csapos termoszkanna     8 
 GN1/1 H200 termoszláda  STEFINOX 

BAR10023 
  8 

 GN1/1 H200 edény + fedő     8 
 GN1/2 H200 edény+fedő     16 
 GN1/1H100 edény     10 
 GN1/1H65 edény     20 
 GN1/1H20 edény     20 
 GN1/1H65 perforált edény     20 
       
 KONYHAI EDÉNYEK      
       
 tésztaszürő 50 cm     2 
 keverőtál 45 cm     4 
 merőkanál 3 dl     4 
 merőkanál 5 dl     2 
 tálalókanál     2 
 húsvilla     2 
 vágódeszka szet -szines     1 
 konyhai kés készlet     2 
       
 VENDÉGTÉRI EDÉNYEK      
       
 leves adagtál  ALFÖLDI UNI   50 
 főzelék ovális adagtál  ALFÖLDI UNI   50 
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poz megnevezés méret gyártó el.telj.  db 
       
 vizespohár 2,5 dl     50 
 vizeskancsó 1,5 l     50 
 tálca GN1/1     50 
 evőeszköz készlet (kanál, kés, 

villa, kiskanál) 
    50 

 bögre 2,5 l     50 
 
Budapest, 2017.09.26 
 
Kaszab Piroska 
Technológus tervező 
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1. Előzmények, Építtető, Megbízó 

Munka:   SZOCIÁLIS FŐZŐKONYHA ÉS GYERMEKJÓLÉTI, CSALÁDSEGÍTŐ IRODA 

   KIALAKÍTÁSA 

Építési cím:  Patak • H-2648 Kossuth út 4. • Hrsz.: 434/1 

Megbízó:  Architronic Építésziroda Kft. H-2648 Patak, Petőfi S. u. 21. 

Építész tervező: Mák Zoltán, É 12-0153 okl. építészmérnök 

Megbízás tárgya: Építési Engedélyezési Terv- Tartószerkezeti dokumentáció kidolgozása 

Meglévő épületben belső átalakítások, új funkció kialakítása, melynek tartószerkezeti vonzataival 

kapcsolatban készül jelen dokumentáció. 

2. Kiindulási adatok 

2.1 Alkalmazott szabványok 

A tervezés alapja az Eurocode, az alábbiak szerint. 

MSZ EN 1990 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai 

MSZ EN 1991-1 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 

MSZ EN 1992-1-1 Eurocode 2: betonszerkezetek tervezése 

MSZ EN 1993-1-1 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése 

MSZ EN 1995-1-1 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése 

MSZ EN 1996-1-1 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése 

MSZ EN 1997-1 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés 

5.rész: Alapozások, megtámasztó szerkezetek és geotechnikai szempontok 

MSZ 4798-1:2004 Beton.1.rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség, 

valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon 
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2.2 Adatszolgáltatás 

Az épület átalakítás 2017 szeptemberi építész tervei, melyek tartalmazzák az eredeti és átalakított 

épület alaprajzait, metszeteit, homlokzatait és helyszínrajzát. 

Talajvizsgálati Jelentés az alapozások ellenőrzéséhez nem áll rendelkezésre, azonban az épület 

állapotát tekintve, valamint figyelembe véve jelen átalakítás léptékét, elfogadható, hogy az 

engedélyezési tervezés / ellenőrzés Talajmechanika ismerete hiányában történjen. 

Amennyiben a házon a kivitelezés során alapozási problémára utaló jelek merülnek fel, úgy a tervezőt 

értesíteni kell, valamint Talajvizsgálati Jelentést el kell készíteni. 

2.3 Terhek, követelmények 

2.3.1 Terhek 

Állandó terhek 

Önsúly terhek 

G=1,35 teherbírási-, G=1,0 használati- határállapotban, A=1,0 rendkívüli tervezési helyzet 

 Az önsúlyterhek számítása során figyelembe vett testsűrűségek: 

 vasbeton:  2400 kg/m3 

 lejtésképző beton:  2200 kg/m3 

 szerelőbetonok:  2200 kg/m3 

 acélszerkezet:  7850 kg/m3 

 hőszigetelő és úsztató rétegek:  50 kg/m3 

 kavicsfeltöltés:  1700 kg/m3 

 talajfeltöltés:  1500 kg/m3 

 padlóburkolatok és aljzatbeton:  2400 kg/m3 

 gipszkarton  1100 kg/m3 

 E-gerendás födém, EB60/19 béléstesttel 267 kg/m2 - felbeton nélkül! 

 PTH 38 N+F falazat, kétoldali vakolattal: 375 kg/m2 

Esetleges terhek 

Hasznos terhek 

Q=1,50 teherbírási-, G=1,0 használati- határállapotban, A=1,0 rendkívüli tervezési helyzet 

 tartózkodási célra szolgáló területek: 3,0 kN/m2 

 lépcsők, erkélyek:  3,0 kN/m2 

 közlekedő területek:  3,0 kN/m2 

 raktárak, gépészeti helyiségek, tárolók: 5,0 kN/ m2 

 válaszfalak:  0,8-1,5 kN/m2 

 

 

 

 



SZOCIÁLIS ÉPÜLET - PATAK, KOSSUTH U.4. 
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV  TARTÓSZERKEZETI MŰLEÍRÁS 

 7627 Pécs, Debreczeni M. u. 1/4.   4 
E-mail: giwell@dravanet.hu 

Meteorológiai terhek: 

 felszíni hóteher:  1,25 kN/m2, ált. alaki tényező: 0,8 

 hóteher karakterisztikus ért.:  1,00 kN/m2 

 szélteher, beépítettségi kategória: III. alacsony beépítés 

 szél torlónyomás érték maximuma 9,0m-es építménymagasságnál: 0,571 kN/m2 

Biztonsági és Kombinációs tényezők 

Biztonsági tényező Jelölés Érték

állandó hatás ha kedvezőtlen G 1.35

állandó hatás ha kedvező G 1.00

esetleges hatás ha kedvezőtlen Q 1.50

esetleges hatás ha kedvező Q 1.00

 0  1  2

A - Tartózkodási célra szolgáló területek 0.7 0.5 0.3
B - Irodák 0.7 0.5 0.3
E - Raktározás 1.0 0.9 0.8
Hóteher 0.5 0.2 0.0
Szélteher 0.6 0.2 0.0
Gépészeti teher 1.0 0.9 0.8

Hatás
Kombinációs tényező értéke

 

2.3.2 Használhatósági határállapotok 

Lehajlás határértéke: 

mezőben     L/300 

konzolnál     L/150 

Repedéstágasság: 

vb. szerkezet általában:    0,40 mm 

talajjal és/vagy vízzel érintkező szerk.:  0,10 mm 

2.4 Felhasznált anyagok minősége 

Monolit vasbeton: 

födémek felbeton:    C25/30-XC1-16-F2-MSZ4798-1:2004 

vasalt padlólemez:    C25/30-XC2-16-F2-MSZ4798-1:2004 

Betontakarások az acélbetét külső oldalától: 

monolit vb. szerkezetek általában:   2,5 cm 

Betonacél:   B 500B 

Acélszerkezet:    S235 JRG2 

Falazatok: PTH falazatok:    10N/mm2 elemszilárdsággal 

Habarcs általában:    PTH M30 belső és PTH TM külső falaknál 
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2.5 Talajmechanika 

Talajvizsgálati Jelentés az alapozások ellenőrzéséhez nem áll rendelkezésre, azonban az épület 

állapotát tekintve, valamint figyelembe véve jelen átalakítás léptékét, elfogadható, hogy az 

engedélyezési tervezés / ellenőrzés Talajmechanika ismerete hiányában történjen. 

Amennyiben a házon a kivitelezés során alapozási problémára utaló jelek merülnek fel, úgy a tervezőt 

értesíteni kell, valamint a Talajvizsgálati Jelentést el kell készíteni. 

3. Szerkezeti Műszaki Leírás 

A tervezett épület 1995-ben szerkezetkész állapotig megépült, jelenleg tervezett beépítés során nyeri 

el végleges formáját. 

Az épület részben alápincézett, felette földszint, valamint beépítetlen tetőtér alkotják a tömegét, mely 

felállás a most tervezett állapotban sem változik. Hagyományos korabeli szerkezetekkel épült fel, azaz 

vasalt beton sávalapok és vasalt padlószerkezetek, valamint beton lábazatok készültek, felettük beton 

pincefal és ikersejt téglás földszinti falazatok épültek. A födémszerkezetek E-gerendás, beton 

béléstestes kialakításúak, a fedélszerkezet hagyományos fa ácsszerkezet. 

Az épület alapvető szerkezeti rendszere jelenlegi kialakítás mellett nem változik. 

A felújítás keretében felmerülő, szerkezeteket is érintő átalakítások: 

- Pinceszinten új, vasalt padlószerkezet és belső bélésfal kialakítása 

- A pince feletti 6,0 m-es fesztávú E gerendás födém, beton béléselemekkel, 60 cm-es kiosztással 

készült, jelenleg felbeton kerül rá, a födém ellenőrizendő 

- A földszint feletti födémen a bejárattal szembeni részen egy 2,4 x 6,0 m-es rész korábban ki lett 

hagyva a későbbi lépcsőnek. A lépcső nem valósul meg, így ezt a nyílást be kell zárni, 

könnyűszerkezetes födémmel 

- A földszinti körítő és közbenső főfalakban új nyílások kialakítása 

Az egyes szerkezeti elemek leírása, tekintettel a tervezett beépítésre is: 

Alapozás: Az épület alapozása síkalapozás, ezen belül monolit vasbeton sávalapok készültek. Az 

épületen alapozási problémára visszavezethető károsodás nem látható. A jelenlegi alapozás a 

felújítás után is megfelelő az épület terheinek hordására. 

Padlószerkezet: Mind az alápincézett, mind a földszintes területeken új, 10cm vastagságú vasbeton 

padlólemez készül. A padlólemez középen hegesztett betonacél hálós vasalással ellátott. A 

padlólemezek alatt 15-20cm, Trg=95% -ra tömörített szemcsés ágyazat kerül beépítésre. A 

pinceszinten a padló peremén, ahol az új belső zsalukő kéregfal készül, körben 30x30cm méretű 

betongerendát kell betonozni a padló alatt. 

Pincefalak: A pince falai betonfalak, min. 38cm vastagsággal, terheiket biztonsággal hordják. A 

felújítás során a pince 15cm vastag belső, szigeteléstartó beton zsalukő fallal kerül kibélelésre, ezen 

belül hőszigetelés és válaszfal kerül. Az új belső zsalukő kéregfal a vasalt aljzatra és az alatta lévő 
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30x30cm sávalapra támaszkodik, valamint a meglévő betonfalakba is bekötésre kerül, minden 

második fugasorban, 50cm-ként fúrt-ragasztott betonacél tüskesorokkal. 

Földszinti falazatok: A körítő és belső meglévő főfalak 38cm vastagságúak, és ikersejt téglából 

falazottak, állapotuk megfelelő. A felújítás során a hiányos fugákat javítani-pótolni szükséges, 

cementhabarccsal. Az újonnan készülő falpótlások, befalazások Porotherm 38NF téglából tervezettek, 

ezeket a meglévő falakhoz csorbásan kell bekötni. 

Új falnyílások: Mind a homlokzati, mind a belső főfalakban nyílás befalazások készülnek, valamint új 

nyílások kialakítása tervezett. A befalazások az előző pontnál szereplők szerint alakítandók ki. Az új 

nyílások felett sztenderd Porotherm A-12 vagy S jelű áthidalók építhetők be. Ezek helyét előzőleg 

oldalanként a főfalakból ki kell vésni, majd oldalanként haladva, elsimított cementhabarcs ágyazatra 

kell fektetni. Miután mindkét oldal áthidalói a helyükre kerültek, és a cementhabarcs ágyazat 

megszilárdult (5 nap), az új nyílások kibonthatók. 

Előző megoldáshoz képest kivételt képez az új, 107-es jelű Étkező helyiség belső főfalának délkeleti 

vége. Itt az új nyílások mérete és kiosztása miatt kétoldalról bevésett acélgerendás új áthidalást 

tervezünk. A nyílás kialakítás menete itt a következő: először a két, egyenként 150cm-es nyílás közötti 

30x38cm méretű vasbeton pillér helye függőlegesen kivésésre kerül a vasbeton koszorú alsó síkjáig, 

majd a pillér vasszerelésének elhelyezése után (4db D16 hosszvas, D8/15cm kengyel) a pillér 

kibetonozásra kerül, az ide tervezett új, acélgerendás áthidalás alsó síkjáig felbetonozva. Ezután a 

falban meglévő nyílás kerül befalazásra, a korábban leírtak szerint. Ezután a tervezett páros, 

2x150cm-es nyílást (és a közöttük lévő vb. pillért) egyben áthidaló, 2db I140-es acélgerenda helyének 

kivésése következik, oldalanként. A gerendák végeit minimum 5cm vastagságú elsimított 

cementhabarcs ágyazatba kell ültetni, a feltámaszkodás hossza a falazatra oldalanként min. 25cm. Az 

acélgerendák 30cm-enként előfuratoltak, és miután elhelyezésre kerültek, a fűzőcsavarjaik helye 

kifúrásra kerül a falazatban, ezután az M16-as fűzőcsavarok elhelyezésre és meghúzásra kerülnek. 

Az ily módon létrejövő kiváltás megléte, és a betonpillér megfelelő megszilárdulása után (10nap) az új 

falnyílások kibonthatók. 

Új vasbeton pillér a földszinten: lásd az előző pontnál leírtakat. 

Födémek: Mind a pince, mind a földszint feletti meglévő födém, előregyártott vasbeton E-gerendás 

födémszerkezet, 60cm gerendatávolsággal, EB60/19-es béléselemekkel. A pince feletti födém falköz 

távolsága 6,0m, a földszint feletti födém falköz távolságai 6,0m és 4,2m. A födémeken jelenleg nem 

található felbeton. A földszint feletti födém gerenda és béléstest közeit, ahol hiányos, mindenütt ki kell 

betonozni. A pince feletti födémen a gerenda - béléstest közöket ki kell tisztítani, majd a 

födémlemezre hegesztett betonacél hálót kell fektetni 1,5cm betonfedéssel, ezután a födémen 7cm 

vastagságban utólagos szerkezeti felbetont kell kivitelezni. Ezzel, valamint a pincében körben készülő 

belső vasbeton kéregfal teherbíró hatását is figyelembe véve a födémszerkezet teherbírása megfelelő. 

Födém foltozás, földszint feletti födémen: A földszint feletti födémben jelenleg egy 2,4x4,3m-es 

áttörés található, korábban tervezett lépcső számára. Mivel a lépcső nem készül el, így a födémnyílás 

befoltozásra kerül. Az alkalmazott szerkezet 80x80x5mm-es zártszelvény gerendázat 
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keresztirányban, azaz a 2,4m-es fesztáv irányában, 60cm-ként kiosztva, alsó-felső felületén 

csavarozott 1-1 rtg OSB építőlemezzel. A zártszelvény gerendák kétoldalt fordított "L" alakú 

homlokszerelvénnyel kerülnek a meglévő födémszélre felakasztásra. 

Fa fedélszék: Az épület tetőszerkezete két állószékes, függesztő oszlopos, fogópáras fedélszék, 

átlag 80-85cm-es szaruállásokkal. A fedélszerkezet a terhelésekre továbbra is megfelelő. 

4. Ellenőrző számítások adatai 

Az engedélyezési számítások során az egyes szerkezeti elemeket a Műszaki Leírásban részletezett 

méretek alkalmazásával ellenőriztük. A számítások geometriai kiindulási adatait az engedélyezési 

építész tervek és építész rétegrendek adták. A terheket, anyagokat és alakváltozási korlátokat a 2.3 

szerint alkalmaztuk. 

A számításokat saját fejlesztésű Excel programokkal, valamint gyártói táblázatok alapján végeztük. A 

számítások alapján megállapítható, hogy a vizsgált szerkezeti elemek a Műszaki Leírásban leírt 

méretekkel megfelelnek a teherbírási és használati követelményeknek. 

5. Tervezői Nyilatkozat 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
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Bimbó Gábor (kamarai eng. sz.: T-02-0803) okleveles építőmérnök, mint tervező kijelentem, hogy a 

címbeli, jelen dokumentáció Műszaki Leírásában részletezett épülettel kapcsolatos tartószerkezeti 

tervezésre jogosultsággal rendelkezem, valamint, hogy a tervezett tartószerkezeti megoldások 

megfelelnek az általános érvényű, hatályos előírásoknak, az országos és ágazati szabályzatoknak, 

szabványoknak és kiadványoknak, valamint a műszaki előírásoknak. 
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Tűzvédelmi műszaki leírás 
Patak, Kossuth út 4. szám (Hrsz.: 434/1) alatti szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, 

családsegítő iroda kialakítása építési engedélyezési tervéhez 
Ismertetés 

Patak, Kossuth út 4. szám (Hrsz.: 434/1, telek területe 881m2) alatti egy szerkezetkész épület 
található. (részben alápincézett, földszint, magas tetős)  
A tervek szerint az épületből szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, családsegítő iroda 
kerülne kialakításra. 
 

