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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy:  Javaslat az Omszk park területére tervezett Sportkollégium 

tanulmánytervének elfogadására 
 

      Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Önkormányzat és Budakalász Kézilabda Zrt. között létrejött együttműködési megállapodás 
alapján a Zrt. az Omszk park területén található 1861/21 hrsz.-ú ingatlanra tervezett 
Sportkollégium tanulmánytervét önkormányzati jóváhagyásra benyújtotta. 
A települési főépítész a tanulmánytervvel kapcsolatos főépítészi szakvéleményt megadta. 
 
Mellékletek: 

- Budakalász Omszk park Sportkollégium tanulmányterv 
- Főépítészi szakvélemény 

 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben vázoltak és a mellékletek alapján a 
tervdokumentáció jóváhagyásával kapcsolatos döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a benyújtott tervdokumentáció és 
a főépítészi szakvélemény alapján a Budakalász 1861/21 hrsz.-ú ingatlanra tervezett 
Sportkollégium tanulmánytervét elfogadja, és a továbbtervezést a tervdokumentációnak 
megfelelő irányban javasolja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász, 2017.08.23.   
 

     Rogán László 
      polgármester 

 



FŐÉPÍTÉSZI VÉLEMÉNY 

BUDAKALÁSZ, OMSZK PARK SPORTKOLLÉGIGIUM  

TANULMÁNYTERV 

 

A budakalászi sportcsarnokhoz délnyugati irányban csatlakozó szállásépület tervét az egészségház 

tervezésében is szerepet vállaló ASD Studió Kft jegyzi. A közel háromezer négyzetméteres épület egy 

átrium és egy nyitott udvar köré szervezett, így a traktus szélességek lehetővé teszik a lényegében 

két szintes tömeg tagolását, annak érdekében, hogy a tó felől minél kisebb épülettömegek 

alakuljanak ki. A telepítés a déli építési vonalra, legtávolabb a tóparttól alakul ki. Ennek előnye, hogy 

az emlékmű felhagyott alépítménye, annak rendezetlen környezete beépítésre kerül. A terv a 

meglévő föld domb mintegy 70 méteres keleti szakaszát elbontásra javasolja a bejárat kialakítása 

miatt. (A föld domb a kereskedelmi központ építése során felhalmozott földből épült, célja az áruház 

gazdasági bejáratának tó irányából történő takarása volt, jelen beépítés esetén okafogyott műtárgy.) 

A terv az átmeneti (kereskedelmi-park) környezetben az udvarok köré szervezett struktúrát mutat, 

követve a klasszikus szállásépület sémákat (kolostor, szeráj) A bejárat a sportcsarnok mellett alakul 

ki, ahol az elbontott domb helyén alakulnak ki a parkolók. Az építési hely a jelenlegi fásított parkolók, 

a sportcsarnok telke. A bejárat kialakítása szükségessé teszi a sportcsarnok jelenleg elhanyagolt, ad-

hoc megoldásokkal terhelt (szellőzőgép, romos pince, stb.) telekrészének és létesítményeinek 

fejlesztését, melyre a homlokzati rajzon és a helyszínrajzon utalás történik.  

Az épületen belül egyszerre jelentkezik a puritán, de kényelmes téralakítás és a variábilitás elve az 

összenyitható szobákkal, közösségi terekkel. A teniszpályák és a kereskedelmi épület közé beszoruló 

épület a vázolt telepítési koncepcióval a legkevesebb beavatkozást és terhelést jelenti a 

parkhasználat szempontjából. Ugyanakkor az épület nyugati oldalán lévő gyalogút-átjáró új 

nyomvonalon történő átvezetését a beruházás első lépésenként kell kialakítani, biztosítva a 

zavartalan gyalogos forgalmat a település irányából.  

Az épület tömegalakítása igazodik a sportcsarnok egyszerű vonalvezetéséhez, de ugyanakkor a 

tömeghatás megbontása szándékával sokkal részletgazdagabb. Anyaghasználatában igazodik a 

sportcsarnokhoz (bontott tégla, fémlemez fedés) de homlokzatai nagy részén vakolt architectúrát 

használ, mely jelzi a funkciót. A gazdasági bejárat a két épület közé rejtett, a külső homlokzatra a 

szállásegységek fordulnak. Az architectura emlékeztett a tóparti házakra, de annak visszafogottabb, 

egyenesebb vonalú változatának tűnik, illeszkedve így egyrészt a megszokott tóparti hangulathoz és a 

nagytömegű kereskedelmi épület világához is.  

 

Budakalász, 2017. 08. 18. 

 

 

Turi Attila 

Főépítész 
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1. Műszaki leírások 
1.1. Építészeti műszaki leírás 

o struktúra 
o funkció 
o akadálymentesítés 
o szerkezet 
o higiénia 
o megfelelőség 
o műszaki adatok 
o közlekedés, parkolók 

1.2.  Gépészeti műszaki leírás 
1.3.  Statikai műszaki leírás 
1.4.  Épületvillamossági műszaki leírás 
1.5.         Környezetrendezés, parkosítás 
1.6.  Rétegrendi kimutatás 
1.7. Térburkolatok 
1.8. Parkoló 
1.9.         Helyiség kimutatás 
 

1. Műszaki tervlapok 
G-01 Geodéziai felmérés  m1:500 
E-00 Helyszínrajz   m1:500 
E-01 Földszint alaprajz   m1:200 
E-02 I. Emelet alaprajz   m1:200 
E-03 II. Emelet alaprajz  m1:200 
E-04 Metszetek   m1:200 
E-05 Metszetek   m1:200 
E-06 Homlokzatok   m1:200 
E-07 Homlokzatok   m1:200 
E-08 Látványterv 
E-09 Látványterv 
E-10 Látványterv 
  

 
 
 
  



1.1. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

1.1.1. A tervezett építmény rendeltetése 
 

A tervezett építmény rendeltetése:   40 szobás szállás jellegű épület (sportkollégium)  
Megvalósulás ütemezése:    egy ütem 
 
1.1.2. A telekre, a tervezett építményre vonatkozó jogszabályban előírt paraméterek 

 
Övezeti besorolás:   KR-O-1 
a telek területe:    29.950 m2 

építési hely területe:   15.520 m2 
kialakítható legkisebb telek:  10.000 m2 
max. beépített területek aránya:  35% 
min. zöldfelületek aránya:   40% 
max. építménymagasság:   12 m 
meglévő beépítés    3.870 m2  12,92 % 
tervezett beépítés    1.561 m2    5,21 % 
beépítés     18,13 % 
beépítés (építési hely arányában)  34,99 % 
burkolt felületek    8.201 m2 
zöldfelület    54,48% 
építménymagasság   7,35 m 
előkert     SZT  
hátsókert    SZT 
oldalkert legkisebb mérete mérete   SZT 
hátsókert     - 

 
A Szabályozási Terv  részlete (a módosítás során az építési övezet: Kr-O-1, a 6 méteres hézag megszűnik) 

 
 
 
 
 

HÉSZ 62§ (1) 
a)  Az e�pu ̈letek kialaki�ta�sa�na�l a terme�szetes anyagokat, ko ̋, te�gla, vakolat, stb. elo ̋nyben kell  
re�szesi�teni. A homlokzat burkolatokna�l min. 15 % ko ̋ e�s min. 35 % egye�b hagyoma�nyos burkolat  
alkalmazando�.  
b)  A park felo ̋li homlokzatokat oly mo�don kell megtervezni e�s mege�pi�teni, hogy vi�zszintes e�s  
fu ̈ggo ̋leges e�rtelemben tagoltak legyenek.  
c)  A teru ̈leten a maxima�lis e�pu ̈letmagassa�gna�l nagyobb e�pi�tme�ny, o ̈na�llo� rekla�mhordozo� (pl.  
torony ce�gfelirattal) nem helyezheto ̋ el.  
d)  Az a�ruha�zak parkolo�ja�t egyma�sto�l elva�lasztani semmilyen mo�don (fizikai eszko ̈zo ̈k, tilto� ta�bla�k,  
stb.) nem szabad, a parkolo�k rendeltete�sszeru ̋ haszna�lata nem korla�tozhato�.  
e)  A ve�do ̋ zo ̈ldsa�vban ge�pja�rmu ̋parkolo� semmilyen forma�ban nem alaki�thato� ki.  
f)  Kereskedelmi le�tesi�tme�nyenke�nt csak egy db fe�nyrekla�m helyezheto ̋ el.  
(2)  A teru ̈let zo ̈ldfelu ̈leteinek kialaki�ta�sa�ra vonatkozo� a�ltala�nos rendelkeze�sek  
a)  A vi�zparthoz tartozo� zo ̈ldsa�vot - a Kr ku ̈lo ̈nleges rekrea�cio� o ̈vezetbe sorolt teru ̈leteken - a telek  
vi�zpart felo ̋li teru ̈lete�nek szerves folytata�sake�nt kell kialaki�tani, e�s ko ̈zhaszna�latu� zo ̈ldfelu ̈letke�nt kell kezelni. Ezen sa�von belu ̈l e�pu ̈let, 
e�pi�tme�ny elhelyeze�se – az e�pi�te�si helyen ki�vu ̈l - tilos.  
b)  A tervezett inte�zme�nyek telke�nek bee�pi�tetlen re�szeit korla�tozott ko ̈zhaszna�latu� kertke�nt kell kialaki�tani.  
c)  Az inte�zme�nykertek zo ̈ldfelu ̈leti elemei:  
ca)  közvetlen használatra nem szánt ved́ősávok,  
cb)  pihenőkertkeńt kialakıt́ott kertreśzek,  
cc)  fasorok eś  
cd)  gyeppel fedett területreśzek.  
d)  A telek zöldfelületeńek számıt́ásánál a gyepheźagos burkolat, gyeprács csökkentett arányban sem vehető figyelembe.  
e)  A zöldfelületek kialakıt́ása csak öntözőhálózat eṕıt́eśev́el együttesen törteńhet.  
f)  A parkolók csapadeḱvize közvetlenül nem vezethető zöldfelületre.  
g)  A zöldfelületek kialakıt́ása során a terepfeltölteśhez környezetet károsıt́ó anyag, ill. veszeĺyes  
hulladeḱ nem alkalmazható.  
h)  A telekhatárok menteń kerıt́eś nem eṕıt́hető a gazdasági udvar eś a sportpálya lehatárolása  
kivet́elev́el.  
 

 
Az építési telek 

  



 
1.1.3.  A tervezett építészeti megoldások 
 
Előzmények: 
Az OMSZK park története XX századi történelmünk szimptómája. A 70-es években a békásmegyeri lakótelep építését kiszolgáló 
Óbudai Házgyár (jelenleg az Auchan területén) kiszolgálására –is- létesült kavicsbánya körül a kitermelés megszűnése után a 
lakótelep szabadidő parkjaként a szovjet-magyar „barátság” jegyében hozták létre az 50 hektáros területen elterülő szabadidő 
parkot. A nagyszabású, eltúlzott beruházás valódi célját sosem érte el, parciális területei működtek, elsősorban a Budakalász 
lakóterületével határos részeken. A főváros felé eső területek –beleértve a monumentális emlékműnek szánt alépítményt- mindig 
is elhagyatott terület maradt. A 90-es évek közepén a Magyarországon megjelenő kereskedelmi cégek vetettek szemet a 
stratégiailag kiemelkedő helyzetű területre, így a park déli fele előbb a Cora, majd annak kivonulása után az Auchan francia 
kereskedelmi lánc és kapcsolódó partnerek tulajdonába került. A kereskedelmi park létesítésénél a település alapvető 
szempontja volt, hogy a park és közforgalmú parkolók, gazdasági feltöltő utak területét növénytelepítéssel és földművel 
válasszák szét, a zöldterületre, a szabadidő eltöltésre zavaró hatások kiküszöbölése miatt. 
2002-ben kezdődött el a park területén a sportcsarnok építése állami forrásokból. A létesítmény több ütemben bővült –utoljára 
napjainkban. A sport és szabadidő centrum kedvelt célpontja mind a város, mind a Dunakanyar lakosságának, köszönhetően jó 
közlekedési helyzetének. A létesítményhez kapcsolódóan több a másfél évtized alatt számos beruházás ötlete merült fel, így 
nemrégiben tűntek el a felhagyott úszómedence építésének maradványai. 
 

 
A sportcsarnok a 2016-ban megkezdett nyugati bővítéssel és az épülő teniszpályák 

 
Meglévő állapot: 
Az építési helyszínt keleti oldalról a kibővült (2016-17) sportcsarnok, délről a parkot a kereskedelmi zónától elválasztó 4-5 méter 
magas, növényzettel telepített domb határolja. Keleti és északi határa a park területe. A tervezett építmény helyén felhagyott 
építési terület –tehát bolygatott talaj- található, a telekhatáron, illetve részben a telken áll a valamikori emlékmű alépítménye, 
melynek elbontását tervezzük. Ugyancsak elbontásra kerül –funkció vesztés okán is- a bejárat vonaláig a föld domb, ezáltal a 
csarnok és a sportkollégium bejárata kinyílik a kereskedelmi zóna parkolói felé.  
A közel 3 hektáros területen két építmény található: a sportcsarnok és a játszóház, illetve annak melléképületei. A telek keleti 
részén helyezkedik el a fásított parkolóterület 120 parkolóhellyel, mely a telken található funkciókat, illetve a park területét 
szolgálja ki. 2017-ben az Önkormányzat a park délnyugati részén 40 férőhelye parkolót alakított ki, így a telek területén lévő 
parkolókból 40 darab „felszabadult” más célra.  
A terület közművesített, ugyanakkor egyesített szolgáltatói közműtérkép, illetve az adatok megbízhatatlansága okán a közmű 
kapacitások a tervezés következő fázisában tisztázandók. Mind a sportcsarnok, mind a szomszédos kereskedelmi létesítmények 
összközművel ellátottak, valószínűsíthető, hogy a sportszálló ellátásával kapcsolatba kapacitás hiánytól nem kell tartani. 
Ugyanakkor a sportcsarnok építése során is felmerült a szennyvízelvezetés és vízellátás problémája, előző vezetéke a parti 
sétány alatt húzódó elavult vezeték. 

 

 
Az építési helyszín (2008 légifelvétel) 

 
Az építési helyszín északi részén a közelmúltban teniszpályák alépítményi ( rétegrendépítési) munkái kezdődtek meg. Az építés 
helyének keleti oldala növényzettől mentes, de a nyugati udvarszárny helyén több, 10 cm törzsátmérőt meghaladó fa található. 
Az értékes kivágásra kerülő faállomány törvény szerinti pótlásról gondoskodni kell a park területén. Az épület építése cca. 15, a 
domb átalakítása 3-4 fát érint.  

   
A bontandó emlékmű-alépítmény és a sportcsarnok  rendezendő déli homlokzata 

 
Említést érdemel a környezeti állapot. A sportcsarnok kialakításánál a déli homlokzat és terület a létesítmény kiszolgáló 
területeként lett kialakítva. A küzdőtérre nyitott kétszárnyú ajtók egyaránt szolgálták a terem menekítését, mint feltöltését is. A 
téglaburkolatú déli homlokzaton előbb reklámfeliratok, majd az utólagosan kiépített szellőzőrendszer gépei jelentek meg. 
Mindkét elem a sportkollégium megvalósulásával egyidőben rendezendő: a gépháznak tégla és fém burkolatú falazott burkolatot 
javaslunk, a reklám és logó elhelyezését a nagyterem tengelyében, a gépház felső szintjén kialakított felületen –és csak ott- 
képzeljük megvalósíthatónak. A sportkollégium kialakításánál fontos a létesítmény méltó és megfelelő megközelítésének 
kialakítása, így az eddig a domb által takarásban lévő szervízbejárati részből főhomlokzatot kell kialakítani, a tárolónak használt 
emlékmű alépítmény maradványát el kell bontani.  
 
Telepítés: 
A sportkollégium épülettömbje a sportcsarnok délnyugati sarkához csatlakozik. A bejárat feltárása, a színvonalas megközelítés 
érdekében a bejárat vonaláig a kereskedelmi területet a parktól elválasztó földdombot a volt emlékmű alépítményével együtt el 
kell bontani. A tervezett szállásépület két udvarból áll. A keleti udvar zárt, átriumos kialakítású, míg a nyugati udvar északi 
irányban nyitott. A keleti rész 6,00 méter tűztávolságot tart az önálló tűzszakaszként kezelt öltöző szárnytól. A sportcsarnok és 
a szállásépület közötti sávon itt gazdasági udvar kialakítását tervezzük.  
 



 
Az építési terület északkeletről 

 
Az épület bejárata az északkeleti sarkon nyílik. A bejárat előtti előtető a sportcsarnok javasolt gépészeti teréig (szellőzőgépház) 
húzódik, összekötve a két épületet. Tekintettel arra, hogy a sportcsarnok nyugati párkánymagassága igen alacsony: +2,85 m 
(105,85 Bf) és a bejárati előtető alatti tér 3,80 méter magas, a két tömeg találkozásához egy markáns, a hirdető feliratot, logót 
fogadó falpillért terveztünk.  
A telepítésnél figyelembe vettük a megépült teniszpályákat, az épület északi fala 2,5-3,0 méterre közelíti meg azokat. A zárt, 
átriumos keleti tömb jellemzően 3 és 2 szintes, míg a keleti, nyitott udvaros rész kétszint magasságú.  
A bejárat előtti területen díszparkot és 24 férőhelyes parkolót alakítunk ki, melyet fasor választ el a kereskedelmi területtől.  
Földszinti padlóvonal magassága 103,30 Bf, a tornaterem önálló bejáraté 103,00 Bf.  
 
Struktúra: 
A kétrészes szállásépület udvarok köré szervezett, sorolt struktúra. A keleti udvar átrium, a nyugati északra nyitott. A közlekedő 
területek az udvarokra –átriumra- néznek, míg a szobák kifelé fordulnak. A két tömeg váltóvonalába helyezkedik el a lépcsőház 
és a felvonó. A bejárat kétszintes előtérbe nyílik, ahol a társalgó terét nagyméretű üvegfal választja le az előcsarnoktól. Az 
épületrész közepén helyezkedik el a felülvilágítókkal megvilágított étkezőtér, mely közvetlen kapcsolatban áll a konyhaüzemmel. 
Utóbbi a gazdasági udvarból nyílik, ez a nyersanyag beszállítási útvonala. A földszinten ebben az épületrészben 7 szobát 
alakítottunk ki. Az északnyugati sarokban kap helyet a 40 fős csoportterem. A bejárat mellett a magas minőségű fa burkolattal 
ellátott íves falak mögé rejtettük a közönségforgalmi mosdókat , az attraktív kialakítású fallal szemben hasonló 
megfogalmazásban készülnek a recepció és az ehhez csatlakozó iroda terei.  
A nyitott udvar kétszintes szárnyában szintenként 8-8 szobát alakítunk ki. Az átriumos részen az első emeleten 12, a másodikon 
6 szoba helyezkedik el. A szobák előtti közlekedő folyosó a zöldtetőként kialakított étkező födémmel határolt átrium kertre néz.  
A létesítmény a parktól kerítéssel leválasztva valósul meg, tekintettel arra, hogy a földszintjén a zöldterületre nyitott huzamos 
tartózkodású helyiségek találhatók. A sportkollégium kerítése 1,2-1,4 méter magas, zöld szinterezett Bekaert kerítés, belső 
oldalon 30 cm-es kiosztással telepített sövénnyel (pl. Babérmeggy) javasoljuk megoldani. A telepített növényzet néhány év 
múlva tömör, a belátást gátló zöld fallá növekszik, kellemes hangulatot adva a déli és nyugati kerteknek. A létesítmény kerítése 
csatlakozik a teniszpályák labdafogó biztonsági kerítéséhez. A sövénykerítés a déli oldalon a felvonó gépház vonalában indul, 
az épülettől 8 méter távolságra a domb aljában húzódik, a nyugati homlokzattal párhuzamosan a parki ösvény kereszteződésénél 
csatlakozik a teniszpálya kerítéséhez. A parkon átvezető, az áruházak felé haladó gyalogos út dombon való átvezetését 12 
méterrel nyugati irányba kell áthelyezni, megfelelő növényzettelepítéssel (pl. az  elbontott keleti domb növényzet átültetésével 
pótolni). 
 
