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Aláírólap és Adatlap 

 

Újonnan létesítendő bölcsőde és óvoda építési engedélyezési tervdokumentációjához. 

tevékenység megnevezése: Új bölcsőde és óvoda létesítése 

építés helye:    9061 Vámosszabadi, Hrsz: 1291 

megbízó:    Vámosszabadi Községi Önkormányzat 

    képviseli: Ambrus Gellért 

9061 Vámosszabadi, Szabadi utca 57.  

generáltervező:   studio stisze Bt. / 2241 Sülysáp Úri út 29. 

képviseli: Szepesi János   É/1 01-6024 

építészet:   Szepesi János   Sztankovics Andrea 

    okl. építészmérnök  okl. építészmérnök 

É/1 01-6024   

    +36 30 290 4957  

Vezető építész tervező:  Szepesi János   +36 30 290 4957 

    okl. építészmérnök  É/1 01-6024    

1036, Budapest, Evező u. 1.               ……………………………… 

Tartószerkezet:   Péczy Lóránt   +36 30 380 6079 

    okl. építőmérnök,      GT-08-1157    

9122 Felpéc, Rákóczi u 8/a                    ................................ 

Gépészet:   Stiebel József   +36 20 942 9305 

    okl. gépészmérnök  G-T- 13-13084    

2131 Göd Templom utca 7/b     ................................ 

Elektromos:   Vados Balázs   +36 30 997 0748 

    okl. villamosmérnök   V/ 08-01392      

9326 Szil Árpád utca 81.     ................................ 

           

Tűzvédelem:   Deli Gábor   +36 30 964 7138 

    építésügyi tűzvédelmi tervező MMK TUÉ 10-0536      

3200 Gyöngyös Gólya utca 81.    ................................  

Akadálymentesítés:  Kormányos Anna   +36 20 240 9440 

    rehabilitációs környezettervező        

Budapest XI. ker.      ................................ 

Konyhatechnológia:  Macsárkó István   +36 30 496 37898 

    konyhatechnológus       

Budapest XI. ker.      ................................ 

Kerttervező:   Pottyondy Gábor   +36 20 978 2815 

    okl. táj- és kertépítész mérnök K 08-0558       

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

 

  



 

építési engedélyezési tervdokumentáció 

új bölcsőde és óvoda 

9061 Vámosszabadi, hrsz.: 1291    

 

5 

Tervezői nyilatkozat: 

 

A tervekben és a műszaki leírásokban foglalt megoldások mindenütt megfelelnek:  

az 1995. évi LIII. számú, a környezet védelméről szóló törvény, 

az 1996. évi LIII. számú, a természet védelméről szóló törvény, 

a 2000. évi XLIII. számú, a hulladékgazdálkodásról szóló törvény, és a 45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM számú, az építési és bontási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól  rendelet, az 1997. évi LXXVIII. számú, az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló törvény (építési törvény), a kapcsolódó, 253/1997. (XII.20.) Korm. számú, az országos településrendezési és 

építési követelményekről (OTÉK) szóló rendelet,  

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról, 

az 1993. évi XCIII. számú, a munkavédelemről szóló törvény előírásainak,  

az 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név 
használatáról,  

a Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő testületének 16/2019. (XI.30.) önkormányzati rendelete a település Helyi 

Építési Szabályzatáról (HÉSZ), 

az MSZ 24203-7 Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásainak, 7. rész Bölcsőde. 

A fentiekhez még kapcsolódó, általános érvényű rendeleteknek, eseti, vagy helyi hatósági előírásoknak, valamint a magyar 
nemzeti szabványoknak.  

 

Kijelentjük továbbá:  

hogy a dokumentáció készítés során 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról  

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról előírásai szerint jártunk el.  

Az általunk tervezett építészeti-műszaki megoldások megfelelnek az 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 
megoldás alkalmazására nem volt szükség.  

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások a 1997. évi LXXVIII. számú építési törvény 62. § (1) bekezdés g) 

pontjában, bővebben OTÉK  50. § (3) Az építmény meg felel a rendeltetési célja szerint: 

a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság, b) a tűzbiztonság, c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, d) a 

biztonságos használat és akadálymentesség, e) a zaj és rezgés elleni védelem, f) az energiatakarékosság és hővédelem, g) az 
élet- és vagyonvédelem, valamint h) a természeti erőforrások fenntartható használata alapvető követelményeinek, és a 
tervezési programban részletezett elvárásoknak. 

266/2013. (VII.11.) Korm. számú, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
rendeletben előírt tervezői jogosultsággal rendelkezünk. A tervező jogosultságok és ezek érvényessége a névjegyzéket vezető 
kamara által működtetett elektronikus névjegyzékből közvetlenül lekérdezhetők. 

 

 

Budapest, 2022. 04.29.  

http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=7944
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=7944
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Tervezési program: 

-266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet szerint 

H-9061 Vámosszabadi, hrsz.: 1291 

Új bölcsőde és óvoda kialakítása 

Építési engedélyezési eljáráshoz 

 

a) tervezési feladat részletes leírása, az építési tevékenység megnevezése, 

Feladatunk a tervezési helyszínen, energetikai felhasználásban optimális- közel nulla energia igényű-, valamint anyagában és 

tömegformálásában modern, gazdaságos, új építésű 2 rendeltetési egységes bölcsőde és óvoda tervezése.  

b) a tervezés előzményei - előkészítő dokumentációk, tanulmánytervek adatai, 
Vámosszabadi új zöldmezős beruházásai, Szitásdomb II.  lakóterület kialakítása során, új település központi fejlesztések között új 

bölcsőde és Óvoda építése is szükségessé vált, ennek tervezésével kereste meg irodánkat Vámosszabadi Községi Önkormányzata.   

A projekt finanszírozás során fontos szempont volt, hogy a bölcsőde a Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF- 1.1.2-2021 – 

pályázatból valósuljon meg, míg az óvoda saját finanszírozású, de közös telek és közös épületben kapjon helyet.  

Az építési telekre (Hrsz: 1291) előzetesen elkészíttetünk egy jóváhagyási koncepciótervet, (beépítési variációk, tájolások, 

funkcionális elrendezések, beépítési paraméterek stb.) amit a megrendelő elfogadott. A koncepcióterv alapján a helyszínen 
részletes talajmechanikai vizsgálat is készült. 

c) az elvárt - az OTÉK előírásainak megfelelő vagy attól szigorúbb - követelmények, élettartalmi igények, 

A tervezés folyamán-, valamint az építési engedélyezési műszaki dokumentáció készítésekor figyelembe vesszük a 253/1997 
(XII.20) Korm. rendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről, azaz OTÉK IV. Fejezet, ”Az építmények 
létesítési előírásai” 50 §-ban rögzített előírásokat, beleértve az épületre vonatkozó alapvető követelményeket (3. bek .a)-h) ). 

