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5.1. Aláíró-címlap 
Az 5666 Medgyesegyháza, Hősök utca 2-4. szám alatti 114 helyrajzi számú ingatlanon meglévő óvoda épület új bölcsődei 

szárnnyal történő bővítésének kivitelezési tervdokumentációjához. 
 

építtető :   Kraszkó Projekt Kft  
5666 Medgyesegyháza, Arany János utca 25. 

    képviseli: Kraszkó Mihály Béla 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tervező:   3D Kreátor bt 
    6721 Szeged, Dankó Pista utca 3/d 

e-mail: 3dkreator@index.hu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
építész felelős tervező: Sebestyén Tibor     t:+36205967133 
    okleveles építészmérnök 
    MÉK É-06-0373 
építész munkatárs:  Kovács László     t:+36208216000 
    okleveles építészmérnök  
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tartószerkezet tervező: Kincses György- Egalyt Kft   t:+36302333696 

6720 Szeged, Arany János utca 7. 
    okleveles építőmérnök 
    SZÉS 1-2; MMK T-T/06-0149 
    e-mail: egalyt@egalyt.hu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
épületgépész tervező: Tóth Tamás – Ventosus Kft  t:+36702585499 

6725 Szeged, Moszkvai körút 15. 
épületgépész tervező 

    MMK G-06-0938 
    e-mail: tt@ventosus.hu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
elektromos tervező: Szalóki Tamás – Szelterv Kft  t:+36203206604 

6771 Szeged, Magtár köz. 3. 
    elektromos tervező 
    MMK V-T/06-0773, 06-60716 
    e-mail: szelterv@szelterv.hu 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tűzvédelmi szakértő: Miskolczi László    t:+36304664454 
    építész tűzvédelmi szakértő 
    I-132/2008 
    e-mail: miskolczilaszlo@invitel.hu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3D K  R  E  Á  T  O  R  ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ BT   6723 SZEGED, DANKÓ P. U.3/D 
3dkreator@index.hu    t+36 205967133              t+36 208216000 
 

MEDGYESEGYHÁZA, HŐSÖK UTCA 2-4. (HRSZ.:114) BÖLCSŐDE ÉPÜLETRÉSZ KIVITELI TERV 2021 

 - 2 - 

Tervezői nyilatkozat 
Alulírott Sebestyén Tibor okleveles építészmérnök, tervező, nyilatkozom, 
hogy az általam, 2021 július hónapban készített, Az 5666 
Medgyesegyháza, Hősök utca 2-4. szám alatti, 114 helyrajzi számú 
ingatlanon meglévő óvoda épület, új bölcsődei szárnnyal történő 
bővítésének kivitelezési tervei az alapvető követelményeknek 
megfelelnek, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra: 
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
- 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 
- 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek 

meghatározásáról 
- 54/2014.(XII.5.) BM rendelet Országos tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 
- A Helyi Építési Szabályzat előírásainak 
- a 6/2016. (III.24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 
módosításáról 

- az MSZ 24210-1 Magyar Szabvány Nevelési intézmények tervezési előírásai 
1. rész: Bölcsődék előírásainak megfelelő bölcsőde épület létesítése 
 
A meglévő (megmaradó) és a tervezett épület azbesztet, szórt azbesztet nem 
tartalmaz. 
A tervezett épület veszélyes, illetve az egészségre káros hatást gyakorló 
anyagokat nem tartalmaz. 
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Tartalomjegyzék 
Az 5666 Medgyesegyháza, Hősök utca 2-4. szám alatti 114 helyrajzi számú ingatlanon meglévő óvoda épület új bölcsődei 

szárnnyal történő bővítésének kivitelezési tervdokumentációjához. 
 

 
1. Műszaki leírások: 
1.1 Építészeti műszaki leírás 
1.1.1. építmény rendeltetése 
 meglévő állapot ismertetése 
 építészeti koncepció, építészeti és épületszerkezeti leírás 
 szükséges bontások ismertetése 
1.1.2. a telekre tervezett vonatkozó jogszabályban előírt paraméterek 

(telek beépített területe, zöldfelület, épületmagasság, építmények egymástól 
való távolsága, elő-, hátsó-, oldalkertek mérete) 

1.1.3. tartószerkezeti, épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni 
védelmi megoldások, energetikai követelmények teljesítésének módja 

1.1.4. közlekedési útvonalak akadálymentesítése 
1.1.6. égéstermék-elvezetés megoldásának részletes leírása 
1.1.8. a tervezett építési tevékenységhez előírt és az építmény rendeltetésszerű és 

biztonságos használatához szükséges közművesítettség, közművesítés 
megoldása 

1.1.9. az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldásnak az OTÉK 50. § 
(3) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelőség 