Funkció: 

- Bejárat, előtér, társalgó 
Az épület hangulatát, térkapcsolatainak összetettségét a látogató az előtérben, a lobbyban érzékeli. Az épület bejáratának 
kialakítása során a felvezetés megfelelő környezetének (parkosítás, előtér) kialakítása mellet a bejáratnál sűrűsödő, ellentétes 
funkciók összehangolása a cél. A bejárati előtető mellől nyílik az épület szervizelését biztosító gazdasági udvar is, melynek 
használatát időben el kell különíteni a vendégforgalomtól. ( A gazdasági udvar felé az első emeleten két szoba nyílik, ablakaik 

hangszigetelését fokozott gondossággal kell kialakítani.) A 30 m2-es előtető alól nyílik a bejárati szélfogó, melyből a lobby 
kétszintes, az átrium felé emelkedő terébe lép a használó. Az előtető védelmében az új öltöző szárny bejárata is megközelíthető.  
A lobby reprezentatív terében a belsőépítészeti elemek (nemesfa burkolatok, íves, kétszintes falak) nagyított architecturaként 
jelennek meg, tágasabbá téve a belépés terét. Azinformációs pultból a belépő teljes területe átlátható, a látogató is orientálódhat 
itt állva. Érzékelhető a folyosók, közlekedők rendszere, a lépcső és felvonó elhelyezkedése, az épület második szintjének 
struktúrája. Alapvető fontosságú, hogy idegen helyre érkezve a vendék a biztonságot jelentő átlátással rendelkezzen, a folyosók 
közlekedők rendszerében ezt is szolgálja a természetes megvilágítású és zárt szakaszok változása.  
 

- Étkező, konyhaüzem 
A keleti épülettömeg központi eleme a 111 m2 alapterületű, a vendégforgalmat (max. 80 fő) két turnusban kényelmesen 
kiszolgáló étkezőtér. A terem belmagassága a szobákénál kis mértékben nagyobb -3,4 méter- a tér bevilágítását a zöldtetőbe 
rejtett fénykűrtők, felülvilágítók adják, egyben biztosítva a tér természetes szellőzését. ( az étkező a konyhaüzemmel együtt a 
létesítmény egyetlen központi szellőzéssel ellátott tere)  
A konyhaüzem a gazdasági udvarról feltölthető, napi egy beszállítással. A bejárat mellett helyezkedik el a zárt edényzetben 
gyűjtött étkezési hulladék és a tető fölé szellőztetett hulladéktároló is. A konyhai göngyöleg ideiglenesen –napi elszállításig- a 
fedett előtérben raktározható. A konyhaüzem kialakítása 100 adagos főző vagy melegítő konyhaként is kialakítható. A 
tanulmányterv önkiszolgáló rendszerű, ala-carte rendszerrel készült, az üzemeltetési program alapján a konyhaüzem száz 
négyzetméteres területén bármilyen, a létesítményt kiszolgáló rendszer kialakítható. 
 

- Szállásegységek 
A sportkollégium 40 szobával létesül. Tekintetbe véve, hogy a tartózkodási idő a néhány naptól akár a több hónapig terjedhet, 
különböző diszpozíciójú lakóegységeket alakítunk ki. A tanulmányterven szerepelő 2 hálófülkés egység száma az átrium szárny 
északnyugati egységének átalakításával négyre növelhető, de a déli oldal nagyméretű szobája is kettéosztható, így a hálófülkés 
–hosszabb tartózkodásra kijelölt – egységek száma hatra növelhető. További lehetőség néhány egység duplaajtós –
hangszigetelt- összenyitása is, melyeket elsősorban a nyugati szárnyban javaslunk kialakítani. A helyiségek mérete lehetővé 
teszi az alacsony hőfokon üzemelő, felületfűtés és hűtési rendszerek alkalmazását. 
A szobák változatosan berendezhetők, méretük 24-39 m2 között mozog. Minden lakóegység rendelkezik saját teakonyhával 
(2,4-3,0 méter pulthossz), zuhanyzóval és önálló wc helyiséggel. A belsőterű helyiségek két szellőzési rendszerrel ellátottak: a 
konyharészek és a zuhanyzó, valamint a wc önálló rendszerek. A frisslevegő pótlást a konyhák esetében hővisszanyerő 
rendszeren keresztül kell biztosítani.  
 

- Adminisztráció 
Az épület üzemeltetéséhez szükséges ügyviteli, igazgatási helyiségeket két helyen alakítjuk ki. A központi, az ügyeletet, 
információt, ellenőrzést biztosító hely a bejárati porta. Itt történik a beléptetés, a biztonsági rendszerek figyelemmel követése ( 
tűzjelző központ, vagyonvédelmi rendszerek, zártláncú kamerarendszer). Az adminisztráció irodai jellegű munkái a nyugati 
szárny tetőtéri helyiségében folynak. Az irodatér két részre osztott, önálló teakonyhával és mosdóval ellátott.   
 

- Gépészeti helyiségek 
Az épületet ellátó gépészeti tereket két helyen javasoljuk kialakítani. A nyugati szárny tetőteréből leválasztva javasoljuk a szárny 
használati melegvíz ellátását biztosítani, annak érdekében, hogy a melegvíz cirkulációs vezetékek hossza –s ezáltal 
üzemeltetési vesztesége- minimálisra csökkenthető legyen. A központi gépészeti teret  a szellőzőgépházzal és kazánnal a keleti 
szárny tetőterébe tervezzük, tekintettel arra, hogy a konyhaüzem és étkező tere így közelíthető meg a legegyszerűbben a 
szellőzőcsőrendszerrel. ( a mosdók és wc helyiségek szellőztetése a tető búvótereibe telepített gépekkel oldható meg). Az átrium 
szárny használati melegvíz ellátása ( konyhaüzem, lakóegységek, közforgalmi mosdók) a keleti szárnyban kialakított gázüzemű 
melegvíztározókról történik. 
 

- Kertek 
A földszinti apartman egységek előtt 8 méter mélységben a parktól sövénnyel leválasztott kertek készülnek, 10 m2-es burkolt 
terasszal, igény szerint egyes egységekhez –nyugat és dél- beépített motoros árnyékoló ponyvával. A nyugati nyitott udvarra 
néző két szállásegység kisebb méretű, 6 m2-es teraszt kap, alacsony, 60-80 cm magas sövény leválasztással. Az udvar területe 
általános használatú díszkert, pihenőudvar, mely a közlekedő folyosókról megközelíthető. A területről átjárást biztosítunk a 
teniszpályákra is.  
 
 
 



1.1.4.  A közlekedési útvonalak akadálymentesítése 
 
Az épület akadálymentesítése az OTÉK akadálymentesítésre vonatkozó előírásai és a pályázati útmutató „Segédlet a komplex 
akadálymentesítés megvalósításához” mellékletében foglaltak figyelembevételével készült. 
A tervezett létesítménynek lehetnek mozgás, hallássérült, vak/gyengénlátó látogatói. A dolgozók közül az intézmény jelleg 
kizárja a, gyengénlátók vagy vakok alkalmazását.  
Az OTÉK 42.§. (3) bekezdés értelmében minden megkezdett 50 db parkolóhelyből egyet akadálymentesen kell kialakítani, 
melyet az udvari bejárathoz legközelebb eső helyen kell kialakítani 
Az akadálymentes parkolóra előírt minimális méret 3,50 x 5,50 m, ebből 1,5 m a kiszállási zóna, melyet jól láthatóan fel kell 
festeni.. Az akadálymentes parkolót a bejárathoz legközelebb, az ajtótól 20 méterre alakítjuk ki. 
 
Az épület megközelíthetősége az OTÉK 39-41§-ban meghatározott elvek szerint, az előírásokat teljesítve alakítandó ki. A 
gyalogos útvonalak tervezésénél a közterületen a felület egyenletes, sík legyen, a felületi egyenetlenség ne haladja meg a 0,5 
cm-t. 
Az épülethez – a parkolókból- vezető gyalogutak meredeksége nem érheti el az 5%-ot, az oldallejtés nem lehet 1,5 %-nál 
nagyobb. A tervezett rámpa lejtése: 5%. 
 
A kifelé nyíló bejárati ajtók egyik szárnyának nyitásával is biztosítani kell az OTÉK 62.§. (5) bekezdésében megjelölt min. 90 cm 
széles szabad nyílásméretet. Az ajtók egybefüggő üvegezett felülettel készülnek, így szemmagasságban – járófelülettől mérten 
1,50 m magasságban – színes, kontrasztos jelölésekkel (~15 cm átmérőjű színes körök vagy nyilak egy sorba rendezve, stb.) 
kell a gyengénlátók számára is érzékelhetővé tenni az ajtókat, illetve az alsó 30 cm-es sávot rugzóna védelemmel ellátni. Küszöb 
kialakítása kerülendő.  
 
Az akadálymentesen kialakított bejáratot és az elsődlegesen használt ajtószárnyat is piktogrammal (kerekesszékes szimbólum) 
kell jelölni. Kilincs és egyéb kezelőszervek (pl. ajtónyitó gomb, kilincs, stb.) a padlóvonaltól mérten 85-110 cm között legyenek. 
A bejáratnál elhelyezett sárkaparó rácsok, lábtörlők rácsainak max. lyukmérete 2x2 cm lehet, a lábtörlők süppedésmentes 
kialakítással, a járófelülettel egy síkban, süllyesztve helyezendőek el.  
 
A szélfogó után az előtérben, szintén szemmagasságban az épület egyszerűsített alaprajzát bemutató dombornyomott 
kialakítású eligazító tábla elhelyezése szükséges, Brail irásjelekkel kiegészítve ( lásd bútorozási és eszközlista). Az épületben 
egyéb helyre a Brail feliratok elhelyezését nem javasoljuk, a tapasztalatok szerint a vakok és gyengénlátók cca. 10%-ka ismeri 
az írásrendszert, helyette a dombornyomott feliratozást javasoljuk. A bejárati és a szabadba vezető ajtóknál, valamint a 
közlekedő területeken található üvegezett nyílászáróknál az üvegre víztiszta biztonsági fóliát kell elhelyezni, hogy 
megakadályozzák az üvegtörésből keletkező sérüléseket. A hőszigetelt táblás üveg esetében a légrés mindkét felületére, a tábla 
belsejébe kell a fóliát elhelyezni. A főbejárat és az akadálymentesített bejáratok előtt min. 1,50 x 1,50 vízszintes hely biztosítása 
szükséges. A külső és belső burkolat között 2,0 cm-nél nagyobb szintkülönbség nem lehet. 
Az összes kezelőszerv a padlószinttől  0,85 és 1,10 közötti magasságban kell elhelyezkedjen. 
A bejáratok kialakítása az OTÉK 62 és 96§- ban foglaltaknak meg kell feleljen. 
 
A padlóburkolatot úgy kell kialakítani, hogy segítséget nyújtson a tájékozódásban, a padlóburkolaton kontrasztos színű és eltérő 
felületi érdességű vezetősáv kialakításával. Ez a burkolat sötétebb elemeiből középen folytonos vonalvezetéssel kirakott, ami 
egyértelmű iránymutatást ad a szobák, az akadálymentes illemhely és az orvosi, vagy egyéb helyiségek elérésére. A közlekedő 
vizuális szegélyezése az oldalfal lábazati részének kontrasztos színezésével megoldható, az ajtótok körül 10 cm széles sávban 
a falat szintén kontrasztos színezéssel, vagy burkolással kell a gyengénlátók számára is jól érzékelhetővé tenni, vagy az 
ajtókeretet az ajtólaptól és a falfelülettől is eltérően, kontrasztos színezéssel ellátni. A kontrasztos színezés megvalósítható 
ugyanazon szín sötét és világos változatával, vagy eltérő színhasználattal.  
Az egyes berendezéseket (tűzcsap, poroltó, információs polc, stb) a főfalba süllyesztetten kell kialakítani. A helyiségek 
padlóburkolata matt felületű, csúszásmentes. Kerülendő a csillogó felület alkalmazása, mert az káprázáshoz vezet. Falsarkok 
védelmére külső, vagy rejtett élvédő elhelyezése javasolt. A burkolat információt hordozó részei az alapfelülethez képest 
sötétebb színnel készüljenek. 
A tervezett beltéri ajtók küszöbmentesek, amennyiben a küszöb kialakítása elkerülhetetlen, úgy legfeljebb 2 cm magasságú, 
legömbölyített kialakítású küszöb megengedett. A beépített 100 cm névleges szélességi méretű ajtók szabad belmérete legalább 
90 cm. A kilincsek és egyéb kezelő eszközök az ajtólaptól színben jól elkülönülő, elhelyezési magasságuk 90-110 cm között. 
A beltéri lépcső max. 14,8 cm fellépő magassággal készül, vízorr nélküli kialakítással, 15°-os döntött homloklappal, kontrasztos 
élképzéssel, az induló és érkező él előtt a burkolatban figyelmeztető jelzéssel. A lépcső mellett legalább az egyik oldalon 

kétsoros korlát kialakítása javasolt 70 és 95 cm magasságban, az induló és érkező éleknél 30-30 cm-es vízszintes túlnyúlással, 
az oldalfalon a szintszám jelzésével. 
 
Az akadálymentes illemhelyen szerelőfalra konzolosan rögzített WC berendezés elhelyezése szükséges, melynek 
ülésmagassága a padlóvonaltól mérten 48 cm, kiállása a fal síkjától 70 cm. A WC berendezés tengelye a faltól 85 cm-re legyen. 
A WC mellett legalább 90 cm széles terület biztosított a kerekesszékből oldalirányban történő átüléshez. A WC berendezés fal 
felőli oldalán fix, a szabad oldalon felhajtható kapaszkodót kell elhelyezni a padlóvonaltól mérten 75 cm magasságban. (A 
kapaszkodó színét úgy kell megválasztani, hogy az jól elkülönüljön a háttértől.) A WC-papír tartót a fal felőli, fix kapaszkodóra 
kell felszerelni.  
Ajánlott konkáv peremkialakítású mosdó berendezés elhelyezése padlóvonaltól mérten 86 cm magasságban. A mosdó 
szifonkialakítása falba rejtett. A mosdó felett dönthető tükör kerüljön elhelyezésre. A mosdó előtt a szükséges 0,80x1,20 m 
szabad terület biztosított. A mosdót a tervezett alaprajzi kialakítás esetén úgy kell elhelyezni, hogy tengelye a faltól mérten 45 
cm távolságra kerüljön  
A helyiségben baleset vagy segítségkérés esetére segélyhívó gomb felszerelése szükséges, melyet padlón fekve és ülő 
helyzetből is elérhetővé kell tenni. Ennek egyszerű megoldására két nyomógomb felszerelése javasolt, egyik a padlószinttől 
mérten 0,25 m, a másik 0,85 m magasságban. A segélyhívó berendezés nyugtázható rendszerű legyen és a betegirányítóban 
jelezzen. A világítási kapcsolók szintén elérhető magasságban 0,85-1,10 méter között legyenek felszerelve. A falon a 
padlóvonaltól mérten 0,85-1,10 m között min. 25 cm széles, az alapszíntől jól elkülönülő színű sávot kell kialakítani a 
csempeburkolatban.  
Az ajtóra belülről behúzókar elhelyezése javasolt, kívül az akadálymentesség nemzetközi jelével kell ellátni. Az illemhelyen 
minden olyan kiegészítő felszerelésre kerül, ami egy átlagos illemhelyen megtalálható, így 90-110 cm között felszerelve 
szenzoros kézszárító, szappanadagoló, papírtörlő, 120 cm magasságban ruhafogas, stb. 
 
A feliratozásnál alkalmazott betűméreteket az észlelési távolság függvényében kell megválasztani, a helyiségek neve és egyéb 
feliratozás kontrasztos színnel, domború betűkkel készüljön. A Braille-feliratot csak ez előtérben és a felvonóban kell elhelyezni. 
A kapcsolók, kezelőpanelek (kapcsolók, vészjelzők stb.) járóvonaltól mért akadálymentes elérési magasságban, azaz 90-110 
cm között legyenek.  
Tűzriasztás esetére a halláskárosultak igényeihez igazodva a hangjelzést célszerű fényjelzéssel is kiegészíteni, a menekülési 
útvonalat füstben is érzékelhetően meg kell világítani. 
Az ajtótokokat és kilincseket kontrasztos színűre kell festeni a jobb tájékozódás érdekében. (pl. a sárga kilincs a legjobban 
észrevehető.) A menekülési irányok, WC, akadálymentes jelzések piktogramokkal is jelezve legyenek. A piktogram mérete min. 
15x15 cm és csak az OFT által elfogadott piktogramok használhatóak.  
A jelzések jól láthatóan, egyenletesen legyenek megvilágítva. A fényforrás akkor van megfelelő helyen, ha nem vakít, káprázás-
mentes, az információhordozó tárgyak észlelését korlátozó árnyékolást nem okoz.  
Az épületben két tanteremben, két csoportteremben valamint az emeleti előadó termekbenben, a tornateremben indukciós hurok 
beépítése szükséges a nagyothalló és hallókészüléket használó személyek kommunikációjának segítésére. A beépített 
indukciós hurokhoz kezdetben elegendő lehet egy erősítő, egy vezeték nélküli mikrofon és egy ellenőrző készülék beszerzése. 
 
 
 
  



1.1.5. Az építménybe betervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény-jellemző meghatározása 

 
Az egyes tételek „az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól” szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4. § („Az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének szabályai”) (3) bekezdésének megfelelően kerültek kiírásra. („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 leírása.”) 
Az itt szereplő márkanevek és termékkiírások opcionális javaslatok, helyettesíthetők azokkal műszakilag egyenértékű vagy jobb 
termékekkel. 
 