(Úgy mint pl. Állékonyság és mechanikai szilárdság-, tűzbiztonság-, stb ) 

A helyiségek kialakításakor az alábbi jogszabályok betartása szükséges: 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet, 22/2013 (III. 22.) EMMI 

rendelet, MSZE 24203-7 szabvány. 

d) az elvárt követelményeknek való megfelelőség igazolásának módja, az alkalmazandó szabványok vagy azokkal egyenértékű 
számítási-méretezési eljárások és hivatkozások, jogszabályok, előírások, szabályzatok köre, 
Az alapvető követelmények kielégítését (a szakági tervezőkkel együtt) a vonatkozó Magyar nemzeti szabványokkal teljesítjük. A  

telekre vonatkozó beépítési paraméterek teljesülését. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet, valamint az illeszkedésnek megfelelően a Helyi Építési Szabályzat 16/2019 (XI.30.) 
önkormányzati rendelet előírásai szerint végezzük. 

A telekre vonatkozó paraméterek: 

övezeti besorolás:     Vt 

beépítési mód:      szabadon álló 

legnagyobb beépítettség terepszint felett (%):  22,32% < 70% 

szintterület:      0,22 

zöldfelület megengedett legkisebb értéke (%): 60,47% < 20% 

Legnagyobb épületmagasság Ém, m:  3,88  m < 12,5 m 

  Vt-településközponti vegyes:  6 047 m2  

  Zkk- Zöldterület, közterület:  3 645 m2 

telek területe:     9 692 m2 

oldalkert, előkert mérete:    megadott építési helyen belül 
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e) a beruházás költségkerete, rögzített költségkeret esetén a költségelemzés módszere, az építtető részéről a költségkeret 
túllépés jóváhagyásának feltételei, vagy költségkeret csökkentés esetén az elvárások, követelmények módosítási szabályai,  

Az önkormányzat által meghatározott keret összeg bruttó: 1 180 000 000 Ft. Amely a következő képen oszlik meg funkciók 
szerint, bölcsődei nevelés fejlesztése RRF-1.1.2-2021 – pályázatból nyert összeg bruttó: bölcsőde rész: 840 000 000 Ft-, az 

óvoda része pedig bruttó 430 000 000 Ft-.  

Az épület előirányzott négyzetméterenkénti bekerülési költségét bruttó ~ 1 000 000 Ft-.  

f) a helyszín bemutatása, 

A tervezett épület (hrsz: 1291) H-9061 Vámosszabadi új zöldmezős beruházási területén Szitásdomb II. található, a 14 számú 
főútról letérve lesz elérhető. Az óvoda az új településrész központjában kap helyet.  Szabályozás terv szerint Vt övezeti besorolású 
az ingatlan. A telek 9692 m2 nagyságú. A terület síknak tekinthető.  

g) a helyiségigények és funkcionális kapcsolatok, 

A bölcsőde és óvoda kialakítási lehetőségeit Építtető-Tervező közösen egyeztette és folyamatosan egyezteti. Az épületben 
elhelyezendő helyiségek kialakítása és funkcionális kapcsolata, a szükséges jogszabályok figyelembevétele mellett, maximálisan 

a megrendelői igényeknek megfelelően, de tervezői javaslatok figyelembevételével történik. Építtető optimális igénye a 
területen 2 rendeltetési egység kialakítása. A bölcsőde térkapcsolatai optimális helyigényeit, térkapcsolatait a MSZ 24203-7 

Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai 7. rész Bölcsődék –ben elő írtaknak megfelelően kell kialakítani, míg az óvodai 

helyigények, térkapcsolatok és szükséges funkciói a 20/2012 (VIII. 31. EMMI rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint 

kell tervezni. 

h) az építményben üzemelendő technológiák, 
A tervezés során cél, az alacsony energiafelhasználású gépészeti rendszer (levegős hőszivattyú, napkollektor, napelemes 
csatlakozási lehetőségek vizsgálata, stb..). Az épület üzemeltetése legyen jövőbe mutató. 

i) a közútkapcsolati, parkolási igények és információk, 

A tervezési terület a 14 számú főútról lesz megközelíthető. A tervek szerint a bölcsődével-óvodával szemben kialakításra kerül új 

buszmegálló.  A telek két oldalán kialakításra kerül 38 db parkoló, amely részben közterületen részben saját telken belül kap 

helyet. A helyi építési szabályzat a következőkén határoz közintézmények parkolásáról „Lakó és vegyes területeken, kialakult 

beépítésű részeken, intézményi, egészségügyi, kulturális, kereskedelmi, szolgáltató funkció esetén a vonatkozó jogszabály8 által 

előírt parkoló szám közterületen is kialakítható a jogszabálynak megfelelően, amennyiben az a telek 500 m-es körzetében 

megvalósítható. Mindenképpen a telken belül vagy közvetlenül a telek előtti közterületszakaszon biztosítandóak a fenti funkciójú 
ingatlanok közvetlen működéséhez szükséges parkolók (árufeltöltés stb.) valamint a mozgáskorlátozottak számára kialak ított 

előírás szerinti számú parkoló.” Egy darab akadálymentes és egy darab gazdasági parkoló, közvetlen az épület elött kapott helyet. 

A szükséges kerékpár tarolok a telken belül külön-külön lettek elhelyezve, úgy hogy a kerékpárok a bölcsőde és az óvoda udvarról 

is elérhetőek legyenek a gyerekek számára.  

j) a közmű és energia ellátási igények, módok, 
A terület és a telek közművesítését megkezdték.  
Az alábbi energiaigények biztosítottak: 

Szolgáltatás megnevezése Szolgáltató Közmű kontingens 

Villamos energia EON  Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.  

Ivóvíz Pannon-Víz Zrt.  

Szennyvíz Pannon-Víz Zrt.  