1.1.10.az érintett közműszolgáltatókkal történt egyeztetésre vonatkozó információk 
1.2. Gépészeti műszaki leírás  
1.2.1 vízellátási, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetési, gázellátási és égéstermék 

elvezetési, fűtési és hűtési, valamint légtechnikai rendszerek bemutatása, 
összefoglalása 

1.2.2. az építmény általános gépészeti kialakítása, jogszabályi előírásoknak való 
megfelelőség bemutatása 

1.3. Tartószerkezeti műszaki leírás 
1.3.1. az építmény megvalósításához szükséges, a tartószerkezetek kialakítására és 

megépítésére hatással bíró kiinduló adatok ismertetése, különösen a tervezési 
programból és a technológiai igényekből adódó terhek, hatások és 
követelmények ismertetése, figyelembe vett értékek, alkalmazott szabványok 

1.3.2. az erőtani számítások alapján, az építmény tartószerkezetének rendszerének 
ismertetése, alkalmazott fesztávok, fő teherhordó elemek kialakítása, jellemző 
fő méretek, betervezett anyagok, gyártmányok minőségi és teljesítmény 
követelményei, szükség esetén kitérve a megvalósíthatóságot biztosító 
technológiai leírásokra 

1.4. Épületvillamossági műszaki leírás: 
Az építmény villamos energiával történő ellátásának, erős- és gyengeáramú 
rendszereinek, villámvédelmének, érintésvédelmének és egyéb megvalósítandó 
villamos rendszerek bemutatása 
1.5 Technológiai leírás: 
Az építménybe telepítendő technológiák bemutatása, az engedélyezéshez 
szükséges mértékben 
1.7 Rétegrendi kimutatás 
Egymástól eltérő vízszintes és függőleges rétegfelépítés meghatározása 
1.8. Helyiség kimutatás 
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Az egyes helyiségek elnevezése, alapterülete és burkolata 
1.10. Környezetvédelmi, környezeti és kertépítészeti leírás 
1.11. Épületakusztikai tervfejezet 
 
2. Tervlapok 
2.1. E-01 tervezett helyszínrajz   m=1:500 
 alaprajzok: 

E-02 földszinti alaprajz    m=1:50 
E-03 fedélszék terv    m=1:50 

 metszetek: 
E-04 a-a és b-b metszet    m=1:50 
E-05 c-c és d-d metszet    m=1:50 

 terepmetszetek (homlokzatok) 
E-06 észak-keleti és dél-keleti homlokzat m=1:50 
E-07 dél-nyugati és észak-nyugati homlokzat m=1:50 

  
 E-08 álmennyezet kiosztási terv   m=1:50 
 
2.9. tartószerkezeti tervfejezet 
2.9.1. alapozás, zártsorú beépítés esetén a szomszédos, meglévő épületek feltárás 

útján meghatározott alapsíkjának megadása, függőleges és vízszintes 
tartószerkezeti elemek leírása, várható terhek meghatározása 

3. Környezeti állapotadat 
3.1. fotódokumentáció 
3.3  látványtervek 
4. Számítás 
4.1. Számított építményérték 
4.2. Építmény magasság számítás (tervlapon) 
4.3. Telek beépítettségének számítása (helyszínrajzon) 
4.5. Épületenergetikai számítás (épületgépészeti műleírásnál) 
4.6. Kiürítésiszámítás (tűzvédelmi tervfejezetben) 
5. Igazolások 
5.1. Aláíró-címlap 
5.2. Tervezési program 
5.3. Földhivatali térképmásolat 
5.4. Statisztikai lap 
8. Tűzvédelmi dokumentáció 
8.1 Tűzvédelmi tervfejezet – műszaki leírás 
8.2 Tűzvédelmi tervek 
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1.1. Építészeti műszaki leírás 
Az 5666 Medgyesegyháza, Hősök utca 2-4. szám alatti 114 helyrajzi számú ingatlanon meglévő óvoda épület új bölcsődei 

szárnnyal történő bővítésének kivitelezési tervdokumentációjához. 