 
 
Építtető: Patak Község Önkormányzata (2648 Patak, Kossuth u. 6.) 
Tervező: ARCHITRONIC Építésziroda Kft. (2648. patak, Petőfi utca 21.) 
A meglévő szerkezetkész épület szintjei, helyiségek, területek, az adatszolgáltatás alapján (a 
±0,00m szint a főbejárat előtt a talajszint): 

- pince (rajzon -2,10m szint) – beépítetlen pince. Szintterület  70,8m2. (külön feljárattal) 
- földszint (rajzon +0,50m szint) – beépítetlen földszinti terek. Szintterület 213,88m2. 

A meglévő szerkezetkész épület a tervezett rendeltetéssel, szintjei, helyiségek, területek, az 
adatszolgáltatás alapján (a ±0,00m szint a földszinti fedett bejáratnál): 

- pince (rajzon -2,65m szint) – előtér, földesárú raktár, tároló, gépészet. Szintterület  
54,78m2. (külön feljárattal) 

- földszint (rajzon ±0,00m szint) – szélfogó, étkező, főzőkonyha, konyhai 
mellékhelyiségek, átvevő, iroda, közlekedő, öltöző, fürdő, expediáló, kiadó, 
gyermekjóléti, családsegítő iroda.  Szintterület 205,16m2. 

Rendeltetés: vegyes, döntően üzemi (terület alapján a konyhai a meghatározó), összes 
szintterület 259,94m2.  
 
1. A kockázati osztályba sorolás  
A konyha, mint önálló rendeltetési egység: 
A kockázati egység legfelső építményszintjének szintmagassága alapján: 0,00-7,00m – NAK 
Legnagyobb befogadóképességű helyiségének befogadó képessége: 1-50fő – NAK 



 2

A kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége: önállóan menekülnek – NAK 
Az ipari/üzemi rendeltetésnél nem szerepel a konyha, választva - NAK 
A kockázati egység részét képezheti a közlekedő helyiség, rendeltetéssel összefüggő tárolásra 
szolgáló tároló helyiség, villamos, gépészeti helyiség, valamint a rendeltetéssel összefüggő 
szociális helyiség és az üzemviteli, adminisztratív tevékenységek ellátását biztosító helyiség. 
Az iroda, mint önálló rendeltetési egység: 
A kockázati egység legfelső építményszintjének szintmagassága alapján: 0,00-7,00m – NAK 
A kockázati egység legalsó építményszintjének szintmagassága alapján: 0,00-3,00m – NAK 
Legnagyobb befogadóképességű helyiségének befogadó képessége: 1-50fő – NAK 
A kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége: önállóan menekülnek – NAK 
Az étkező, mint önálló rendeltetési egység: 
A kockázati egység legfelső építményszintjének szintmagassága alapján: 0,00-7,00m – NAK 
A kockázati egység legalsó építményszintjének szintmagassága alapján: 0,00-3,00m – NAK 
Legnagyobb befogadóképességű helyiségének befogadó képessége: 1-50fő – NAK 
A kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége: önállóan menekülnek – NAK 
A döntően üzemi épület mértékadó kockázati osztálya nagyon alacsony kockázatú 
(NAK). 
Azonos kockázati egységbe helyezem a konyhai rész az étkezővel és irodával az OTSZ 11. § -
a alapján. 
 
2. A technológia tűzvédelme  
Az épületben konyha technológia lesz. (technológiai leírás szerint: 300 adagos tálalókonyha 
(modern konyhatechnológia, olaj felhasználás nélkül is)  
 
3. Az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paraméterei 
Az épület szerkezetkész, a meglévő épületszerkezeteknél elfogadom azt, hogy a 
követelményeknek megfelelnek. (30-38cm tégla falazat, E gerendás födém béléstestekkel, fa 
fedélszerkezet, cserép fedés. 
A tervezett új szerkezetek: pincében előtét fal, belső válaszfalak, földszinten 10-38cm falazat, 
áthidalók, a mosdó felett új szerelt födém.   Az új szerkezetekre: 
Szerkezet megnevezése Tűzállósági 

követelmények 
Szerkezet jellemzői jogszabálynak 

megfelelő módon a 
megfelelőség 
igazolása 

teherhordó falak és 
merevítéseik  

D REI 15 20-30-38cm falazat, minimum D REI 15 

Teherhordó pillérek és 
merevítéseik  

D R 15 Statikailag mértezett teherhordó 
pillérek  

minimum D R 15  

padlásfödém D REI 15 a mosdók felett új szerelt födém  minimum D REI 15 
tűzgátló válaszfal  D EI 15 30cm falazat, az étkezőnél (több mint 

20fő) 
minimum D EI 15 

A tető nem változik a padlástér (födém hőszigetelést kap), a fedés sem változik. 
Az áthidalók tűzvédelmi osztály- és tűzállóságiteljesítmény-követelménye D R 15. (tűzgátló 
válaszfalnál A1 R 15) 
Menekülési útvonalon alkalmazott építményszerkezetek követelményei, melyeknek a 
szerkezeteknek meg kell felelniük: nem tervezett menekülési útvonal, az épületből a 
megengedett legnagyobb útvonalhossz szerint kiérünk a szabadba.  
Nyílászárók: Normál nyílászárók lesznek. (a tűzgátló válaszfalban sem kell tűzgátló 
nyílászáró). Szabad lépcső a fedett bejárattól beton lesz (A1 tűzvédelmi osztálynak megfelelő) 
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metszetek: 

 
 
 

 
 
Az épületszerkezetek megfelelőségét megfelelő, érvényes tanúsítvánnyal kell igazolni, a 
beépítés szakszerűségéről pedig kivitelezői nyilatkozatot kell.  
 
4. A tűzszakaszolás, a tűzterjedés gátlása, a tűztávolság 
Az épület összes szintterülete 259,94m2, mely lehet egy tűzszakaszba. (azonos kockázati 
egységbe tettem a rendeltetéseket) 
Döntően üzemi rendeltetésnél a tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterülete NAK 
kockázati egységnél 2000m2 - megfelel 
A földszintes, egy tűzszakaszú épületnél nem kell homlokzati tűzterjedés elleni védelem 
kialakítása. A homlokzaton 10cm-nél vastagabb hőszigetelő rendszer (minősített) tervezett. 
Erre alkalmazni kell az OTSZ rendelkezését, mely szerint a B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cm-
nél vastagabb hőszigetelő maggal rendelkező burkolati bevonati és egyéb vakolt hőszigetelő 
rendszereket az a) vagy b) pont szerinti megoldás közül az egyikkel kell megvalósítani: 
a) a homlokzati nyílászárók felett mindenütt legalább 20 cm magasságú, legalább 90 kg/m3 

testsűrűségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból tűzvédelmi célú sávot kell elhelyezni 
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az általános homlokzati felületen alkalmazott hőszigetelő anyag helyett és azzal legalább 
azonos vastagságban, amelynek a nyílás alapszerkezetének mindkét oldalán legalább 30 cm-
rel túl kell nyúlnia; az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűzvédelmi célú sáv 
és a nyílászáró között B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelés nem alkalmazható, 
b) az a) pont szerinti anyagú, magasságú tűzvédelmi célú sáv a homlokzati nyílások felett 

megszakítás nélkül végighúzódóan is kialakítható, ha a homlokzati nyílás alapszerkezetének 
felső és a felette lévő, tűzvédelmi célú sáv alsó éle közötti távolság legfeljebb 50 cm távolság, 
és a sáv kialakítására szintenként kerül sor. 
 
Az egyik szomszédos épület a helyszínrajzon is jelölve 4,04méterre van, a szomszédos 
földszintes, magas tetős épületet is NAK-nak véve 3 méter a táblázati tűztávolság értéke, 
viszont a Kultúrház (Hrsz.: 432/2) homlokzata 3 méteren belüli. A Kultúrháznak erre nincs 
nyílászárója, a meglévő szerkezetkész épületnek sem lesz a Kultúrház felé nyílászárója. Külön 
helyrajzi számú épületek között vagy tűztávolságot tartunk, vagy tűzfalat alakítunk ki. A 
tűztávolság alól eltérés lesz kérve ellensúlyozó intézkedések mellett. 
 
5. A hő-és füst elleni védelem kialakítása 
Az épületnél nem lesz menekülési útvonal, így itt nem tervezett tűzeseti átszellőzés. (a 
pincében sem lesz 100m2-nél nagyobb helyiség) 
 
6. A hasadó, hasadó-nyíló felületek 
Az épületnél nem kell hasadó, vagy hasadó-nyíló felület kialakítása. 
 
7. A tűzoltósági beavatkozási feltételek 
Az épület megközelíthető szilárd burkolaton, tűzoltó gépjárművekkel, nem kell tűzoltási 
felvonulási terület és útvonal. 
Az épület mértékadó tűzszakasz területe 259,94m2, ennél 900liter/perc a szükséges oltóvíz 
intenzitás. (az épülettől a megközelítési útvonalon mérten 100méteren belüli tűzcsapokkal, 
Vízművek nyilatkozata szükséges) Az épületben fali tűzcsapok nem tervezettek. Tűzoltó 
készülék készenlétben tartása lesz megfelelő oltóanyag egységgel.  
 
8. A kiürítésre, mentésre vonatkozó megoldás 
A kiürítés irányát, a menekülési útvonalak vonalvezetését, a menekülési útvonal méreteit az 
OTSZ táblázata vagy számítással kell megtervezni.  
 
Az épületnél az OTSZ táblázata szerint: 
A menekülési útvonal, a biztonságos tér és az átmeneti védett tér elérési távolságának és a 
menekülési útvonalnak megengedett legnagyobb hosszúságát az OTSZ 7. melléklet 1. táblázat 
tartalmazza, e szerint a menekülési út elérési távolsága NAK kockázati egység kockázati 
osztályánál 30méter, a biztonságos tér elérési távolsága menekülési útvonal nélkül NAK - 
30méter, a menekülési útvonal megengedett legnagyobb hossza 200méter.  
Az épületben a földszinten a legkedvezőtlenebb hely a főzőkonyhából, az átvevő felé 27méter 
a távolság, megfelelő, az étkezőből és öltöző fürdőből 18méteren belül szabadba juthatunk, 
megfelelő. (az étkezőből a kijárat felé 90cm szabad szélességű ajtó lesz, a kijárati ajtók is 
90cm szabad szélességű lesz, közlekedő 120cm-nél szélesebb)  
A pincéből a feljutás a szabadba 14méteren belül biztosítható. (az előtéri ajtótól már 
szabadban van a feljárat lépcső kar 120cm, ajtó 90cm szabad szélességű)     
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pince menekülési a legkedvezőtlenebb helyről: 

 
 
 
földszintről a menekülés: 
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9. Az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi 
követelményeinek teljesülése 

Az épület fűtésére a gépész leírás alapján a pincében 1 db 60kW és 1 db 80 kW teljesítményű 
zárt égésterű kondenzációs fal gázkazán készülékek kerülnek telepítésre. (összes teljesítmény 
140kW, nem 140 kW összteljesítmény feletti, így nem kell tűzgátló épületszerkezettel 
határolni a helyiséget.) 
A helyiségek közötti építményszerkezetekben a szerkezeten átvezetett villamos vagy 
gépészeti vezetékrendszerek átvezetési helyein, a vezeték és az építményszerkezet közötti 
résben, nyílásban, hézagban a tűz átterjedését az átvezetéssel érintett építményszerkezetre 
előírt tűzállósági teljesítmény-követelmény időtartamáig meg kell gátolni.  
A szellőzőrendszerek úgy lesznek kialakítva, hogy az egyes szintek, önálló rendeltetési 
egységek között az esetleg keletkező tűz és füstgáz átterjedését a szellőzőrendszer ne tegye 
lehetővé. A gépészeti aknán kívül elhelyezett szellőző-berendezés több tűzszakaszon 
átvezetett csatornáit és szigetelését A1 vagy A2-s1 minősítésű anyagból kell készíteni. A 
gépészeti aknában, valamint tűzszakaszon belül más helyiségen is átvezetett 
szellőzőcsatornának legalább C tűzvédelmi osztályú anyagból kell készülnie. A 
szellőzőnyílások rácsszerkezetét A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból kell készíteni.  
Az építményszintek azonos tűzszakaszba tartozó részei között átvezetett villamos és gépészeti 
aknát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a tűz ne terjedhessen át az egymás feletti 
építményszintek között az emeletközi födémre előírt tűzállósági teljesítmény-követelmény 
időtartama alatt, kivéve a gépészeti vezetéken belüli terjedést. A tűzgátló válaszfalban a 
gépészeti vagy elektromos vezetékrendszerek átvezetési helyén nem kell tűzgátló záróelemet 
alkalmazni.  
Az elektromos szerelés az érvényben lévő szabványok és előírások alapján lesz. Az építmény 
minden, központi normál és biztonsági tápforrásról táplált villamos berendezését, valamint a 
központi szünetmentes energiaforrásokat úgy kell kialakítani, hogy az építmény egésze egy 
helyről lekapcsolható legyen. A tűzeseti lekapcsolást úgy kell kialakítani, hogy a tűzeseti 
beavatkozás során a tűzeseti fogyasztók csoportjai külön legyenek lekapcsolhatók, 
működtetésük az egyéb áramkörök lekapcsolása esetén is biztosítható legyen. 

Napelemek lesznek a tetőn, erre be kell tartani az OTSZ előírásait: A napelem modulok 
közvetlen közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi lekapcsolási lehetőséget 
kell kialakítani. A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója 
közvetlen közelében kell elhelyezni. A kapcsoló felett „napelem lekapcsolás” feliratot kell 
elhelyezni. Napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tetőfedésnek a héjalásokra vonatkozó 
tűzvédelmi követelményeket is teljesítenie kell. 
A villámvédelem kialakítását a kiviteli tervek során arra jogosultsággal rendelkező személy 
tervezi meg. 
 
10. A beépített automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezések kialakítása 
Az épületekben nem tervezetett automatikus tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés. Az 
adatszolgáltatás szerint az olajat, zsiradékot felhasználó, feldolgozó nagykonyhai 
készülékeknél az egy csoportba telepített,vagy a közös elszívóval rendelkező készülékek 
összteljesítménye nem fogja meghaladja az 50 kW-ot. (az adatszolgáltatás szerint nem lesz 
olajjal történő sütés-főzés) 
  
11. A biztonsági jelzésekre vonatkozó megoldás 
Az épületben a biztonsági jelzések az OTSZ alapján lesznek kialakítva. 
 
Melléklet: az oltóvízellátás biztosítására Vízmű nyilatkozat (megkérve, mellékelve lesz) 
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TŰZVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
Alulírott kijelenti, hogy a Patak, Kossuth út 4. szám (Hrsz.: 434/1) alatti szociális főzőkonyha 
és gyermekjóléti, családsegítő iroda kialakítása építési engedélyezési terv tűzvédelmi fejezetét 
a hatályos jogszabályok – 1996. évi XXXI. Törvény, valamint az 54/2014. (XII.5.) BM 
rendelet (OTSZ) – figyelembevételével, az Építésztervező által rendelkezésemre bocsátott 
tervek alapján készítettem el. (a tervezésnél figyelembe vettem a meglévő/megmaradó 
állapotokat, az átalakítás körét és mértékét) A tűztávolság alól eltérés lesz kérve (Kultúrház 
felé) ellensúlyozó intézkedések mellett. 
Budapest, 2017. október 27.                                                                    

                                                                                                
                                                                                                               Székács András  
                                                                                                        tűzvédelmi mérnök, szakértő 
                                                                                                     szakértői számom: I-142/2013.   

1028. Budapest, Kilincs u. 14.                  
Tel: 06/20/829 0003 



 

                                                                                                                                                         Architronic Építésziroda Kft.   
 

5.)  ÉPÜLETGÉPÉSZETI MŰLEÍRÁS 

Szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, családsegítő iroda  – Engedélyezési terv    H-2648 Patak, Kossuth út 4., Hrsz.: 434/1 



Csapliczky László

2030 Érd, Csalogány u. 54/b. 

Tel: 06(23)361-849

1.oldal

azonosító:17_204_patak_kossuth_4_engterv.doc

É P Ü L E T G É P É S Z E T I   M Ű S Z A K I   L E Í R Á S

Szociális Főzőkonyha és Gyerekjóléti Családsegítő Iroda
2648 Patak Kossuth utca 4.

Hrsz.:434/1.

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

Általános leírás:

Az előzmények és a létesítmény részletes ismertetése az építész leírásban található. A kiszolgáló
gépészeti helyiségek mérete és elhelyezése illeszkedik a helyszíni adottságok és az igényelt
funkciók megfelelő kiszolgálhatóságához.
A létesítmény rendeltetését tekintve: Szociális Főzőkonyha és Gyerekjóléti Családsegítő Iroda

A létesítmény elvi kialakítása során a következő koncepciókat tartottuk meg: a kialakításnak a
funkció kielégítése mellett költséghatékonynak kell lennie, magas műszaki színvonalon.

A tervezett létesítmény az ingatlanon álló meglévő, felhagyott épület átalakításával kerül
kialakításra.

1. Vízellátás

1.1. Napi vízmennyiség becslése

A létesítmény napi vízfogyasztásának adatait a 2/1991.(1.14.) KHVM rendeletben, az MI 04.132
épületek vízellátására előírt fajlagos vízfogyasztás irányelveben, és a vonatkozó szakirodalomban
szereplő fajlagos adatok alapján határozzuk meg.