Teherhordó külső kerámia tégla:  

Műszaki jellemzők: Követelményértékek: Vizsgálati szabvány, előírás: 

Hővezetési tényező: λ<=0,16 W/Mk (Vakolattal)  
MSZ EN 771-1:2011 Mérete: 25x44x23,8 cm 

 Tűzveszélyességi osztály: A1 
Átlagos nyomószilárdság Min. 10 N/mm²  

A fenti műszaki paramétereknek megfelelő pl.: Porotherm 44  termo profi kerámia tégla 
 
Teherhordó belső kerámia tégla:  

Műszaki jellemzők: Követelményértékek: Vizsgálati szabvány, előírás: 

Hővezetési tényező: -  
MSZ EN 771-1:2011 Mérete: 25x30x23,8 cm 

 Tűzveszélyességi osztály: A1 
Átlagos nyomószilárdság Min. 11 N/mm²  

A fenti műszaki paramétereknek megfelelő pl.: Porotherm 30 N+F kerámia tégla 
 
Homlokzati hőszigetelés, szerelt falban 
Anyag: kőzetgyapot hőszigetelés 
 

Műszaki jellemzők: Követelményértékek: Vizsgálati szabvány, előírás: 

Hővezetési tényező: λ<=0,039 W/Mk EN 12667, EN 12939 
EN 13162 
EN 1602 

Páradiffúziós ellenállási szám: μ=1 
Névleges testsűrűség ρsm= 32 kg/m3 

A fenti műszaki paramétereknek megfelelő pl.: Rockwool Fixrock 
 
Lábazati hőszigetelés, általános felületen 
Anyag: Extrudált polisztirolhab, hőszigetelő vakolható kivitelben 
 

Műszaki jellemzők: Követelményértékek: Vizsgálati szabvány, előírás: 

Hővezetési tényező: λ<=0,036 W/Mk  
 
EN 13164-ZA1 

Páradiffúziós ellenállási szám: MU50 (μ=50) 
Nyomófeszültség 10%-os összenyomódáskor CS(10\Y) 700 

>=300 kPa 
Vízfelvétel, hosszú teljes bemerítéskor: WL(T) 0,7 

A fenti műszaki paramétereknek megfelelő pl.: AUSTROTHERM XPS TOP 70 

 
Talajon fekvő, szigetelt padlóban elhelyezett hőszigetelés 
Anyag: Nyomásálló expandált polisztirolhab 
 

Műszaki jellemzők: Követelményértékek: Vizsgálati szabvány, előírás: 

Hővezetési tényező: λ<=0,044 W/Mk  
MSZ EN 

13 1 63:2012+AI:2015 
Összenyomhatóság CP5 
Méretallandóság normál klim6n 
(23C 150% relatív páratartalom) 

DS(N)5 

A fenti műszaki paramétereknek megfelelő pl.: AUSTROTHERM AT-L2 
 
Magastető szerkezetben elhelyezett hőszigetelés 
Anyag: kőzetgyapot hőszigetelés 
 

Műszaki jellemzők: Követelményértékek: Vizsgálati szabvány, előírás: 

Hővezetési tényező: λ<=0,037 W/Mk EN 12667 
EN 12939 Páradiffúziós ellenállási szám: μ=1 

Éghetőség A1 EN 13501-1 
A fenti műszaki paramétereknek megfelelő pl.: Rockwool Airrock LD 
 
Modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés 
Anyag: Poliészterfátyol hordozórétegű, modifikált bitumenes lemez (SBS), lángolvasztással ragasztva, 1 rétegben, a falak 
meglévő lábazati szigeteléséhez folytonosítva 

Műszaki jellemzők: Követelményértékek: Vizsgálati szabvány, előírás: 

Vastagság: legalább 4,0 mm  
Szakítószilárdság maximális húzóerő: H/K >/=600 N/50mm  

MSZ EN 13969 
MSZ EN 13707 Szakadási nyúlás: H/K >/= 30% 

Hőállóság: legalább 100 Oc 
Hajlíthatóság: min. -15Oc 

A fenti műszaki paramétereknek megfelelő pl.: Icopal E-PV 4 F/K Extra 
 
Modifikált bitumenes alapozó, kellősítő réteg 
Anyag: a bitumenes lemezhez rendszerben illeszkedő hideg bitumenmáz, általános felületen 0,2-0,25 kg/m2 
anyagmennyiséggel felhordva 
A fenti műszaki paramétereknek megfelelő pl.: Icopal Primer 
 
Rendszerragasztó és vékonyvakolat, hőszigetelő vakolatrendszer részeként 
Anyag: 2-3 mm vastagon felhordott cementbázisú ásványi ragasztó homlokzati lemezek ragasztásához, tapasztásához és a 
hozzá tartozó vékonyvakolati rendszer 
A fenti műszaki paramétereknek megfelelő pl.: Baumit  StarContact az alábbiakkal rendszerben: Baumit UniPrimer alapozó, 
Baumit open Üvegszövet háló és Baumit NanoporTop, SilikatTop vagy Baumit nemesvakolat rendszer, rendszersaját 
homlokzatfestékkel 
 
Homlokzati üvegezett nyílászárók 
Anyag: Fa tokszerkezetű, üvegezett homlokzati nyílászárók, három rétegű, hőszigetelő üvegezéssel 

Műszaki jellemzők: Követelményértékek: Vizsgálati szabvány, előírás: 

A teljes nyílászáróra vonatkozó 
hőtábocslátási tényező (Uw): 

<=1,1 W/m2K MSZ EN ISO 10077-1, EN 
ISO 12567-1 

Üvegezés (Ug): <=1,2 W/m2K MSZ EN 673,674 



 
 
Tetőfedés 

Műszaki jellemzők: Követelményértékek: Vizsgálati szabvány, előírás: 

Vízáteresztő képesség nem ereszti át a vizet  

Páraáteresztő képesség: nem ereszti át  
Méretváltozás 22.10-6K-1  
Viselkedés külső tűz által okozott igénybevétel 
 
 
  
 

 

 200/553/EG szerint 
   
Öregedés, tartósság  EN 988:1996 

Anyag: Reincink állókorcos fedés 
 
Lég- és párazáró fólia, a tetőtér beépítés érintett felületein 
Anyag: speciálisan erre a célra gyártott lég- és párazáró fólia, légtömören kialakítva, a csatlakozások mentén folytonosítva, a 
széleken rendszersaját tömítőanyaggal lezárva 
 

Műszaki jellemzők: Követelményértékek: Vizsgálati szabvány, előírás: 

Szakítószilárdság hosszirányban és 
keresztirányban: 

>=400 N/5cm EN 12311-2, 
EN 13859-1 

Páraáteresztő képesség: Sd=150 m EN 1931, EN 13859-1 
Öregedés: megfelel EN 1296 

A fenti műszaki paramétereknek megfelelő pl.: Dörken DELTA Luxx, a rendszerhez tartozó DELTA-MULTI-BAND 
ragasztószalag, DELTA-TIXX ragasztó és tömítő sávval a csatlakozások tömítésére, FLEXX-BAND az áttörésekhez és BUTYL-
BAND kétoldalas ragasztószalag a tetősík ablakok csatlakozásainak tömítésére 
 
Vízzáró alátétszigetelés tetőfelületeken 
Anyag: az előírt tetőhajlásszög alatti alkalmazás miatt vízzáró alátétszigetelés szükséges, teljes felületű deszkázaton 

Műszaki jellemzők: Követelményértékek: Vizsgálati szabvány, előírás: 

Éghetőség: E EN 13501-1 
Vízzáróság: W1 EN 13859-1+2 
Szakítószilárdság hosszirányban: >350 N/5cm  

 
 
EN 12311-1, 
EN 13859-1 

Szakítószilárdság keresztirányban: >250 N/5cm 
Szakítószilárdság, öregítés után 
hosszirányban: 

>298 N/5cm (85%) 

Szakítószilárdság, öregítés után 
keresztirányban: 

>213 N/5cm (85%) 

Szakadási nyúlás hosszirányban és 
keresztirányban: 

20-50% 

Páraáteresztő képesség: Sd=0,02 m EN 1931, EN 13859-1 
Hideghajlíthatóság: -25°C EN 1109, EN 13859-1 

A fenti műszaki paramétereknek megfelelő pl.: ReDörken DELTA-FOXX PLUSZ, a rendszerhez tartozó DELTA-FLEXX BAND 
ragasztószalaggal, DELTA-THAN tartósan rugalmas ragasztóval és DELTA szögtömítő szalaggal 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.6. Szerkezetek 
 
Kiindulópontként Tervező feltételezi, hogy a leendő Kivitelező és rendszertervező ismeri és betartja az összes, a tervezett épület 
építésére vonatkozó szabványt, előírást, rendeletet, illetve szükségtelennek tartja alapvető műszaki – kivitelezési – 
alkalmazástechnikai ismeretek ismétlését, valamint rendelkezik az építő szakma elvárható szintű ismeretével, tapasztalataival.  
 
1.1.6.1. Alapozás 
Az épület részek alapozása az engedélyezési tervhez készülő talajmechanikai szakvéleménynek megfelelő szélességű 
teherátadó felületű sávalapozás, illetve pontalapozás. Az alapok síkját úgy kell megválasztani, hogy az alaptestek teherhordó 
altalajra kerüljenek. Az alaptestek tetejére vasalt talpgerenda készül.  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az új öltözőszárnytól nyugatra eső 25-33 méteres sávban a felhagyott 2006-os medenceépítés 
miatt bolygatott talajszerkezet található, itt az alaptesteknek a természetes talajréteget kell elérnie, azaz mélyített sáv vagy 
pontalapok alkalmazása válik szükségessé.  
 

 
2006-os légifelvétel azépülő medencéről 

 
1.1.6.2. Felmenő szerkezet 
Az épület teherhordó falazata 44 cm vtg. kerámia tégla fal, illetve vasbeton pillérek. A szárnyak esetében a külső falakat 
Porotherm 44  termo profi kerámia téglából, a belső teherhordó falakat Porotherm 30 téglából, vagy a megnevezett termékek és 
az 1.1.5. pontban meghatározott épületfizikai jellemzőket biztosító anyaggal javasoljuk kialakítani. A többrétegű (pl. 30-as tégla+ 
15 cm táblás hőszigetelés) falszerkezet kialakítását a felület megfelelő kialakítása miatt elvetettük és nem javasoljuk. A külső 
hőszigetelés alkalmazása esetén a homlokzat ívének kialakítása (stóc munkahézagok) és az intézmény jellege miatt a 2,00 
méterig kötelező kemény burkolati védelme miatt nem javasoljuk.  
 
1.1.6.3. Födémek 
Az épület födémszerkezetét előregyártott feszített vasbeton födémrendszer és monolit födémmezők alkalmazásával javasoljuk 
kialakítani. Az előregyártott födémszerkezet ( üreges födémpanel, feszített zsaluzópanel, bélléstestes feszített vasbeton 
gerendás födémrendszer) választásánál a gépészeti vezetékek kialakítását, a födém és az egyéb épületszerkezetek 
megépítésének összefüggésének vizsgálata alapján javasoljuk kialakítani a megvalósuló szerkezetet. A födémek terhelése a 
szabványban a funkciónak megfelelő. A lakószárnyak záró tetőszerkezetét jelen terven fűrészelt fenyőgerendákból terveztük, 



de elképzelhető a vasbeton födémszerkezet kialakítása is. A tervezett fa szerkezetű zárófödémet belső oldalon függesztett 
álmennyezet határolja.  
A lobby és a bejárati előtető födém ragasztott fa gerendákból és gyalult, látszó fűrészelt fából épülő szerkezet, mely az előtető 
felett extenzív zöldtető réteggel készül.  
 
1.1.6.4. Tetőszerkezet 
A szárnyak tetőszetkezetét ( 8-16 %-os, a fémlemez fedésnek megfelelő ) lejtős kivitelben fűrészelt fenyőfából javasoljuk 
kialakítani. A látszó szerkezetek esetében a gyámolított gerendázat (szaruzat) méretezett, gyalult, bélmentes 12/20 
keresztmetszetű faanyag betervezését javasoljuk, melyeket az engedélyezési terv  tűzvédelmi fejezetben meghatározott 
tűzállósági határértékre kell méretezni. A beépített faanyagok gombamentesítéséről gondoskodni kell.  
Az ácsszerkezet egyes elemeinek kapcsolatát a terhek és igénybevételek függvényében hagyományos, csavarkötéssel erősített 
hagyományos jellegű ácskötésekkel javasoljuk kialakítani. A falazati acélszerkezetek és a kiemelt csomópontok ( pl.: gerinc) 
rejtett vagy látszó, egyedi acélszerkezettel készülnek, melyek tűzállósági határértékének meg kell felelnie a szerkezettel 
szemben támasztott követelményeknek. A látszó fa szerkezetek lazúros fapáccal kezeltek ( pl. Remmers).  
 
1.1.6.5. Szigetelések 

• Szerkezeti adottságok 
Az épület alapozása és talajban lévő szerkezeteinek nedvesség elleni védelme csak együttesen határozható meg, valamennyi 
feltételt és adottságot mérlegelve. 
A szerkezetet érő külső hatások, illetve igénybevétel a talajnedvesség  és esetlegesen szivárgó víz a domb felöli déli oldalon. 
A belső terek rendeltetés szerinti szárazsági igénye azonos. 
Az adott épület talajszinti nedvességokozók elleni szigetelés megválasztásánál az alábbi egyéb szempontok is mérlegelésre 
kerültek: 
- a betervezett és megvalósítandó védelemnek egyaránt biztosítani kell a belső terek, és a szerkezetek nedvesség elleni 
védelmét, tehát külső oldali szigetelést kell választani; 
- a nedvességhatások elleni védelmet biztosító szerkezetek (szigetelések) hosszú távon, esetleges változások 
(süllyedések, repedések, vízszintmozgás, stb.) esetén is nagy biztonsággal feleljenek meg az elvárásoknak. 

• Szerkezetkialakítás 
- bitumenes lemez szigetelés kialakítása 

Az ÉMSZ (Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége) által kiadott „Talajvíz és talajnedvességek 
elleni szigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei” szerint hegeszthető bitumenes vastaglemezből talajnedvesség elleni 
szigetelést 1 rétegű, modifikált, min. 4 mm vastag bitumenes lemez szigeteléssel kell elkészíteni. 
A talajnedvesség igénybevétel felvételére 1 réteg modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés készül. A szigetelést a külső 
oldalán vakolt felületképzéssel kialakított vázkerámia falra vezetik fel. A szigetelést meg kell védeni a kivitelezési munkák okozta 
sérüléstől a lábazati szigetelés felső síkjáig, erre 4 cm extrudált PS hab hőszigetelés szolgál. 
Az élek és hajlatok mentén az aljzatot 4 cm sugarú lekerítéssel kell kialakítani szulfátálló portlandcement simítással. A szigetelés 
aljzata 15 cm vastag vasalt betonlemez (korlátozott repedéstágasságra méretezett). A sarkok készítése során a 
felületfolytonosság biztosítása érdekében a rétegek közé bitumenálló műanyag lemez sarokidomokat kell beépíteni. 
Az aljzatot, mint a szigetelés aljzatát teljes felületen hideg bitumenmáz kellősítéssel kell bevonni, melyre készíthető a 4 mm 
vastag modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés. A szigetelőlemezt a függőleges falfelületre a lábazatszigetelésként fel kell 
vezetni. A lemezeket vízszintes felületen lángolvasztással kell felületfolytonosítani. 
Az épületben kialakítandó gépészeti vezetékek elhelyezéséből adódóan ezen rétegekre 8 cm vastag expandált PS hab 
hőszigetelés kerül, melyet a padlószerkezeti rétegrend követ. 
A szigetelés csatlakoztatása a terepszint közelében történik lábazatszigeteléssel, mely a mindenkori terepsíktól számított 
legalább 30 cm-es magasságig készül. A szigetelés anyaga 1 réteg modifikált bitumenes vastaglemez, melyet teljes felületen 
kell lehegeszteni a kellősítéssel ellátott lábazati falra. 
A lecsúszás elleni vonalmenti mechanikai rögzítés 3x30 mm horganyzott acél sín a hátszerkezethez legalább 20 cm-ként 
beütőékkel rögzítve (pl. HILTI HPS 6/5), felső éle mentén tartósan rugalmas bitumen kitt tömítéssel. 
A csatlakozó homlokzati nyílászáró szerkezetek, külső vízzáró membránját a csapadékvíz elleni szigeteléshez felületfolytonos 
módon csatlakoztatni kell. 
 

- hang- és hőszigetelés 
Az épület általános aljzatszerkezete úsztatott padlószerkezettel készül. A vasbeton aljzatlemezre elkészült vízszigetelésre 8 cm 
vastag lépésálló polisztirol hőszigetelés kerül, a peremek mentén a falszerkezettől szakszerűen eldilatálva. 

A lábazatoknál és talajban lévő falazatoknál az elkészült vízszigetelést követően bitumenbázisú ragasztóval kell felragasztani a 
6 cm vastag extrudált polisztirolhab hőszigetelést. A hőszigetelés a téglaburkolatos lábazat magasságáig készül, a 
lábazatszigeteléshez oldószermentes poliuretán ragasztóval vagy ragasztóhabarccsal ragasztva, felső részén kiegészítő 
mechanikai rögzítéssel megfogva. A rögzítő dübelek használata esetén azokat csak a lábazati szigetelés felvezetési magasság 
felett szabad elhelyezni. 
 

- üzemi- használati víz elleni szigetelések 
Az üzemi víz elleni szigetelést kell készíteni a vonatkozó Magyar Szabvány hiányában az ÉMSZ irányelveinek megfelelően. 
Csak a magyar, illetve egy nemzetközileg akkreditált minőség-ellenőrző intézet által minősített vízszigetelési rendszer 
alkalmazható. A szigetelés egészének és minden részletmegoldásának meg kell felelnie az érvényes magyar szabványoknak, 
ill. vonatkozó Magyar Szabvány hiányában az ÉMSZ irányelveinek. Csak olyan szigetelési rendszer alkalmazható, amely 
megfelel a fenti irányelveknek, a műszaki előírásoknak. 
A greslap lapburkolatot rugalmas, vízzáró ragasztóba kell ragasztani mind a vízszintes, mind a függőleges felületen. A 
hézagképzés rendszerben alkalmazott fugázó anyaggal készüljön, a hajlatok mentén rendszerben alkalmazott, tartósan 
rugalmas hézagképzést kell készíteni. 
Azokban a helyiségekben, melyek burkolt alapterülete 36 m2-nél nagyobb, vagy valamely kiterjedésük 6 m-nél hosszabb, 
burkolati dilatáció kialakítása szükséges, melyet rendszerben alkalmazott, színben egyező, tartósan rugalmas fugázóanyag 
felhasználásával kell elkészíteni. A burkolati dilatációkat maximum 36 m2-nént, azaz mindkét irányban minimum 6 m-ként ki kell 
alakítani. 
 

- vizes csoportok (padlóösszefolyó nélküli vizes helyiségek, teakonyha) 
A nedves téri helyiségek (mosdók) biztonsági bevonat-szigetelést kapnak. 
E helyiségekben egyszeres védelemként az előírás szerinti felvezetési magasságig, 3 mm vastag, MAPELASTIC cement-
műanyag bázisú, 2 komponensű, DEITERMANN SUPERFLEX 1 diszperziós alapú, vagy ezekkel műszakilag egyenértékű 
használati víz elleni bevonat-szigetelés (1,6 kg/m2) készül, melybe rendszer-saját ragasztóval ragasztható a 30/30 cm méretű 
csúszásmentes greslap burkolat. 
Függőleges felületre az előírások szerinti felvezetési magasságig (lábazat: padlóburkolat + 20 cm, mosakodásra alkalmas 
mosdó, falikút, és annak 60 cm-es környezetében, mosdó + 30 cm, zuhanyozó és annak 60 cm-es környezetében, zuhanyrózsa 
+ 20 cm) szükséges a bevonat-szigetelést felhordani. 
Ajtóknál a burkolatot rozsdamentes acél lezáró profillal (pl. PROFILPAS) kell befejezni és kétfázisú hézagképzést kell kialakítani. 
A bevonat-szigetelést a szegélyező profil alá és fölé egyaránt be kell vezetni. 
A greslap burkolatot a bevonat-szigeteléssel rendszersaját, rugalmas, vízzáró ragasztóba kell ragasztani mind a vízszintes, mind 
a függőleges felületen. A hézagképzés és a burkolatdilatáció rendszersaját rugalmas fugázóanyaggal készüljön. 
 

- vizes csoportok (padlóösszefolyóval ellátott zuhanyzó helyiségek) 
Azon vizes üzemű helyiségeknél, ahol padlóösszefolyó szükséges (zuhanyzók) kétszeres védelem kialakítása szükséges. 
Az első védelmi réteg bevonatszigetelés, ahol a lejtést adó réteg fölé az előírás szerinti felvezetési magasságig 3 mm vastag, 
kétkomponensű cementbázisú bevonat-szigetelés készül, melybe rendszer-saját ragasztóval ragasztható a greslap burkolat. Ez 
a szigetelés csak kontakt kivitelezési móddal valósítható meg, így a bevonat-szigetelés és a burkolat együtt biztosítja a megfelelő 
szigetelést, egymástól más réteggel nem választhatók el. A szigetelés aljzata a határoló falaktól expandált polisztirolhab 
peremszigeteléssel, a csőáttörések köpenycsövétől 1 cm vastag zártcellás lágy polietilén habszalaggal dilatált, szükség szerint 
felületkiegyenlítéssel ellátott aljzatbeton képezi. Az aljzat az összefolyó felé 1% lejtéssel kell készüljön, fészkektől és kiálló 
kavicsoktól, továbbá repedésektől mentes kell legyen, felületi egyenetlenségei a 2 mm-t nem haladhatják meg. 
A második vízszigetelési védelmi sík a talajnedvesség ellen is használt modifikált bitumenes lemez szigetelés. Ennek kialakítása 
az aljzatbetonon lévő lejtést adó betonrétegen történik, vele szemben támasztott követelményeket lásd a talajnedvesség elleni 
szigetelésről szóló fejezetben. A vízszigetelésen 1 rtg 4 mm hullámmagasságú dombornyomott lemez szivárgó réteg (pl.: 
DÖRKEN vagy ezzel egyenértékű) készül, hogy az esetlegesen bejutó nedvesség ezen keresztül szivároghasson el, a felette 
elhelyezkedő hőszigetelő réteg szárazon maradása mellett. A vízelvezetés gépészeti terv szerinti kettős kiképzésű 
padlóösszefolyóval történik, a bevonat-szigetelést a padlóösszefolyó felső gallérjára rá kell vezetni, a padlóösszefolyó és a 
burkolat csatlakozását tartósan rugalmas szilikon kitt hézagképzéssel kell kialakítani. A bitumenes lemez szigetelést a 
padlóösszefolyó alsó gallérjára rá kell vezetni, a csatlakozást felületfolytonosan kell kialakítani. 
 