 
1.1.1. az építmény/ingatlan rendeltetése: óvoda és bölcsőde épület 
1.1.2. a telekre tervezett vonatkozó jogszabályban előírt paraméterek: 

(telek beépített területe, zöldfelület, épületmagasság, építmények egymástól 
való távolsága, elő-, hátsó-, oldalkertek mérete) 
 

övezeti besorolás: Vt6-Z-30-6,0-550 
Vt6: településközpont vegyes terület 
Z: zártsorú beépítés  
30: beépítettség maximuma 30% legkisebb zöldfelület 20% 
6,0: építménymagasság érték: 6,0 m 
550: legkisebb telekméret 550 m2 

 
telek területe:      5837 m2 
tervezett beépített alapterület:    1233,54 m2 
tervezett beépítettség:     20,96 % < 30 % 
zöldfelületi fedettség     66,20 % (3864 m2) 
udvari burkolt telekterület:     707 m2 
építménymagasság átlaga:    4,56 m 
kiindulási magasság    ±0,00 = aszfalt út koronaszintje 
 

 
 
A tervezett beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. Törvény 
7. § 20. pontja szerint, nem minősül nagyberuházásnak (az építtető nyilatkozata 
alapján). 
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Építmények egymástól való távolsága: szabadon álló beépítésnek megfelelő 
telepítési távolságok: 
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A volt 114 helyrajzi számon meglévő lakóépület teljes egészében elbontásra került. 
A tervezési helyszínül szolgáló telek óvoda rendeltetésű épülettel beépített építési 
telek. A telken a bővítés építésjogi feltételei fennállnak (teleknagyság, építési hely 
stb.). 
Az ingatlan közterületről való közvetlen megközelíthetőségét a Hősök utca 
közlekedési célú közterülete biztosítja. A telek előtti közterület szabályozási 
szélessége 19,75 m.  
A tervezett bölcsőde épület a telken, az építési helyen belül helyezkedik el, a 
meglévő óvoda épület szárny épületrészeként (nyaktaggal a meglévő épülethez 
csatlakozik). A tervezett épület valamennyi homlokzatán huzamos emberi 
tartózkodásra szolgáló helyiség nyílása tervezett (szabadon álló). 
A szomszédos ingatlanok szolgáltató (pékség 117 hrsz) illetve lakó épületek (113/1 
és 113/3). 
A hátsókert mérete nagyobb mint 6,0 m. 
A tervezett épület a helyi építési szabályzat előírásának valamint a kialakult 
beépítésnek megfelelő, a szomszédos telkek beépíthetőségét nem korlátozza. 
Az MSZ 24210-1 Magyar Szabvány alapján a tervezett gyermekszoba természetes 
megvilágítását biztosító homlokzatfelülete a szomszédos telekhatártól legalább 10,0 
m távolságra legyen, a vele szemközti épülettömeggel alkotott légtérarány legalább 
1:2 legyen. 
A tervezett épületrész előtt megfelelő burkolt felületű parkoló tervezett.  
A gépkocsi elhelyezés telken belüli elhelyezésének e funkcióra alkalmas adekvát 
elhelyezését, a tervezett 14,36 m mélységű előkerti méret biztosítja. 
A tervezett rendeltetéséből adódó biztonsági követelmények, a telek hátsó részén 
történő parkoló elhelyezését ellehetetlenítik (játszókert és parkoló elválasztása, a 
gyermekek egészségvédelme stb.). A tervezett bölcsőde fő helyiségei 
(gyermekszobák) megfelelő tájolási iránya a telekbelső (játszókert) iránya, az előkerti 
vagy az oldalkerti tájolás nem lenne megfelelő. 
Fentieknek megfelelően a helyszíni adottságok szükségessé teszik a gépkocsi 
elhelyezés tervezett megoldását. A bölcsőde gépkocsival történő megközelítésének 
egyszerű módja az épület előtti parkolás, és a bejárat gyalogos elérése. 
Ennek megfelelően a tervezett épület telepítése a helyszínrajzon ábrázoltak szerint 
készül. 
A telekbelsőben a játszókert kerül kialakításra. 
tűztávolságok: a tervdokumentáció tűzvédelmi tervfejezete szerint. 
1.1.3. tartószerkezeti, épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés 

elleni védelmi megoldások, energetikai követelmények teljesítésének 
módja 

A tervezett épület követelményeknek való megfelelőségét, az egyes szakági műszaki 
leírások részletesen ismertetik. 
1.1.4. közlekedési útvonalak akadálymentesítése: követelmény 
1.1.6. égéstermék-elvezetés megoldásának részletes leírása: 
A tervezett épület fűtését a beépítendő levegő-víz hőszivattyú fogja biztosítani. 
A konyhai berendezések meglévőek (óvoda épületrész). 
Égéstermék elvezető berendezés (kémény) nem tervezett. 
A tervezett épület 15 m-es távolságon belül található meglévő szomszédos 
égéstermék elvezető berendezés kitorkollását kedvezőtlenül nem befolyásolja. 
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1.1.8. a tervezett építési tevékenységhez előírt és az építmény rendeltetésszerű 
és biztonságos használatához szükséges közművesítettség, 
közművesítés megoldása 