A keletkezett csapadékvizet OTÉK szerint a telken belül kell elvezetni, és elszikkasztani. 

k) az akadálymentesítésre vonatkozó információk, 

Az épület teljes mértékben akadálymentes kialakítást kap. Részletesen lásd.: Akadálymentesítés terv fejezet. 

l) műemlék és nyilvántartott műemléki érték esetén az értékleltár és az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján 
rögzített műemlékvédelmi szempontok, 

Nem releváns. 
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m) a szükséges szakági tervezők, szakértők köre, 
general tervező:  
studio stisze építészeti és mérnöki szolgáltató Bt. 

székhely: 2241 Sülysáp Úri út 29 

iroda: 1051 Budapest Arany János utca 31. 4.em. 78. 

képviseli Szepesi János 

 

 építészet: 

 Szepesi János / okl. építészmérnök / É/1 01-6024 / tel: +36-30-2904957 

 Sztankovics Andrea / okl. építészmérnök 

 

tartószerkezet: 

Péczy Lóránt / okl. építőmérnök / T 08-1157 / tel: +36-30-5345273 

 

épületgépészet: 

Stiebel József / okl. gépészmérnök / G-T-13-13084 / tel: +36-20-942 9305 

 

elektromos: 

Vados Balázs / okl. villamosmérnök / V-08-6802 / tel: +36-30-997 0748 

 

tűzvédelem: 
Deli Gábor / tűzvédelmi mérnök / TUÉ 10-0536 / tel: +36-30-964 7138 

 

talajmechanika: 

Gela Szolg Kft / Szűcs Balázs ügyvezető 

 

akadálymentesítés: 

Kormányos Anna / rehabilitációs környezettervező / tel.: +36-20-2409440 

 

konyhatechnológia  

Macsárkó István / konyhatechnológus / tel.: +36-30-4963898 

 

kerttervező 

Pottyondy Gábor / okl. Táj- és kertépítész mérnök / K 08-0558 / +36 20 978 2815 

 

n) az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjai, 

HÉSZ előírásainak való megfelelés. A helyiségek kialakításakor az alábbi jogszabályok betartása szükséges: 20/2012 (VIII. 31.) 

EMMI rendelet, 22/2013 (III. 22.) EMMI rendelet, MSZE 24203-2:2022 szabvány 

 

o) a tervezendő építmény használatának, üzemeltetésének, karbantartásának feltételei, 
Tervezői oldalról nem releváns. 

 

p) a helyszínen fennálló régészeti érintettség vagy védelem tényét a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartástól lekért adatok 

alapján. 

Nem releváns 
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Tervjegyzék: 

 

Tervlap ID Tervlap neve Rajzi léptékek 

E.001 Ortofotok  

E.002 Geodézia/Meglévő helyszínrajz 1:500 

E.003 Helyszínrajz 1:500 

E.004 Fsz. Alaprajz 1:100 

E.005 A-A Metszet 1:100 

E.006 B-B Metszet 1:100 

E.007 Homlokzatok 1:100 

E.008 Homlokzatok 1:100 

E.009 Építménymagasság, beépítettség 

számítás 

1:500, 1:250 

E.010 Látványterv  

E.011 Látványterv  

E.012 Látványterv  

E.013 Látványterv  

E.014 Látványterv  

E.015 Látványterv  

E.016 Látványterv  

E.017 Látványterv  

E.018 Látványterv  

E.019 Látványterv  

E.020 Hirdetményi helyszínrajz 1:500 

E.021 Hirdetményi homlokzat 1:100 

E.022 Hirdetményi homlokzat 1:100 

E.023 Hirdetményi látványterv  
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Előzmény, kiindulási adatok, helyszín 
A tervezett épület (hrsz: 1291) H-9061 Vámosszabadi új zöldmezős beruházási területén Szitásdomb II. található, a 14 számú 
főútról letérve lesz elérhető. Az óvoda az új település rész központjában kap helyet.  Szabályozás terv szerint Vt övezeti 

besorolású az ingatlan. A telek 9692 m2 nagyságú. A terület síknak tekinthető.  

Épület rendeltetése 

A jelenleg érvényben lévő Helyi Építési Szabályzat 16/2019 (XI.30.) önkormányzati rendelete alapján Vt övezeti besorolásban, 

oktatási intézményt lehet kialakítani. A ~14%-os tervezett beépítés és a megrendelői igények alapján került egy épületbe a 
bölcsőde és óvoda, hogy ez által költséghatékonyabb legyen az üzemeltetés. Az épület földszintes kialakítású. Az északi utcafronti 

és a tömeg központi részében kaptak helyet a közös kiszolgáló funkció. A bölcsőde az épület nyugati oldalán, míg az óvoda a 

keleti épület részben kerület kialakításra. Így összesen 2 rendeltetési egységet alakítunk ki. 

Épület elhelyezés és illeszkedés:  

Mivel a beruházás zöldmezős, ezért nincs kialakult beépítési struktúra, amelyhez következetesen igazodni kellene. A telek 

szemközti oldalán település központ kialakítása volt a megrendelői szándék, ezért az északi homlokzatot és a telek határ közötti 

részt közterületnek adtuk át. Fontos tervezési szempont volt az is, hogy mind a két intézménynek nagy egybefüggő, jól 
felügyelhető, de külön udvar része legyen kialakítva. Az épületet a telek közepén helyeztük el, amely saját tömegével jól 

elhatárolja a két játszó udvart egymástól. Az épület tömeg karaktere, formája a funkcionalitást szem előtt tartva alakult ki és az 

árnyékoló szerkezet segítésével ad egységes képet az épület.  

Építmények létesítési előírásainak való megfelelés: 
Az épület tervezésénél figyelembe vettük, hogy ne akadályozzuk a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési 

egységek rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát. Az új funkció (bölcsödét és óvodát tartalmazó épület) méreteivel, 

elhelyezésével, építészeti kialakításával előremutató, az új fejlesztési terület kialakulásában. A tervezett épület nem korlátozza a 

szomszédos telkek beépítését. Nem károsítja a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit. Az épület a tervekben 

szereplő megoldásokkal megfelel a rendeltetési célja szerinti állékonyságnak, mechanikai szilárdságnak, tűzbiztonságnak, a 
higiéniai, egészség- és a környezetvédelmi követelményeknek, a biztonságos használatnak és akadálymentességnek, a zaj és 

rezgés elleni védelemnek, az energiatakarékosságnak és hővédelemnek, az élet- és vagyonvédelemnek, valamint a természeti 

erőforrások fenntartható használat alapvető követelményeinek, illetve a tervezési programban részletezett elvárásoknak. Az 

épület funkciójából eredően oktatási épület. 

OTÉK  50. § (3) Az építmény meg felel a rendeltetési célja szerint: 
a) Az állékonyság és a mechanikai szilárdságnak való megfelelés bizonyítása érdekében tartószerkezeti tervező, statikai 

tervfejezetet készít, amelynek előzményeként talajmechanikai szakvélemény és geotechnikai javaslatokat készítettek a szakági 
tervezők. 

b) A tűzbiztonság igazolása érdekében tűzvédelmi tervfejezet készül. 

c) A higiénia, az egészség- és a környezetvédelemi előírásokat betartjuk, az épület alkalmas lesz hig iénikus és egészséges 

életmód kialakítására, illetve az építés során nem szabad alkalmazni környezetszennyező anyagokat. 

d) A biztonságos használat és akadálymentesség érdekében akadálymentesítési tervfejezet készül. 

e) A zaj és rezgés elleni védelemnek az épület megfelel, mivel csak olyan berendezés építhető be, amely ezen kritériumokat 
tudja teljesíteni.  

f) Az energiatakarékosság és hővédelem igazolását energetikai számításokkal igazoljuk. 