 
 
 



1.1.6.6. Szerelt építésmódok (válaszfalak, álmennyezetek) 
• Szerelt válaszfalak 

Az épületben különállóan a falazott falak mellett helyenként készülnek szerelt előtétfalak, melyek tartófalhoz rögzített 
kialakításúak. A szerelt válaszfalak horganyzott acél fém vázszerkezetből és felcsavarozott különböző minőségű gipszkarton 
építőlemez burkolatból állnak. A burkolat lehet normál és impregnált az adott beépítési hely függvényében. 
A falüregben a megfelelő gépészeti berendezésekhez szükséges installáció helyezhető el. A csatlakozó épületrészekkel 
érintkező profilok hátoldalát válaszfal kittel vagy tömítőszalaggal kell ellátni. A szegélyprofilt a megfelelő rögzítőeszközzel kell a 
csatlakozó épületrészekhez erősíten.  A látható gyorsrögzítő lemezcsavarokat simítani szükséges. A vizes vagy nedves téri 
impregnált gipszkarton építőlemezeket kézi felületkiegyenlítéssel, és impregnált kiegészítő vízszigeteléssel kell ellátni. 
 

• Szerelt álmennyezetek 
A könnyűszerkezetes zárófödém alatti részeken monolit gipszkarton álmennyezet készül. Általános helyen egy réteg gipszkarton 
lemezből, nedves téri helyiségek (mosdók) fölött két réteg impregnált építőlemezből készül az álmennyezet egységesen 5/5 cm 
stafli vázhoz rögzítve. 
 
1.1.6.7. Burkolatok 
A sportkollégium közlekedő terei, aulája, galériája cca. 30/60 méretű nagy kopásállóságú, csúszásmentes, matt felületű 
gránitkerámia lappal vagy Solnhofeni, vagy süttői kőlappal burkoltak. A közlekedő terekben, a lobbyban az 5 cm magas, saját 
anyagú lábazat felett belsőépítészeti terv szerint falburkolat készül változó magasságban, felette a közös területek falai ( folyosó, 
aula, galéria) belső dekor-feséssel ellátottak (pl. Oikos) 
A fő funkcióhoz kapcsolódó raktár és kiszolgáló helyiségekben hézagmentes, nagy kopásállóságú, mosható, fertőtleníthető, 
csúszásmentes gránitkerámia lap készül. 
A szobák padlóburkolata speciális, a szállásépületeknél alkalmazható szőnyegpadló, a zuhanyzó helyiségek mennyezetig 
kerámia lappal burkoltak.  
 
1.1.6.8. Nyílászáró szerkezetek 
Az épület külső nyílászáró szerkezeteit természetes anyagból, (borovi fenyő) vagy hőszigetelt fémtokos szerkezetből javasoljuk 
kivitelezni, ezekben 3 rétegű, gázzal töltött fokozott hőszigetelő képességű üvegezés elhelyezését tervezzük. Az ajtók esetében 
a nagyobb táblák belső oldalára víztiszta fólia elhelyezését tervezzük. Az üvegezett üvegfalak, ajtók alsó 60 cm magasságig 
osztásokkal erősítettek, a felette lévő részre a belső üvegtábla belső –légrés felőli – oldalára víztiszta védőfólia elhelyezése 
szükséges.  
A lobby és folyosók hő és füstelvezető szerkezetek hőszigetelt fém tartószerkezettel készülnek. A szerkezetek a belső oldalon 
edzett biztonsági üvegezéssel készülnek, külső oldalon cellás polikarbonát lappal ellátottak. A hő és füstelvezetést biztosító 
nyitható részek – a függőleges szerkezeteknél is- a tűzjelző rendszerre kötött mágneses-rugós nyitószerkezettel gyártandók.  
A belső nyílászáró szerkezeteknél javasoljuk – a belsőépítészeti terv szerint meghatározott- fémtokos, laminált lemezzel (fa vagy 
festett építőlemez) készülő, nagyobb teherbírással rendelkező belső típusajtókat, melyek felületének moshatónak kell lenniük. 
A lobby üvegfal szerkezete ragasztott fa vázszerkezetű fa szerkezet 3 rétegű üvegezéssel.  
A szobai homlokzaton rejlett, motoros mozgatású külső árnyékoló szerkezet beépítése szükséges, megakadályozandó a 
helyiségek túlmelegedését, biztosítva azok elvárt intimitását, hangszigetelését  
 
1.1.6.9. Homlokzat 
A fal felületek hőszigetelő vakolattal készülnek, Liapor adalékanyaggal, szilikát alapú, lélegző festékkel tört  fehérre (nyers agyag 
szín) festett, enyhén egyenetlen –műemléki- felület kialakítását javasoljuk, melyben az adalékanyag szemcséi kis részben 
feltáródnak.  
A tégla felületek felezett (7 cm vtg) vagy teljes méretű, minősített, sárgás árnyalatú bontott vagy antikolt, kézivetésű  felülettel 
gyártott téglából készülnek. Színezett nem mélyített fugával. Szükség esetén a téglafelület mechanikai tisztítást kap.  
A bádogos szerkezetek grafit színű cinklemezből vagy Prefa egyedi burkolatrendszerrel készülnek. 
 

1.1.7. Higiénia 
 
A tervezett oszállás célú épület építészeti kialakítása az OTÉK, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, a valamint az 
akadálymentesítésről szóló 290/2007(X. 31.) rendelet szerint készült, figyelembe véve a tervezési programot. Az épület 
befogadóképessége: 80 fő. A kiszolgáló és ellátó személyzet létszáma cca. 8 fő. 
 

• Szellőzés 
A nyílászáróval rendelkező helyiségek szellőztetése természetes úton, a homlokzatra történik a nyíló rendszerű ablakokon 
keresztül. A homlokzati nyílászáróval nem rendelkező helyiségek szellőzése különálló rendszerekkel biztosított, temperált friss 
levegő utánpótlással. A használt levegő szabadba juttatása a tetősík felett történik. A frisslevegő beszívás a talajszint felett min 
2 méterrel történik. A helyiségekben a szabványoknak megfelelő légmennyiség biztosított.  
A konyha és étkező szellőzését a tetőtérben kialakított gépházba telepített szellőzőgép biztosítja, 68 % feletti hatásfokú 
hővisszanyerő rendszerrel.  
 

• Megvilágítás 
A fő, huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek megvilágítása a homlokzati nyílászárókon keresztül biztosított, melyek 
üvegezési aránya az OTÉK 88§-ban előírtaknak (1/6, alárendelt helyiség 1/8) megfelel.  
 

• Takarítás 
Az épület takarítása kézi erővel történik 
Az épület takarításához szintenként kiöntő helyet és H+M vizes vízvételi helyet légbeszívó szelepes, tömlővéges csatlakozóval 
felszerelt vízvételi helyet alakítunk ki.  
A takarítószer raktárban és vízvételi helyeken a padlóburkolat csúszás és hézagmentes gránitkerámia lap, mosható és 
fertőtleníthető felülettel, hajlatlábazattal. A helyiségek 2,1 méterig csempézettek, a padló összefolyóval és üzemi víz elleni 
szigeteléssel készül. 
 

• Hulladék 
A keletkező kommunális hulladékot az udvaron kialakított fedett hulladék tárolókban, 2 db 240 literes kukákban és szelektív 
tárolókban lehet tárolni. A hulladéktároló hideg vizes légbeszívó szelepes, tömlővéges csatlakozóval ellátott csaptelepekkel 
felszerelt, a padlóburkolat és a falburkolat mosható felületű, a tárolóban homokfogós padlóösszefolyó létesül.  
Rendeletek, törvények: 
2000.évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról 
16/2001.(VII.18) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 
98/2001.(VI.15) Kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
94/2002.(V.5.) Korm. Rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályai 
Általánosságban elmondható, hogy a létesítményben kisebb mennyiségben kommunális és csomagolási-papír, műanyag- 
hulladék fog keletkezni A kommunális hulladék gyűjtése főhelyiségenként, valamint a közlekedő terekben kialakított gyűjtőhelyen 
biztosított. Elszállítását a Községi Szolgáltató fogja végezni. 
A hulladéktároló tisztántartásáról és időszakonkénti fertőtlenítéséről az üzemelés során gondoskodni kell.  
Az épületben várható hulladékok fajtái, EWC kódja:  
EWC kód  Hulladék fajtája 
15 01 01   papír és karton csomagolási hulladék 
15 01 02   műanyag csomagolási hulladék 
15 01 07   üveg csomagolási hulladék 
20 03 01   kevert települési hulladék 
 

• Mosdók 
Az épületben található minden zuhanyzó az alábbi felszerelésekkel készül: 

- Hézagmentes, csúszásmentes, hajlatlábazatos gránitkerámia padlóburkolat 
- Hideg-melegvizes (max 42o) csaptelep és mosdó 
- Padlóösszefolyós padló hidegburkolat, üzemi víz elleni szigeteléssel 
- Mennyezetig csempézett falfelület 
- Mosható felületű mobil zuhanyfülkefal 
- Folyékony szappan adagoló 
- Fogasok, törölköző tartó 
- Tükör, megvilágítással és csatlakozó vízmentes aljzattal 

 
 
  



 

1.1.8. Műszaki adatok 
 
Építési telek területe    29.950 m2 

Építési hely telekrész    15.520 m2   
Pihenő udvar     250 m2 
Gazdasági udvar     120 m2 
Belső parkoló     24 db 
Fedett kerékpár tároló hely      4 db 
Közforgalmi parkolóhely    40 db 
Építmény magasság    7,35 m 
Bruttó beépített terület     1.561 m2 
Meglévő beépítettség     3.870 m2 
Telekterületre vetített beépítettség   18,13% 
Beépítési helyre vetített beépítettség  34,99% 
Zöldfelület     54,48% 
Hasznos alapterületek szintenként: 
földszint      1.310 m2 

1. emelet     1.055 m2 

2. emelet        510 m2 

mindösszesen     2.875 m2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Költségkeret meghatározás (±30%) 
 

munkanem terület (m2) egységár (Eft) költség (Eft) 
Építőmesteri munkák (szerkezet + szakipar) 2875 207,5 596 565 
Épületgépészet 2875 41,1 118 165 
Épületelektromosság 2875 31,8 91 425 
Előtető, kerékpártároló 120 180,0 21 600 
Technológia (gyengeáram) 2875 16,3 46 865 
Felvonó 1 db 

 
12 000 

Tetőtéri gépészeti búvóterek 60 175,0 10 500 
Egyéb 

  
0 

Építési költség összesen: 
  

897 120 
Közműfejlesztés 

  
40 000 

Parkoló, térburkolat, közvilágítás 640 17,6 11 264 
Bejárati dísztér 540 32,2 17 388 
Teraszok, kertek kerítés 698 22,4 15 635 
Felszerelés, berendezés, belsőépítészet 2260 95,0 214 700 
Konyhaüzem (italautomata helybiztosítás) 105 

 
15 000 

Egyéb 
  

0 
Felszerelés és külső munkák összesen: 

  
313 987 

Épület, külső munkák és berendezés összesen: 
  

1 211 107 
2018 prognosztizáció 

 
18% 0 

Tartalékkeret 
 

3% 35 220 
Menedzsment 

 
10% 117 401 

Összesen   
 

1 363 728 
ÁFA   27% 368 207 
MINDÖSSZESEN:   

 
1 731 935 

 



1.1.10.Közlekedés, parkolás 

 
Az intézményhez tartozó parkolókat két struktúrában alakítjuk ki. 

- Közforgalomnak megnyitott parkosított parkolók a sportcsarnok előtt 
- Zárt parkoló a sportcsarnok déli része előtt 

 
.Közforgalmi parkolók 
A közforgalmi, nyitott parkoló egyirányú forgalommal működik. A meglévő, parkosított terület részben a sportcsarnokot, részben 
a sportkollégiumot és a parkot szolgálja ki. Tekintettel arra, hogy 2017-ben a parkhoz 40 férőhelyes parkoló épült (Tanító és 
Sport utca sarkánál) a felszabaduló 40 parkolóhely a sportkollégium kiszolgálására elegendő. 
A parkolók az OTÉK előírásainak megfelelően fásítottak, közvilágítással rendelkeznek. 
 
Belső  parkoló 
A vendégek és dolgozók részére a kereskedelmi terület útjáról és a telek belső útháló megközelíthetően 24 parkoló helyet 
alakítunk ki, mely beléptető sorompóval a közforgalomtól elzárt.  
 
Gépkocsi parkoló számítás 
Az épülethez tartozó parkolókat az építési telken belül biztosítjuk  
Az OTÉK Járművek elhelyezéséről szóló 42. §-a szerint: 
 (11) Ha az adottságok szükségessé teszik, a (2) bekezdés szerinti gépjármű-várakozóhelyek (parkolók) – a (10) bekezdésben 
foglaltak kivételével – a telekhatártól mért, legfeljebb 500 m-en belüli más telken parkolóban, parkolóházban vagy a közterületek 
közlekedésre szánt területe egy részének, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával 
kialakíthatók.  
Az OTÉK 4. számú melléklete szerint: 
Az elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása: 

3. szállás jellegű - kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon - önálló rendeltetési egység 
minden vendégszoba után 

Az épületben 40 szálláshely (apartman, vendégszoba) található. 
Ezek alapján 40 db gépkocsiparkolót kell elhelyezni a telken (ebből 1 db mozgássérültek számára, 50 méteren belül).  
A 40 db parkolóhoz az OTÉK 42. § (7)-nak megfelelően minden megkezdett 6 db várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy 
lombkoronát nevelő, környezettűrő, túlkoros, allergén pollent nem termelő lombos fát telepítünk, minimum 1 m2 szabad földterület 
biztosításával. 
 
Kerékpár  tárolás: 
A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 7. számú melléklete szerint: 
Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő kerékpárok számának megállapítása 

3). Szálláshely szolgáltatóhely minden megkezdett 15 egység után  2 db kerékpár tárolásáról kell gondoskodni.  
Az OTÉK  alapján 6db kerékpárt kell elhelyezni a telken. A tervezett passzív zöldtetővel fedett bejárati előterő alatt a kerékpárok 
tárolására megfelelő helyet biztosítunk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Gépészet 
 
1.2.1. Általános ismertetés 
A Budakalász Kézilabda Zrt. elhatározta, hogy a sportcsarnok területétől nyugatra eső területen 40 szállás egységből álló 
sportkollégiumot épületet létesít, amelyet nyitott előtetővel a sportcsarnok épületéhez köt. A sportkollégium épület területileg a 
sportcsarnok területtől leválasztva kerül kialakításra. A tervezett épület a földszinten kívül maximum két emeleti szinttel fog 
rendelkezni.  
 
1.2.2. Külső  közművek 
A tervezett épület teljesen közművesített, belterületen fekszik. 
A telekhatáron rendelkezésre álló közművek: 
 

• ivó- és tűzivíz hálózat 
• gáz hálózat 
• szennyvíz hálózat 

 
Külső  tűzivíz 
Az épület külső tüzivíz igénye a tűzvédelmi szakmérnök által meghatározott 3000 l/perc mennyiség, amelyet egy órán keresztül 
kell biztosítani.  
 
1.2.3. Belső  gépészeti hálózatok 
 
Vízellátás 
Az épület ellátó víz és tűzivíz-vezeték a lobby lépcső pihenője alatt, a hulladéktároló helyiségben lép be az épületbe. Épületen 
belül kerül szétválasztásra az épület szociális vízigényeit biztosító hálózat, illetve az tűzivíz-rendszer hálózata. 
 
Az épület fogyasztási értékei: 

• Mértékadó vízigény:  5,1 l/s (MSZ 04-132-1991 szerint) 
• A létesítmény napi víz fogyasztása: 13,7 m3/nap (MI-10-158-1:1992 szerint) 

A szociális fogyasztók vizét mechanikai szűrés után tápláljuk a hálózatba. 
Az ivóvíz-vezeték hálózat teljes hosszon ötrétegű csővezetékből, szabadon, az épület hőszigetelőburkán belül elhelyezkedő 
padlástérben, álmennyezetben, illetve falhoronyban, aljzatbetonban szerelve készítendő. A csővezeték hálózatot teljes hosszon, 
zártcellás párazáró hőszigeteléssel kell ellátni.  
 
Belső tűzivíz   hálózat: 
Az épület biztosítandó belső tűzivíz igénye: 300 liter/perc. 
A belső tűzivíz hálózat ellátására a második emeleti, keleti gépészeti térben elhelyezünk egy egyszivattyús, fordulatszám-
szabályozott tűzivíz nyomásfokozó berendezést, amely állandó 6 bar felhasználható nyomást biztosít a belső tűzivíz hálózat 
részére, így a legtávolabbi belső tűzcsapoknál a kifolyási nyomásérték minimum 2,0 bar lesz. A nyomásfokozó elektromos 
igénye: 4 kW, 3x400V. A nedves tűzivíz hálózat horganyzott acél csővezetékből szabadon, álmennyezetben  szerelendő, 
menetes kötésekkel, előre gyártott idomokkal. A tűzivíz hálózatot nem kell hőszigetelni. A tervezett tűzcsap szekrények 
kombinált, porraloltó készülék elhelyezésére is alkalmas süllyesztett kivitelűek, MSZ-EN 671-1 szabványnak megfelelő típusok. 
A tűzcsap szekrények D-30-as méretű szerelvényekkel, 30 méteres alaktartó tömlővel felszereltek. Poroltóból fekvő elhelyezésre 
is alkalmas kivitelek szükségesek. A legtávolabbi tűzcsapot nyomásmérővel szükséges ellátni. 
 
Használati melegvíz-ellátás: 
A használati melegvíz központilag, két helyen kerül előállításra. A használati melegvíz termelő berendezést a gépészeti 
helyiségekben helyezzük el. A két darab 1000 literes melegvíz-tartályt a gázkazánokról fűtjük, hőcserélőkön keresztül. Az 
azonnali melegvíz-vétel biztosítására cirkulációs hálózatot építünk ki. Az elosztó hálózatok az épület hőszigetelőburkán belül 
elhelyezkedő padlástérben, álmennyezetben, falhoronyban, illetve aknákban vezetendők, innen látandók el a fogyasztók. A 
melegvíz-vezeték hálózat teljes hosszon ötrétegű csővezetékből szerelve készítendő. A csővezeték hálózatot teljes hosszon, 
hőszigeteléssel kell ellátni. 
 
 



Szennyvíz-elvezetés: 
Az épületben általánosan kommunális szennyvíz keletkezik, amely közvetlenül bevezethető a közcsatornába. 
A csatornahálózat várható terhelési értékei: 

• Mértékadó szennyvíz-terhelés  9,1 l/s (MSZ 04-134-1991 szerint)  
• Napi szennyvíz mennyisége:  12,2 m3/nap (MI-10-158-1:1992 szerint) 

A csatornahálózat gravitációs kialakítású. 
A szennyvíz hálózatot PVC, illetve KG-PVC lefolyócsőből és idomokból kell kialakítani. A bűzzárak leszívásának 
megakadályozására valamennyi ejtőre kiszellőzőt tervezünk. 
Az alaplemez alá fektetendő vezetékek PE csőből és idomokból szerelendők, hegesztett kötésekkel. 
 
Csapadékvíz-elvezetés: 
Az épület tetőfelületeire hulló csapadék mértékadó mennyisége, négyéves gyakoriságú, tízperces záporintenzitást figyelembe 
véve 23,7 liter/s. A tetőről ereszcsatornákon és ejtőcsöveken keresztül vezetjük le a csapadékot. A terepszint alatti csapadékvíz-
vezetékekhez tisztítóidomon keresztül csatlakozunk. A terület altalaja várhatóan alkalmas a csapadékvizek szikkasztására 
 
Hőellátás - Központi fűtés: 
A helyiségek hőveszteségének meghatározásakor az MSZ-04.140/2-91. szabvány M.1.8. 11. táblázatban előírt belső 
hőmérsékleteket, vagy azoknál magasabb értékeket vettünk alapul. 
Az épület hővesztesége a fenti helyiséghőmérsékleteket figyelembe véve méretezési állapotban 160,0 kW-ra adódott. A 
légkezelő fűtési igénye, ami összesen: 74,1kW, illetve a használati melegvíz-készítésének igénye, ami 120 kW. Mivel a 
használati melegvizet előnykapcsolásban készítjük, így a termálvíz hőellátó rendszer által biztosítandó fűtési teljesítmény: 234,1 
kW. 
Az épületbe melegvizes, zártrendszerű fűtési hálózatot tervezünk, amely a fűtési és melegvíz-ellátási igényeket elégíti ki az 
alábbi önálló fűtési körökkel: 

• felület fűtési kör (40/35°C), 
• légtechnikai rendszer fűtési köre (50/30°C), 
• HMV termelés fűtési köre (60/50°C). 