Fajlagos vízfogyasztások:
Dolgozók tisztálkodás vízfogyasztása 60 liter/fő,nap
Dolgozók WC használat vízfogyasztása 40 liter/fő,nap
Gépi mosogatás vízfogyasztása 100 liter/óra,nap
Kézi mosogatás vízfogyasztása 150 liter/óra,nap
Étel készítés vízfogyasztása 10 liter/adag,nap
Takarítás vízfogyasztása 2,0 liter/m²,nap

Tervezett épület vízfogyasztása
Dolgozók tisztálkodás vízfogyasztása: 5 fő x 0,06  m3/nap, fő = 0,36 m3/d
Dolgozók WC használat vízfogyasztása: 6 fő x 0,04  m3/nap, fő = 0,24 m3/d
Gépi mosogatás vízfogyasztása: 3 óra x 0,10  m3/óra,nap = 0,30 m3/d
Kézi mosogatás vízfogyasztása: 4 óra x 0,15  m3/óra,nap = 0,60 m3/d
Étel készítés vízfogyasztása: 350 adag x 0,01  m3/adag,nap = 3,50 m3/d
Takarítás vízfogyasztása:                      ~200 m  ²   x 0,002  m  3  /nap, m  ²   =   0,40 m  3  /d
Épület tervezett napi vízfogyasztása: 5,40 m3/d
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A tervezett vizes berendezési tárgyak:
WC (öbl. tartállyal) 3 db
Mozgássérült WC 1 db
Mosdó 3 db
Mozgássérült Mosdó 1 db
Zuhanyzó 1 db
Falikút 2 db
Konyhai kétmedencés mosogató 5 db
Konyhai kézmosó 3 db
Konyhai kézmosó-kiöntő 1 db
Kerti locsoló 2 db

A mértékadó másodpercenkénti terhelést az egyes egységekbe beépített csapoló berendezések
egyenértékei alapján számítottuk. Ezek szerint 21,67 egyenérték után számítva
A vízbekötés mértékadó terhelése:     0,93 liter/sec

Az épület mértékadó tűzszakasza alapján szükséges oltóvíz mennyisége a tűzvédelmi fejezetben
került meghatározásra. Ezen intenzitás biztosítására, az épülettől 100 méteres távolságon belül
található meglévő tűzcsapokat lehet figyelembe venni, amik a szükséges oltóvízigényt várhatóan
biztosítani tudják. A pontos műszaki kialakítást a szolgáltató által kiadott elvi nyilatkozat
tartalmazza. Az épület mértékadó tűzszakasza alapján belső oltóvíz hálózat nem kerül kialakításra.
(Lásd tűzvédelmi műszaki leírás). 

1.2. A hálózat ismertetése

Az ingatlan vízbekötéssel és vízmérőóra aknával rendelkezik, azonban az szolgalmi jogosan az a
tervezett ingatlan mögött található Hrsz.:434/2. alatti telek vízellátását biztosítja. A tervezett épület
vízellátása a meglévő vízbekötés felbővítésével, a meglévő vízmérő akna átalakításával, a meglévő
szolgalmi jogos vízmérő mellett beépített új fővízmérő telepítésével biztosítható.
A tervezett épület vízellátása kommunális (takarítás, tisztálkodás stb.) célú. 
A tervezett épület részére a meglévő, átalakított vízmérő aknától a mért ivóvíz egy különálló KPE
csövön keresztül érkezik.

Az ivóvíz vezetékre szűrő-nyomásszabályzó egység kerül felszerelésre.
Az épületen belül a hidegvíz hálózatot úgy alakítjuk ki, hogy a rendszer végpontjára a
leggyakrabban használt csapolók kerüljenek. Így akadályozzuk meg a pangó szakaszok kialakulását.

Az épületben konyha, valamint a vizesblokkok melegvízigényének biztosítására, 1db 1000 literes,
Viessmann Vitocell 100-V CVA típusú indirekt fűtésű használati meleg víz bojler kerül
elhelyezésre. 

A melegvíztárolók hőmérsékletét 60 0C-ra kell beállítani a legionella elleni védelem biztosítására.
Az épület vizesblokkjait ellátó melegvízhálózatba a forrázásveszély miatt termosztatikus
keverőszelep beépítése szükséges.
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A melegvíz készítéséhez szükséges hőmennyiséget a telepítésre kerülő gázkazánok biztosítják. A
tároló teljes szabályozását a kazánok kaszkád szabályzója végzi.

A használati melegvízhálózatot a hidegvízzel párhuzamos nyomvonalon vezetjük, kialakítása és
szerelvényezése azzal teljesen azonos. A vízvezeték tárolóba történő becsatlakozási pontjához
visszaáramlásgátló szerelvénycsoportot kell beépíteni.

Cirkulációs hálózat kerül kialakításra időkapcsolóról működtetett frekvenciaszabályozott
szivattyúval. A különálló cirkulációs ágakba termosztatikus cirkulációs szelepek kerülnek
beépítésre.

A csapolók előtt az ágvezetékbe tartalékelzárókat terveztünk. A berendezési tárgyak csempézett
falfelületre kerülnek. A tervezett sarokszelepek szűrővel ellátottak. A nyomólapos fali WC- nél és
az infrás piszoárnál a tartalék elzáró a készülékben van. 
A hideg-, meleg- és cirkulációs alap- és felszálló vezetékek anyaga műanyagcső szabadon,
födémáttöréseken álmennyezetben és falhoronyban szerelve. A meleg, és a cirkulációs vezetékeket
19 mm, míg a hidegvíz vezetékeket 9 mm vastag AF/Armaflex csőhéjjal, illetve hőszigetelő
lemezzel kell ellátni. Az ágvezetékek falba süllyesztve szerelve kerülnek kialakításra. Teherhordó
falszerkezetben nyomócső nem szerelhető. Ebben az esetben az említett falszerkezet elé szerelő
falat kell létesíteni.

A beépített berendezési tárgyak a kereskedelemben kapható szokványos minőségűek és
kialakításúak.
Az egyes berendezési tárgyak csapoló berendezéseinek kialakítása az alábbi:

mosdók: egykaros keverő csapteleppel
falikút: tömlővéges légbeszívós kifolyószelepekkel
mosogató: egykaros keverő csapteleppel
zuhany: egykaros keverő csapteleppel
WC-k falba épített tartállyal, függesztett csészével
vizelde: süllyesztett kivitelű nyomólapos öblítéssel

Használatba vételhez a területileg illetékes ÁNTSz-től negatív vízminta jkv. beszerzése szükséges. 

A tervezett vezetékhálózat

épületen kívüli szakaszai KPE minőségű műanyag csövek, előre gyártott idomokkal,
hegesztett kötésekkel, földbe fektetve
a használati hidegvíz szabadon, ill. aknában vezetett alap- és felszálló vezetékei
térhálósított PE-X műanyagcsövek, előre gyártott idomokkal, toldóhüvelyes
csatlakozókkal, préskötéssel
a használati hidegvíz önálló vizesblokkokban szerelt ágvezetékei ugyancsak
térhálósított PE-X műanyagvezetékek, előre gyártott idomokkal, toldóhüvelyes
csatlakozásokkal, ill. kötésekkel, gégecsőbe húzva
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2. Csatornázás

2.1. Napi szennyvízmennyiség becslése

Fajlagos szennyvízterhelések:
Dolgozók tisztálkodás szennyvízterhelése 60 liter/fő,nap
Dolgozók WC használat szennyvízterhelése 40 liter/fő,nap
Gépi mosogatás szennyvízterhelése 100 liter/óra,nap
Kézi mosogatás szennyvízterhelése 150 liter/óra,nap
Étel készítés szennyvízterhelése 10 liter/adag,nap
Takarítás szennyvízterhelése 2,0 liter/m²,nap

Tervezett épület szennyvízterhelése
Dolgozók tisztálkodás szennyvízterhelése: 5 fő x 0,06  m3/nap, fő = 0,36 m3/d
Dolgozók WC használat szennyvízterhelése:6 fő x 0,04  m3/nap, fő = 0,24 m3/d
Gépi mosogatás szennyvízterhelése: 3 óra x 0,10  m3/óra,nap = 0,30 m3/d
Kézi mosogatás szennyvízterhelése: 4 óra x 0,15  m3/óra,nap = 0,60 m3/d
Étel készítés szennyvízterhelése: 350 adag x 0,01  m3/adag,nap = 3,50 m3/d
Takarítás szennyvízterhelése:               ~200 m  ²   x 0,002  m  3  /nap, m  ²   =   0,40 m  3  /d
Épület tervezett napi szennyvízterhelése: 5,40 m3/d

A keletkező szennyvízből konyhatechnológiai adatszolgáltatás alapján 1,50 m3/d zsíros szennyvíz, 
mely egy CE minősített, kültéri aknás kialakítású, 4 liter/másodperc kapacitású zsírfogó műtárgyon 
keresztül csatlakozik a telken belüli csatornahálózathoz ( lehetséges típus pl ACO Lipumax).

A mértékadó másodpercenkénti terhelést az egyes egységekbe beépített csapoló berendezések
víznyelő egyenértékei alapján számítottuk. Ezek szerint 33,30 egyenérték után számítva
A szennyvízbekötés mértékadó terhelése:     1,94 liter/sec

A létesítményen belül önálló csatornahálózat épül, amely műtárgyakon keresztül kapcsolódik a
tervezett bekötésen a közterületi csatornahálózatra. A Kossuth utcában d200 KG csatorna
alapvezeték található, melyről az épület részére a tervezett bekötés kialakítható.

Az épületre lecsapódó csapadék mennyiségének meghatározása:

Épületre lecsapódó                                       220 m² x 0,9 x 274 l/s/ha / 10000 = 5,43 l/s
Összesen: 5,43 l/s

Az épületre lecsapódó csapadékvizet az utcai csapadékvíz-elvezető csatornába vezetjük. A
kivitelezés megkezdése előtt a közműkezelői nyilatkozat beszerzése szükséges.
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2.2. A hálózat ismertetése

Telken belül a szenny- és csapadékvíz csatornahálózat kialakítása az MI-04-134-87-nek
megfelelően egymástól elválasztott rendszerben történik.

A csapadékvíz levezetése épületen kívül történik építész tervdokumentáció szerint. Az épület
mellett a telekhatáron belül új csatorna alapvezeték kerül kialakításra, mely a meglévő, közterületi
nyílt felszínű csapadékvíz csatorna hálózathoz csatlakozik. A kivitelezés megkezdése előtt a
közműkezelői nyilatkozat beszerzése szükséges.

A kivitelezés során be kell tartani az “MSZ OM. 134-80 Épületek csatornázása tervezési és építési
előírások” szabvány követelményeit. A csatornarendszer nyomvonalát helyszínrajzi és magassági
elrendezését az MSZ 7487 szerint kell elkészíteni.

Az épületből a földszint alatt tervezzük kivezetni a szennyvizet. A tervezett kitörési pontoktól a
telekhatáron belül önálló szennyvíz csatornahálózat épül. Valamennyi berendezési tárgyat
bűzelzáróval látjuk el. 

A berendezési tárgyaknál keletkező szennyvíz elvezetése - szennyvíz jellegére és hőfokára való
tekintettel PVC és hőálló PP lefolyócsővel történik. Ágvezetékek anyaga PVC és hőálló PP cső,
falhoronyban, gipszkarton falban és aljzatbetonban kerülnek kialakításra.

A konyhai zsíros szennyvizet elvezető csatornahálózat közös kitörésen keresztül csatlakozik a
tervezett épületen kívül a földbe telepített 4 liter/másodperc kapacitású zsírfogó berendezéshez.

Az épületben az ejtővezeték és alapvezeték végpontjain nyomáskiegyenlítés ( bűzzárak leszívásának
megakadályozása ) végett az álmennyezetben egy-egy légbeszívó szelepet helyezünk el, vagy a tető
fölé vezetjük az ejtővezetéket. ( lehetséges típus pld.: HL-900 )
A szellőző rendszerek részére csepegővíz hálózat kerül kiépítésre, amelyet csak megszakítással
lehet a csatornába kötni.

A vezetékek fektetésénél és szerelésénél maradéktalanul be kell tartani a gyártó ajánlásait, különös
tekintettel a homokágyazatra és az irányváltozások betonnal történő lehorgonyzására.
A földárokba 15 cm-es homokágyazatra kerülnek elhelyezésre a csővezetékek. A csővezetékek
betakarásakor a tömörítést 95% tömörségre kell elvégezni. A terveken jelölt más közművekkel való
találkozásoknál kézi feltárás és védőcső elhelyezése szükséges. A szigorú tárolási és szállítási
feltételeket a cső épsége és védelme érdekében be kell tartani.

3. Gázellátás

A létesítményben

a transzmissziós és filtrációs hőveszteségek pótlása
a légkezelő fűtése
a használati melegvízkészítés 
és a főzés földgáz energiahordozóval történik.
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Az utcai elosztó hálózatról az ingatlan rendelkezik gázbekötéssel, azonban azon egy szomszédos
ingatlant ellátó gázmérő található. A tervezett ingatlant a meglévő gázbekötésen keresztül látjuk el a
kazánok és a konyhai berendezések gázigényének biztosítása céljából. 

A meglévő gáznyomásszabályozó felülvizsgálata, szükség esetén cseréje szükséges.

A gázfogyasztás mérésére egy G-25 gázmérő kerül beépítésre, mely a meglévő gázmérő mellett
kerül elhelyezésre.

A létesítményben 1 db 60 kW és 1 db 80 kW teljesítményű, zárt égésterű, kondenzációs fali
gázkazán kerül telepítésre. (lehetséges típus pld.: Viessmann Vitodens 200-W) A gázkészülékek a
pincei gépészeti helyiségben kerülnek elhelyezésre.

A konyhatérben egy 39,8 kW teljesítményű 6 égős főzőlap, egy 10 kW teljesítményű gázzsámoly,
valamint egy 19 kW teljesítményű főzőüst kerül beépítésre. A konyhai berendezéseket ellátó
gázhálózatba egy gázmágnesszelep kerül beépítésre, mely a szellőzés üzemével reteszelésre kerül.

A tervezett gázkészülékek összfogyasztása, vagyis a csatlakozóvezeték egyidejű gázterhelése:
21,82 m3/h értékre adódik.

Az épületen belül a kisnyomású szabadon szerelt acél gázvezeték MSZ EN 10208-2 és MSZ EN
10255 szerinti csőből készül hegesztett kötéssel. Amennyiben a gázvezeték álmennyezeten keresztül
halad, ott az álmennyezet légterétől leválasztásra, és kiszellőztetésre kerül.

Égéstermék elvezetés:
A gáztüzelésű berendezés kéményre vonatkozó előírásait az MSZ 13384 sz. szabvány tartalmazza. 

A tervezett 1db 60 kW és 1 db 80 kW teljesítményű kondenzációs fali gázkazán égéstermék
elvezetése, és égési levegő pótlása osztott Pps égéstermék elvezető rendszeren keresztül történik, a
kazán tüzelési módjának megfelelően.
A gázkazánok kondenzációs üzeműek, ezért a keletkező kondenzátumra érzéketlen, saját
kondenzátum elvezetéssel rendelkeznek, ami szifonon keresztül csatlakozik a szennyvízhálózathoz.

Az égési levegő beszívása kazánonként történik a pincei homlokzaton keresztül történik, Ø100mm,
hőszigetelt Pps rendszeren keresztül.

Az égéstermék kidobása az épület tetőszerkezete felett történik, közös duplafalú, Ø200/260mm
nemesacél hőszigetelt égéstermék elvezetőn keresztül. Az égéstermék elvezetőhöz a berendezések
gyári Pps Ø200mm kaszkád rendszeren keresztül csatlakoznak.

A kazán gyári indító idomának csatlakozó mérete Ø80/125mm és Ø100/150mm. Az indító idom
mérőponttal rendelkezik a készülék emissziójának mérésére. Az indító idom után Ø100/100mm
osztó idom kerül beépítésre. Az osztó idomra a levegő és az égéstermék oldalon tisztító idom
beépítése szükséges. 
Ezután csatlakozik égési levegő oldalon mindkét készülék különállóan Ø100mm, hőszigetelt Pps
rendszeren keresztül a homlokzati levegő beszíváshoz.
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Az égéstermék oldal Ø200mm, hőszigetelt Pps gyári kaszkád gyűjtő rendszeren keresztül
csatlakozik a tervezett Ø200/260mm nemesacél hőszigetelt égéstermék elvezetőhöz.

A kazánonkénti égéstermék elvezető az égésterméket az épület teteje felett dobja ki. Az égéstermék
elvezető rendszerek kitorkollási pontjának megközelítése a tetőkibúvón keresztül történik.

Az égési levegő-bevezető és égéstermék-elvezető berendezés nem a gázfogyasztó készülékkel
együtt tanúsított, de minősítéssel rendelkezik, és külön vezetékkel valósul meg.
A beépítésre kerülő kazánnak rendelkeznie kell a kialakított égéstermék elvezetésre minősítéssel.
/C-63típus/
Az égési levegő-bevezető és égéstermék elvezető berendezés csak a területileg illetékes
kéményseprő-ipari közszolgáltató felülvizsgálata után és nyilatkozata birtokában helyezhető
üzembe.