g) Az élet- és vagyonvédelemről a felelős használat és a megfelelő épületszerkezet, nyílászárók, riasztórendszer gondoskodik.  

h) A természeti erőforrások fenntartható használatának alapvető követelményeinek megfelel, mivel költséghatékony magas 

hatásfokú fűtési rendszer kerül kiépítésre. Építtető kiemelt figyelmet fordít, az udvar és környezet kialakítására és védelmére.  
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Koncepcionális és funkcionális alapelvek: 
A tervezés során felvetődő koncepcionális alapelvek között kiemelt szempont volt, hogy a két funkció egymás melletti működése 
során, ne zavarják egymást a különböző korosztályú gyerekek. A tömegformálás a feszes, rendezett funkcionalitásból fejlődött 
ki, az épületet körbe ölelő többfunkciós árnyékoló szerkezetnek köszönhetően az épület könnyedebbé válik, és mintegy pavilon-

szerűen helyezkedik el a terület közepén. Az anyaghasználatban és az épületszerkezeti kialakításban az egyszerű, szolid 

megoldásokat alkalmaztuk. Tervezés során szem előtt tartottuk a puritán, visszafogott szemléletet. Az épület megjelenése 
egyszerű, sallangoktól mentes, a funkcionalitásból eredő homlokzatkialakítás és tömegképzés jellemzi.  

Az épület funkcionális kapcsolata és bemutatása: 
Az óvoda és a bölcsőde is megközelíthető a település rész központjának nevezett térről, illetve az ezzel ellentétesen elhelyezkedő 
közpark felől is. A nyugati és kelti oldal parkolókkal határolt terület. Az épület a telek központjában helyezkedik el úgy, hogy ketté 

osztja a területet egy bölcsődei és egy óvodai játszó kertre. Az épület központjában helyezkedik el egy reprezentatív, 

többfunkciós aula tér, amely családi és egyéb közösségi események, kisebb rendezvények lebonyolítására is alkalmas lehet, de 

egyaránt helyt tud adni a gyerekeknek tornázás céljából is. Az északi homlokzat mögötti tömegben találhatók a működtetés 
szempontjából fontos helyiségek, amelyeket az két rendeltetés közösen használ. A központi magban kapott helyet még a 

melegítő konyha, sószoba és mosoda. A másik magban, az öltözők, raktárhelyiségek, és gépészeti tér. A nyugati szárny részben 

találhatóak a bölcsődei nevelő egységek 2x2 db, a keleti részen pedig az óvodai csoport szobák lettek el helyezve.  Minden 

csoport egységhez tartozik egy vizes blokk és egy öltöző egység. A szobákból közvetlen kijárás van a játszó teraszokra. A nyugati 

és keleti oldalon is található közvetlen kijárat a játszó udvarokhoz. A kijáratok mellett találhatóak kültérről közvetlenül 
megközelíthető mosdók.  

Parkolóhely 
A tervezés során figyelembe vettük az OTÉK 4. Sz és 6. Sz. mellékletében rögzített előírásokat,  “Egy személygépkocsi elhelyezését 

kell biztosítani, bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, óvodai nevelési, alap- és középfokú nevelési, 

oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m2-e 

után.” Így összesen a telken, amely a közterületről közvetlenül megközelíthető 38 db +1 akadálymentes parkolót alakítunk ki. 
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Helyiséglista 

 

 

 

ÖSSZESEN 

Helyiség 
szám 

Helyiség neve 
Nettó 
terület 

Padlóburkolat 

B001 Kültéri wc 8,01 kerámia 

B002 1_cs öltöző 12 linóleum 

B003 1_cs fürösztő-biliztető 14,79 kerámia 

B004 1_csgyerekszoba 52,5 linóleum 

B005 2_cs öltöző 12 linóleum 

B006 2_cs fürösztő-biliztető 14,79 kerámia 

B007 2_cs gyerekszoba 52,5 linóleum 

B008 3_cs öltöző 12 linóleum 

B009 3_cs fürösztő-biliztető 14,13 kerámia 

B010 4_cs öltöző 12 linóleum 

B011 4_ cs fürösztő-biliztető 14,13 kerámia 

B012 3_cs gyerekszoba 52,5 linóleum 

B013 4_cs gyerekszoba 52,5 linóleum 

B014 terasz 285,64 
öntött 
gumiburkolat 

K001 Közlekedő 133,34 PVC 

K002 Nagymozgást elősegítő v.mozgásfejlesztő szoba 66,7 linóleum 

K003 Szertár 4,8 linóleum 

K004 Szertár 4,8 linóleum 

K005 Hull. tár. 3,71 kerámia 

K006 Tak.szer. 3,55 kerámia 

K007 Gazd. f. 4,2 kerámia 

K008 Élelm./titkár 12 PVC 

K009 Gazdasági 12 PVC 

K010 Int. vezető 12 PVC 

K011 Nev. test. 12 PVC 

K012 Orvosi 12 PVC 

K013 Szülői fogadó 12 PVC 

K014 Áruátveő 7,07 kerámia 

K015 Gyüm.mos. 2,95 kerámia 

K016 Fehér m. 5,17 kerámia 

K017 Melegítő konyha 13,3 kerámia 

K018 Tápszer k. 2,93 kerámia 

K019 Fekete m. 5,87 kerámia 

K022 Sószoba 15,53 linóleum 

K022.1 Mosoda 5,75 kerámia 
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K023 Női öltöző 9,26 PVC 

K024 Akm.wc 4,51 kerámia 

K025 Ffi öltöző 6,75 kerámia 

K026 Gépészeti tér 16,18 kerámia 

K027 Selejt raktár 6,79 PVC 

K028 Fogyó eszköz raktár 6,85 PVC 

K029 Karb. /játék rak. 5,65 kerámia 

K030 Előtető 41,47 térkő 

K031 Előtető 3,98 térkő 

K032 Előtető 3,93 térkő 

K033 Előtető 30,27 térkő 

O001 Kültéri wc 7,93 kerámia 

O002 Fejlesztő 12 linóleum 

O003 1_cs öltöző 12,83 linóleum 

O004 1_cs vizesblokk 12 keámia 

O005 1_cs csoportszoba 58,2 linóleum 

O006 2_cs öltöző 12,38 linóleum 

O007 2_cs vizesblokk 12 keámia 

O008 2_cs csoportszoba 58,2 linóleum 

O009 3_cs öltöző 13,23 linóleum 

O010 3_cs csoportszoba 58,2 linóleum 

O010.1 3_cs vizesblokk 12 keámia 

O011 4_cs öltöző 13,21 linóleum 

O012 4_cs vizesblokk 12 keámia 

O013 4_cscsoportszoba 58,2 linóleum 

O014 terasz 263,12 
öntött 
gumiburkolat 

  hasznos alapterület 1163,54 m2 
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Beépítési paraméterek 