Hőleadóként az egyes helyiségekben nedves fektetésű mennyezetfűtési-hűtési mezők lesznek kialakítva, a szükséges fűtési, 
és hűtési igényeknek megfelelő osztásközzel. A felület fűtés-hűtést álmennyezet fölé elhelyezhető légcsatornázható fan-coil 
klíma berendezésekkel egészítjük ki, azon közös használatú helyiségekben, ahol a magas hőszükséglet, illetve hőterhelés ezt 
igényli.  
A használati melegvíztárolók fűtése önálló fűtési áramkör kiépítésével valósul meg, előnykapcsolásban. A HMV tároló külső 
fűtési hőcserélővel rendelkezik. 
A fűtési hálózat a gépészeti téren belül és az álmennyezet felett varratnélküli fekete acélcső, alapmázolva és szigetelve, 
hegesztett kötésekkel. A fűtési hálózat NÁ40-nél kisebb méretű és aljzatban vagy falhoronyban szerelt része ötrétegű 
műanyagcsőből, présidomos kötésekkel alakítandó ki, hőszigetelve. Csőmegfogások a csőméretnek megfelelő fix ill. csúszós 
kiképzésű csőbilincsekkel történnek az érvényben lévő előírások szerint. A csőbilincseknél csak a gumibetétes változat 
fogadható el. 
Az egyes mennyezet fűtési körök megtáplálása falba süllyesztett lemezszekrénybe kerülő osztó-gyűjtőkről történik. Minden 
körön lesz egy 230V-os termoelektromos mozgatófejjel ellátott szabályozó szelep. A huzamosabb tartózkodásra szolgáló 
helyiségbe kell egy-egy beavatkozó egység (”termosztát”), amelyen a kívánt helyiség hőmérsékletet a központilag megadott 
alapjelhez képest 2-3°C-al el lehet tolni. Ennek függvényében nyitnának vagy zárnának az adott helyiségbe menő vezetékbe 
épített szelepek. Mivel az egész felület fűtés/hűtés közös fűtés/hűtési körről van ellátva, ezért hűtési üzemben az osztó-gyűjtőről 
induló azon köröket, amelyek nem kaphatnak hűtést le kell zárni. Az alárendeltebb helyiségekben csak hőmérséklet-érzékelő 
lesz. Ezekben a helyiségekben a kívánt hőmérsékletet csak központilag lehet megadni.  
A szabadon szerelt csővezetékek rögzítése kétrészes acél bilinccsel, horganyzott rögzítő csavarokkal és a bilincsbe helyezett 
műanyag betéttel történik. A beépítésre kerülő rögzítő, tartó és függesztő szerkezetek mindegyik elemének a gyártó általi 
tanúsításával kell rendelkezni az adott feladatra. A rögzítő dűbeleknek az adott falazat, födém vagy beton technológiához 
minősítéssel kell rendelkeznie. 
A fűtési-hűtési csővezeték hálózatot teljes hosszon zártcellás, párazáró hőszigeteléssel szükséges ellátni. A hőszigetelő 
anyagokra általános követelmény, hogy nehezen éghető, önkioltó anyagú legyen és égve csepegésre ne legyen hajlamos. 
 
Gázellátás: 
A gáz hálózat méretezése az alábbi adatok alapján történt. A későbbiekben esetlegesen felmerülő változtatások, 
tervadaptálások esetén az itt rögzített tervezési alapadatokat kell figyelembe venni. 

Az épületekbe érkező gáz fajtája „H” jelű orosz földgáz, mely 100mbar középnyomáson érkezik az épületekbe. 
Gázvezetéket elburkolni tilos! Falhornyok kialakítása megengedett átszellőztetett elburkolással. 
A gázfogadó helyiséget a földszinti hulladéktárolóban alakítjuk ki. A gázfogadó helyiségeket ki kell szellőztetni szabad térbe a 
gázfogadó helyiség alapterületére vonatkoztatott 1%-nyi szabad keresztmetszetű nyílással. 

Gázkészülékek alapján kontingens meghatározás 
 

Gáz fajtája: 

H jelű 
Orosz 
földgáz 

 

Átlagos fűtőérték:  
 

   

MJ/Nm3 
 

Megnevezése, típusa: 

Remeha 
Quinta 
Pro 115 

 

Besorolása: C63  
Berendezés működéséhez szükséges gáznyomás: 30 mbar 
Berendezés maximális teljesítménye: 107 Kw 
hatásfoka: 97,1 % 
Meddig képes visszaszabályozni? 35 % 
Berendezés minimális teljesítménye: 37,5 Kw 
Minimális teljesítményhez tartozó gázfogyasztása: 4,1 Nm3 
Gázkészülék maximális gázfogyazstása: 11,7 Nm3 

 
Készülékből hány db van:   3 

  
db   

Azonos berendezések szumma gázfogyasztása: 35,1 Nm3   
A főmérő maximális gázterhelése: 35,1 Nm3   
A főmérő minimális gázterhelése: 4,1 Nm3  

 

 

 

 
Gázmérő, kiválasztása, ellnőrzése: 
Gázmérő választott típusa: G – 40 membrános   
 Gázmérő 

adatai 
Gázfogyasztásra 
jellemző adatok 

  

Gázmérő 13old131313 gáz terhelése: 40  Nm3  
Gázmérő maximális gáz terhelése: 52 35,1 Nm3 Megfelel! 
Gázmérő minimális gáz terhelése: 0,4 4,1 Nm3 Megfelel! 
Membrantér mérete: 30  dm3  
Gázmérő nyomásfokozata: 30 30 mbar  

A  gázmérő a telken belüli közmű részét képezik. A telekhatáron a bejárat közelében épített takarással javasoljuk elhelyezni.  
 
Kazánház 
A 2. emeleti kazánházban a kazánok teljesítménye a 140 Kw-ot nem haladja meg, ezért robbanófelület kialakítására és 
gázérzékelő központ telepítésére nincs szükség. 
A hőközpontban kerül elhelyezésre a komplett fűtési primer szerelvényezés, osztó-gyűjtőkkel, hőcserélőkkel, puffer 
tartályokkal, automatika szekrényekkel kompletten. 
Az épület fűtési energia ellátását földgáztüzelésű zártégésterű kondenzációs kazánokkal tervezzük kaszkád kapcsolással 
megvalósítani. 
Az épület fűtési energiáját 3db Remeha Quinta Pro 115 (107Kw) zártégésterű kondenzációs kazán fogja biztosítani. 
A fűtővizet fűtési dp=0 osztó-gyűjtőn keresztül hidraulikai váltó nélkül, önálló fűtési köröket kialakítva vezetjük a 
hőleadókhoz. A teljes rendszer külső hőmérséklet függő szabályozást kap 
A tervezett fűtési hálózat jellemző pontjain üzemviteli műszereket, hőmérőket és feszmérőket helyezünk el, amelyekkel 
vizuálisan a rendszer állapota nyomon követhető 
 
 
 
 



Kazánházon kívül elhelyezett biztonsági szerelvények: 
• 1db kazánházi főelzáró 1,6m magasságban megfelelő kezelhetőséghez 
• 1db kézi kapcsolóval működtetett mágnesszelep 
• 1db kazánházat leválasztó elektromos főkapcsoló 
• 4db 55A, 233B tűzoltási teljesítményű tűzoltó készülék 

 
Égéstermék elvezetések és égési levegő  hozzávezetések: 
A tervezett kazánok zárt égésterűek, így az égési levegőt a készülékek a szabadból szívják. 
A kazán égéstermék elvezetésekhez nyeregtetős kéménykészletet alkalmazunk. A kéményeket a terveknek megfelelően kell 
kialakítani. Az égéstermék elvezetés és az égési levegőellátás szétválasztott rendszerű lesz. Az égéstermék elvezetés kültéri 
szakaszát szigeteltre tervezzük. Kémények kitorkollási magasságát és helyét úgy választjuk meg, hogy az épület egyéb 
részeinek zavaró hatása ne érvényesülhessen, és a környezetvédelmi előírások kibocsátási határértékeinek eleget tegyünk. A 
fentebb rögzített adatok mellett a kéményt úgy alakítjuk ki, hogy azok hő – és áramlástechnikai szempontból megfelelőek 
legyenek. 
 
Szellőzés: 
Az épületekben minden helyiség szellőzését biztosítjuk. A külső ablakkal rendelkező helyiségekben természetes módon, az 
ablakok nyitásával biztosítható a megfelelő légállapot. 
A belsőterű helyiségek egyedi gépi elszívást kapnak, légpótlás küszöbréseken, illetve ajtórácsokon keresztül történik.  
A konyhák központi elszívást kapnak, amely a használt levegőt az épületen kívül dobja ki. 
A 40 db apartman egység funkciója miatt központi szellőzést kap. A 2. emeleti gépházakban  létesülő szellőzőgépházban kerül 
elhelyezésre egy építőelemes légkezelő, amely szűrt, télen fűtött, nyáron hűtött levegővel látja el a szállásegységeket 
Az előkezelt levegőt a hőszigetelt burkon belüli padlástéren keresztül vezetett légcsatornán át juttatjuk az apartman egységekig. 
A levegő befúvása falba, illetve az előtéri álmennyezeti leugrás oldalába épített befúvó anemosztátokon és szellőzőrácsokon 
keresztül történik. Az elhasznált levegő visszaszívása a zuhanyzók és WC-k feletti részen elhelyezett, álmennyezetbe épített 
légszelepeken keresztül valósul meg. 
 
A légkezelőgép friss levegő vétele és elhasznált levegő kidobása a légtechnikai gépház oldalán, illetve tetején építészet szerint 
elhelyezett zsalufelületeken keresztül történik. 
 
A lobbyban található WC és mosdó helyiségekben a gépi elszívást, falba vagy álmennyezetbe épített helyi elszívóventilátorok 
biztosítják. Az elszívott levegőt minden esetben a tető fölé vezetjük. Az elszívott levegő a nagy légterű előtér és közlekedők felől 
ajtórácsokon és fali átszellőző rácsokon keresztül pótlódik. 
 
Általános előírások 
A légkezelő berendezés tartalékszűrővel és ékszíjjal javasolt megrendelésre. A légkezelő kezelési oldalának helye a gép 
megrendelése előtt a forgalmazóval egyeztetendő. 
A négyszögletes légcsatornákat és idomaikat horganyzott lemezből az alábbiak szerint kell legyártatni, illetve felszerelni: 
Lemezvastagság: 
 0,7 mm  160-530 mm oldalméretig 
 0,9 mm  531-1000 mm oldalméretig 
 1,1 mm  1001-2000 mm oldalméretig 
DIN 24190 nyomásfokozattal, MEZ peremekkel, szilikon tömítésekkel, 1000 mm feletti oldalméreteknél külön merevítő 
oldalbordázattal. 
Tömörségi osztály: „B”. 
Függeszteni 2 méterenkénti gumibetétes függesztéssel (menetes szárral), illetve segéd tartószerkezetekkel, ahol szükséges. 
A légkezelő friss levegő beszívó, kidobó, valamint befúvó légcsatorna szakaszait teljes hosszon 30mm vastag, alu. kasírozott 
kőzetgyapot hőszigeteléssel kell ellátni. 
A gépházi friss levegő vételi, és elhasznált levegő kidobó kamrákat szintén hőszigetelt kivitelben kell elkészíteni, az építészeti 
fejezet szerint. 
A beszintezett, vízszintbe állított klímagépet minimum 3cm vastagságú rezgéscsillapító vagy MAFUND gumilemezre kell állítani. 
 
Hő és füstelvezetés és védett tér légpótlása: 
A menekülő útvonalak, illetve az állandó tartózkodási helyiségek hő és füstelvezetése természetes úton, nyílászárokon keresztül 
került megoldásra. 

 
1.3. Statikai műszaki leírás 

1.3.1.  Általános ismertetés 
 

Az sportkollégium keretes beépítésű, belső udvart körülvevő,  fsz + 2 szintes, játékosan összemetsződő alacsony hajlású 
nyereg- ill. félnyeregtető síkokkal fedett,  alápincézetlen kialakítású épületegyüttes, mely sík terepen helyezkedik el. Az udvarokat  
körülvevő épületszárnyak kettő dilatációs egységre tagolódnak. 
Az épületszárnyak jellemzően hagyományos építőanyagokkal és épületszerkezetekkel készülnek, tégla ill. monolit vasbeton 
felmenő falakkal, pillérekkel, zömében előregyártott vasbeton födémekkel, fa tetőszerkezettel.  

 
1.3.2. Alapozás 

 
A területre Területismertető talajvizsgálati jelentés ill. Talajmechanikai javaslat nem készült, de a sportcsarnok és a környező 
kereskedelmi építmények alapján tudható, hogy a terepszint alatt jó teherbírású kavicsos altalaj van, melyre az épület falai 1,2-
1,5 m, a pillérek 1,5 m mélységben lealapozhatók. Talajvize szint a tó cca. 2,5-3,0 méterrel alacsonyabb szintje. A tervezett 
épület keleti részén, az étkező vonaláig megbolygatott talaj található egy 2006-os medence építés következményeként. Itt az 
alaptesteket a természetes termett talaj szintig kell lemélyíteni vagy talajcserét kell alkalmazni.   
A választott alapozási mód síkalapozás, a teherhordó falak alatt sávalapok, a pillérek alatt pontalapok készülnek. Az alapozási 
sík a rendezett terepszint, illetve a belső padlószint alatt. Az alapokat vasbeton talpgerendarendszer köti össze, az egyenlőtlen 
süllyedésekből származó alakváltozások megszüntetése céljából. A földszinten (alagsorban) vasalt padló készül, a válaszfalakat 
ki kell váltani a főfalak alapjaira. 
A mélyebb és a magasabb alapozási részek közötti szintváltásnál az alapokat lépcsőzetesen kell csatlakoztatni, 30 fokos 
rézsűszöget követve. 

 
1.3.3. Felmenő szerkezetek 
 
Az épületszárnyak önálló dilatációs egységet alkotnak (keleti átriumos és nyugati udvar). Hosszfalas szerkezeti rendszerűek, 
három ill. két szint szerkezeti magassággal, jellemzően egy- illetve két traktus szélességgel. Az épületszárnyakat harántirányú 
tartófalak merevítik. 
A felmenő falak téglából falazottak, a legfelső (emeleti, tetőtéri) szinten szükség szerint a födémekbe befogott vasbeton pillér 
merevítésekkel. A falba kerülő nyílások felé előregyártott vasbeton áthidalók kerülnek. A tartópillérek monolit vasbeton 
szerkezettel készülnek. 
A födémek előregyártott vasbeton szerkezetűek, körüreges feszített födémpanelek alkalmazásával. 7,2 m fesztávolságig 20 cm, 
afelett 11,0 m-ig 26,5 cm szerkezeti vastagsággal. A panelok közötti zónákat azonos vastagságú monolit vasbeton lemezzel 
lehet kialakítani. 
A kiváltó gerendák monolit vasbeton szerkezetűek, az épület homlokzatain, sarokablakoknál szükség szerint a födém felett, a 
csatlakozó mellvédben kialakítva. 
Az épület lépcsői és liftaknái szintén monolit vasbeton szerkezetűek. 
(A födémek egyéb előregyártott szerkezetekkel is kialakíthatóak, pl. zsaluzópanelok alkalmazásával, amelyekben el van 
helyezve a statikailag szükséges vasalás és helyszíni felbetonnal válik végleges teherhordó szerkezetté. Ennek az alábbi 
változatai ismertek:  

• lágyvasalású zsaluzópanel: a panelokat megfelelő sűrűségű állványra kell helyezni a betonozáshoz 
• feszített beton zsaluzópanelok, felső bordákkal: nagyobb teherbírás, kisebb szerkezeti vastagság és bizonyos 

mérethatárig alátámasztás nélkül betonozható 
A zsaluzópanelokkal előzetes egyeztetés és gondos tervezés alapján rugalmasabban követhetők az alaprajzi 
szabálytalanságok.) 
Az épületszárnyak kis hajlású tetőszerkezete fafödémként van kialakítva, fa födémgerendás, mestergerendás szerkezettel, 
fémlemez fedéssel. 

 
1.3.4. Épületmerevség 

  
Az épületszárnyaknál a falak és a vasbeton födémek összetett dobozszerkezete adja meg a szükséges merevséget és a 
földrengés elleni biztonságot. 

 



1.3.5. A tervezés során alkalmazott szabványok 
 
EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai 
EN 1991 A tartószerkezeteket érő hatások 
EN 1992 Betonszerkezetek tervezése 
EN 1995 Faszerkezetek tervezése 
EN 1996 Falazott szerkezetek tervezése 
EN 1997 Geotechnikai tervezés 
EN 1998 Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése 
 

1.3.6. Alkalmazott anyagminőségek 
 
beton:  C10/16 – XC2 – 32  – fn (vasalatlan beton) 
   C20/25– XC2 – d16 – kk (vasbeton szerkezetek alapban) 
   C25/30– XC1 – d16 – kk (felmenő vasbeton szerkezetek) 
betonacél:  B500 
acélszerelvény: S235JRG2 
korrózióvédelem:  tüzihorganyzás, 80 um 
faanyag:   GL24h – rétegelt ragasztott tartók  
   C24 – fűrészelt faáru 

 

1.4. Épületvillamossági műszaki leírás 
 
1.4.1. Villamosenergia ellátás 
 
A tervezett épület villamos berendezésének teljesítmény igénye az alábbiak szerint alakul: 
- Belső világítás:    11,0 kW 
- Általános installáció:   16,5 kW 
- Konyha:    20,0 kW 
- Apartman szobák:   364,0 kW 
- Gépészeti berendezések:   12,6 kW 
Beépített teljesítmény:       424,1 kW 
Egyidejű teljesítmény:            155,6 kW (3x250A) 
 
A teljesítményigény számítás során az általános berendezésekre (világítás, installáció, konyha, gépészet) 0,8-as egyidejűségi 
tényezőt vettünk figyelembe, míg a szállásegységek esetében a MSZ 449:2009 szabvány szerinti egyidejűséget, jelenesetben 
0,32-t vettünk figyelembe.  
Mosodai, vasalói funkciók nem kerülnek kialakításra. 
 
A kiépítendő becsatlakozás értéke ennek megfelelően: 3x250A. 
A becsatlakozás földkábellel valósul meg. 
A csatlakozási pont egy a telekhatáron elhelyezendő típus csatlakozó-fogyasztásmérő szekrényben valósul meg. Az elszámolási 
fogyasztásmérés is itt történik. A fogyasztásmérőtől az épületben önálló helyiségbe kerülő főelosztóig mért, szigetelt földkábel 
halad. (szélfogó melletti helyiség) 
Az energiaellátás feszültségrendszere a betápláláson 3N∼50Hz 400/230V lesz. 
 