4.Fűtés és hűtés

4.1.Alapadatok

A helyiségek hőveszteségének meghatározásakor az MSZ-04.140/2-91. szabvány M.1.8. 11.
táblázatban előírt belső hőmérsékleteket vettük alapul. Néhány helyiségfunkció esetén a magasabb
komfortérzet miatt a szabvány által előírt hőmérsékletek helyett növelt értéket vettünk figyelembe. 

Hőszükségletek
A létesítmény transzmissziós hővesztesége méretezési állapotban (-13ºC):   11,6 kW
A telepítésre kerülő légkezelő berendezések fűtési igénye:   26,0 kW
A használati melegvízkészítés fűtési igénye:                                                                  100,0 kW
Összesen: 137,6 kW

Hőterhelések
Az épület nyári hőterhelése méretezési állapotban, 15 órakor:                                   1,70 kW
Össszesen: 1,70 kW

Az épület fűtési hőigényének biztosítására gázkazános rendszer kerül telepítésre, 1db 60 kW és 1db
80 kW névleges teljesítményű kondenzációs zárt égésterű fali kazánnal. 
Az épület részére gépi hűtés nem kerül kialakításra. 

4.2. A hálózat ismertetése

A tervezett gázkazánokhoz egy hidraulikus váltó csatlakozik, melyhez osztó-gyűjtőn keresztül
három áramkört csatlakoztatunk:

Az elsőn a külső hőmérséklet függvényében változó hőmérsékletű vizet juttatunk a
radiátorokba, valamint a konyhai részen elhelyezett fan-coil készülékhez.
A második áramkör látja el előnykapcsolás mellett a közvetett fűtésű használati
melegvíztermelőt állandó hőmérsékletű hőhordozóval.
A harmadik biztosítja a légkezelők fűtését egy hőcserélőn keresztül, amihez a
légkezelők keringető szivattyús körei csatlakoznak. A légkezelő körei 30 tf%
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etilénglikolt tartalmaznak.

A hőhordozó keringtetését az előremenő vezetékekbe szerelt keringtető szivattyúk biztosítják,
amelyek állandó térfogatáramra méretezett köröket szolgálnak ki.

A rendszer hőtágulásból adódó térfogatváltozásainak felvételére zárt, változó nyomású, membrános
kivitelű tágulási tartály kerül beépítésre, túlfűtés elleni védelmet biztosító rugóterhelésű sarok
biztonsági szeleppel, töltő- üritő szerelvényekkel. 

A hőleadó egységeket egyszinti kétcsöves áramkörökkel kapcsoljuk a hőtermelő berendezéshez. 

A rendszer szabályozására többszintű szabályozórendszert tervezünk:
a kazán saját automatika egységeivel a külső hőmérséklet függvényében változó
hőmérsékletű vizet állítunk elő;
az előbbi rendszerre épülnek a konvektív hőleadónként beépített termosztátok és
egyutú szelepek, ill. a padlófűtés ugyancsak követő hőmérséklet szabályozása
és túlfűtés elleni védelme;
a saját automatika kivitele olyan, hogy az a használati melegvíztermelők
hőmérsékletszabályozására is alkalmas.

A rendszerek magas pontjain automatikus légtelenítőszelepekkel a légtelenítésről, a mélypontokon
pedig ürítőszerelvényekkel a víztelenítés lehetőségéről gondoskodunk.

A tervezett vezetékhálózat szabadon, ill. aknában vezetett alap- és felszálló vezetékei vékonyfalú
horganyzott acélcsövek, előre gyártott idomokkal, préskötéses csatlakozókkal

A vezetékek elhelyezésüktől függően burkolatot kapnak, a fűtetlen helyen szabadon szerelt
vezetékeket freonmentes, égve nem csepegő, páradiffúzióra is méretezett, zártcellás csőhéjjal
hőszigetelni kell. A szigetelés vastagsága a csőméret függvényében változik, átlagosan 19mm;

A légkezelő átmeneti időszakban a külső levegővel szabad hűtéses üzemben biztosítja a konyhatér
hűtését.

5. Szellőzés

Az épületen belül szellőző rendszer kerül kialakításra, mely több funkciót ellátó területet egyesít egy
közös légkezelőbe. 

Konyhatér szellőzés
A konyhatérben beépítésre kerülő 2db indukciós, és 1 db hagyományos elszívó ernyő a térbe 3.200
m³/h levegőt juttat be 6.500 m³/h levegő elszívása mellett. A hús előkészítőbe és a mosogatóba
500-500 m³/h frisslevegőt fúvunk be, ami a falnyílásokon keresztül jut az elszívó ernyőkhöz. A
kiegyenlített szellőzés biztosítására az étkezőbe 2.300 m³/h levegőt juttatunk, ami az ételkiadón
keresztül jut a konyhatérbe az elszívó ernyőhöz. A levegő befúvása mennyezetbe épített
légszelepeken, valamint az indukciós ernyőkön, a levegő elszívása az ernyőkön keresztül történik.

Konyhatértől légtechnikailag független terek szellőzés
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A zöldség előkészítőben, a száraz, valamint a fogyóárú raktárban, az expediálóban, valamint az
irodában kiegyenlített szellőzést biztosítunk 330 m³/h légmennyiséggel. A moslék tárolóban csak
elszívást biztosítunk 50 m³/h légmennyiséggel. A levegő befúvása és elszívása mennyezetbe épített
légszelepen keresztül történik.

A tervezett légkezelő az új Erp rendeletnek megfelelően, hatásfokú lemezes hővisszanyerőt, bypass
ágat, elszívó oldali zsírfogó szűrőt, fűtőkalorifert, és befúvó oldalon kétfokozatú szűrést tartalmaz.
A légkezelő gyári frekvenciaszabályozóval felszerelt. Ez a légmennyiség pontos beállíthatósága
érdekében fontos. A gép mérete, helyszükséglete és karbantartási területe a gyártó elírásai alapján
lett meghatározva. 

A szellőzőgép a padlástérben kerül elhelyezésre. A légkezelő komplett szabályozással ellátott
elektromos kapcsolószekrénnyel kell megrendelni, vagy ellátni.

A rendszer légtechnikai beszabályozására a befúvó és elszívó elemekkel együtt szerelt
szabályozószerkezetek, illetve. a fő ágakban elhelyezett pillangószelepek, illetve zsaluk szolgálnak. 
A légtechnikai rendszerekbe hangcsillapítókat tervezünk az ellátott terület és a kültér felé is, a káros
zajok terjedésének megakadályozására. 

A friss levegő vétele és az elhasznált levegő kidobása a padlástéren kialakított tető-felépítményekbe
integrált esővédő zsalukon keresztül történik. A légkezelő frisslevegő beszívását, és az elhasznált
levegő kidobását úgy kell elhelyezni, hogy a szívó és kidobó oldal között rövidzár ne jöhessen létre. 

A szellőző strangokat, szabadon haladó légcsatornákat 5 cm. vastag párazáró hőszigeteléssel kell
ellátni a kondenzáció csökkentésére. A gépészeti strangokat szintenként kibetonozással le kell zárni.
A légcsatornahálózat kiépítésénél figyelembe kell venni a helyszíni adottságokat. 
A strangok alján kondenz kivezetést kell beépíteni, és a keletkező kondenzvizet bűzzáras HL21
bekötéssel a csatorna hálózatra kell kötni.

Az épület szellőzési rendszerei Lindab légcsatorna elemekből épülnek fel, gumigyűrűs
tömítésekkel. A teljes rendszert rezgésmentes tartókkal kell az épületszerkezethez rögzíteni. A
ventilátorok, légkezelők vászongallérral, valamint hangcsillapítókkal csatlakoznak a légcsatornához.
A légcsatorna vezetékek elburkolva aknákban, illetve a mennyezet alatt szabadon szerelve
közlekednek. 

A légcsatorna hálózat anyaga horganyzott acéllemez. 
A hálózat kialakításához

Négyszög keresztmetszetű, könnyített lemezvezetékeket (M jelű keretekkel)
kör keresztmetszetű, merev Spiko csöveket és
kör keresztmetszetű, hajlékony Westerform vezetékeket egyaránt használunk. 

Ez utóbbi két esetben a kötéseknél gyártóműben szerelt gumiprofilokat kell használni.

Függesztés: gumibetétes Z, vagy L tartókkal menetes száron, dübelezve, az adott légcsatorna
szakasz súlyát figyelembe véve. Tömítés: a csatlakozó keret alatt purfix, + C-peremszorítók a
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keretek összeszorítására max. 40 cm távolságra egymástól. A szerelési segédanyagok: alu-szalag,
siloplast, purhab, ragasztók, Hilti szalag, popszegecs, csavarok, stb. A kör keresztmetszetű
csatornák függesztésére gumibetétes csőtartó bilincset kell használni 

A hideg levegőt is szállító vezetékszakaszokat, vagy azokat, amelyek fagyveszélynek kitett
területeken haladnak keresztül, égve nem csepegő, halogénmentes, nehezen éghető csőhéjjal
hőszigetelni kell. A hűtött vezetékeknél alkalmazott hőszigetelést páradiffúzióra is méretezni kell, a
vezetékek megfogására pedig speciális bilincseket kell használni.

Tűzszakasz határon való átvezetéseknél minden légcsatorna vezetékbe tűzcsappantyút kell
beépíteni, működtetése a tűzjelző rendszerről történik.
Valamennyi gépészeti átvezetés környékét az áttört szerkezet tűzállóságának megfelelő Th értékű
szerkezettel kell helyreállítani. 

Az erősáramú motorok, berendezések elé feszültségmentesít kapcsolókat kell telepíteni. A készülék
elé szervizkapcsoló elhelyezése szükséges. A kapcsolószekrényben a kéziszerszámok, világítás, stb.
részére 220 V- s dugaszoló aljzatot kell biztosítani. A keletkező kondenzvizet egy golyós bűzzárral
rendelkező szifonon keresztül juttatjuk a csatornahálózatba.

6. Tervezői környezetvédelmi nyilatkozat

6.1. Légszennyezés

A tervezett épületben határértékekkel részletesen szabályozott szennyezőanyagokat kibocsátó,
szabványokban rögzített teljesítményhatár feletti berendezések beépítésre nem kerülnek, így
levegőszennyezésre számítani nem kell. A direkt elpárologtatású hűtőgépeket csak arra jogosult
szakcég telepítheti.

6.2 Zajvédelem

Az épület rendeltetése szerint konyha épület, ahol az épületen kívül zajkibocsátás szempontjából
mértékadó berendezések telepítésre kerültek.

Az épület komplett akusztikai méretezésének kiinduló adatai közül
- az épületen belül megengedett zaj szinteket az MSZ 18151-1/82 és 2/83,
- a belső épületszerkezetek léghanggátlási követelményeit az MSZ-04.601-3/88, - a homlokzati
szerkezetek léghangszigetelési előírásait pedig az MSZ-04.601-5/89 számú szabványok rögzítik.

A tervezés során
- akusztikailag méretezett berendezések és épületszerkezetek, valamint
- egyedi zajvédő eszközök
beépítésévei biztosítottuk, hogy az előírások szerinti zaj határokat egyik esetben sem léptük túl.

Használatba vételhez a légtechnikánál beszabályozási jkv. és minden gépről zajmérési jkv.
szükséges.
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6.3. Vízszennyezés

A tervezett ingatlanról csak fekáliás szennyvíz és csapadékvíz elvezetése történik. Ezek
szennyezettségének mértéke a 4/1984. OVH rendeletben rögzített határértékek alatt marad.

6.4. Hulladékkezelés

A kivitelezés során keletkező veszélyes hulladékok és anyagok elszállításáról a vonatkozó
környezetvédelmi előírások betartásával gondoskodni kell. Az egyéb építési törmeléket megfelelő
lerakóhelyre kell szállítani.
Ha a kivitelezési munkák során a talaj esetleges szennyezettsége állapítható meg, akkor ez esetben
értesíteni kell a területileg illetékes hatóságokat.
A kivitelezés során a növényzet irtását, ritkítását, károsítását, fák kivágását a lehető legkisebb
mértékben, a szükséges engedélyeknek, előírásoknak megfelelően, szabad csak végezni.
A kivitelezés során lehetőség szerint gondoskodni kell arról, hogy a kivitelezési tevékenység a
környezetet zaj, rezgés, por, illetve egyéb szennyezéssel csak a lehető legkisebb mértékben terhelje.

A keletkezett háztartási hulladék, melyben veszélyesnek minősülő anyagok nincsenek, gyűjtése
konténeres kukákban történik. A szemételszállítás heti egy alkalommal a Közterületfenntartó
Vállalattal kötött szerződésben foglaltak szerint folyik. 

2017. október 12.

Csapliczky László
okl. gépészmérnök
G-T-Tell/13-10585
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K I E G É S Z Í T Ő   É P Ü L E T G É P É S Z E T I   M Ű S Z A K I   L E Í R Á S

Szociális Főzőkonyha és Gyerekjóléti Családsegítő Iroda
2648 Patak Kossuth utca 4.

Hrsz.:434/1.

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ
Az alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzésével az épületek energetikai jellemzőinek

meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 4. melléklete szerint 

A tervezés engedélyezési fázisában megvizsgáltuk az alternatív energiaellátás lehetőségét. Az épület
központi fűtéssel és HMV termeléssel kerül kialakításra. Az épületben gépészeti tér található, ahol
berendezések elhelyezésére van lehetőség. A mérlegelésben a nyereségekkel szemben nem csak a
rendszer bekerülési költségét, de a felmerülő egyéb költségeket is figyelembe kell venni.
Mindezeket figyelembe véve a következőkre jutottunk:

Napkollektor esetében a fűtésre és HMV rásegítésre vonatkozóan a számítások alapján nem
rentábilis a telepítés. Gépészeti szempontból a csővezetés előkészítés kivitelezhető. 

Napelem kapcsán szintén a napelemek építészeti elhelyezhetősége a kérdéses. Ha a tetőn van
lehetőség elhelyezni, azzal a jelenlegi előírások alapján 50 kWh teljesítményig gazdaságosan
telepíthető, az épület elektromos rendszerére jelentősen besegít. 

Biomassza tüzelésnek szükséges alapterület, valamint a kémény nem biztosítható, a heti
rendszerességgel vagy annál gyakrabb személyi kiszolgálási igénye merül fel, emiatt
telepítése nem célszerű.

Kapcsolt energiatermelés nem megvalósítható, a rendelkezésre álló földgáz energiahordozó
gázmotor általi hasznosítása, a berendezés helyigénye, valamint a berendezés gyakori
személyi kiszolgálása miatt nem célszerű.

A területen távfűtő hálózat nem került kiépítésre, azonban az épület ellátása távfűtéssel
gazdaságilag nem rentábilis.

Talajszondás, vagy talajkollektoros hőszivattyú lehetőségét a területi viszonyok nehezen
teszik megoldhatóvá. Komoly területi igénye van egy ilyen nagyságú szondatelepítésnek. A
terület jellegéből adódóan egy víz-víz hőszivattyú telepítését előzetes, komoly
hatásvizsgálatnak kell megelőznie. Ilyen beruházásnak a földgázzal szemben jóval magasabb
a beruházási költsége, mely csak komoly támogatással válhat eredményesen
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megvalósíthatóvá. Nem szabad elfeledkezni az üzemeltetésről sem. Kazánházhoz képest egy
ilyen rendszer karbantartása, üzemeltetése nagyon komoly szakembergárdát igényel, nem
lehetséges egy gondnokkal, fűtővel való üzemelés. 

Levegős hőszivattyú : az előzőekhez képest egy egyszerűbben telepíthető megújuló energiát
használó berendezés. A tetőn való elhelyezésre gondoltunk, a későbbiekben ez egy
lehetséges alternatíva, akár a gázkazánok helyett, akár egy hibrid rendszerként, mely több
helyen jó tud működni. Ilyen beruházásnak a földgázzal szemben jóval magasabb a
beruházási költsége, mely csak komoly támogatással válhat eredményesen
megvalósíthatóvá. Nem szabad elfeledkezni az üzemeltetésről sem. Kazánházhoz képest egy
ilyen rendszer karbantartása, üzemeltetése nagyon komoly szakembergárdát igényel, nem
lehetséges egy gondnokkal, fűtővel való üzemelés. 

Kondenzációs gázkészülék, és kapcsolódó égéstermék elvezető rendszer kialakítása
megoldható.

A fenti lehetőségeket megvizsgálva kondenzációs gázkazánok telepítése mellett döntöttünk.
Későbbi lehetőségként, fejlesztésre és megújuló energiák használatára lehetőségként elsősorban a
napelemeket, mint alternatív elektromos energiatermelő egységeket, és a levegős hőszivattyúkat,
mint alternatív hőtermelő berendezéseket javasoljuk.

2017. október 12.
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KÖZMŰELLÁTÁS ISMERTETÉSE 

Szociális Főzőkonyha és Gyerekjóléti Családsegítő Iroda
2648 Patak Kossuth utca 4.

Hrsz.:434/1.

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

A 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 8. számú melléklete alapján az érintett
közműszolgáltatókkal, az egyeztetést lefolytattuk.