/a telekre tervezett építményre vonatkozó jogszabályban leírt paraméterek/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet, valamint az illeszkedésnek 

megfelelően a Helyi Építési Szabályzat 16/2019 (XI.30.) önkormányzati rendelete előírásai vonatkozóan az alábbi paraméterekből 
áll a telek és a tervezett épület: 

Beépítési előírások: 
beépítettség:  70% 
beépítési mód:  szabadon álló 
oldalkert:  építési hely 
előkert:   min. 5m 
hátsó kert:  építési hely 
építmény magasság: 12,5 m 
szintterületi mutató: 2,4 
zöldterületi mutató: 20% 
 
Beépítési adatok: 
övezeti besorolás: Vt-településközponti vegyes 
telek mérete:   
 Vt-településközponti vegyes:  6 047 m2  

Zkk- Zöldterület, közterület:  3 645 m2 
9692 m2 

beépítettség:  1 374,94=22,74% 
épület magasság:  3,88 m 
zöldterület:  60,47% 
szintterület:   0,22 

Bővebb információk az idomtervekkel igazolt tervlapokon leolvasható 

Energetikai követelmények 

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1 § (2.) bekezdése alapján az energetikai 

számításokat elvégeztük. Az általunk tervezett megoldások megfelelnek a jogszabályban elvárt követelmény értékeknek. 
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Alkalmazott anyagok / szerkezeti kialakítás 

/jogszabályban előírtak szerint az építménybe betervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény-jellemző meghatározása/ 

Alapozás: 

Az épület tervezése során az előkészítés részeként, külön talajmechanikai dokumentáció is készült. A helyszínen 2 helyen nagy 

átmérőjű fúrást 4 m mélységig vizsgálták. A talajmechanikai szakvéleményt a megbízásunk alapján a Gela-Szolg Kft. végezte. Az 

épületek alapozásának technológiáját és előírásait a geotechnikai javaslatok alapján a tartószerkezeti tervfejezet részletezi! A 

kivitelezés megkezdése előtt kiviteli szintű tervek készítése szükséges! 

Függőleges teherhordó szerkezet: 
Az épületegyüttesek függőleges teherhordó szerkezetei korszerű pórusbeton termékből (pl: YTONG lambda 45) készülnek 
egyrétegű falazatként kialakítva 45cm vastagságban. A falazatok között tartószerkezeti előírások alapján monolit vasbeton 
pillérezés készülhet. A folyamat technológiai sorrendjét és előírásait a tartószerkezeti tervfejezet ismerteti! 

A kivitelezés megkezdése előtt tartószerkezeti kiviteli terv készítése szükséges! 

Födémszerkezet: 

A tervezett épület a szabványoknak és előírásoknak megfelelő méretezett, vasbeton födém  szerkezetet kap. A födémszerkezetek 

26cm vastagságúak. A födémszerkezetekről részletesebben a tartószerkezeti tervfejezetben lehet olvasni. A kivitelezés 
megkezdése előtt tartószerkezeti kivitelezési terv készítés szükséges! 

Nyílásáthidalók: 

A tervezett épületek homlokzati nyílászárói felett a méretezett, monolit vasbeton gerendákat kell kialakítani az árnyékoló 

szerkezetek és a hőhídasság elkerülésének figyelembe vétele mellett. A válaszfalakban elhelyezett nyílászárók felett az 
alkalmazott válaszfalhoz tartozó előre gyártott, rendszersaját áthidalót kell alkalmazni. A kivitelezés megkezdése előtt 
tartószerkezeti kivitelezési tervet kell készíteni! 

Faszerkezetek: 

A tervezett épületegyüttesben jelentősebb mennyiségű faszerkezet nem készül. A fa szerkezetek beépítésénél a szükséges rovar 
és gombaölő kezeléseket el kell végezni. A kivitelezés megkezdése előtt tartószerkezeti kivitelezési tervet kell készíteni! 

Külső nyílászárók: 
Az ablakok korszerű 3 réteg hőszigetelő üvegezésű, a követelménynek megfelelő hőátbocsátási tényezőjű alumínium keretezésű 
nyílászárók lesznek, szürke színben. U=1,1 W/m2 K. A bejárati ajtók, is korszerű alumínium keretezésű hőhídmentes modern 

megjelenésű, ajtók, a közönségforgalmi előírásoknak megfelelő kialakításokkal. A nyílászárók üvegeit a jogszabályokban, 

szabványokban előírt módon kell kialakítani, különösképp a biztosági üvegezésre tekintettel. 

 

Belső válaszfal: 
A belső terek egymás közti térelválasztása 10 cm Pórusbeton  (pl: YTONG) válaszfaltéglából kerülnek felfalazásra. A falazást a 

monolit vasbeton lemezről kell indítani. Az úsztató réteget a válaszfalak között kell kialakítani. A kisebb eldobozolások 

történhetnek gipszkarton építőlemezzel is. A vertikális strangokat 10cm vastag nútféderes gipszfallal kell lefalazni (pl: albafal) 

Padlóburkolatok: 

Az épület engedélyeztetésével párhuzamosan elkezdődik egy belsőépítészeti tervezési folyamat, amely során a belső burkolatok 
kiválasztása is megtörténik. De alapesetben elmondható, hogy a tárolókban, gépészeti, vizes blokkok, melegítő konyha 
helyiségben kerámia burkolat készül. A csoportszobákban csoport öltözőkben, nagyteremben, irodákban linóleum felületek 

lesznek. A teraszok színezett öntött gumiörmény burkolatot kaphatnak. 

Belső felületképzés: 
A belső terek felületképzésénél fontos szempont a páradiffúzió fenntartása. Emiatt csak olyan anyagok jöhetnek szóba amelyek 

ezen kritériumoknak megfeleltethetőek. Ilyen pl. a mész alapú festékek.  A csoportszoba oldalfalát 1,0 m magasságig ütés- és 

kopásálló, mosható és fertőtleníthető meleg- vagy félmelegburkolattal kell ellátni (pl. dekorlemez). A gyerek fürdőszoba, 
melegítő konyha, fala jól takarítható és fertőtleníthető burkolat pl.:(kerámia). 
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Homlokzatképzés: 

A külső homlokzati felületképzést építészeti szempontból fontos kritérium. A homlokzati vakolat egyedi kialakítással készül 

Baumit CreativTop Silk szilikon kötőanyagú modellező vakolatból. Az utcai homlokzat színvilága visszafogott, fehér 0019 

színkódú. A játszó udvarokon az épület színezett, nevelő egységenként különböző színvilágot kap pl.: okker sárga 0071, tégla 
piros 0511, mély kék 0711 és fű zöld 1061. Ezen színek különböző technikával lesznek fel hordva így a színek textúrája is 

különbözni fog. Pontosabb kialakítási információkat és specifikációk a kiviteli tervek készítése során adunk. 