 
1.4.2. Villamos berendezés 
 
A tervezett épület energiaellátására egy a földszintre tervezett főelosztót tervezünk. A főelosztó betáplálása a telekhatárra 
telepített fogyasztásmérő szekrényből történik, mért betáplálásként, új földkábelen keresztül. A főelosztóban helyezkedik el 
betáplálási rendszerenként a tervezett villamos berendezések üzemi és tűzvédelmi főkapcsolói, valamint a területi elosztók 
főáramköri túláramvédelmi és kapcsolókészülékei. A főelosztót mezős rendszerű, legalább IP30 védettségű lemezházas 

egységekben kell elhelyezni. A készülékek maszkos szereléstechnikával lesznek elhelyezve, így a nem szakképzett személyek 
is veszély nélkül kezelhetik őket. 
A főelosztóban biztosítani kell az épület villamos berendezésének tűzvédelmi lekapcsolását úgy helyileg, mint a tűzoltósági 
beavatkozási központból távműködtetéssel. 
A főelosztó berendezést el kell látni a szükséges mértékű automatikus üzemű fázisjavító (meddő-kompenzáló) berendezéssel 
és a szükséges „B” fokozatú (1. osztályú) túlfeszültség-védelmi készülékekkel. 
Az automatikus fázisjavító berendezés torlófojtós kivitelben készül és bővíthető lesz a fokozatszám és a fokozatteljesítmény 
növelésével. 
A világítási berendezés főleg magas hatásfokú és energia hasznositású LED-es, fénycsöves és kompaktfénycsöves 
világítótestekből fog felépülni. 
Kialakítása az építészeti, illetve a belsőépítészeti igények figyelembe vételével készül. A megvilágítási szinteket az általános 
előírások szabják meg, a vonatkozó szabványelőírásoknak megfelelően. 
Jellemző megvilágítási szintek: 
- Szobák      100-300 lux 
- Gépházak      300 lux 
- Közlekedők, lépcsőház:    100-200 lux 
- Mosdók, WC-k     200 lux 
- Raktár      200 lux 
- Iroda      500 lux 
 
A szobák, közös területek, folyosók világítása a belsőépítészeti kialakításoknak megfelelően kerül majd megtervezésre. 
A szinti folyosók, a főbejárati hallok világítása több lépcsőben kapcsolható, vezérlése a recepcióról lesz majd megoldva. Az 
alkalmazásra kerülő lámpatestek mennyezetre, álmennyezetbe süllyesztett illetve falikarok lesznek. 
A lámpatestek általánosan energiatakarékos fényforrásokkal és elektronikus előtéttel létesülnek (LED, kompaktfénycső, 
fénycső). 
A gépészeti területek világítása IP65 védettségű fénycsöves por- és páramentes lámpatestekkel lesznek megoldva. 
A jó színvisszaadást a háromsávos fénycsövek alkalmazása biztosítja. 
A szobákban a világítás részben oldalfalra, mennyezetre, álmennyezetbe kerülő lámpatestekkel, részben állólámpákkal, asztali 
lámpákkal fog megvalósulni. Az előbbiek kapcsolása nagyobbrészt helyi süllyesztett kapcsolókkal, az utóbbiak kapcsolása 
ráépített kapcsolókkal, illetve az általános világítás váltó-kereszt kapcsolókombinációjával történik. 
A szobák területén az általános világítás a szobabejáratnál és az ágyfejek mellett telepített kapcsolókkal egyaránt kapcsolhatóak 
lesznek. 
Az épület bejáratainak megvilágítására az épület falán elhelyezett lámpatestek szolgálnak. A külső világítást alkonykapcsoló-
időkapcsoló kombináció vezérli, kézi beavatkozást is lehetővé téve. 
Az épület jellege indokolja a nagy terekben és a menekülési útvonalakon tartalékvilágítási berendezés telepítését.  
A biztonsági világítás egyedi vagy központi akkumulátoros áramforrásról táplált lámpákból épül fel és a menekülési útvonalak 
és nagyméretű helyiségek legalább 1 lux értékű megvilágításáról gondoskodik. A lámpatesteket zöld színű sorszámozással kell 
ellátni. 
Az irányfény-világítás ugyancsak egyedi vagy központi áramforrásról táplált lámpákból épül fel a menekülési irányok egyértelmű 
kijelölésének megfelelően telepítve. Az irányfény-lámpák sorszámmal és a kijárat irányát jelző zöld színű matricákkal lesznek 
ellátva.  
A leírt tartalékvilágítás az üzemi feszültség kiesése után még 1 órán át működőképes lesz.  
A villamos technológiai, irodai, takarítási stb. készülékek energiaellátása a területi elosztókból táplált általános hálózati 230V-os 
dugaszolóaljzatokon, illetve fix bekötéseken át történik. 
A villamos üzemű nagyfogyasztók és fixen telepített fogyasztók helyi leválasztó kapcsolókon át, fix bekötéses önálló betáplálást 
kapnak a főelosztóból.  
Az épületgépészeti (fűtés, légtechnika stb..) villamos berendezés a gépészeti igényeknek megfelelően készül. Alapvetően a 
hőközpont és a területi fűtési elosztók energiaellátását, továbbá a légtechnikai egységek energiaellátását kell megoldani.  
A menekülési útvonalak füstmentesítése füstelvezető és légutánpótló ablakok, ajtók nyitásával-zárásával történik, amely kézzel 
(helyi és központi nyomógombokkal) indítható. 
A nyílászárók vezérlését a főelosztó mellett elhelyezésre kerülő vezérlőszekrény (RWA) végzi. A funkciómegtartó kábelezése 
révén tűz esetén és a központba helyezett akkumulátorokkal az energiaellátás megszűnése után is még 30 percig üzemképes 
marad. 
 
 



1.4.4. Gyengeáramú rendszerek 
 
Tűzjelző rendszer 
A telepítendő rendszer analóg, címezhető eszközökből áll. A rendszer agya a mikroprocesszor alapú tűzjelző központ, amely a 
földszinten a bejárat közelében, az információs pult mellett kialakított raktár helyiségben helyezkedik el. Saját akkumulátoros 
tápellátással rendelkezik és az akkumulátorokat a hálózati tápfeszültségről tölti. A központi egységen lehet elvégezni a rendszer 
valamennyi kezelési funkcióját, innen lehet leolvasni az érzékelők és a rendszer állapotát, hibajelzéseket, riasztásokat. 
A központból indul a tűzjelző hálózat, amely azt összeköti az érzékelőkkel, hangjelzőkkel. A vezetékeket a födémen és az 
oldalfalakba szerelt műanyag védőcsövekben vezetjük. A központból induló hurkos kialakítású BUS gyűjti össze az érzékelőket 
és egyéb jelzésadó eszközöket. Ez a megoldás nagyfokú biztonságot nyújt a rendszer számára, még vezetékszakadás esetén 
is.  
Amennyiben a rendszer nem tartalmaz minden aljzatban izolátoros egységet, akkor a hurokba minden tizedik aljzatnak izolátoros 
érzékelő aljzatot kell szerelnünk. Ez az izolátoros aljzat kábelzárlat esetén képes leválasztani a BUS sérült szakaszát, így csak 
azok az eszközök esnek ki, amelyek a két izolátor közé esnek. A központ a visszatérő hurkos kialakítás miatt, az izolált szakasz 
kihagyásával két irányból képes lekérdezni az érzékelőket. Ezzel a megoldással elérhető, hogy legfeljebb 10 eszköz esik ki a 
rendszerből, még egyszeres kábelzárlat esetén is. 
Az épületben a vizesblokkok kivételével minden helyiségben automatikus érzékelőket szerelünk a mennyezetre.  
Az épületek folyosóin a kijáratoknál a falra kézi jelzésadókat szerelünk, a menekülési útvonalnak megfelelően. A kézi 
jelzésadókat a területen tartózkodó személyek az üveglap benyomásával hozhatják működésbe. 
A közlekedőkben, az épület központi pontjain szereljük fel a beltéri hangjelzőket, amelyek riasztás esetén jelzik a veszélyt az 
épületben tartózkodóknak. A hangjelzők számát és helyét megfelelően kell méretezni. 
Amennyiben valamelyik érzékelő olyan füstkoncentrációt jelez, amelyet a központ riasztásnak értékel, akkor valamennyi szinten 
megszólaltatja az épületben elhelyezett hangjelzőket és egy telefonos távhívó segítségével kapcsolt vonalon jelez az illetékes 
szentendrei tűzoltó parancsnokságra. 
 
Telefon-, informatika hálózat: 
Ez a hálózat alapvetően két részből tevődik össze. Egyrészt biztosítani kell az épületen belüli kommunikációt, ami kiszolgálja az 
üzemeltetést, és a helyiségek közti kapcsolattartást, valamint biztosítani kell az épületen kívülre történő kommunikáció 
lehetőségét az üzemeltetés és a sportkollégium vendégei számára. Az utóbbinál a beszédforgalom utáni számlázást vagy a 
beszédforgalom letiltását is meg kell oldani. 
A hálózat másik feladata, az épületben lévő számítógépek informatikai kapcsolatának biztosítása, igény esetén a 
szállásegységekből is. 
Az épületben a telefon/informatikai ellátás megfelelően rugalmas biztosítása érdekében strukturált kábelezést alakítunk ki. Így a 
területen minden munkahely és a Hotelszobák csatlakozási pontjai dupla RJ45 csatlakozóval lesz szerelve, és minden 
végponthoz U/UTP4*2*0,5 Cat.6 kábelt kell vezetni. Így a végpontok kiosztása a hálózat központjául szolgáló RACK rendező 
szekrényekben tetszőlegesen módosíthatók.  
 
TV hálózat: 
Az épületben a közösségi terekben (lobby és társalgó) és a szállásegységekben kialakításra kerül egy PAY TV hálózat. Ezen 
biztosítható lesz a Megrendelői igény szerinti csatorna kiosztás, amely tartalmazhat nyilvános és fizetős csatornákat. 
A recepción kerül elhelyezésre a TV adások fogadására és a hálózatra történő csatlakoztatást biztosító aktív eszközök, ill. az 
esetleges mozi csatorna file szerver egysége. 
 
1.4.5. Szerelés 
 
A vezetékhálózat födémbe, vakolat alá, aljzatba fektetett műanyag védőcsőbe húzott rézerű szigetelt kiskábelekkel készül, 
álmennyezetes terekben az álmennyezet fölött illetve a gépészeti helyiségekben a mennyezeten elhelyezett kábeltálcákra 
fektetett szigetelt kiskábelekkel készül. 
Falon kívüli szerelést alkalmazunk a gépészeti és padlásterekben. 
A mennyezeti lámpatestek betáplálása (álmennyezettel nem rendelkező helyiségekben) a mennyezeti födémbe süllyesztett 
védőcsőbe húzott rézerű szigetelt kiskábelekkel készül. 
Az erős- és gyengeáramú rendszerek nyomvonalvezetése között a szabványban előírt távolságot be kell tartani. 
A lámpatestek általában mennyezetre, álmennyezetbe süllyesztve, falra, illetve befüggesztett tartóra kerülnek.  
A szerelvények többnyire falba süllyesztett kivitelűek, helyenként (pl. gépészeti terekben, raktárakban) falon kívüli kivitelűek 
lesznek, a beépítési hely jellegének megfelelő védettséggel.  

Mindenhol a helyiség jellegének megfelelő védettségű szerelést, szerelvényezést és elosztó berendezést kell beépíteni. 
A minimális védettségi szint normál környezetben IP20, míg az időszakosan nedves és poros helyeken IP44, nedves 
helyiségekben és szabadtéren IP55 lesz. 
 
 
1.4.6. Hibavédelem 
 
Az alkalmazandó érintésvédelmi mód TN-C-S rendszer lesz egyenpotenciálra hozó hálózattal kiegészítve. A főelosztó szekrény 
mellett egy helyi fő földelő sínt építünk ki, a tőle induló belső EPH-rendszerrel össze kell kötni a nagy kiterjedésű épületgépészeti 
csővezetékek hálózatát, valamint a nagy kiterjedésű fémes épületszerkezeteket és a földelő rendszert is, kialakítva a házi EPH 
rendszert.  
Az épületen belüli fővezetéki és áramköri vezetékekben a PE-vezető önálló vezetőként halad a fázis- és nullavezetőkkel azonos 
nyomvonalon. 
Érintésvédelmi kioldókészülék általánosan megszakító és kismegszakító vagy olvadóbiztosító lehet.  
A nedves, időszakosan nedves környezetbe vagy éghető anyagra szerelt berendezésrészeknél, illetve az általános célú 
dugaszolóaljzatoknál áram-védőkapcsolót (FI-kapcsoló) is alkalmazni kell kioldó szervként. 
Földelőként az alapozásban elhelyezésre kerülő horganyzott acél huzalokból létrehozott betonalapföldelőt tervezünk.  
 
 
1.4.7. Villámvédelem 
 
Az épületet a 54/2014 (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) szabályozott norma szerinti külső és belső villámvédelmi berendezésekkel 
kell ellátni, arra jogosított tervező által készített kiviteli tervek alapján. 
Az épület villámvédelmét kockázatelemzésen alapuló külső és belső villámvédelmi rendszerrel biztosítjuk. Az elemzést a kiviteli 
tervezés során végezzük el. 
Felfogóként építészeti fémelemeket, horganyzott acél csúcsokat, rudakat és huzalokat használunk, a fém kémények, kürtők, 
egyéb természetes fémszerkezetek bekötésével kiegészítve. 
A levezetők a falszerkezetben kerülnek elhelyezésre. Minden levezetőben vizsgáló pontokat telepítünk. 
Földelőként az alapozásban elhelyezésre kerülő betonalapföldelő háló szolgál, amely rendszerek megegyeznek az 
érintésvédelmi földelő rendszerrel. A potenciálkiegyenlítő rendszer 10mm átmérőjű horganyzott köracélból létesül. A földelő és 
levezető hálózatot a szerkezetépítéskor kell kialakítani!  
A túlfeszültségekre érzékeny készülékek védelmére a főelosztóban 1. és 2. típusú (B és C osztályú), a területi elosztókban 2. 
típusú (C osztályú) levezetőket kell beépíteni.. A helyi finomvédelmek (3. típusú) beépítését nem tervezzük, azt az erre igényt 
tartó berendezéseknél helyileg kell megoldani. 
A belső villámvédelem célját szolgálja továbbá a belső fém rendszerek egyenpotenciálú összekötése. 
A tetőn lévő fémtárgyakat, szellőzőcsatornákat, kéményeket, homlokzati elemeket, a felfogó rendszerhez be kell kötni. Az épület 
egészén keresztül haladó, aknákban lévő fémtárgyakat lent a földelő rendszerhez, fent a villámvédelmi rendszerhez be kell kötni. 
 
 
1.4.8. Tűz- és munkavédelm 
 
A tervezett berendezés központi illetve helyi kapcsolókkal leválasztható lesz a tápláló hálózatról.  
A tűzvédelmi lekapcsolás a földszinti bejárat közelében elhelyezett üvegtőrös áramtalanító főkapcsolóval illetve a főelosztó 
szekrényen lévő kézi kapcsolóval végezhető el. 
Minden fix bekötésű berendezést munkavédelmi áramtalanító kapcsolóval kell ellátni. 
A túláramvédelem céljára megszakítók, olvadóbiztosítók és kismegszakítók szolgálnak. A szelektivitást ezen eszközök MSZ 
2364 és MSZ HD 60364 szabványoknak megfelelő lépcsőzése biztosítja. 
 
 
  



1.5. Környezetrendezés, parkosítás 
 

A tervezett sportkollégium  zöldfelületi szempontból 3 részre tagolható: 
• Bejárati előkert, díszkert 
• Nyugati udvar pihenőkert 
• Szállásegységek kertje 

Az épület által közrezárt belső udvar részben burkolt, amelyben kiemelt és talajszinti növénykazettákban jelenik meg a zöld. Az 
épület és a telekhatár között található a szállásegységek saját  kertje, amely gyepesített és fákkal beültetett terület.  
Bejárati előkert 
A tervezett területen kiemelt és talajmenti növényágyak találhatóak, amelyeket 70 cm mélységben új, humuszban gazdag 
termőfölddel kell feltölteni. A növényágyakba fák és évelő füvek kerülnek. A déli oldalon húzódó domb egy része elbontásra 
kerül, területe újraparkosítandó 
 
Javasolt fafajok lehetőleg kis lombkoronájúak legyenek: 

• Fraxinus ornus – virágos kőris 
• Koelreuteria paniculata – csörgőfa 
• Parrotia persica – perzsafa 
• Pyrus calleriana – díszkörte 
• Carpinus betulus »Fastigiata – oszlopos gyertyán 

A fák mérete 2x iskolázott, 20/25-ös törzskörméretű legyen, amelyeket három oldalról ki kell karózni ültetéskor. 
 
Javasolt díszfüvek: 

• Pennisetum alopecuroides – tollborzfű 
• Carex morrowii »Aureovariegata – tarka sás 
• Festuva pallens – deres csenkesz 
• Briza media – rezgőfű 
• Helictrichon sempervirens – örökzöld zabfű 

 
Közvetlenül az épület homlokzata elé, süllyesztett ágyba kerülhet alacsony cserje, amely nem növi túl a 90 cm 
párkánymagasságot és elviseli az árnyékot. 
 
Javasolt cserjék: 

• Hypericum x moserianum – orbáncfű 
• Mahonia aquifolium »Hillary – mahónia 
• Cotoneaster fajták – madárbirsek 
• Symphoricarpos fajták – hóbogyó fajták 

 
Belső kert: 
A kertben gyepesítés, fatelepítés, valamint a külső kerítés mentén cserjetelepítés szükséges.  
A fákra a belső udvarban rögzített paraméterek vonatkoznak. 
Javasolt fák: 

• Tilia tomentosa »Szeleste – ezüsthárs 
• Fraxinus angustifolia »Raywood – magyar kőris  
• Acer platanoides – korai juhar és fajtái 
• Quercus robur »Fastigiata – oszlopos tölgy 
• Aesculus x carnea »Briotii – piros virágú gesztenyefa 
• Sorbus fajták – madárberkenye fa fajták 

 
Javasolt határoló, magasra növő cserjék:  

• Phoetinia x fraseri »Red Robin – korallberkenye 
• Viburnum pragense – örökzöld kányabangita 
• Philadelphus virginialis »Virginial – jezsámen 
• Syringa vulgaris – orgona 

• Forsythia x intermedia – aranyvessző 
• Kerria japonica – boglárkacserje 
• Deutzia scabra – gyöngyvessző 

 
A gyepesítés fűmagvetéssel történik, strapabíró, taposástűrő sport keverék javasolt. Az öntözést automata rendszerrel javasoljuk 
megoldani.  
 
Tetőkertek: 
Az épületen két helyen: a bejárati előtető felett és a keleti átriumos épülettömb belsejében található zöldtető, amelyből egy napos 
(előtető), egy pedig félárnyékos fekvésű (átrium). A tetőkert extenzív, nem járható, termőrétege 15 cm vastagságú, speciálisan 
extenzív tetőkerti talajkeverék. 
 
Javasolt extenzív tetőkerti növények napos helyre: 

• Sedum album – Fehér varjúháj  
• Sedum spurium – Kaukázusi varjúháj  
• Sedum hybridum – Örökzöld varjúháj  
• Sedum rupestre – Kövi varjúháj  
• Sedum lydium-Kis-ázsiai varjúháj  
• Sedum sexangulare-Hasoros varjúháj  
• Delosperma cooperi – Napcsillag  
• Thymus serpyllum – Vadkakukkfű  
• Sempervivum sp – Kövirózsa  
• Iris pumila – Törpe nőszirom  
• Euphorbia myrsinites – Szürke kutyatej  
• Festuca glauca – Deres csenkesz  

 
Javasolt extenzív tetőkerti növények félárnyékos-árnyákos helyre: 

• Heuchera sanguinea – tűzeső 
• Convallaria maialis – gyöngyvirág 
• Epimedium x versicolor – tündérvirág 
• Geranium sanguineum – piros gólyaorr 
• Félárnyékos helyre Sedum fajok is ültethetőek. 

A beállt, meggyökeresedett tetőkerti növények nem igényelnek öntözést. 
 