Az ingatlan vízbekötéssel és vízmérőóra aknával rendelkezik, azonban az szolgalmi jogosan az a
tervezett ingatlan mögött található Hrsz.:434/2. alatti telek vízellátását biztosítja. A tervezett épület
vízellátása a meglévő vízbekötés felbővítésével, a meglévő vízmérő akna átalakításával, a meglévő
szolgalmi jogos vízmérő mellett beépített új fővízmérő telepítésével biztosítható.

Az ingatlanon belül önálló csatornahálózat épül, amely műtárgyakon keresztül kapcsolódik a
tervezett bekötésen a közterületi csatornahálózatra. A Kossuth utcában d200 KG csatorna
alapvezeték található, melyről az épület részére a tervezett bekötés kialakítható.

Az épületeken keletkező csapadékvizek a tetőfelülethez a területre jellemző eső intenzitásának
megfelelően méretezett függőleges csatorna ejtő vezetékeken keresztül zárt rendszerben kerül
elvezetésre. 
Az épület mellett a telekhatáron belül új csatorna alapvezeték kerül kialakításra, melyen keresztül
az épületre lecsapódó csapadékvizet az utcai csapadékvíz-elvezető csatornába vezetjük. A
kivitelezés megkezdése előtt a közműkezelői nyilatkozat beszerzése szükséges.

Az utcai elosztó hálózatról az ingatlan rendelkezik gázbekötéssel, azonban azon egy szomszédos
ingatlant ellátó gázmérő található. A tervezett ingatlant a meglévő gázbekötésen keresztül látjuk el a
kazánok és a konyhai berendezések gázigényének biztosítása céljából új G-25 gázmérő
telepítésével.

2017. október 12.
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1. ÁLTALÁNOS ADATOK 
 
A tervezett területen szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, családsegítő iroda kerül kialakításra. 
Az épület jelenleg szerkezetkész állapotban van. Az épület részben alápincézett, földszint nagyságú. Az 
épület jellemzően tégla szerkezetű, monolit födémekkel és könnyű szerkezetű tetővel rendelkezik.  
A pince és földszint külön bejárattal rendelkeznek. A pince szinten tárolók, illetve gépészeti helyiség 
kerül kialakításra. A földszinten üzemi konyha és a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek, iroda és étkező 
kerül kialakításra. Az épület áramszolgáltatói betáplálással nem rendelkezik. 
 

2. ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK 
 

2.1  ENERGIA ELLÁTÁS 
Az épület betáplálása EON közcélú hálózatáról történik 0,4kV-os feszültség szinten. A telekhatáron 
kerül elhelyezésre kültéri fogyasztásmérő szekrény. Áramváltós mérőhely kerül kialakításra, 
távleolvasási lehetőséggel. A szekrénytől mért földkábelen keresztül kell betáplálni az épület főelosztó 
berendezést.  
 
Az épület beépített villamos teljesítménye: 78,0kW 
Várható egyidejű teljesítmény: 54,6kW 
 

2.2. ELOSZTÓBERENDEZÉS, ELOSZTÁSI RENDSZER 
Az épületben szintenként egy elosztóberendezést tervezünk. Az épület főelosztóberendezése a 
földszinten a szélfogóban, fali fülkében kerül kialakításra, a pince szint elosztóberendezése a 
pinceszinten az előtérben kap elhelyezést.  
 A főelosztó berendezés tartalmazza az első védelmi egységet, a tűzvédelmi leválasztó megszakítót, a 
mérésekhez, műszerekhez, fázisjavításhoz szükséges áramváltókat, az elmenő áramkörök készülékeit 
valamit az alelosztó leágazásait.  
A tervezett elosztó berendezések lemezszekrények, elektromos fali fülkében, vagy falba süllyesztetten 
kerülnek kialakításra. Minden alelosztóberendezés saját beépített leválasztó kapcsolóval rendelkezik. 
Az elosztó berendezésekben a különböző fogyasztócsoportok leválaszthatóságát biztosítjuk. A 
tervezett elosztók, modul rendszerű szekrények. A berendezések az elhelyezési környezetnek 
megfelelő tömítettségűek, a beépített villamos készülékeket szigetelő lap (maszk) választja el a 
kezelőtől.  
 

2.3. VILLAMOS BERENDEZÉS, ÉPÜLETGÉPÉSZET 
Az épületbe egy korszerű kisfeszültségű hálózatot terveztünk. Az Építtető igényének megfelelően. 
Kialakításra került világítási rendszer, gépészeti és technológiai betáplálások, valamint dugaszoló 
aljzatos hálózat. Az egyes áramkörök túlterhelés és zárlatvédelmére főként kismegszakítókat kell 
használni. Dugaszolóaljzat és világítási áramkörök előtt FI relé beépítése kötelező. Ez történhet 
csoportosan, vagy FI relével összeépített kismegszakítókat kell alkalmazni, amelyek 30-300 mA-es 
hibaáramnál lekapcsolnak. Az épületben kialakításra került állandó üzemű hálózat illetve nappali 
üzemű hálózat. A nappali üzemű fogyasztókat a bejáratnál elhelyezett kulcsos kapcsolóval lehet 
áramtalanítani. 

Az épület villamos energia fogyasztás csökkentésére 10kWp-s hálózatra kapcsolt napelemes rendszer 
kerül kialakításra. A napelemek a tetőn kerülnek elhelyezésre. A padlástérben kapnak elhelyezést az 
inverter berendezések és a működéshez szükséges AC és DC elosztók, amelyek I. tip túlfeszültség 
levezetőt is tartalmaznak. A megtermelt energia helyben kerül elfogyasztásra. A napelemes rendszer 
részére a főelosztóban leágazást biztosítunk. A napelem rendszer kiviteli terveit a rendszer 
szállítójának kell elkészíteni és engedélyeztetni az áramszolgáltatónál.  



Az épület fűtését 2db kondenzációs gázkazán biztosítja. A kazánok a pince szinten a gépészeti 
helyiségben kerülnek elhelyezésre. A kazánok részére külön áramvédőkapcsolóval ellátott leágazást 
biztosítunk a pince szinti elosztóban.  

A helyiségek fűtését radiátorok és fan-coil rendszerű berendezések biztosítják. A hőmérséklet 
szabályzása helyi termosztátokról történik. 

Az épület szellőzését, friss levegő ellátását légkezelő berendezés biztosítja, amely padlástérben kap 
elhelyezést. A légkezelő berendezés külön automatika szekrénnyel rendelkezik, betáplálása 
főelosztóból történik.  A konyhában a tűzhelyek fölé elszívó ernyő kerül beépítésre.  

A konyhában gáz üzemű főzőberendezések kerülnek kialakításra. A gázvezeték rendszerbe gáz 
mágnesszelep kerül beépítésre melynek működését reteszelni kell a konyhai szellőzéssel. 

Az épület használati melegvíz ellátását szintén a gázkazánok biztosítják. A HMV állandó 
hőmérsékletét cirkulációs vezetékhálózaton keresztül cirkulációs szivattyúval tartjuk. A cirkulációs 
szivattyú vezérlése kapcsoló órával történik. 

 

2.4. VILÁGÍTÁS 
Az épület az általános világítása ledes lámpatestekkel kerül kialakításra, figyelembe véve a gazdaságos 
üzemeltetést. A lámpák szerelésénél figyelembe kell venni a helység besorolását és ennek megfelelő 
védettségű lámpatestet lehet beépíteni. A technológiai helységekben csak por és páramentes 
lámpatestet lehet felszerelni. Az irodákban számítógépes munkahelyekre alkalmas lámpatestet lehet 
felszerelni. A zuhanyzóban a világítási áramkörök részére áramvédő kapcsoló beépítése kötelező. A 
ledes lámpatestek tápegységeinek elhelyezéséről gondoskodni kell. A világítás tervezésénél a 
vonatkozó szabványok előírásait kell figyelembe venni. (MSZ 12464 és 3/202.SzCsM-EüMsz. rendelet.) 

Megvilágítási szintek: irodák  500 lux 
   konyha  500 lux 
   étkező  300 lux 
   WC, mosdó 200 lux 
   közlekedő 150-200 lux 
   raktár  150 lux 
 
Az általános világításon felül tartalékvilágítást tervezünk, amelyek a következők: 
- biztonsági világítás 
- irányfény világítás 
A tartalékvilágítási LED-es lámpatestek beépített biztonsági világító egységgel szereltek. Biztonsági 
világítás a menekülő útvonalakon illetve a technológiai terekben kerül elhelyezésre. Az irányfény 
világítás lámpatestei LED-el szereltek, készenléti üzeműek. A lámpatestek a menekülési út irányát 
mutató zöld piktogrammal és sorszámmal vannak ellátva. Elhelyezésük úgy történik, hogy a kiürítési 
útvonalat egyértelműen jelezze, és ezen az útvonalon legalább egy irányfény mindig látható legyen.   
 

2.5. SZERELÉSI ELŐÍRÁSOK 
 
A helységek jellegének megfelelő védettségű és megjelenésű szerelvényeket, lámpatesteket kell 
kiválasztani, melyeket az Építtetővel egyeztetni kell. Az épületben süllyesztett szerelést kell kialakítani 
a vasbeton födémben, az aljzatréteg alatti hőszigetelésben, valamint tégla falakban NYM-J, NYY-J, 
H07V-k, H07V-u típusú vezetékekkel, illetve kábelekkel. A tűzbiztonsággal kapcsolatos berendezések 
betápláló, vezérlő kábelei E90 hőállósági fokozatúak. A hőálló kábeleket a teljes nyomvonalon funkció 
megtartó tartószerkezetre kell szerelni. 



 Az aljzatba, v.b. szerkezetbe kerülő védőcsövezés lépésálló védőcső (min. 750N/5cm) legyen. A gyenge 
és erősáramú vezetékezések szerelése legyen egymástól min. 20 mm távolságra elválasztva. A 
védőcsövekben az esetlegesen utólag előforduló bővítések céljára 25% tartalékot kell hagyni. Az 
oldalfalakban a védőcsöveket csak függőlegesen, illetve vízszintesen szabad vezetni. Aljzat alatt és a 
födémben a legrövidebb úton „célirányosan” is haladhatnak a védőcsövek, illetve a kábelek.  
Az elektromos szerelési munkák keretén belül kialakított rögzítéseknél kizárólag korrózióálló 
csavaranyag kerülhet (műanyag- vagy nemesacél dübel) felhasználásra. A sodrott ereket szigetelt 
érhüvellyel kell ellátni. A kábeleket tartós felirattal kell ellátni. Kültéren csak UV álló anyagok és 
termékek alkalmazhatóak. Az elosztó berendezéseknél mind az ajtó felületén található 
magyarázószövegeket, mind a leágazásokhoz tartozó áramköri számozásokat tartós felirati táblákkal 
kell kialakítani. A kábeleket tartós felirattal kell ellátni. A kábel- és vezetékrendszereket 15 m-enként 
feliratozni kell. Amennyiben a különböző áramkörök egy és ugyanazon eszközbe kerülnek bekötésre, 
abban az esetben mindkét kábelbevezetést jól láthatóan meg kell jelölni. A szerelvényeket csak 
csavaros rögzítéssel szabad rögzíteni. 
A fürdőszobák 1-es sávjában csak olyan készülék szerelhető fel, melynek abban a sávban való 
telepítését a gyártó engedélyezte, továbbá legalább IPX4 védettségű. 
Az épület tartószerkezeteit, továbbá a hőszigetelést gyengíteni tilos, kérdéses esetben a statikus illetve 
az építésztervező hozzájárulását meg kell szerezni. A vasbeton szerkezetekbe kerülő védőcsövezés, 
valamint a horonyvésések, faláttörések megkezdése előtt helyszíni statikus tervezői jóváhagyás 
szükséges! A szerelvények, kiállások stb. végleges pozícióit az Építtetővel/lakás tulajdonosokkal a 
helyszínen egyeztetni kell! 
Csak szabványos, megfelelőségi nyilatkozattal ellátott villamos anyagok, készülékek, berendezések 
használhatók fel. A kábel- és vezeték bevezetők a védettségi fokozatnak megfelelően legyenek 
kialakítva.  
Az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2012 szabvány szerinti típus vizsgált berendezés alkalmazásával és a 
konstruktőr szerelési előírásainak maradéktalan betartásával a kivitelező csak a Darabvizsgálati 
Ellenőrzések elvégzéséért felelős, amelyet darabvizsgálati jegyzőkönyvvel, és berendezésgyártói 
nyilatkozattal igazol. Amennyiben a kivitelezés során konstruktőr engedélye nélküli kiváltás, vagy 
helyettesítés történik (tehát a kivitelező a kivitelezés során eltér a konstruktőr Termékgyártó által típus 
vizsgált konfigurációtól, vagy szerelési utasítástól), akkor a kivitelező köteles elvégezni/elvégeztetni 
teljes körűen mind a Konstrukció Ellenőrzéseket, mind a Darabvizsgálati Ellenőrzéseket. Az 
ellenőrzések elvégzését a kivitelezőnek tanúsítvánnyal és vizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazolnia! Az 
elosztók összeállítási rajzai tájékoztató jellegűek. 
A vezeték anyaga mindenhol réz. 
A vezetékek mérete: 
világítási áramköröknél:   1,5mm2 
dugaszoló aljzat áramköröknél:  2,5mm2 
A vezetékek szerelési módjához illeszkedően a szerelvények süllyesztett kivitelűek. 
Szerelési magasságok: 
- kapcsolók:     1,3m 
- dugaszoló aljzatok 
szobákban, közlekedőkben:  0,3m 
konyhában, fürdőszobákban:   1,2m, illetve 1,5m 
A csoportosan elhelyezett szerelvények közös keretbe kerülnek. 
A csoportosan elhelyezkedő kapcsolókat egymás fölé kell szerelni. Csak II.s.+f. kivitelű dugaszoló 
aljzatok használhatók! 
 
 
 



 
 

3. GYENGEÁRAMÚ BERENDEZÉSEK 
 

3.1. TELEFON 
A rack szekrény az irodában kap elhelyezést. A szekrényben kerülnek a szolgáltatói aktív és passzív 
hálózati eszközök. A szekrénytől sugaras vezetékrendszert kell kiépíteni a csatlakozásokig. RJ45 típusú 
csatlakozási pont került kialakításra építtetővel egyeztetett helyiségekben. A kábelezés CAT.6 
vezetékekkel készül, mely lehetővé teszi a strukturált kábelhálózat végpontjain mind a telefon és a 
számítógép, mind pedig az építtető által igényelt egyéb csatlakozások kialakítását. Tehát amennyiben 
az adott helyen nem igény a vezetékes telefon, úgy a végpont tetszőleges más, Ethernet hálózatot 
igénylő eszköz számára felhasználható.  
 

3.2. VAGYONVÉDELEM 
Az épületbe vagyonvédelmi rendszert tervezünk, amely nyitásérzékelőkből, beltéri 
mozgásérzékelőkből áll. A nyitás érzékelőket sugarasan a riasztó központba kell bekötni. A riasztó 
központ az irodában kerül elhelyezésre. Ide kerül az építetőt által választott felügyeleti szerv gsm 
modemje is. 
 

4. ÉRINTÉSVÉDELEM, TÚLFSZVÉDELEM, VILLÁMVÉDELEM 
Az érintésvédelem módja a főelosztótól TN-S rendszer. A nullázás fedővédelmeként áramvédő 
kapcsolást alkalmazunk, mely egyedi, ill. csoportosan védi az áramköröket. Az áramvédő kapcsolók 
kizárólag 30 mA-es érzékenységűek. 
 
Az EPH sínhez csatlakoztatni kell a zuhany és kád berendezéseket. A bekötővezetékek 6 mm2-es Mkh 
vezetékek legyenek. Ezen kívül be kell kötni a nagy kiterjedésű épületgépészeti csővezetékek hálózatát 
/víz, fűtés, szellőzés, technológia, stb./, fém épületszerkezeteket /portálok, bejáratok, stb./, kialakítva 
az EPH rendszert. Az EPH gerinc vezeték a kábeltálcán halad, amely keresztmetszete 16mm2 legyen. A 
bekötésekre kábeltálcára szerelt Eph leágazó szerelvét kell alkalmazni pl. OBO. A szerelés átadásához 
független szakember által készített érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv készítése szükséges. 
 
A vezetékes hálózatokon érkező túlfeszültségek és a közeli villámcsapások káros hatásainak 
csökkentésére belső, háromfokozatú EMC védelmet tervezünk. A mérőszekrénynél van az első I+II 
osztályú villámáram és túlfeszültség levezető. Az épületben lévő elosztókba II osztályú védelmet 
tervezünk. A III osztályú védelmet (finom védelmet) a dugaszolóaljzatokban közvetlen kell elhelyezni.  
 
Az épületre villámcsapások ellenei védelemre 54/2014. (XII.5.) BM Rendelet szerinti, villámvédelmi 
rendszer kiviteli tervet kell készíteni. 
 