Vízszigetelések: 

Talajnedvesség elleni: 

A talajon fekvő padló szerkezetben, az építész terveknek megfelelően 1 rtg. üvegfátyolbetétes bitumenes vtg. lemez szigetelés 
kerül elhelyezésre. Az épület külső oldalán elhelyezett szigetelést expandált polisztirol habbal meg kell védeni. 

Használativíz elleni: 

2 rtg. Mapei Mapelastic kent szigetelés (vagy a termékkel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező építőanyag) a csempe fal, 
ill. padlóburkolat alá használati víz ellen, fürdő helyiségekben zuhanyzónál. 

Csapadékvíz elleni: 

A lapostetőknél alkalmazott csapadékvíz elleni szigetelés az egyenes rétegrendű egyhéjú melegtető elvei alapján, mechanikailag, 

illetve leterheléssel rögzített PVC lemezzel történik. (pl: protan) A PVC lemeznek meg kell felelni a tűzvédelmi előírásban 
részletezett követleményszintnek. 

 

Hőszigetelések: 

Lábazati hőszigetelés: 
Expandált polisztirol hőszigetelés 15 cm vtg. -ban,  (pl: Austrotherm expert) ragasztott rögzítéssel és a vízszigetelés síkja felett 

dübelezve. A talajnedvesség elleni szigetelést a mindenkori külső terepvonaltól min. 30cm magasságban szükséges feldolgozni. 

Lapostető hőszigetelés: 
A lapostetőnél nem éghető szálas hőszigetelést alkalmazunk. A Lejtésképzés ROCKWOOL roofrock elemekből készül. A minimális 

hőszigetelés vastagság 20cm. 

Talajon fekvő padló hőszigetelés: 
A talajon fekvő padló felett minimum 15cm vastag Austrotherm atn 150 EPS hőszigetelés beépítése szükséges.  

 

Esővíz elvezetés: 

A tetőfelületről összegyűlő csapadék vizet lefolyó csatornákon keresztül gyűjtjük össze, előzetesen egy esővíz szikkasztóba. 

 

Kémények: 

Az épület fűtése alapvetően levegős hőszivattyúval megoldott, ezért nem készítünk kéményt 
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Rétegrendi kimutatás 

 

P.01_Talajon fekvő padló meleg burkolat (csoport szoba) 
- 3mm magas kopásállóságú linóleum 
- 5mm akril linóleum ragasztó B1-es simítóval (350-400 g/m2)- MAPEI Novoplan 
 önterülő aljzatkiegyenlítő1-20 mm vastagságú, C20 szilárdságú 
- 8cm hegesztett betonacél középhálóval erősített aljzatbeton 
 sík felülettel, közte padlófűtéssel gépész tervek szerint! 
- 1rtg PE fólia technológiai szigetelés 
- 15cm  lépésálló hőszigetelés (pl: Austrotherm ATN100) 
- 1 rtg 4mm vtg talajnedvesség elleni vízszigetelés 
 (MAPEI Polyglass Flexo S6 4 mm) 
- 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés (MAPEI Polyglass Polyprimer) 
- 15cm méretezett vasbeton lemez statikai tervek szerint 
- 25cm tömörített zúzottkő ágyazat statika szerint 
- termett talaj 

 

P.02_Talajon fekvő padló - vizes helyiségben 
- 1cm 60x60cm kőporcelán burkolat  (pl: MARAZZI CLAYS COTTON ) 
- 1rtg. flexibilis ragasztó (ragasztó: MAPEI Keraflex Maxi S1) 
- 1rtg. kenhető vízszigetelés MAPEI mapegum WPS, hajlaterősítéssel 
- amennyiben szükséges - MAPEI Novoplan 
 önterülő aljzatkiegyenlítő 
 1-20 mm vastagságú, C20 szilárdságú 
- 8cm hegesztett betonacél középhálóval erősített aljzatbeton 
 sík felülettel, közte padlófűtéssel gépész tervek szerint! 
- 1rtg PE fólia technológiai szigetelés 
- 15cm  lépésálló hőszigetelés (pl: Austrotherm ATN100) 
- 1 rtg 4mm vtg talajnedvesség elleni vízszigetelés 
 (MAPEI Polyglass Flexo S6 4 mm) 
- 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés (MAPEI Polyglass Polyprimer) 
- 15cm méretezett vasbeton lemez statikai tervek szerint 
- 25cm tömörített zúzottkő ágyazat statika szerint 
- termett talaj 

 

P.03_Talajon fekvő padló meleg burkolat (tornaterem) 
- 36mm magas kopásállóságú linóleum sport padlóhoz 
- 5mm akril linóleum ragasztó B1-es simítóval (350-400 g/m2)- MAPEI Novoplan 
 önterülő aljzatkiegyenlítő1-20 mm vastagságú, C20 szilárdságú 
- 8cm hegesztett betonacél középhálóval erősített aljzatbeton 
 sík felülettel, közte padlófűtéssel gépész tervek szerint! 
- 1rtg PE fólia technológiai szigetelés 
- 15cm  lépésálló hőszigetelés (pl: Austrotherm ATN100) 
- 1 rtg 4mm vtg talajnedvesség elleni vízszigetelés 
 (MAPEI Polyglass Flexo S6 4 mm) 
- 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés (MAPEI Polyglass Polyprimer) 
- 15cm méretezett vasbeton lemez statikai tervek szerint 
- 25cm tömörített zúzottkő ágyazat statika szerint 
- termett talaj 

 

P.04_Talajon fekvő padló meleg burkolat (közlekedő kiszolgáló egységek) 
- 3mm magas kopásállóságú PVC 
- 5mm akril PVC ragasztó A1-es simítóval (150-250 g/m2)- MAPEI Novoplan 
 önterülő aljzatkiegyenlítő1-20 mm vastagságú, C20 szilárdságú 
- 8cm hegesztett betonacél középhálóval erősített aljzatbeton 
 sík felülettel, közte padlófűtéssel gépész tervek szerint! 
- 1rtg PE fólia technológiai szigetelés 
- 15cm  lépésálló hőszigetelés (pl: Austrotherm ATN100) 
- 1 rtg 4mm vtg talajnedvesség elleni vízszigetelés 
 (MAPEI Polyglass Flexo S6 4 mm) 
- 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés (MAPEI Polyglass Polyprimer) 
- 15cm méretezett vasbeton lemez statikai tervek szerint 
- 25cm tömörített zúzottkő ágyazat statika szerint 
- termett talaj 

 