  



1.6. Rétegrendek 
 
P01 vízszintes talajon fekvő padló  
 Szőnyegpadló burkolat     1,0 cm 
 aljzatkiegyenlítés (szükség szerint)    1 rtg. 
 hálóvasalt, úsztatott aljzatbeton (statikai tervek szerint),  

vagy fűtőbeton (gépészeti tervek szerint)   7 cm 
 PE fólia technológiai szigetelés    1 rtg. 
 EPS 100 lépésálló hőszigetelés úsztató réteg  5 cm 
 EPS 100 lépésálló hőszigetelés    5 cm 
 mod. bit. vastaglemez talajnedvesség elleni szig.  1 rtg. 
 aljzatkiegyenlítés (szükség szerint)    1 rtg. 
 vasalt aljzat (statikai méretezés szerint)   18 cm 
 szerelőbeton      5 cm 
 kavicsréteg      15 cm 
 tömörített altalaj 
 
P01k vízszintes talajon fekvő hideg padlóburkolat  
 greslap + ragasztás     1,5 cm 
 aljzatkiegyenlítés (szükség szerint)    1 rtg. 
 hálóvasalt, úsztatott aljzatbeton (statikai tervek szerint),  

vagy fűtőbeton (gépészeti tervek szerint)   7 cm 
 PE fólia technológiai szigetelés    1 rtg. 
 EPS 100 lépésálló hőszigetelés úsztató réteg  5 cm 
 EPS 100 lépésálló hőszigetelés    5 cm 
 mod. bit. vastaglemez talajnedvesség elleni szig.  1 rtg. 
 aljzatkiegyenlítés (szükség szerint)    1 rtg. 
 vasalt aljzat (statikai méretezés szerint)   18 cm 
 szerelőbeton      5 cm 
 kavicsréteg      15 cm 
 tömörített altalaj 
 
P01v vízszintes talajon fekvő hideg padlóburkolat - vizes helyiség  
 greslap + ragasztás     1,5 cm 
 kenhető vízszigetelés     2 rtg. 
 aljzatkiegyenlítés (szükség szerint)    1 rtg. 
 hálóvasalt, úsztatott aljzatbeton (statikai tervek szerint),  

vagy fűtőbeton (gépészeti tervek szerint)   7 cm 
 PE fólia technológiai szigetelés    1 rtg. 
 EPS 100 lépésálló hőszigetelés úsztató réteg  5 cm 
 EPS 100 lépésálló hőszigetelés    5 cm 
 mod. bit. vastaglemez talajnedvesség elleni szig.  4 mm 
 aljzatkiegyenlítés (szükség szerint)    1 rtg. 
 vasalt aljzat (statikai méretezés szerint)   18 cm 
 kavicsréteg      15 cm 
 tömörített altalaj 
 
P01t vízszintes talajon fekvő padló - terasz  
 térkő burkolat (gyártói utasítás szerint fektetve)  6 cm 
 homokágy      3-5 cm 
 geotextil       1 rtg. 
 kavicsréteg      15 cm 
 termett talaj vagy tömörített altalaj 
 
 

P02 vízszintes szintközi födém  
 Szőnyegpadló burkolat     1,0 cm 
 aljzatkiegyenlítés (szükség szerint)    1 rtg. 
 hálóvasalt, úsztatott aljzatbeton (statikai tervek szerint),  

vagy fűtőbeton (gépészeti tervek szerint)   7 cm 
 PE fólia technológiai szigetelés    1 rtg. 
 EPS 100 lépésálló hangszigetelés úsztató réteg  6 cm 
 mon. vasbeton födém (statikai méretezés szerint)  20 cm 
 beltéri vakolat (felületfűtéshez gépészeti tervek szerint) 3 cm 
 
P02k vízszintes szintközi födém - közlekedő  
 Kerámia burkolat       1,0 cm 
 aljzatkiegyenlítés      1 rtg. 
 hálóvasalt, úsztatott aljzatbeton (statikai tervek szerint) 7 cm 
 PE fólia technológiai szigetelés    1 rtg. 
 EPS 100 lépésálló hangszigetelés úsztató réteg  4 cm 
 mon. vasbeton födém - statikai méretezés szerint  20 cm 
 fenyőléc párnafa      5/5 cm 
 Belsőépítészeti álmennyezeti burkolat   2 cm 
 tűzvédelmi impregnáló szerrel kezelve (D-S1-D0) 
 
P02v vízszintes szintközi födém - vizes helyiség  
 greslap + ragasztás     1,5 cm 
 kenhető vízszigetelés     2 rtg. 
 aljzatkiegyenlítés      1 rtg. 
 hálóvasalt, úsztatott aljzatbeton (statikai tervek szerint) 7 cm 
 PE fólia technológiai szigetelés    1 rtg. 
 EPS 100 lépésálló hangszigetelés úsztató réteg  4 cm 
 mon. Vasbeton födém - statikai méretezés szerint  20 cm 
 légtér       27,5 cm 
 monolit gipszkarton impregnált  álmennyezet   2x1,25 cm 
 glettelés, festés      1 cm 
 
P02l vízszintes szintközi födém - lépcsőház  
 Kő lap burkolat / greslap + ragasztás   4,0 cm 
 aljzatkiegyenlítés      1 rtg. 
 hálóvasalt, úsztatott aljzatbeton (statikai tervek szerint) 7 cm 
 PE fólia technológiai szigetelés    1 rtg. 
 EPS 100 lépésálló hangszigetelés úsztató réteg  2 cm 
 mon. Vasbeton födém - statikai méretezés szerint  20 cm 
 beltéri vakolat      1,5 cm 
 vagy   
 beltéri vakolat (felületfűtéshez gépészeti tervek szerint) 3 cm 
 
P02e vízszintes szintközi födém - erkély  
 fagyálló burkolólap + ragasztás 1% felületi lejtésben  1,5 cm 
 kenhető vízszigetelés     2 rtg. 
 aljzatkiegyenlítés (szükség szerint)    1 rtg. 
 hálóvasalt, lejtésadó, aljzatbeton fagyálló kivitelben  8-9 cm 
 mon. vasbeton erkélylemez (statikai méretezés szerint) 16 cm 
 légréteg       29 cm 
 kültéri hajlítható fa építőlemez    2 rtg. 
 
  
 



Z01 vízszintes zárófödém  
 mon. vasbeton födém - statikai méretezés szerint  20 cm 
 beltéri vakolat      1,5 cm 
 vagy    
 beltéri vakolat (felületfűtéshez gépészeti tervek szerint) 3 cm 
 
F01 függőleges általános falazat  
 kültéri hőszigetelő vékonyvakolat, liaporszemcsékkel  
 keverve, üvegszövet ágyazással, visszakaparva  3 cm 
 vázkerámia falazóblokk hőszig. Habarccsal 

(pl.: Porotherm Klíma)     44 cm 
 belső vakolatrendszer     1,5 cm 
 belső festett felület (belsőép. terv szerint)   2 rtg. 
 
F01l függőleges lábazati fal  
 kültéri fagyálló téglaburkolat (1 cm pozitív lábazattal)  6 cm   
 ágyazóhabarcs      1 cm  
 XPS lábazati hőszigetelő rendszer    8 cm 
 mod. bitumenes vastaglemez ragasztva  
 + felső perem mechanikai rögzítéssel    1 rtg. 
 hideg bituemenmáz kellősítés    1  rtg. 
 légzáró vékonyvakolat     1 cm 
 vázkerámia falazóblokk (pl.: Porotherm Klíma)  

+ M10 habarcs      30 cm 
 belső vakolatrendszer     1,5 cm 
 belső festett felület (belsőép. terv szerint)   2 rtg. 
 
F02 függőleges vasbeton falazat  
 kültéri hőszigetelő vékonyvakolat, liaporszemcsékkel  
 keverve, üvegszövet ágyazással, visszakaparva  3 cm 
 ásványi szálas hőszigetelő rendszer   20 cm 
 vasbeton falazat (statikai tervek szerint)   20 cm 
 belső vakolatrendszer     1,5 cm 
 belső festett felület     2 rtg. 
 
F02l függőleges  vasbeton falazat lábazaton  
 kültéri fagyálló téglaburkolat (1cm pozitív lábazattal)  6 cm 
 ágyazóhabarcs      1 cm  
 XPS lábazati hőszigetelő rendszer    16 cm 
 mod. bitumenes vastaglemez ragasztva  
 + felső perem mechanikai rögzítéssel    0,4 cm 
 hideg bituemenmáz kellősítés    1  rtg. 
 vasbeton falazat (statikai tervek szerint)   20 cm 
 belső vakolatrendszer     1,5 cm 
 belső festett felület     2 rtg. 
 
F03 függőleges emeleti falszakasz  
 fa mintázatú dekor építőlemez (pl.:Trespa)   1,5 cm 
 ellenléc / átszellőztetett légrés    2 cm 
 vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia   1 rtg. 
 ásványiszálas hőszigetelő rendszer    12 cm 
 légzáró vékonyvakolat     1 cm 
 vázkerámia falazóblokk hőszig. habarccsal  

(pl.:Porotherm Klíma)     25 cm 
 belső vakolatrendszer     1,5 cm 

 belső festett felület     2 rtg. 
 
T01 ferde tető - látszó alsó sík  
 Teljes aljzatra fektetett patinásatott, korcolt  

Cinklemez belga –lécezett- fedés    0,7 mm   
Bitumen alapú, üvegszál erősítésű alátét lemez  1 rtg. 
Impregnált deszkázat     2,5 cm 

 5/3 tetőléc      3 cm 
 5/5 ellenléc közti átszellőztetett légréteg   5 cm 
 7,5/15 szelemensor közti ásványi szálas hőszig.  15 cm 
 10/15 szarufasor közti ásványi szálas hőszig.  15 cm 
 lég- és párazáró fólia felületfolytonosan ragasztva  1 rtg. 
 belsőépítészeti deszkaburkolat    2,4 cm 
 
T01m ferde tető - rejtett alsó sík  
 Teljes aljzatra fektetett patinásatott, korcolt  

Cinklemez belga –lécezett- fedés    0,8 mm   
Bitumen alapú, üvegszál erősítésű alátét lemez  1 rtg. 
Impregnált deszkázat     2,5 cm 

 5/3 tetőléc      3 cm 
5/5 ellenléc közti átszellőztetett légréteg   5 cm 

 7,5/10 szelemensor közti ásványi szálas hőszig.  10 cm 
 10/15 szarufasor közti ásványi szálas hőszig.  15 cm 
 lég- és párazáró fólia felületfolytonosan ragasztva  1 rtg. 
 OSB lemez - párafékező burkolat    1,5 cm 
 búvótér 
 
T02 zöldtető  
 extenzív növényzet / járófelület 
 extenzív ültetőközeg     10/20 cm 
 könnyű talajkeverék     10/20 cm 
 gőz, víz-, és légáteresztő geotextília    1 rtg. 
 csatornaszelvény hálózatos védő-, és szivárgóréteg  3 cm 
 gyökérálló modifikált bitumenes vastaglemez 
 csapadékvíz elleni szigetelés lejtésben   2 rtg. 
 magas nyomószilárdságú, zártcellás XPS hőszig.  20  cm 
 vasbeton födém (statikai tervek szerint)   20 cm 
 PS hab hőszig. – 1 m szélességben    20 cm 
 acél tartóváz  
 fenyőléc párnafa      5/5 cm 
 Belsőépítészeti álmennyezeti burkolat   2 cm 
 tűzvédelmi impregnáló lakkal kezelve (D-S1-D0) 
 

 

  



1.7. Térburkolatok 
 

A terület burkolt felületei egyneműek, azonos megjelenésűek, függetlenül teherhordó képességüktől, forgalmuktól. Cél az 
egységes, a házfalakig tartó burkolat kialakítása az előkert-tér szakaszán. A teherbíró útburkolat ezen a területen a gyalogos 
térburkolattal közel egy szinten, utcabútor jellegű, speciális beton polleres elválasztással készül. A térre –parkolóba- való 
behajtást a portaszolgálatról kamera segítségével és beléptető kártyával kontrolált sorompó szabályozza, a gazdasági udvarra 
való behajtás korlátozását kulcsos acél poller biztosítja.  
 

           
Térburkolat kiegészítő elemek (példa) 

 
A közlekedési területek és a járdák burkolata színezett beton térkő, ritkásan osztott kő (pl. bazalt kis vagy nagykocka) 
sávokkal, melyek vizuálisan tagolják a hosszabb útszakaszokat, a parkoló területeken kijelölik a várakozó helyeket. A városi 
téren a kő betét arány nagyobb, keretezi a kiemelt szegéllyel (40-60 cm) kialakított látszóbeton felületű növényágyakat. a 
burkolt felületek résfolyókás víznyelőkkel készülnek.  
 

         
Kiemelt szegélyes zöldfelület és porfir kockakő-beton térkő burkolat (Szekszárd, Béla király tér) 

 
A tervezett zöldfelületnél elsődleges szempontnak tartjuk a korábban a park és kereskedelmi területet vizuálisan leválasztó 
domb elbontását a bejárat vonaláig. A dombláb kiképzése lehetőséget biztosít land-art elemek alkalmazásának: a burkolat 
hullámoztatásával, a forma földrézsűben való folytatása izgalmas, a kereskedelmi létesítmények környezetétől elütő előteret 
biztosít a létesítménynek.A tervezett szállásépület feliratait, logóját a sportcsarnok új öltöző szárny bütü felületénél kialakított 
pengefalon javasoljuk elhelyezni. A felirat és a tér esti megvilágítását javasoljuk sűrűbb, de kis fényerejű világitótestekkel 
derített módon megoldani, kontrasztot teremtve a kereskedelmi zónával. A sportcsarnok szellőzőgépét falazott látszó tégla 
szerkezettel kell burkolni a csarnok tengelyében szimmetrikusan kialakított épülettömeggel. A gépház felső 3 méterén 
lehetőség van a sportcsarnok tevékenységét bemutató logó –nem reklám- elhelyezésére. 

   
Sövénykerítések (példa) 

 

 
1.8. Parkoló 

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 4.sz melléklete alapján számított parkolóhelyek száma 40 darab, de személyzet 
és a biztonság érdekében 44 férőhelyes parkoló igénnyel számolunk, melyből 24 a sportcsarnok déli oldalán kerül kiépítésre 
melyből egy darab kerül akadálymentesítésre 20 közterületként használt telekrészen található. 
Az elkerített – őrzött - parkoló egyszerű útcsatlakozással kapcsolódik a kereskedelmi park és a sportcsarnok közforgalomnak 
megnyitott útjaihoz, a kapu (sorompó) a szálloda portájáról, video rendszerrel vagy beléptető kártyával nyitható. A 24 
férőhelyes merőleges parkolóhelyek területe fásított, a főbejárathoz kényelmes sétaút vezet.  
Fentiek alapján a tervezett létesítmény várható forgalmára az alábbi becslést adjuk: MOF: 5 E/h. , ÁNF: 60 E/nap. 
 
Közúti kapcsolat 
A 6,00 m széles térkő burkolattal kiépített útcsatlakozásban 8,0 m sugarú burkolatszél lekerekítő íveket alkalmaztunk.  
 
Út és parkoló kialakítás 
A tervezett útépítések kapcsán 600 m2 térkő burkolat épül „A” terhelési osztályra, valamint 300 m2 térkő burkolatú járda „A” 
terhelésre. 
 
Helyszínrajz 
A tervezett kiszolgáló út burkolatának kiépítése térkő burkolattal 36 m hosszon 6,0 m szélességben (kapcsolatot biztosítva a a 
csatlakozó szervízút felé). 
Merőleges parkolóhelyek kialakítása a kiszolgálóút két oldalán. 
A szálló előterében tervezett járda burkolatok a csatlakozó építész tervek szerint kerülnek kiépítésre. 
A fennmaradó területen zöld felület létesítendő. 
 
Keresztmetszeti kialakítás 
A tervezett térkő burkolatok pályaszerkezete: 
parkoló: /Forgalmi terhelési osztály jele: A/ 
  8 cm  térkő burkolat 
  3 cm  Z0/5 ágyazóhomok 
15 cm  Cementstabilizációs útalap 
25 cm  Homokos-kavics ágyazat 
 
járda: /Forgalmi terhelési osztály jele: A/ 
  6 cm  térkő burkolat 
  3 cm  Z0/5 ágyazóhomok 
15 cm  Cementstabilizációs útalap 
20 cm  Homokos-kavics ágyazat 
 
Magassági elrendezés 
A tervezett burkolatok a meglévő utak, valamint a szálló térszintjeihez csatlakoznak, kiemelt, illetve süllyesztett szegélyekkel 
határoltak. 
 
Vízelvezetés 
A burkolatokra hulló csapadékot zárt vízelvezető rendszeren keresztül vezetjük el, melyhez a kiszolgálóút mentén víznyelők, 
valamint néhány esetben rácsos folyóka kialakítására kerül sor. Az utakról lefolyó csapadékvizek telken belül kerülnek 
elszikkasztásra 
 
Földmunka 
A tervezett földmunka megkezdése előtt a területet lőszertől mentesíteni kell, valamint a kötelezően előírt régészeti 
vizsgálatokat szintén el kell végezni.  
A földmunka területére eső területről a növényzetet és a felszíni, laza, növényi gyökerekkel átszőtt műszakilag alkalmatlan 
fedőréteget el kell távolítani. Az alkalmatlan fedőréteg eltávolítását a földmunka végzés határáig el kell végezni. A humuszos 
talajok töltésanyagként nem használhatóak fel. A tervezett burkolatok alatti felszín felső rétegét Trρ ≥ 85% tömörségi fokig 
tömöríteni kell, az előírt minimális teherbírás E2 = 30 MN/m2.



1.9. Helyiség kimutatás 

Honszint Helyiség 
szám Helyiség neve Terület 

Földszint 
  Csoport terem 79,83 
  El. helyiség 4,14 
  Előkészítő 3,81 
  Előtér 8,5 
  Előtér/Tároló 10,71 
  Étkező 111,28 
  Fehér m. 5,81 
  Férfi Wc 7,27 
  Hulladék r. 5,06 
  Iroda 26,44 
  Konyha 47,46 
  Közlekedő 196,83 
  Kuka t. 2,88 
  Lépcső 21,19 
  Liftgh. és 

gépészet 7,2 
  Lobby 107,64 
  Mk. Wc 5,05 
  Moslék t. 1,71 
  Női Wc 4,7 
  Porta 10,67 
  Raktár 4,51 
  Sz. mosdó 2,88 
 0-01-e Előtér 4,61 
 0-01-f Fürdő 4,79 
 0-01-h Hálófülke 10,67 
 0-01-sz Szoba 23,13 
 0-02-e Előtér 6,78 
 0-02-f Fürdő 3,94 
 0-02-sz Szoba 23,97 
 0-02-w Wc 1,28 
 0-03-e Előtér 3 
 0-03-f Fürdő 3,94 
 0-03-sz Szoba 31,97 
 0-03-w Wc 1,28 
 0-04-e Előtér 4,23 
 0-04-f Fürdő 3,94 
 0-04-sz Szoba 31,36 
 0-04-w Wc 1,28 
 0-05-e Előtér 6,78 
 0-05-f Fürdő 3,94 

 0-05-sz Szoba 23,97 
 0-05-w Wc 1,28 
 0-06-e Előtér 6,78 
 0-06-f Fürdő 3,94 
 0-06-sz Szoba 23,97 
 0-06-w Wc 1,28 
 0-07-e Előtér 6,78 
 0-07-f Fürdő 3,94 
 0-07-sz Szoba 23,97 
 0-07-w Wc 1,28 
 0-08-e Előtér 7,94 
 0-09-f Fürdő 5,81 
 0-09-h Hálófülke 10,48 
 0-09-sz Szoba 23,99 
 0-10-e Előtér 6,58 
 0-10-f Fürdő 4,23 
 0-10-sz Szoba 26,79 
 0-10-w Wc 1,28 
 0-11-e Előtér 6,78 
 0-11-f Fürdő 3,94 
 0-11-sz Szoba 24,1 
 0-11-w Wc 1,28 
 0-12-e Előtér 6,78 
 0-12-f Fürdő 3,94 
 0-12-sz Szoba 24,1 
 0-12-w Wc 1,28 
 0-13-e Előtér 3,72 
 0-13-f Fürdő 3,94 
 0-13-sz Szoba 28,35 
 0-13-w Wc 1,28 
 0-14-e Előtér 6,78 
 0-14-f Fürdő 3,94 
 0-14-sz Szoba 23,97 
 0-14-w Wc 1,28 
 0-15-e Előtér 6,78 
 0-15-f Fürdő 3,94 
 0-15-sz Szoba 23,97 
 0-15-w Wc 1,28 
 0-16-e Előtér 6,78 
 0-16-f Fürdő 3,94 
 0-16-sz Szoba 23,97 
 0-16-w Wc 1,28 
  FSZ összesen: 1 309,5412 

m2 
 

1. Emelet 
  Közlekedő 212,51 
  Mosó/szárító 

helyiség 29,79 
  Tak.sz. tároló 6 
  Tároló 7,28 
  Társalgó 60,74 
 1-01-e Előtér 4,61 
 1-01-f Fürdő 4,8 
 1-01-h Hálófülke 10,67 
 1-01-sz Szoba 23,13 
 1-02-e Előtér 6,78 
 1-02-f Fürdő 3,94 
 1-02-l Loggia 8,17 
 1-02-sz Szoba 24,31 
 1-02-w Wc 1,28 
 1-03-e Előtér 3 
 1-03-f Fürdő 3,94 
 1-03-sz Szoba 31,84 
 1-03-w Wc 1,28 
 1-04-e Előtér 4,23 
 1-04-sz Fürdő 3,94 
 1-04-sz Szoba 31,36 
 1-04-w Wc 1,28 
 1-05-e Előtér 6,78 
 1-05-f Fürdő 3,94 
 1-05-sz Szoba 23,97 
 1-05-w Wc 1,28 
 1-06-e Előtér 6,78 
 1-06-f Fürdő 3,94 
 1-06-sz Szoba 23,97 
 1-06-w Wc 1,28 
 1-07-e Előtér 6,78 
 1-07-f Fürdő 3,94 
 1-07-sz Szoba 23,97 
 1-07-w Wc 1,28 
 1-08-e Előtér 7,94 
 1-08-f Fürdő 3,89 
 1-08-h Hálófülke 9,81 
 1-08-l Loggia 2,22 
 1-08-sz Szoba 23,52 
 1-09-e Előtér 6,58 
 1-09-f Fürdő 4,23 
 1-09-sz Szoba 26,47 
 1-09-w Wc 1,28 