5. VONATKOZÓ SZABVÁNYOK ÉS ELŐÍRÁSOK 
A tervezés során figyelembe vett és a kivitelezés során betartandó legfontosabb szabványok: 
MSZ 1585:2009   Villamos berendezések üzemeltetése  
KLÉSZ    Kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzata 
3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 

minimális szintjéről  
MSZ HD 60364-1:2009        Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, általános 

jellemzők elemzése, fogalommeghatározások 



MSZ 2364-100:2004             Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 1. rész: Alkalmazási 
terület, tárgy és alapelvek 

MSZ 2364-200:2002            Épületek villamos berendezéseinek létesítése 
MSZ 2364-300:1995            Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú 

villamosberendezések létesítése. Általános jellemzők elemzése 
MSZ HD 60364-4-41:2007  Biztonság. Áramütés elleni védelem 
MSZ 2364-420:1994            A villamos berendezés hőhatása elleni védelem 
MSZ 2364-430:2004            Túláramvédelem 
MSZ 2364-442:1998             A kisfeszültségű villamos berendezések védelme a nagyfeszültségű 

rendszerek földzárlata esetén 
MSZ HD 60364-4-443:2007  Légköri vagy kapcsolási túlfeszültségek elleni védelem 
MSZ 2364-450:1994            Feszültségcsökkenés-védelem 
MSZ 2364-460:2002            Leválasztás és kapcsolás 
MSZ 2364-473:1994            Túláramvédelem alkalmazása 
MSZ 2364-482:1998            Védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével. 

Tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén 
MSZ HD 60364-5-51:2007  A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások 
MSZ 2364-520:1997            Kábel- és vezetékrendszerek 
MSZ 2364-523:2002             A villamos szerkezetek kiválasztása és  szerelése. A kábel- és 

vezetékrendszerek megengedett áramai 
MSZ HD 60364-5-534:2009  Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. Túlfeszültség-védelmi eszközök 
MSZ HD 60364-5-54:2007V  Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések, 

védővezetők és védő összekötő-vezetők 
MSZ HD 60364-5-559:2006  A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb  szerkezetek. 

Lámpatestek és világítási berendezések 
MSZ HD 60364-6:2007       Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész Ellenőrzés (IEC 60364-

6:2006, módosítva) 
MSZ HD 60364-7-701:2007  Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal 
 
KLÉSZ Kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzata 
ME 04-115:1982 Egyenpotenciálra hozás hálózatának kialakítása 
1993 évi XCIII. sz.  törvény a munkavédelemről 
1996 évi XXXI. sz.  törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről, és a 

tűzoltóságról 
54/2014.(XII.5.) BM.  Rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 
A fent felsorolt szabványokat és előírásokat a tervezés során figyelembe vettünk, és azokat a kivitelezés 
során maradéktalanul be kell tartani! 
 

6. MUNKAVÉDELEM 
Be kell tartani a hatályos szabványokat, törvényeket, rendeleteket: 
 
1993. évi XCIII. törvény  a munkavédelemről 
1997. évi CII. törvény  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. Módosítása 
1999. évi CXXII. törvény  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. Módosítása 
2001. évi LXXVIII. törvény  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. Módosítása 
5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelmi tv. végrehajtásáról és szakértésről 
20/1997. (XII.19.) MüM rendelet A 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet módosítása a munkavédelmi 

tv. végrehajtásáról és szakértésről 
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM  együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 

minimális szintjéről 
MSZ 14399:1980 Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások 

munkavédelmi követelményei 



4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről  

Méréssel kell meggyőződni arról, hogy a berendezésben nincs vonali- vagy testzárlat, szigetelési 
ellenállása megfelelő-e.  Az üzem behelyezés előtt valamennyi elmenő áramkört le kell választani.   
Az első feszültség alá helyezést csak az üzem behelyező munkacsoport vezetője, vagy az általa erre 
kijelölt szakember végeztetheti. 
Az elmenő áramkörök egyenkénti feszültség alá helyezésénél a tennivalók rendre a következők: 
a/   ellenőrizni, hogy az adott áramkörön nem dolgoznak 
b/  ellenőrizni, hogy a feszültség alá kerülő berendezések elzárása, burkolása megtörtént     
c/   méréssel ellenőrizni, hogy az áramkörön nincs test-, illetve vonali zárlat, szigetelési ellenállása 
megfelelő  
d/  munkavédelmi, illetve figyelmeztető táblák elhelyezése 
e/   olvadóbetét, illetve védelembeállítás értékének ellenőrzése. 
Feszültség alatt a berendezésen - olvadóbetét cserén kívül  dolgozni nem szabad.  
A bekapcsolással kapcsolatos teendőket az MSZ 1585:2001 üzemi szabályzat és a mindenkori 
munkavédelmi, baleset elhárítási rendelkezések szabályozzák.   
Az üzembe helyezést megelőzően meg kell győződni arról, hogy a földelés, valamint az EPH 
/egyenpotenciál hálózat/  és a betáplálási pont nullavezetője előírásszerűen közösítve lett-e. 
Az üzemvitelre vonatkozó műszaki és biztonsági előírások szigorú betartásáról gondoskodni kell. 
 

7. KÖRNYEZETVÉDELEM 
A tevékenység során keletkező hulladékot össze kell gyűjteni és csoportosan el kell távolítani. 
Környezetvédelmi szempontból elsődleges a földvédelem, tájvédelem ill. természetvédelem. A föld 
védelmének általános szabálya az, hogy azt hulladékkal, vegyi-vagy egyéb anyaggal szennyezni tilos! 
Amennyiben a tárgyi munka kivitelezése során környezetvédelemmel kapcsolatos problémák, ill. 
rendellenességek merülnek fel a kivitelezőnek azokat az illetékesek felé haladéktalanul jelenteni, kell. 
 

8. TŰZVÉDELEM 
A villamos tervet a 54/2014. (XII.5.) BM Rendelet (OTSZ) – ben előírtak alapján készítettük. Az épület 
tűzvédelmi leválasztása a főelosztóba épített távműködtethető megszakítón keresztül történik. A 
távműködtető nyomógomb a főbejárat mellett kerül kialakításra. 
A napelemes rendszer DC oldali leválasztás távműködtető nyomógombja szintén a főbejáratnál a 
normál hálózat leválasztó nyomógombja mellett kell elhelyezni. 
A tűzjelzés telefonon történik. 
Jogszabályokban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával 
rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységre, a tűzvédelmi szabályokra és előírásokra kioktatott 
személy végezhet a helyi tűzvédelmi előírások betartásával. A tevékenység befejezése után a 
munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden 
olyan körülményt megszüntetni, ami tűzet okozhat. A helyszínen olyan tűzvédelmi felszereléseket 
kell tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz eloltható. 
 
Budapest, 2017. október 24.  
 
 
 

……..…..………….……….…………  
 Kánai Gábor 
villamos tervező 
 V-T 13-14329 
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7.)  AKADÁLYMENTESÍTÉS MŰLEÍRÁS 

Szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, családsegítő iroda  – Engedélyezési terv    H-2648 Patak, Kossuth út 4., Hrsz.: 434/1 
 
Az épület körüli környezet kialakítása 

 
Parkoló 
 
Az épület főbejárata mellett, gyalogos útvonalon mérten 50 m távolságon belül akadálymentes 
használatra alkalmas parkoló állások kialakítása történik. Az OTÉK 42. § (3) bekezdés értelmében 
minden megkezdett 50 db parkolóhelyből egyet akadálymentesen kell kialakítani, jelen esetben 1 db 
ilyen parkoló létesül. Előírt mérete – mivel jelenleg a közlekedési útvonalra merőleges parkolás 
tervezett - 3,60x5,50 m, a 3,60 m-ből 1,20 m a kiszállási zóna, mely jól láthatóan ferde fehér 
csíkozással felfestésre kerül. A parkolóhely jelölése a burkolatra felfestett, a parkoló zóna úttest felőli 
egyik sarkában elhelyezett ISA logóval - kerekesszékes ábra - és szabványos tábla elhelyezésével 
történik. A tábla a parkolóval szemközt fej felett, min. 2,20 m szabad belmagassággal vagy 
forgalomtól elzárt területre szemmagasságban kerül felszerelésre. A parkoló szilárd, hézagmentes, 
vízszintes burkolattal tervezett. A parkoló szintje és a bejárathoz vezető akadálymentes gyalogos 
útvonal között szintkülönbség nincs.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bejárat irányának, helyének jelölése 
 
Az épület akadálymentes főbejáratához vezető útvonala a parkolótól jól láthatóan táblával jelzett. A 
táblán a bejárat felé mutató nyíl és kerekesszékes szimbólum jelenik meg. Az ábraméretet az 
észlelési távolság függvényében választjuk meg. 

 
Bejárathoz vezető útvonal 
 
Az épület főbejárata akadálymentes használatra tervezett, gyalogos útvonalon közterületről és az 
akadálymentes parkolótól szintben elérhető. A járda 1,50 m széles, szilárd, hézagmentes burkolatú, 5 
mm-t meghaladó kiálló akadályok (pl. aknafedlap, stb.) a terv szerint nincsenek, utcabútorok vagy 
egyéb térbeli akadályok a gyalogos útvonal szabad szélességét nem csökkentik. Amennyiben 
utcabútorok (padok, szemetesek, stb.) utólag elhelyezésre kerülnek, úgy azokat szigetszerűen 
érdemes kialakítani, annak érdekében, hogy az 1,50 m szabad szélességet ne csökkentsék. A járda 
helyenként zöldfelülettel határolt, mely lábbal is tapintható, jól érzékelhető felületi különbséget 
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eredményez, másutt a terepszint megemelésével támfalszerű szegélyek képződnek, mely szintén 
vezető jelleggel bír, így a látássérültek iránytartását, tájékozódását segíti. Továbbá a járda 
térburkolata sötét színű, az alapszíntől kontrasztosan eltérő szegélyezéssel bír, ez szintén segíti a 
gyengénlátókat a tájékozódásban.  

 
Megközelítés 

 
Főbejárat 
 
Az épület főbejárata akadálymentes használatra alkalmas módon kerül kialakításra. A bejárati 
egyszárnyú nyíló ajtó, küszöb nélkül vagy legfeljebb 2 cm-es küszöbbel, mely lehetőség szerint 
legömbölyített kialakítású, az előírás szerinti 90 cm szabad szélesség biztosított. A bejárati ajtó 
nagyobb egybefüggő üvegfelülettel tervezett, mely 1,50 m magasságban a gyengénlátók részére is 
jól látható, kontrasztos színű jelzéssel kiegészül. A bejárati ajtó tokszerkezetének szürke színe a 
világos színű homlokzati struktúrához képest kontrasztos színezéssel bír. A bejárat előtt a terv szerint 
lábtörlőrács elhelyezése nem tervezett, az előtérben esetlegesen elhelyezésre kerülő lábtörlő 
szőnyeg rövid szálhosszúságú, tömör szálszerkezetű legyen, melyet a padlóburkolatba süllyesztve 
kell kialakítani vagy a szőnyeg széleket leszorító sínnel rögzíteni, a botlásveszély elkerülése végett. 

 
Belső közlekedés  
 
Beltéri ajtók 
 
A közszolgáltatással érintett helyiségek beltéri ajtóinak névleges mérete úgy került meghatározásra, 
hogy azokkal az előírt szabad nyílásméret biztosítható legyen. Az OTÉK 62.§. 5. bek. értelmében az 
akadálymentes közlekedésre is alkalmas szabad nyílás mérete 90/195 cm. Az ajtók szabad 
szélességi méretén a 90°-ban kitárt ajtószárny belső síkja és a szemközti tok belső síkja közötti 
szabad szélességet értjük. Kétszárnyú ajtók esetében az egyik ajtószárny nyitásával kell az említett 
szabad szélességet biztosítani. A tervlapon megadott 100/210 cm névleges méretű egyszárnyú ajtók 
esetében a 90 cm szabad szélességi méret ajtótípustól függően biztosítható, a pontos típus 
meghatározás a kiviteli tervdokumentáció részeként ajtókonszignációs tervlapokon történik. Az 
összes beltéri ajtó küszöbmentes kialakítással bír. A beltéri ajtók minden esetben úgy kerültek 
elhelyezésre a falban, hogy a megközelítéshez szükséges helyigény biztosított legyen. Ez az ajtó 
zárszerkezete melletti oldalon nyitásirányban 55 cm, ellentétes irányban 30 cm széles szabad sávot 
jelent. A megközelítéséhez szükséges 1,50x1,50 m szabad terület az ajtók mindkét oldalán 
rendelkezésre áll. A kilincsek 90-110 cm közötti magasságban kerülnek felszerelésre, a beltéri ajtók 
színe a környező falfelület színéhez képest kontrasztosan eltér. 
 
Burkolatok, falburkolatok 
 
A közlekedő és étkező padlóburkolata matt, csúszás- és tükröződésmentes lap burkolat, a szociális 
irodában laminált parketta fektetése tervezett, mely kerekesszékkel is könnyedén járható. A 
közlekedőterek burkolatában a tervezett lapburkolat típusának megfelelő, de felületi érdességében és 
színében is eltérő elemeinek alkalmazásával burkolati vezetősáv elhelyezése történik. A burkolati 
vezetősávok és figyelmeztető jelzések kivitelezése csak burkolatosztási kiviteli terv alapján történhet, 
a tervezett anyagok minőségének, típusának pontos megnevezésével, fektetési rajzzal. Amennyiben 
a közlekedőterekben a padlósíktól 30 cm-nél magasabban belógó, a faltól 10 cm-nél jobban kiálló 
akadályok kerülnének elhelyezésre, úgy azokat a látássérültek számára is érzékelhetővé kell tenni. A 
közlekedők padló- és falburkolatának színe egymástól jól láthatóan eltérő legyen, ennek pontos 
meghatározása a kiviteli tervdokumentáció része. 
 
Belső helyiségek  

 
A nemektől független akadálymentes illemhelyek 
 
Az illemhely szükséges alaprajzi méreteit a berendezési tárgyak mérete és azok megközelítési illetve 
használati helyigényei határozzák meg. A nemektől független földszinti akadálymentes illemhelyen 
lábon álló, monoblokkos rendszerű speciális WC berendezés tervezett, faltól mérten 45 cm 
tengelytávval és 46-50 cm közötti ülésmagassággal. A berendezés szükséges hossza, azaz elülső 
élének hátfaltól mért kiállása 70 cm. A szemből történő átüléshez a WC elülső síkja előtt legalább 130 
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cm hosszú, az oldalirányból történő megközelítéshez a WC mellett legalább 90 cm széles hely 
biztosított, mely szabad területbe a mosdó sem nyúlik bele. A WC mellett a fal felőli oldalon fix, a 
szabad oldalon felhajtható, felhajtott állapotban is rögzíthető kapaszkodó kerül elhelyezésre a 
padlósíktól mérten 75 cm magasságban, hosszát úgy választjuk meg, hogy a WC elülső éle elé érjen. 
A felhajtható kapaszkodó tengelye a WC tengelyéhez képest 32 cm-re helyezendő el. A mosdó 
konkáv peremkialakítású, faltól mért kiállása legalább 55 cm, szerelési magassága 86 cm, a mosdó 
alatt legalább 70 cm magas lábszabad terület biztosítandó, előtte a használathoz szükséges 
helyigény 90x120 cm. A mosdóhoz forrázás gátlóval ellátott egykaros keverő csaptelep kerül 
beépítése, szifonkialakítása falba rejtett vagy külső védelemmel ellátott az égési sérülések elkerülés 
végett. A mosdó az ülő és álló ember méreteihez igazított méretben, de hagyományos síktükör 
elhelyezése tervezett, melynek alsó síkja 90 cm, felső síkja legalább 200 cm magasan helyezkedik el. 
Az ajtólapon kívül az akadálymentesség nemzetközi jele, belül vízszintes és ferde szárral is 
rendelkező belső oldali behúzókar felszerelendő. A helyiségben baleset vagy segítségkérés esetére 
nyugtázható segélyhívó rendszer kerül kiépítésre, melyet padlón fekve és ülő helyzetből is elérhetővé 
kell tenni. Ennek többféle megoldás lehetséges. Elhelyezhető két nyomógomb, egyik a padlószinttől 
mérten 0,30 m, a másik 0,90 m magasságban, vagy csak ez utóbbi padlóig vezetett  vörös színű 
húzózsinórral kiegészítve, de elhelyezhetőn egy cca. 30 cm magasságban elhelyezett 
nyomógombhoz szerelt és az illemhely falán szemes csavarokkal körbevezetett vörös színű 
jelzőzsinór, ami a földön fekve bárhonnan elérhető és megrántásával vészjelzés adható. A segélyhívó 
rendszer nyugtázható kivitelben készül és „nővérhívó rendszer” szerűen olyan helyiségbe lesz 
bekötve, ahol állandó személyzet tartózkodik (Ezen helyiség kiválasztása az üzemeltetővel közösen a 
kiviteli tervfázisban történik.). A világítási kapcsolók szintén elérhető magasságban 0,90-1,10 m 
között lesznek felszerelve. A falon a padlóvonaltól mérten 0,90-1,10 m között min. 20 cm széles, az 
alapszíntől jól elkülönülő színű burkolati sáv készül.Az illemhelyen minden olyan egyéb kiegészítő 
felszerelése megtörténik, ami egy átlagos illemhelyen is megtalálható (szenzoros kézszárító, 
papírtörlő, WC-papír tartó, szappantartó, ruhatartó fogas max. 120 cm-en, WC-kefe, szemétkosár, 
stb.) az elérési magasság – 90-110 cm között – figyelembevételével. A WC-papír tartót a 
kapaszkodóra szerelve vagy a WC melletti oldalfalon elérhető magasságban célszerű elhelyezni. 
Kapaszkodók és színének megválasztásakor a környező falszíntől eltérő, kontrasztos színhasználat 
javasolt, de ugyanez igaz a szaniterek színére is, mely kontrasztos színezés megoldható úgy is, hogy 
fehér szaniterek és kiegészítők mellé színes fal- és padlóburkolat készül. 