P.05_Talajon fekvő terasz burkolat 
- 1,5cm vastag EPDM anyagában szinezett öntött gumigranulátum 
- 3 cm vastag SBR gumiörlemény 
- 5cm homok 
- 30cm 22mm szemcse méretű  
 tömörített zúzottkő ágyazat 
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P.06_Talajon fekvő terasz burkolat, bejáratoknál 
- 5cm térkő 
- 5cm 5mm szemcse méretű,  
 tömörített zúzottkő ágyazaton 
- 25cm 22mm szemcse méretű  
 tömörített zúzottkő ágyazat 

 

F.01 Ytong falazat  (bentről - kifelé) 
- 3rtg Baumit KlimaFarbe – kimagaslóan jó páraáteresztésű, beltéri 

szilikátfesték fehér színben belsőépítészet szerint 
-  Baumit KlimaGlätte – természetes meszes glettanyag belső térbe 
-1,0cm Baumit MPI 25 (GV25) –mész-cement vakolat gépi  feldolgozásra, 

belső térben 
- 45cm Ytong Lambda falazóelem, hőátb.t: 0,19 W/m2K 
-1cm Baumit MPA 35–mész-cement vakolat gépi feldolgozásra, 
 külső térben - felületkiegyenlítés, hálozással 
-1rtg Baumit PremiumPrimer / UniPrimer alapozó  
-1rtg  CreativTop Silk szilikon kötőanyagú modellező vakolat 

 

F.02 Ytong falazat lábazat  (bentről - kifelé) 
- 3rtg Baumit KlimaFarbe – kimagaslóan jó páraáteresztésű, 

beltéri szilikátfesték fehér színben belsőépítészet szerint 
-  Baumit KlimaGlätte – természetes meszes glettanyag  

belső térbe 
-1,0cm Baumit MPI 25 (GV25) –mész-cement vakolat gépi 

feldolgozásra, belső térben 
- 40cm Ytong Lambda falazóelem 
-1cm Baumit MPA 35–mész-cement vakolat gépi 

feldolgozásra, külső térben - felületkiegyenlítés 
-1 rtg 4mm vtg talajnedvesség elleni vízszigetelés 
 (MAPEI Polyglass Flexo S6 4 mm) 
-1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés (MAPEI Polyglass Polyprimer) 

-5cm hőszigetelés AUSTROTHERM expert zártcellás 
hőszigetelés PUR habbal ragasztva 

-1rtg Baumit PremiumPrimer / UniPrimer alapozó  
-1rtg CreativTop Silk szilikon kötőanyagú modellező vakolat 

 

F.03 Válaszfal  
- 3rtg Baumit KlimaFarbe – kimagaslóan jó páraáteresztésű, 

beltéri szilikátfesték fehér színben  belsőépítészet  szerint,  
 - Baumit KlimaGlätte – természetes meszes  
 1,3 m magaságig falvédő burkolatglettanyag belső térbe 
-6mm Rigips Rimano 6-30 simítható vékonyvakolat 
-10cm       pórusbeton válaszfallap ytong 
-6mm Rigips Rimano 6-30 simítható vékonyvakolat 
-  Baumit KlimaGlätte – természetes meszes glettanyag belső térbe 
- 3rtg Baumit KlimaFarbe – kimagaslóan jó páraáteresztésű, 

beltéri szilikátfesték fehér színben  belsőépítészet      
szerint, - Baumit KlimaGlätte – természetes meszes  

 1,3 m magaságig falvédő burkolatglettanyag belső térbe 

 

F.04 Válaszfal (vizes) 
-0,8cm  élvágott kőporcelán burkolat ajtó szemöldökig 

 belsőépítész tervek szerint 
- 1rtg flexibilis ragasztó 

 (ragasztó: MAPEI Keraflex Maxi S1) 
- 2rtg kenhető vízszigetelés, + hajlaterősítő szalag 

 MAPEI Mapegum WPS 
-6mm Rigips Rimano 6-30 simítható vékonyvakolat 
-10cm  pórusbeton válaszfallap ytong 
-6mm Rigips Rimano 6-30 simítható vékonyvakolat 
-  Baumit KlimaGlätte – természetes meszes glettanyag belső térbe 
- 3rtg Baumit KlimaFarbe – kimagaslóan jó páraáteresztésű, 

beltéri szilikátfesték fehér színben  belsőépítészet 
szerint, - Baumit KlimaGlätte 

 természetes meszes glettanyag belső térbe 
 1,3 m magaságig falvédő burkolat 
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F.05 Tartófal  
- 3rtg Baumit KlimaFarbe – kimagaslóan jó páraáteresztésű, 

beltéri szilikátfesték fehér színben  belsőépítészet  szerint,  
 - Baumit KlimaGlätte – természetes meszes  
 1,3 m magaságig falvédő burkolatglettanyag belső térbe 
-6mm Rigips Rimano 6-30 simítható vékonyvakolat 
-30cm      Ytong  falazóelem 
-6mm Rigips Rimano 6-30 simítható vékonyvakolat 
-  Baumit KlimaGlätte – természetes meszes glettanyag belső térbe 
- 3rtg Baumit KlimaFarbe – kimagaslóan jó páraáteresztésű, 

beltéri szilikátfesték fehér színben  belsőépítészet 
szerint, - Baumit KlimaGlätte 

 természetes meszes glettanyag belső térbe 
 1,3 m magaságig falvédő burkolat 

 

F.08 Vasbeton attika falazat  (bentről - kifelé) 
- 1rtg PROTAN G1,5 csapadékvíz elleni szigetelés 
-15cm szálas hőszigetelés ROCKWOOL Roofrock   
-15-30cm monolit vasbeton attika gerenda 
-15cm szálas hőszigetelés ROCKWOOL Frontrock 

hőszigetelés pont perem módszerrel ragasztva 
-1rtg Baumit PremiumPrimer / UniPrimer alapozó  
-1rtg  CreativTop Silk szilikon kötőanyagú modellező vakolat 

 

T.01 Zárófödém lapostető (fentről - lefelé) 
-1rtg PROTAN csapadékvíz elleni szigetelés 
 vákumos, vagy mechanikailag rögzítve 
-38cm  min 20 cm ROCKWOOL Roofrock lejtésben 
- min 2cm  lejtésképzés 
- 1rtg 4 mm vtg. alumínium betétes modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés, 

párazáró rétegként, oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés  
(legalább  0,3 kg/m2 anyagmennyisében felhordva) 

-26,5cm  üreges, előfeszített födémpalló statikai tervek szerint 
-63,5cm  álmenyezeti gépészeti tér 
-1,25 cm  monolit hűtő-fűtő gipszkarton álmennyezet ECOsmart 

 

T.02 1,5 m széles előtető (fentről - lefelé) 
-1rtg PROTAN csapadékvíz elleni szigetelés 
 mechanikailag rögzítve 
-1rtg  min 150g/m2 geotextil elválasztó réteg 
-5 cm  ROCKWOOL Roofrock lejtésben 
-5cm trapézlemez 
-15cm  acél szerkezet statikai tervek szerint 
-1,25 cm  kültéri impregnált gipszkarton burkolat 

 

T.03 Bejárat előtti előtető (fentről - lefelé) 
-1rtg PROTAN csapadékvíz elleni szigetelés 
                mechanikailag rögzítve 
-1rtg  min 150g/m2 geotextil elválasztó réteg 
-5 cm  ROCKWOOL Roofrock lejtésben 
-5cm trapézlemez 
-15cm  acél szerkezet statikai tervek szerint 
- légrés 
-15cm  acél szerkezet statikai tervek szerint 
-2,5 cm  aquapanel burkolat 
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Teljesítmény-jellemzők meghatározása: 
YTONG LAMDA 45 tartó falazat:  

 

 

1/2 

 
 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT  Szám: 36000134 

Nr.: 
Oldal 1/2 

Page 1/2 DECLARATION OF PERFORMANCE 

 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 
Ytong lambda 500x200x450 

Unique identification code of the product-type: 
 

2. 