 1-10-sz Szoba 24,1 
 1-10-w Wc 1,28 
 1-11-e Előtér 6,78 
 1-11-f Fürdő 3,94 
 1-11-sz Szoba 24,1 
 1-11-w Wc 1,28 
 1-12-e Előtér 6,78 
 1-12-f Fürdő 3,94 
 1-12-sz Szoba 24,72 
 1-12-w Wc 1,28 
 1-13-e Előtér 4,08 
 1-13-f Fürdő 4,38 
 1-13-sz Szoba 39,03 
 1-13-w Wc 1,28 
 1-14-e Előtér 3,72 
 1-14-f Fürdő 3,94 
 1-14-sz Szoba 28,35 
 1-14-w Wc 1,28 
 1-15-e Előtér 6,78 
 1-15-f Fürdő 3,94 
 1-15-sz Szoba 23,97 
 1-15-w Wc 1,28 
 1-16-e Előtér 6,78 
 1-16-f Fürdő 3,94 
 1-16-sz Szoba 23,97 
 1-16-w Wc 1,28 
 1-17-e Előtér 6,78 
 1-17-f Fürdő 3,94 
 1-17-sz Szoba 23,97 
 1-17-w Wc 1,28 
 1-18-e Előtér 6,78 
 1-18-f Fürdő 3,94 
 1-18-sz Szoba 24,1 
 1-18-w Wc 1,28 
 1-19-e Előtér 6,78 
 1-19-f Fürdő 3,94 
 1-19-sz Szoba 24,1 
 1-19-w Wc 1,28 
  1.EM összesen: 1 053,87 m2 

 

 

 
 
 

2. Emelet 
  Gépészet 108,88 
  Iroda 43,23 
  Karbantartó 

helység 21,74 
  Közlekedő 91,05 
  Tak.sz. tároló 4,08 
  Tároló 3,24 
  Wc 1,02 
 2-01-e Előtér 4,42 
 2-01-f Fürdő 3,87 
 2-01-sz Szoba 34,04 
 2-02-e Előtér 6,78 
 2-02-f Fürdő 3,94 
 2-02-sz Szoba 23,97 
 2-02-w Wc 1,28 
 2-03-e Előtér 6,78 
 2-03-f Fürdő 3,94 
 2-03-sz Szoba 23,97 
 2-03-w Wc 1,28 
 2-04-e Előtér 6,78 
 2-04-f Fürdő 3,94 
 2-04-sz Szoba 24,72 
 2-04-w Wc 1,28 
 2-05-e Előtér 4,08 
 2-05-f Fürdő 4,38 
 2-05-l Loggia 2,51 
 2-05-sz Szoba 35,95 
 2-05-w Wc 1,28 
 2-06-e Előtér 5,16 
  2. EM összesen: 510,47 m2 
  Mindösszesen: 2 873,83 m2 
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G

Kör alaprajzú nagy akna fedlapja vaskeretben
Négyszög alaprajzú nagy akna fedlapja
Kör alaprajzú nagy akna fedlapja

JELMAGYARÁZAT

Helységnévjelző tábla
Forgalmi jelzőtábla

Kilóméterkő
Facövek

Faoszlop

Vascsőoszlop

Műanyag oszlop

Pad

Villamos- (földalatti- és metró) megállóhely jelzőtáblája
Autóbusz megállóhely jelzőtáblája

Faoszlop két betongyámmal
Faoszlop egy betongyámmal

Beton vagy vasbeton oszlop

Rácsos szerkezetű acéloszlop (betonalappal)
Betonoszlop (betonalappal)

Vascsőoszlop lámpával

Faoszlop egy betongyámmal lámpával
Faoszlop két betongyámmal lámpával

Beton vagy vasbeton oszlop lámpával
Műanyag oszlop lámpával
Rácsos szerkezetű acéloszlop (betonalappal) lámpával
Betonoszlop (betonalappal) lámpával
Vascsőoszlop díszlámpával
Beton vagy vasbeton oszlop díszlámpával

Fénycső ostornyeles vascsőoszlopon (egy)

Faoszlop lámpával

Gázelzáró

Vízelzáró

Kerticsap

Víznyelő

Vízóra aknaVA

V

Felszíni kábelszekrény

Föld feletti tűzcsap
Föld alatti tűzcsap

Kör alaprajzú kis akna fedlapja
Négyszög alaprajzú kis akna fedlapja

Fénycső ostornyeles vascsőoszlopon (kettő)

Fénycső ostornyeles beton vagy vasbeton oszlopon (kettő)

Irányjelző tábla csővezetéken

Ta

Nyilvános távbeszélő állomás
Távbeszélő elosztószekrény
Telefon akna fedlapja
Dupla telefon akna fedlapja

Kör alaprajzú kis akna fedlapja vaskeretben

Fénycső ostornyeles beton vagy vasbeton oszlopon (egy)

TT
T

Elzáró

Kör alaprajzú víznyelő
Nagy víznyelő

Kör alaprajzú nagy víznyelő

Kelt:

Nyomtatási ma.:

Alapszint:

Vetület:

Munkaszám:

30/21-016-21
1/375-7962

radvanyi.origo@chello.hu

Tel./fax:
Mobil:
E-mail:
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légtér

lift

légtér

gö
ng

yö
le

g

áruforgalmi
udvar

Raktár
4,51 m2

Konyha
36,80 m2

Konyha
10,66 m2

Sz. ölt.
2,88 m2

Sz. mosdó
2,88 m2

Moslék t.
1,71 m2

Fehér m.
5,81 m2

Iroda
10,43 m2

Mk. Wc
5,05 m2

Férfi Wc
7,27 m2

Női Wc
4,70 m2

Étkező
111,28 m2

Hulladék r.
5,06 m2

Wc előtér
6,10 m2

Lobby
107,64 m2

Lépcső
7,33 m2

Porta
10,67 m2

Lépcső
13,86 m2

0-12-e
Előtér
6,78 m2

0-12-f
Fürdő
3,94 m2

0-12-w
Wc

1,28 m2

0-12-sz
Szoba
24,10 m2

0-11-e
Előtér
6,78 m2

0-11-f
Fürdő
3,94 m2

0-11-w
Wc

1,28 m20-11-sz
Szoba
24,10 m2

0-16-e
Előtér
6,78 m2

0-16-f
Fürdő
3,94 m2

0-16-sz
Szoba
23,97 m2

0-16-w
Wc

1,28 m2

0-15-f
Fürdő
3,94 m2

0-15-e
Előtér
6,78 m2

0-15-sz
Szoba
23,97 m2

0-15-w
Wc

1,28 m2

0-14-f
Fürdő
3,94 m2

0-14-e
Előtér
6,78 m2

0-14-sz
Szoba
23,97 m2

0-14-w
Wc

1,28 m2

0-03-f
Fürdő
3,94 m2

0-03-e
Előtér
3,00 m2

0-03-sz
Szoba
31,97 m2

0-03-w
Wc

1,28 m2

0-02-f
Fürdő
3,94 m2

0-02-e
Előtér
6,78 m2

0-02-sz
Szoba
23,97 m2

0-02-w
Wc

1,28 m2

0-04-f
Fürdő
3,94 m2

0-04-e
Előtér
4,23 m20-04-sz

Szoba
31,36 m2

0-04-w
Wc

1,28 m2

0-05-f
Fürdő
3,94 m2

0-05-e
Előtér
6,78 m2

0-05-sz
Szoba
23,97 m2 0-05-w

Wc
1,28 m2

0-06-f
Fürdő
3,94 m2

0-06-e
Előtér
6,78 m2

0-06-sz
Szoba
23,97 m2

0-06-w
Wc

1,28 m2

0-07-f
Fürdő
3,94 m2

0-07-e
Előtér
6,78 m2

0-07-sz
Szoba
23,97 m2 0-07-w

Wc
1,28 m2

Tároló
3,22 m2

0-08-e
Előtér
7,94 m2

0-09-h
Hálófülke

10,48 m2

0-09-f
Fürdő
5,81 m2

0-10-f
Fürdő
4,23 m2

0-10-e
Előtér
6,58 m2

0-10-sz
Szoba
26,79 m2

0-10-w
Wc

1,28 m2

0-01-e
Előtér
4,61 m2

0-01-f
Fürdő
4,79 m2

0-01-sz
Szoba
23,13 m2

0-01-h
Hálófülke

10,67 m2

0-13-f
Fürdő
3,94 m2

0-13-w
Wc

1,28 m2

Tároló
4,06 m2

0-13-e
Előtér
3,72 m2

0-13-sz
Szoba
28,35 m2

Közlekedő
108,56 m2

Közlekedő
19,51 m2

Tsz.
1,29 m2

Előkészítő
3,81 m2

Iroda
3,42 m2

Közlekedő
68,76 m2

0-09-sz
Szoba
23,99 m2

Liftgh. és gépészet
7,20 m2

Szélfogó
9,70 m2 El. helyiség

4,14 m2

Szennyes
5,98 m2

Kuka t.
2,88 m2

Szervíz
4,60 m2

Előtér
8,50 m2

Sz. öltöző
9,09 m2

Sz. öltöző
12,09 m2

Iroda
12,59 m2

Csoport terem
79,83 m2

Tak.sz.
2,38 m2

*

Előtér/Tároló
10,71 m2

A
A

D D

B
BC

C

E E
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lift

légtér

légtérTársalgó
60,74 m2

1-02-f

Fürdő
3,94 m2

1-02-e

Előtér
6,78 m2

1-02-sz

Szoba
24,31 m2

1-02-w

Wc
1,28 m2

1-05-f

Fürdő
3,94 m2

1-05-e

Előtér
6,78 m2

1-05-sz

Szoba
23,97 m2 1-05-w

Wc
1,28 m2

1-06-f

Fürdő
3,94 m2

1-06-e

Előtér
6,78 m2

1-06-sz

Szoba
23,97 m2

1-06-w

Wc
1,28 m2

1-07-f

Fürdő
3,94 m2

1-07-e

Előtér
6,78 m2

1-07-sz

Szoba
23,97 m2 1-07-w

Wc
1,28 m2

1-08-e

Előtér
7,94 m2

1-08-sz

Szoba
23,52 m2

1-08-h

Hálófülke
9,81 m2

1-08-f

Fürdő
3,89 m2

1-09-f

Fürdő
4,23 m2

1-09-e

Előtér
6,58 m2

1-09-sz

Szoba
26,47 m2

1-09-w

Wc
1,28 m2

1-11-e

Előtér
6,78 m2

1-11-f

Fürdő
3,94 m2

1-11-w

Wc
1,28 m2

1-11-sz

Szoba
24,10 m2

1-10-e

Előtér
6,78 m2

1-10-f

Fürdő
3,94 m2 1-10-w

Wc
1,28 m21-10-sz

Szoba
24,10 m2

1-17-e

Előtér
6,78 m2

1-17-f

Fürdő
3,94 m2

1-17-sz

Szoba
23,97 m2

1-17-w

Wc
1,28 m2

1-16-f

Fürdő
3,94 m2

1-16-e

Előtér
6,78 m2

1-16-sz

Szoba
23,97 m2

1-16-w

Wc
1,28 m2

1-15-f

Fürdő
3,94 m2

1-15-e

Előtér
6,78 m2

1-15-sz

Szoba
23,97 m2

1-15-w

Wc
1,28 m2

1-12-w

Wc
1,28 m2

1-12-e

Előtér
6,78 m2

1-12-f

Fürdő
3,94 m2

1-13-sz

Szoba
39,03 m2

1-13-e

Előtér
4,08 m2

1-13-f

Fürdő
4,38 m2 1-13-w

Wc
1,28 m2

1-12-sz

Szoba
24,72 m2

1-19-w

Wc
1,28 m2

1-19-e

Előtér
6,78 m2

1-19-f

Fürdő
3,94 m2

1-18-sz

Szoba
24,10 m2

1-18-e

Előtér
6,78 m2

1-18-f

Fürdő
3,94 m2

1-18-w

Wc
1,28 m2

1-19-sz

Szoba
24,10 m2

1-14-f

Fürdő
3,94 m2

1-14-w

Wc
1,28 m2

Tároló
4,06 m2 1-14-e

Előtér
3,72 m2

1-14-sz

Szoba
28,35 m2

1-01-e

Előtér
4,61 m2

1-01-f

Fürdő
4,80 m2

1-01-sz

Szoba
23,13 m2

1-01-h

Hálófülke
10,67 m2

1-03-f

Fürdő
3,94 m2

1-03-e

Előtér
3,00 m2

1-03-sz

Szoba
31,84 m2

1-03-w

Wc
1,28 m2

1-04-sz

Fürdő
3,94 m2

1-04-e

Előtér
4,23 m21-04-sz

Szoba
31,36 m2

1-04-w

Wc
1,28 m2

Tároló
3,22 m2

Közlekedő
68,59 m2

Közlekedő
143,92 m2

1-08-l

Loggia
2,22 m2

1-02-l

Loggia
8,17 m2

Tak.sz. tároló
6,00 m2

Mosó/szárító helyiség
29,79 m2

légtér

A
A

D D

B
BC

C

E E



GSPublisherEngine 0.43.100.100

Horváth Gergely

Robitschko Davor
Turi Gergő

É-032. Emelet Alaprajz

létesítmény címe

M=1:200

hrsz: 1861/19

ASD Stúdió
Építész és Statikus Tervezõ Kft.

1024 Budapest, Keleti Károly u. 10.

lépték:

építész tervező:

felelős építész tervező:

2017. 07. 21.
dátum: rajz megnevezése:

Budakalász Sportkollégium Vázlatterv

H

H
H

H

H

H

D

K

16,23

18,34 2,47 10,18

12
,3

15
9,

28
5

8,10

13
,4

8

+6,55

+6,55

légtér

lift

b.m. 1,90mb.m. 1,90m b.m. 1,90m

2-01-sz

Szoba
34,04 m2

2-01-e

Előtér
4,42 m2

2-01-f

Fürdő
3,87 m2

Gépészet
91,98 m2

2-04-e

Előtér
6,78 m2

2-04-f

Fürdő
3,94 m2

2-04-sz

Szoba
24,72 m2

2-04-w

Wc
1,28 m2

2-03-e

Előtér
6,78 m2

2-03-f

Fürdő
3,94 m2

2-03-sz

Szoba
23,97 m2

2-03-w

Wc
1,28 m2

2-02-e

Előtér
6,78 m2

2-02-f

Fürdő
3,94 m2

2-02-sz

Szoba
23,97 m2

2-02-w

Wc
1,28 m2

2-06-f

Fürdő
5,55 m2

Tároló
3,24 m2

2-06-e

Előtér
5,16 m2

2-05-sz

Szoba
35,95 m2

Iroda
43,23 m2

Gépészet
16,90 m2

Közlekedő
9,25 m2

Közlekedő
65,72 m2

2-06-sz

Szoba
27,33 m2

2-05-e

Előtér
4,08 m2

2-05-f

Fürdő
4,38 m2 2-05-w

Wc
1,28 m2

2-05-l

Loggia
2,51 m2

Tak.sz. tároló
4,08 m2

Karbantartó helység
21,74 m2

Közlekedő
16,08 m2

Wc
1,02 m2

10,18

9,
28

A
A

D

B
BC

C

E



GSPublisherEngine 0.43.100.100

Horváth Gergely

Robitschko Davor
Turi Gergő

É-04A,B,C Metszetek

létesítmény címe

M=1:200

hrsz: 1861/19

ASD Stúdió
Építész és Statikus Tervezõ Kft.

1024 Budapest, Keleti Károly u. 10.

lépték:

építész tervező:

felelős építész tervező:

2017. 07. 21.
dátum: rajz megnevezése:

Budakalász Sportkollégium Vázlatterv

±0,00

+3,45

+6,55

3,
10

35
2,

75
35

vá
lto

zó

+11,52

1,
90

1,35

P01k

P02k

T01m

3,
10

3,
10

3,
45

35
vá

lto
zó

3,
10

60

3,
10

3,
10

+3,70

+7,75

+6,65
változó

+6,65

±0,00

+3,45

P01k

P02k

T01m

T02m

T01m

2,
75

70
2,

75
35

2,
75

±0,00

+3,45

+6,55

+12,09
+11,54

+9,33

3,
08

35
2,

75
35

vá
lto

zó

P01k

P02k

T01m T01m

C Metszet   1:200

B Metszet   1:200

A Metszet   1:200



GSPublisherEngine 0.43.100.100

Horváth Gergely

Robitschko Davor
Turi Gergő

É-05D,E Metszetek

létesítmény címe

M=1:200

hrsz: 1861/19

ASD Stúdió
Építész és Statikus Tervezõ Kft.

1024 Budapest, Keleti Károly u. 10.

lépték:

építész tervező:

felelős építész tervező:

2017. 07. 21.
dátum: rajz megnevezése:

Budakalász Sportkollégium Vázlatterv

+9,36

+8,03

+6,40

±0,00

+3,45

±0,00

+3,45

+6,55

3,
10

35
2,

75
35

vá
lto

zó

3,
10

35
vá

lto
zó

változó

változó

+8,70

P01k

P02

T01m

P01k

T01m

P02

3,
10

60

+3,70

±0,00

+3,45

+6,55

+11,52

+9,65

+8,62+8,42

+6,34

±0,00

+3,45

3,
10

35
2,

75
35

vá
lto

zó

3,
10

35

P01

P02

T01m

T01m

P01

P02

D Metszet   1:200

E Metszet   1:200



GSPublisherEngine 0.43.100.100

Horváth Gergely

Robitschko Davor
Turi Gergő

É-06É-i, D-i Homlokzatok

létesítmény címe

M=1:200,
1:4,167

hrsz: 1861/19

ASD Stúdió
Építész és Statikus Tervezõ Kft.

1024 Budapest, Keleti Károly u. 10.

lépték:

építész tervező:

felelős építész tervező:

2017. 07. 21.
dátum: rajz megnevezése:

Budakalász Sportkollégium Vázlatterv
Déli Homlokzat   1:200

Északi Homlokzat   1:200



GSPublisherEngine 0.43.100.100

Horváth Gergely

Robitschko Davor
Turi Gergő

É-07K-i, NY-i Homlokzatok

létesítmény címe

M=1:200,
1:4,167

hrsz: 1861/19

ASD Stúdió
Építész és Statikus Tervezõ Kft.

1024 Budapest, Keleti Károly u. 10.

lépték:

építész tervező:

felelős építész tervező:

2017. 07. 21.
dátum: rajz megnevezése:

Budakalász Sportkollégium Vázlatterv

KeletiHomlokzat   1:200

Nyugati Homlokzat   1:200



GSPublisherEngine 0.43.100.100

Horváth Gergely

Robitschko Davor
Turi Gergő

É-08Látványterv

létesítmény címe

M=
1:3,173

hrsz: 1861/19

ASD Stúdió
Építész és Statikus Tervezõ Kft.

1024 Budapest, Keleti Károly u. 10.

lépték:

építész tervező:

felelős építész tervező:

2017. 07. 21.
dátum: rajz megnevezése:

Budakalász Sportkollégium VázlattervÉpület bejárata



GSPublisherEngine 0.43.100.100

Horváth Gergely

Robitschko Davor
Turi Gergő

É-09Látványterv

létesítmény címe

M=
1:3,173

hrsz: 1861/19

ASD Stúdió
Építész és Statikus Tervezõ Kft.

1024 Budapest, Keleti Károly u. 10.

lépték:

építész tervező:

felelős építész tervező:

2017. 07. 21.
dátum: rajz megnevezése:

Budakalász Sportkollégium VázlattervFelülnézet az udvar felől



GSPublisherEngine 0.43.100.100

Horváth Gergely

Robitschko Davor
Turi Gergő

É-10Látványterv

létesítmény címe

M=
1:3,173

hrsz: 1861/19

ASD Stúdió
Építész és Statikus Tervezõ Kft.

1024 Budapest, Keleti Károly u. 10.

lépték:

építész tervező:

felelős építész tervező:

2017. 07. 21.
dátum: rajz megnevezése:

Budakalász Sportkollégium VázlattervNézet az udvar felől