 
Étkező, valamint családsegítő és gyerekjóléti iroda. 
 
A földszinten akadálymentesen megközelíthető és használható, kisebb méretű iroda és étkező 
létesül. Az ajtó 100/210 cm névleges méretű, mellyel az előírt 90 cm szabad szélesség ajtótípustól 
függően biztosított. (Pontos meghatározása a kiviteli tervdokumentáció része.) A helyiségen belül a 
bútorozás úgy történik, hogy az ajtó zárszerkezete felől annak megközelítéséhez és használatához 
előírt 55 cm széles terület szabadon maradjon.  Az ajtó előtt a manőverezéshez szükséges szabad 
terület rendelkezésre áll. 
 
Információs táblák, kezelőszervek  

 
Az épületen belül történő könnyebb tájékozódás érdekében legalább az alábbi információs táblák 
elhelyezése történik. A parkolót, az akadálymentes bejárathoz vezető útvonalat, az akadálymentes 
bejáratokat táblával jelezni kell. Az előcsarnokban az épület egyszerűsített alaprajzát bemutató, 
dombornyomott kialakítással készülő térkép elhelyezése célszerű, melyen a helyiségek nevei és a 
menekülési útvonalak fel vannak tüntetve dombornyomott feliratozással is. Az épületen belül jól 
láthatóan, szemmagasságban legyen kitáblázva merre található az akadálymentes illemhely, a kijárat, 
tűzriasztás esetén a menekülési útvonal iránya. A helyiségek nevét, szobaszámot táblákon kell 
feltüntetni dombornyomott feliratozással is, a dombornyomott feliratos táblákat az ajtó kilincs felőli 
oldalán, 1,30-1,60 m magasság között javasolt elhelyezni. A feliratozásnál alkalmazott betűméreteket 
az észlelési távolság függvényében kell megválasztani, a helyiségek neve és egyéb feliratozás a 
háttérhez képest kontrasztos színnel készüljön. A javasolt betű és ábraméretek az alábbi táblázat 
szerint kerültek meghatározásra. (Általánosságban: Betűméret [cm] = 1,5 x észlelési távolság [m]) A 
szálló vendégei számára készülő szállodai szobakulcsokon lévő számokat Braille-feliratozással is ki 
kell egészíteni. Az épületen belül ügyelni kell az irányjelző és tájékoztató táblák megfelelő 
megvilágítottságára, az alkalmazott betűtípus egységesen nyomtatott nagybetűs Helvetica, a feliratok 
kontrasztosak, sötét alapon világos színnel készülnek. Az épületen belül elhelyezett mindenki 
számára elérhetően tervezett kapcsolók, kezelőpanelek (kilincsek, kapcsolók, vészjelzők stb.) 
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járóvonaltól mért akadálymentes elérési magassága 0,90-1,10 m között legyen, színűk kontrasztos, a 
háttértől jól elkülönülő.  
 
Patak, 2017. November 08. 
 
Mák Zoltán, okl. építészmérnök                                                             
É 12-0153 
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8.)  KERTÉPÍTÉSZET ÉS ÚTCSATLAKOZÁS MŰLEÍRÁS 

Szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, családsegítő iroda  – Engedélyezési terv    H-2648 Patak, Kossuth út 4., Hrsz.: 434/1 
 
Közútcsatlakozás 
 
A közútkapcsolatot az önkormányzati kezelésű útra közvetlenül csatlakozó 2 db 4,0 m széles 
meglévő behajtó helyezkedik el, melyek közötti szakasz szintén lefedésre került a meglévővel azonos 
kialakítással. Ehhez külön szükséges az illetékes kezelőjének hozzájárulásának beszerzése. A telek 
bejáratánál a gépjárművek kikanyarodása miatt kis sugarú lekerekítő ívvel került kialakításra a 
csatlakozás. Az útcsatlakozás alatt 40 cm átmérőjű előregyártott vasbeton áteresz került kiépítésre. A 
burkolatot az aszfalt útburkolattól beton süllyesztett szegély választja el. A felszíni vizek elvezetése a 
burkolt felületekről keresztirányú dőléssel a zöldfelületekre történik a közútcsatlakozás mentén, a 
közútra nem vezetjük rá a csapadékok. A földmunka építésénél a munkaterület ideiglenes 
víztelenítését folyamatosan biztosítani kell. Az altalajt 85 %-os tömörségűre kell tömöríteni. A 
pályaszerkezet alatti talajt - 90 %-ra kell tömöríteni. Az ágyazati védőréteget, illetve a zúzottkő alapot 
95 %-ra kell tömöríteni. Az behajtó építése során, amennyiben sérül a meglévő közút kialakítása, úgy 
a közterületi burkolat helyreállítandó. 
 
Kertrendezés, Burkolatok 
 
Fa illetve értékes növényzet nem található a területen, ami megóvandó a kivitelezés folyamán. Az 
ingatlan felszíne nagy része fűvel borított. A talaj felső része humuszos, későbbiekben növényzet 
telepítésére alkalmas. A kert be nem épített része aktív zöldfelületként alakítandó ki, gyepfelülettel, 
cserje és fatelepítéssel. Növényzet telepítése folyamán előnyben részesítendők a helyi klimatikus 
viszonyoknak megfelelő, az eredeti növényállományhoz közel álló fajok.  A növényzet telepítése 
során minden lehetőséget megragadtunk, hogy biológiailag aktív, értékes növényfelületeket hozzak 
létre. A kert öntözése manuális öntözőhálózatról történik. A tereprendezés során kis lejtésű, majdnem 
sík területek alakulnak ki, melyek csatlakoznak az eredeti terephez, illetve a gyülekező vizeket 
folyókákkal vezetjük ki. A tereprendezés során el kell érni, hogy a víz ne folyjék az épületekre, a 
közlekedési felületeken ne keletkezzenek tócsák, s hogy a felesleges vízmennyiség a zöldfelületeket 
táplálja. A tervezett burkolatok egyrészt a telken belüli parkolást, az épület elérhetőségét és 
megközelítését szolgálják, másrészt a lakóépülethez kapcsolódó pihenő funkció felületeit biztosítja. 
 
Javasolt növények 
 
Fraxinus ornus – gömbkőris, Pinus nigra - fekete fenyő, Sorbus sp – berkenye, Catalpa bignonoides – 
szivarfa. Tervünkben javaslunk tű és pikkelylevelű örökzöldek telepítését is, melyek oszlopos fajtáit 
szoliterként, illetve kisebb csoportokban, egyéb lombos cserjékkel együtt javaslunk kiültetni. Taxus 
baccata – tiszafa, Chamaecyparis lawsoniana - oregoni hamisciprus fajták, Juniperus sp. - boróka 
fajták, Picea omorica - szerb luc. A lombos cserjéket főként szoliterként, illetve laza csoportban 
javasoljuk telepíteni, ezen kívül térhatároló funkciót is betölthetnek. Javasolt cserjefajok: Berberis sp - 
borbolya fajták, Cornus sp. - díszsom fajták, Cotoneaster sp. – madárbirsek,Deutzia sp – 
gyöngyvirágcserje, Forsythia intermedia – aranyvessző, Hypericum – orbáncfű, Kerria japonica – 
boglárkacserje, Kolkwitzia amabilis – viráglonc. 
 
Patak, 2017. November 08. 
 
Mák Zoltán, okl. építészmérnök                                                             
É 12-0153 
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9.)  RÉTEGRENDEK  

Szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, családsegítő iroda  – Engedélyezési terv    H-2648 Patak, Kossuth út 4., Hrsz.: 434/1 

 
M… 

 
Meglévő határoló szerkezetek 

     

M 01  MEGLÉVŐ PINCE PADLÓ 
M 02  MEGLÉVŐ PINCE FÖDÉM     
M 03  MEGLÉVŐ FÖLDSZINTI PADLÓ     
M 04  MEGLÉVŐ PADLÁS FŐDÉM     
M 05  MEGLÉVŐ PINCE FŐFAL     
M 06  MEGLÉVŐ KÜLSŐ FŐFAL     
M 07  MEGLÉVŐ BELSŐ FŐFAL     
M 08  MEGLÉVŐ BELSŐ VÁLASZFAL     
M 09  MEGLÉVŐ KOSZORÚ     
M 10  MEGLÉVŐ TETŐ     

     
T…  Tervezett határoló szerkezetek 

     
01… 

 
Vízszintes határoló szerkezetek 

     
01.01 

 
TALAJON FEKVŐ PADLÓSZERKEZET / FÖLSZINT 

01.02 
 

TALAJON FEKVŐ PADLÓSZERKEZET / PINCE     

01.03  PINEC FELETTI FÖDÉMSZERKEZET     

01.04 
 

FÖLDSZINT FELETTI FÖDÉMSZERKEZET     

01.05 
 

TALAJON FEKVŐ PADLÓSZERKEZET /  TERASZ     

01.06 
 

TALAJON FEKVŐ PADLÓSZERKEZET /  JÁRDA     

01.07 
 

TALAJON FEKVŐ PADLÓSZERKEZET /  BEHAJTÓ     

01.08 
 

TALAJON FEKVŐ PADLÓSZERKEZET /  KULÉ SZEGÉLY     

     
02…  Függőleges határoló szerkezetek 

     
02.01 

 
FALAZOTT FELMENŐ FAL / VAKOLT 

02.02 
 

LÁBAZATI SZERKEZET /  VAKOLT 

02.03 
 

KOSZORÚ SZERKEZET / VAKOLT 

02.04  FALAZOTT FELMENŐ FAL / BELSŐ FŐFAL 

02.05 
 

FALAZOTT FELMENŐ FAL / BELSŐ VÁLASZFAL 

02.06 
 

FALAZOTT FELMENŐ FAL / PINCEFAL - TSZ. ALATT 

02.07 
 

FALAZOTT FELMENŐ FAL / PINCEFAL - TSZ. FELETT 

     
03…  Tetőszerkezetek 

     
03.01 

 
HŐSZIGETELETLEN TETŐSZERKEZET 
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M… 
 

Meglévő határoló szerkezetek 
     

M 01  MEGLÉVŐ PINCE PADLÓ 
     

  -  termett talaj 
     

M 02  MEGLÉVŐ PINCE FÖDÉM 
     

  19,0 cm  E betongerendás, EB 60/19 beton béléstestes födém 
     

M 03  MEGLÉVŐ FÖLDSZINTI PADLÓ 
     

  -  termett talaj 
     

M 04  MEGLÉVŐ PADLÁS FŐDÉM 
     

  19,0 cm  E betongerendás, EB 60/19 beton béléstestes födém 
     

M 05  MEGLÉVŐ PINCE FŐFAL 
     

  -  termett talaj 
  40,0 cm monolit beton pincefal 
     

M 06  MEGLÉVŐ KÜLSŐ FŐFAL 
     

  38,0 cm ikersejt tégla falazat 
     

M 07  MEGLÉVŐ BELSŐ FŐFAL 
     

  38,0 cm ikersejt tégla falazat 
     

M 08  MEGLÉVŐ BELSŐ VÁLASZFAL 
     

  10,0 cm kerámia falazat 
     

M 09  MEGLÉVŐ KOSZORÚ 
     

  38,0 cm ikersejt tégla falazat 
  1,5 cm cserép előtér burkolat 
     

M 10  MEGLÉVŐ TETŐ 
     

  2 rtg Hódfarkú cserépfedés, kettős fedéssel 
  2,4 cm 24 / 48 mm tetőlécezés 
  2,4 cm 24 / 48 mm ellenlécezés 
  1 rtg "lélegző" üvegháló erősítésű alátétfólia 
  15,0 cm 100 / 150 mm fűrészelt fenyő szaruzat 
  

 - padlástér 
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01… 

 
Vízszintes határoló szerkezetek 

     

01.01 
 

TALAJON FEKVŐ PADLÓSZERKEZET / FÖLSZINT 

     
hidegburk.  0,8 cm gres alapú kerámia burkolat  (vizes helyiségben csúszásmentes lapokból) 
  0,5 cm műgyanta bázisú flexibilis ragasztó 
  0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítő réteg 
  6,0 cm monolit aljzatbeton vagy cementestrich, simított felülettel,   

gyűrődésmentesített felülettel (4.2/200/200 mm hegesztettháló vasalással) 
  1 rtg technológiai szigetelés /  PE fólia 
  15 cm AUSTROTHERM AT-N100 lépésálló ps hab hőszigetelés, széleken 0,5 cm  

vastagsággal felvezetve (AT-P lemez) - dilatáció 
  1 rtg 4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés  
  1 rtg felület kellősítés talajnevesség elleni szigetelés alá 
  10,0 cm monolit vasalt szigetelést tartó aljzatbeton, simított felülettel 
  15,0 cm tömörített kavicságyazat (d=5-20 mm, Tr= 90%) 
  15,0 cm tömörített földfeltöltés (Tr= 90%) 
  -  temett talaj 
     
melegburk.  1,2 cm magas kopásállóságú laminált szalagparketta melegburkolat 
  0,3 cm alátét filcréteg 
  0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítő réteg 
  6,0 cm monolit aljzatbeton vagy cementestrich, simított felülettel,   

gyűrődésmentesített felülettel (4.2/200/200 mm hegesztettháló vasalással) 
  1 rtg technológiai szigetelés /  PE fólia 
  15 cm AUSTROTHERM AT-N100 lépésálló ps hab hőszigetelés, széleken 0,5 cm  

vastagsággal felvezetve (AT-P lemez) - dilatáció 
  1 rtg 4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés  
  1 rtg felület kellősítés talajnevesség elleni szigetelés alá 
  10,0 cm monolit vasalt szigetelést tartó aljzatbeton, simított felülettel 
  15,0 cm tömörített kavicságyazat (d=5-20 mm, Tr= 90%) 
  15,0 cm tömörített földfeltöltés (Tr= 90%) 
  -  temett talaj 
     

01.02 
 

TALAJON FEKVŐ PADLÓSZERKEZET / PINCE 

     
  0,8 cm gres alapú fagyálló kerámia burkolat  (csúszásmentes lapokból) 
  0,5 cm műgyanta bázisú fagyálló flexibilis ragasztó 
  0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítő réteg 
  6,0 cm monolit aljzatbeton vagy cementestrich, simított felülettel,   

gyűrődésmentesített felülettel (4.2/200/200 mm hegesztettháló vasalással) 
  1 rtg technológiai szigetelés /  PE fólia 
  5,0 cm AUSTROTHERM AT-N200 lépésálló ps hab hőszigetelés, széleken 0,5 cm  

vastagsággal felvezetve (AT-P lemez) - dilatáció 
  1 rtg 4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés  
  1 rtg felület kellősítés talajnevesség elleni szigetelés alá 
  10,0 cm monolit vasalt szigetelést tartó aljzatbeton, simított felülettel 
  15,0 cm tömörített kavicságyazat (d=5-20 mm, Tr= 90%) 
  15,0 cm tömörített földfeltöltés (Tr= 90%) 
  -  temett talaj 
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01.03 
 

PINEC FELETTI FÖDÉMSZERKEZET 

     
hidegburk.  0,8 cm gres alapú kerámia burkolat  (vizes helyiségben csúszásmentes lapokból) 
  0,5 cm műgyanta bázisú flexibilis ragasztó 
  0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítő réteg 
  6,0 cm monolit aljzatbeton vagy cementestrich, simított felülettel,   

gyűrődésmentesített felülettel (4.2/200/200 mm hegesztettháló vasalással) 
  1 rtg technológiai szigetelés /  PE fólia 
  4 cm AUSTROTHERM AT-N100 lépésálló ps hab hőszigetelés, széleken 0,5 cm vastagsággal 

felvezetve (AT-P lemez) - dilatáció 
  19,0 cm Meglévő E betongerendás, EB 60/19 beton béléstestes födém 
  15,0 cm AUSTROTHERM AT-H 80 EPS hab homlokzati hőszigetelés 
  0,5 cm homlokzati vékonyvakolat, üvegszál háló erősítéssel 
  2-3 rtg glettelés (Q3 min.) 
  2-3 rtg festés, glettelt felületen 

     
01.04 

 
FÖLDSZINT FELETTI FÖDÉMSZERKEZET 

     
  20,0 cm ROCKWOOL Multirock ásványi szálas hőszigetelés 
  1 rtg PE párazáró fólia / technológiai szigetelés 
  19,0 cm Meglévő E betongerendás, EB 60/19 beton béléstestes födém 
  1,0 cm szilikátbázisú, páraáteresztő belső vakolat, üvegszövet háló erősítéssel 
  2-3 rtg glettelés (Q3 min.) 
  2-3 rtg festés, glettelt felületen 
     