A felhasználás célja(i): Teherhordó és nem teherhordó 
felhasználások minden falazati formát 
beleértve, egy- és kéthéjú falak, 
válaszfalak, támfalak, pincefalak 

 
Intended use/es Load bearing and non-load bearing 

applications in all forms of walling 
including single leaf, cavity, 
partitions, retaining and basements  

 

3. 

Gyártó: Xella Magyarország Kft. 1139 Budapest, Forgách utca 
11-13.            

Postacím: 3201 Gyöngyös, Pf.:155; 

Tel: +36 37 814 100,   Fax: +36 37 814 190 

Falazóelem gyár: 3273 Halmajugra külterület HRSZ: 
043/1 

Manufacturer: 

 

4. 

A meghatalmazott képviselő:  
Xella Technologie- und  
Forschungsgesellschaft mbH 
Hohes Steinfeld 1 
D-14797 Kloster Lehnin 

 

Authorised representative: 

 

5. 

Az AVCP rendszer(ek):  
2+ rendszer, I. kategóriába tartozó 
falazóelem az EN 771-4 szerint 
 

System/s of AVCP:  
System 2+ on the basis of Category I 
in accordance  with EN 771-4 
 

 

6a: 

Harmonizált szabvány: 

 

Bejelentett szerv: 

 

MSZ EN 771-4:2011 + A1:2015 

 
-  

 

Harmonised Standard: 
 
Notified Body/ies: 

MSZ EN 771-4:2011 + A1:2015 

 
-  

 
 

6b: 

Európai értékelési dokumentum: 

Európai műszaki értékelés: 

A Műszaki értékelést végző szerv: 
Bejelentett szerv(ek): 

- 
- 
- 
- 

European Assessment Document: 
European Technical Assessment: 
Technical Assessment Body: 
Notified body/ies: 

- 
- 
- 
- 
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Vasbeton és acél szerkezetek teljesítmény jellemzőit a tartószerkezeti kiviteli terv határozza meg! 

 

YTONG 10 Pve válaszfalazat: 
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Lábazati külső hőszigetelés:  

Austrotherm expert expandált polisztirol hőszigetelés 5  - 15 cm vtg.-ban, ragasztott rögzítéssel 

Tulajdonság Jel Érték Mértékegység 

Nyomófeszültség 10%-os összenyomódásnál CS (10)200 ≥ 200 kPa 

Hajlítószilárdság  BS 250 ≥ 250 kPa 

Felületre merőleges húzószilárdság TR 200 ≥ 200 kPa 

hővezetési tényező λD 0,035 Wm-1K-1 

Páradiffúziós ellenállási tényező μ 40-100 - 

Méretállandóság normal klimán DS (N)2 ±2 % 

Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten DLT (2)5 ≤5 % 

Hosszú idejű vízfelvétel WL (T) 2 ≤2 % 

Páradiffúziós vízfelvétel WD (W)5 ≤5 % 

Tűzvédelmi osztály E - - 

 

 

 

Úsztatott padlórétegrend, lépésálló hő és hangszigetelő tábla  

Austrotherm expandált polisztirol AT-N100 hőszigetelés 5 cm vtg.-ban. 

Tulajdonság Jel Érték Mértékegység 

Nyomófeszültség 10%-os összenyomódásnál CS (10)100 ≥ 100 kPa 

Hajlítószilárdság  BS 150 ≥ 150 kPa 

hővezetési tényező λD 0,039 Wm-1K-1 

Páradiffúziós ellenállási tényező μ 0,024-0,010 - 

Méretállandóság normal klimán DS (N)5 ±5 % 

Alakváltozás adott nyomáson és hőm.-en DLT (1)5 ≤5 % 

Tűzvédelmi osztály E - - 
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 PROTAN csapadékvíz elleni szigetelés   
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Statisztikai adatlap  / 3. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelethez Statisztikai adatlap épület építési engedélyezéséhez   

9061, Vámosszabadi (Hrsz:1291) 

 Az épület rendeltetése  Az épület hasznos 

alapterülete* m2 

 Létesítendő lakások 
(üdülő) száma, db 

       1.  Lakóépület    

2.  Egylakásos lakóépület     

3.  Kétlakásos lakóépület     

4.  Három- és többlakásos lakóépület   

5.  Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás)     

 6.  Üdülőépület   

       7.  Nem lakóépület     

8  hivatali (iroda)épület     

 9.  kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épület 

(bevásárlóközpont, önálló üzlet, fedett piac, lakossági 

fogyasztásicikk-javító hely, szervizállomás) 

    

 10.  szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület (szálloda, motel, 

panzió, fogadó, egyéb nyaraló-pihenő otthon, tábor, valamint 
étterem, kávéház, büfé) 

  

11.  oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, 

közművelődésre használt épület 
1163,54m2   

 12.  közlekedési és hírközlési épület     

 13.  ipari épület, raktár (gyár, műhely, szerelőüzem, csarnok, vágóhíd, 
sörfőzde, siló) 

    

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

    

 15.  egyéb nem lakóépület   

 16.  nem új épület (épületbőv., átalakítás során építendő új lakások)   

 Gazdasági szervezet építkezése esetén az építtető törzsszáma  
(az adószám első nyolc számjegye): 

           

 

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 területe) és az átjárók területe. 
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Számított építményérték 

 

A 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint az épület számított értéke: 

Kezelőépület: 1163,54m2 hasznos (nettó) alapterület x 140.000 Ft/m2 =162.895.600 Ft 

 

 

Épületmagasság-számítás 

 

Az épületmagasság számítása a hatályban lévő 253/1997 Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) 7§ 

(3a)-(5) elkezdésében foglaltak alapján készült. Bővebb információt a vonatkozó tervlapokról lehet leolvasni. 

 

  

 

 

Budapest, 2021. 06. 23. 

  
Szepesi János 

okl. építészmérnök 

É/1 01-6024 
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