01.05 
 

TALAJON FEKVŐ PADLÓSZERKEZET /  TERASZ 
       

  0,8 cm gres alapú fagyálló kerámia burkolat  (csúszásmentes lapokból) 
  0,5 cm műgyanta bázisú fagyálló flexibilis ragasztó 
  0,2 cm kétkomponensű, cementkötésű rugalmas habarcs szigetelés, üvegszövet háló erősítéssel 
  1 rtg tapadóhíd képzés 
  15,0 cm monolit aljzatbeton simított felülettel, lejtéssel (4.2/200/200 mm hegesztettháló vasalással) 
  15,0 cm tömörített kavicságyazat (d=5-20 mm, Tr= 90%) 
  15,0 cm tömörített földfeltöltés (Tr= 90%) 
  -  temett talaj 
     

01.06  TALAJON FEKVŐ PADLÓSZERKEZET /  JÁRDA 
       

  6,0 cm Semmelrock "La Linia" finommosott felületű térbeton burkoló elem 
  4,0 cm finom zúzalék vagy homok ágyazat 
  10,0 cm tömörített kavicságyazat (d=5-20 mm) tr= 90% 
  10,0 cm  tömörített kavicságyazat (d=20-50 mm) tr= 90% 
  1  rtg geotextília elválasztó-, védőréteg 
  -  termett talaj 
     

01.07 
 

TALAJON FEKVŐ PADLÓSZERKEZET /  BEHAJTÓ 
       

  8,0 cm Semmelrock "La Linia" finommosott felületű térbeton burkoló elem 
  4,0 cm finom zúzalék vagy homok ágyazat 
  15,0 cm tömörített kavicságyazat (d=5-20 mm) tr= 90% 
  15,0 cm  tömörített kavicságyazat (d=20-50 mm) tr= 90% 
  1  rtg geotextília elválasztó- és védőréteg 
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  -  termett talaj 
     

01.08 
 

TALAJON FEKVŐ PADLÓSZERKEZET /  KULÉ SZEGÉLY 
       

  20,0 cm  mosott kulé kavics (d=30-70 mm) 
  1  rtg geotextília elválasztó- és védőréteg 
  -  termett talaj 

 
02…  Függőleges határoló szerkezetek 

     
02.01  FALAZOTT FELMENŐ FAL / VAKOLT 
      

  0,5 mm STO homlokzati színezett vékonyvakolat 
  0,5 cm homlokzati vékonyvakolat, üvegszál háló erősítéssel 
  16,0 cm AUSTROTHERM AT-H 80 EPS hab homlokzati hőszigetelés 
  38,0 cm meglévő ikersejt tégla falazat 
  1,5 cm szilikátbázisú gépi belső vakolat 
  2-3 rtg glettelés (Q3 minőség) 

  
2-3 rtg festés, glettelt felületen 

  
   

02.02  LÁBAZATI SZERKEZET /  VAKOLT 
     

  0,5 cm STO homlokzati színezett vékonyvakolat 
  0,5 cm homlokzati vékonyvakolat, üvegszál háló erősítéssel 
  10,0 cm AUSTROTHERM Expert Fix EPS hab, érdesített felületű, hőszigetelés, ragasztva 
  1 rtg 4 mm vastag mod. bitumenes vastaglemez csapadékvíz ellleni szigetelés 
  1 rtg felület alapozó vízszigetelés alá 
  0,5 cm vékonyvakolat vagy pacsekolás, vízszigetelés alá 
  40,0 cm monolit beton lábazati fal 
  -  termett talaj 

  
   

02.03  KOSZORÚ SZERKEZET / VAKOLT 
     

  2-3 mm STO homlokzati színezett vékonyvakolat 
  1,0 cm homlokzati vékonyvakolat, üvegszál háló erősítéssel 
  10 cm AUSTROTHERM AT-H 80 EPS hab homlokzati hőszigetelés 
  6 cm AUSTROTHERM GRAFIT EPS hab homlokzati hőszigetelés 
  38,0 cm meglévő monolit vasbeton koszorú 
  1,0 cm szilikátbázisú gépi belső vakolat 
  2-3 rtg glettelés (Q3 minőség) 

  
2-3 rtg festés, glettelt felületen 

  
   

02.04  FALAZOTT FELMENŐ FAL / BELSŐ FŐFAL 
     

  2-3 rtg festés, glettelt felületen 
  2-3 rtg glettelés (Q3 min.) 
  0,5 cm szilikátbázisú gépi belső vakolat 
  38,0 cm meglévő ikersejt tégla falazat 
  0,5 cm szilikátbázisú gépi belső vakolat 
  2-3 rtg glettelés (Q3 minőség) 
  2-3 rtg festés, glettelt felületen 

  
   

02.05  FALAZOTT FELMENŐ FAL / BELSŐ VÁLASZFAL 
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  2-3 rtg festés, glettelt felületen 
  2-3 rtg glettelés (Q3 min.) 
  0,5 cm szilikátbázisú gépi belső vakolat 
  38,0 cm meglévő ikersejt tégla falazat 
  0,5 cm szilikátbázisú gépi belső vakolat 
  2-3 rtg glettelés (Q3 minőség) 
  2-3 rtg festés, glettelt felületen 

     
02.06  FALAZOTT FELMENŐ FAL / PINCEFAL - TSZ. ALATT 
     

  2-3 rtg festés, glettelt felületen 
  2-3 rtg glettelés (Q3 min.) 
  0,5 cm szilikátbázisú gépi belső vakolat 
  10,0 cm Porotherm 10 N+F 
  5,0 cm ROCKWOOL Multirock ásványi szálas hőszigetelés 
  1 rtg 4 mm vastag mod. bitumenes vastaglemez csapadékvíz ellleni szigetelés 
  1 rtg felület alapozó vízszigetelés alá 
  0,5 cm vékonyvakolat vagy pacsekolás, vízszigetelés alá 
  15,0 cm zsalukő szigetelést tartó fal 
  10,0 cm kiszellőztetett légréteg 
  40,0 cm monolit beton lábazati fal 
  -  termett talaj 

     
02.07  FALAZOTT FELMENŐ FAL / PINCEFAL - TSZ. FELETT 
     

  2-3 rtg festés, glettelt felületen 
  2-3 rtg glettelés (Q3 min.) 
  0,5 cm szilikátbázisú gépi belső vakolat 
  10,0 cm Porotherm 10 N+F 
  5,0 cm ROCKWOOL Multirock ásványi szálas hőszigetelés 
  1 rtg 4 mm vastag mod. bitumenes vastaglemez csapadékvíz ellleni szigetelés 
  1 rtg felület alapozó vízszigetelés alá 

  
0,5 cm vékonyvakolat vagy pacsekolás, vízszigetelés alá 

  
15,0 cm zsalukő szigetelést tartó fal 

  
10,0 cm kiszellőztetett légréteg 

  
40,0 cm monolit beton lábazati fal 

  
0,5 cm vékonyvakolat vagy pacsekolás, vízszigetelés alá 

  
1 rtg felület alapozó vízszigetelés alá 

  1 rtg 4 mm vastag mod. bitumenes vastaglemez csapadékvíz ellleni szigetelés 

  
10,0 cm AUSTROTHERM Expert Fix EPS hab, érdesített felületű, hőszigetelés, ragasztva 

  0,5 cm homlokzati vékonyvakolat, üvegszál háló erősítéssel 

  0,5 cm STO homlokzati színezett vékonyvakolat 

 

03…  Tetőszerkezetek 

     
03.01  HŐSZIGETELETLEN TETŐSZERKEZET 

     

  
2 rtg Hódfarkú cserépfedés, kettős fedéssel 

  
2,4 cm 24 / 48 mm tetőlécezés, láng és gombamentesítve 

  2,4 cm 24 / 48 mm ellenlécezés,  láng és gombamentesítve (kiszellőztetett légréteg) 
  1 rtg "lélegző" üvegháló erősítésű alátétfólia, lejtésirányban átlapolva, ragasztva 
  15,0 cm 100 / 150 mm fűrészelt fenyő szaruzat, láng és gombamentesítve 
  

 - padlástér 
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F.)  MELLÉKLETEK 

Szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, családsegítő iroda  – Engedélyezési terv    H-2648 Patak, Kossuth út 6., Hrsz.: 434/1 

 

 
 F.1.) Építési hulladék tervlap  

 F.2.) Építményérték számítás 

 F.3.) Statisztikai adatlap 

 F.4.) Hőtechnikai és energetikai számítás 
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F.1.)  ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP 

Szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, családsegítő iroda  – Engedélyezési terv    H-2648 Patak, Kossuth út 4., Hrsz.: 434/1 
 

2. sz. melléklet a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet  
szerinti nyilvántartó lapok az építési hulladékok kezelési módjához 

 
Az építtető adatai:    A vállalkozók adatai:        Dátum: 2017.11.08. 
Neve és címe:  
Patak Község Önk. 
képviseli: Fekete Tibor, 
polgármester 
H-2648 Patak 
Kossuth u. 6. 

Neve, címe:  
 
.................................. 

 

KÜJ, KTJ száma:  
 

................................. 
 

 

Az építéshely adatai: 
Címe: H-2648 Patak, Kossuth út 4. 
Helyrajzi száma: 434/1 

A végzett tevékenység: 
Szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, családsegítő iroda 
kialakítása meglévő szerkezetkész épületben. 

    
   Építési hulladék  Kezelési mód 

 Sor-  
szám 

 A hulladék anyagi minősége szerinti  
csoportosítás 

 EWC kódszám  Tömeg  
(t) 

 Megnevezése Helyszíne 

    17 05 03 (föld) 12,0 3   
 1.  Kitermelt talaj      

           
    17 01 01 (beton) 0,20 1   

 2.  Betontörmelék      
         
         

 3.  Bitumen keverékek      
         
         

 4.  Fahulladék      
         
    17 04 05 (vas és acél) 0,10 2   

 5.  Fémhulladék 17 04 11 (kábelek) 0,05 2   
         
    17 02 03 (műanyag) 0,25 2   

 6.  Műanyag hulladék      
         
    17 09 04 (kevert) 4,50 1   

 7.  Vegyes építési és bontási hulladék 17 06 04 (szig.anyag) 0,10 1   
         
    17 01 02 (tégla) 3,80 1   

 8.  Ásványi eredetű építőanyag-hulladék 17 01 07 (kevert) 2,80 1   
  17 08 02 (gipsz alapú) 0,05 1  

 Összesen: 23,85 t     

 
Megjegyzés: Amennyiben a hulladék hulladékkezelőnél kerül hasznosításra, a táblázatban 1-es 
kódszámot, ha a hulladék ártalmatlanításra kerül 2-es kódszámot, amennyiben a hulladék további 
felhasználás céljából a helyszínen marad 3-as kódszámot kell feltüntetni a táblázatban. 
 
Patak, 2017. November 08. 
 
Mák Zoltán, okl. építészmérnök                                                             
É 12-0153 
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F.2.)  ÉPÍTMÉNYÉRTÉK SZÁMÍTÁS 

Szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, családsegítő iroda  – Engedélyezési terv    H-2648 Patak, Kossuth út 4., Hrsz.: 434/1 
 
 

245/2006. (XII. 5.) Kormány rendelet az építésügyi bírság megállapításának  
részletes szabályairól szóló jogszabály előírásai alapján  

 
 
Alulírott építész tervező – nyilatkozat tételi kötelezettségemnek eleget téve - kijelentem, hogy a fenti 
címen, általam készített és jelen tervcsomagban dokumentált építési engedélyezési terv megépítése 
az érvényes jogszabályok értelmében az alábbi építmény értéket képviseli. 

 
Ingatlan tulajdonos neve és címe:  Patak Község Önkormányzat 
  Fekete Tibor, polgármester 
  H-2648 Patak Kossuth út 6. 
  E-mail: polgarmester@patak.hu 
 
Dokumentációval érintett ingatlan címe:  H-2648 Patak Kossuth út 6. 
 
Helyrajzi száma:     343/1 
 
Dokumentáció tárgya és annak rövid leírása: Földszint + részben alápincézett, meglévő, 

szerkezetkész épületbe szociális főzőkonyha, 
étkező és családsegítő és gyerekjóléti iroda, mint 
komplexum kialakítása. 

 
Építtető neve és címe: Patak Község Önkormányzat 
  Fekete Tibor, polgármester 
  H-2648 Patak Kossuth út 6. 
  E-mail: polgarmester@patak.hu 
 
Felelős tervező:     Mák Zoltán, okl. építészmérnök 
       É 12-0153 
  Architronic Építésziroda Kft. / C-12-2734 
  H-2648 Patak, Petőfi S. u. 21/B. 
       Tel: +36-20-365-7153 
  E-mail: zoltan.mak@architronic.hu 
 
Engedély alapján építhető építményrészek érték-számítása: 
 
Engedély alapján építhető bruttó építményrészek (A1) pinceszint                       61,29 m2 

Engedély alapján építhető bruttó építményrészek (A2) földszint                       205,16 m2 

Építmény egységára (B1) (245/2006.(XII.5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet alapján) 100.000 Ft/m2 

Építmény egységára (B2) (245/2006.(XII.5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet alapján) 140.000 Ft/m2 

Készültségi fokozat (C) (245/2006.(XII.5.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet alapján) 0,40 
 
Építmény-részek összértéke = (A x B x C) =                                14.314.000,- Ft 
 
Az építésügyi hatóság építésrendészeti eljárás keretében az építésügyi hatósági eljárásokról és az 
építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló kormányrendeletben meghatározott szabálytalan építési 
tevékenység esetében építésügyi bírsággal sújtja az építtetőt, alapja az építmény számított értéke. 
 
Patak, 2017. November 08. 
 
Mák Zoltán, okl. építészmérnök                                                             
É 12-0153 
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F.3.)  STATISZTIKAI ADATLAP 

Szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, családsegítő iroda  – Engedélyezési terv    H-2648 Patak, Kossuth út 4., Hrsz.: 434/1 
 
 
3. sz. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
 
 
    

 
 

Az épület rendeltetése 

 
 

Az épület  
hasznos  

alapterülete* 
 

m2 

 Létesítendő 
rendeltetési 
egységek, 

lakások   
száma  

 
db 

   Lakóépület 
 11.  Egylakásos lakóépület   
 12.  Kétlakásos lakóépület   
 13.  Három- és több lakásos lakóépület     
 14.  Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás)     
 20.  Üdülőépület 

   Nem lakóépület 
 31.  hivatali (iroda)épület   
 32.  kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épület (bevásárlóközpont, önálló 

üzlet, fedett piac, lakossági fogyasztásicikk-javító hely, szervizállomás)   

 33. szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület (szálloda, motel, panzió, 
fogadó, egyéb nyaraló-pihenő otthon, tábor, valamint étterem, kávéház, 
büfé) 

    

 34. oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, 
közművelődésre használt épület 

    

 35. közlekedési és hírközlési épület     
 36. ipari épület, raktár (gyár, műhely, szerelőüzem, csarnok, vágóhíd, sörfőzde, 

siló) 
  

 37. mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépület (istálló, magtár, 
pince, üvegház) 

    

 38. egyéb nem lakóépület   
 40. nem új épület (épületbővítés, átalakítás stb., során építendő új lakások) 266,45 1 
           Gazdasági szervezet építkezése esetén az építtető törzsszáma  
           (az adószám első nyolc számjegye): 

 

 
Megjegyzés: 
 
Lakóépület hasznos alapterülete: a lakás(ok) összes helyiségeinek területe, továbbá többlakásos 

házakban a közös használatú helyiségeinek területe is. 
 
Nem lakóépület hasznos alapterülete: az épület rendeltetésének megfelelő célú területek 

összessége. A hasznos alapterületbe nem tartozik bele az épületszerkezetek által elfoglalt 
terület, a segédberendezések üzemi területe (fűtő- és légkondicionáló berendezések, 
áramfejlesztők) és az átjárók területe. 

 
Patak, 2017. November 08. 
 
Mák Zoltán, okl. építészmérnök                                                             
É 12-0153 
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F.4.)  HŐTECHNIKAI ÉS ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS 

Szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, családsegítő iroda  – Engedélyezési terv    H-2648 Patak, Kossuth út 4., Hrsz.: 434/1 
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G.)  MEGLÉVŐ ÁLLAPOT MŰSZAKI TERVEK 

Szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, családsegítő iroda  – Engedélyezési terv    H-2648 Patak, Kossuth út 4., Hrsz.: 434/1 
 
 
 M - 01 Beépítési helyszínrajz  1:250 
 
 M - 02 Pinceszinti alaprajz  1:100 
 M - 03 Földszinti alaprajz  1:100 
 M - 04 A-A keresztmetszet  1:100 
 M - 05 B-B hosszmetszet  1:100 
 M - 06 ÉK és DNY homlokzat  1:100  
 M - 07 DK és ÉNY homlokzat  1:100 
 
 M - 08 Fotó dokumentáció  - 
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H.)  TERVEZETT ÁLLAPOT MŰSZAKI TERVEK 

Szociális főzőkonyha és gyermekjóléti, családsegítő iroda  – Engedélyezési terv    H-2648 Patak, Kossuth út 4., Hrsz.: 434/1 

 
  
 E - 01 Beépítési helyszínrajz  1:250 
 
 E - 02 Pinceszinti alaprajz  1:100 
 E - 03 Földszinti alaprajz  1:100 
 E - 04 A-A keresztmetszet  1:100 
 E - 05 B-B hosszmetszet  1:100 
 E - 06 ÉK és DNY homlokzat  1:100  
 E - 07 DK és ÉNY homlokzat  1:100 
 