Az építési telek jelenleg közművel teljes körűen ellátott. 
közútcsatlakozások: 
Az épület előtt, az aszfalt burkolatú úttest és a telekhatár között, aszfalt burkolatú, 4,0 
m szélességű új kapubejáró létesül. 
Burkolatmagassága és lejtése, vízelvezetése, a kiviteli tervek készítése során kerül 
pontosításra. 
A közterületi kialakítást, a kiviteli tervek készítése során, a közterület kezelőjével 
egyeztetni kell, illetve a kiviteli munka engedély alapján kezdhető meg. 
A közút kezelőjével, illetve a közterület tulajdonosával az építési engedélyezési 
terveket egyeztettük. 
megújuló energia felhasználása: 
Napelemes rendszer nem kerül telepítésre. 
telken meglévő építmény: 
A telken jelenleg, működő, üzemelő óvoda épület áll. 
1.1.9. az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldásnak az OTÉK 50. 

§ (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelőség 
A tervezett bölcsőde épület megfelel 
a) az állékonyság és mechanikai szilárdság 
b) a tűzbiztonság 
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem 
d) a biztonságos használat és akadálymentesség 
e) a zaj és rezgés elleni védelem 
f) az energiatakarékosság és hővédelem 
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint 
h) a természeti erőforrások fenntartható használata 
alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. 
Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány 
alkalmazásával teljesítjük. 
Az építményt és annak részét, szerkezetét, beépített berendezését és 
vezetékrendszerét úgy terveztük, és úgy kell megvalósítani, hogy azok karbantartás, 
korszerűsítés, esetleges csere céljából (a csatlakozószerkezetek állékonyságának 
veszélyeztetetése nélkül) hozzáférhetők legyenek, valamint azok a magyar nemzeti 
szabványok által megkövetelt biztonsággal, feleljenek meg a tervezett vagy becsült 
élettartamuk alatt, a rendeltetési céljuknak megfelelő biztonsággal, az állékonyság és 
a mechanikai szilárdság, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használat 
követelményeinek, nyújtsanak védelmet a várható hatások okozta ártalmak ellen az 
építmény rendeltetésszerű használata során, és feleljenek meg és álljanak ellen a 
várható mértékű terheléseknek, hatásoknak. 
1.1.10.az érintett közműszolgáltatókkal történt egyeztetésre vonatkozó 

információk 
A telek közművesítettsége teljes. 
közterületi föld feletti tűzcsapok: 
A tervezett épület közelében jelenleg 1 db föld feletti tűzcsap található. 
tereprendezés, telken belüli csapadékvíz elvezetés megoldása: 
A telek természetes terepfelülete közel vízszintes. Tereprendezés, a telek 
természetes terepszintjének megváltoztatása nem tervezett. Az épületek 
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tetőfelületeire hullott csapadékvíz zárt rendszerű, földárokban vezetett csatornán 
keresztül kerül kivezetésre, a telek előtti közterületen meglévő üzemelő csapadékvíz 
elvezető csatornába. 
A térburkolatok és járdák a zöldesített felületek felé lejtésben készülnek. 
 
1.7 Rétegrendi kimutatás (TERVEZETT RÉTEGEK) 
 
HŐSÖK U. 2-4 FELMÉRÉSI RÉTEGEI 
 
MP-01 MEGLÉVŐ PADLÓ RÉTEG: 
- 1,5 cm ragasztott lapburkolat 
  (laminált parketta) 
- 0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítő 
- 6 cm aljzatbeton 
- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 
- 12 cm lépésálló EPS hőszigetelő lemez 
- 1 rtg. talajnedvesség elleni szigetelés 
- 10 cm vasalt szerelőbeton alaplemez 
- 10 cm kavicságyazat 
- 1 rtg. geotextília és termett talaj 
 
 
MP-02 MEGLÉVŐ PADLÓ RÉTEG: 
- 1,5 cm ragasztott lapburkolat 
  (laminált parketta) 
- 0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítő 
- 6 cm aljzatbeton 
- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 
- 7 cm lépésálló EPS hőszigetelő lemez 
- 1 rtg. talajnedvesség elleni szigetelés 
- 10 cm vasalt szerelőbeton alaplemez 
- 10 cm kavicságyazat 
- termett talaj 
 
 
MP-03 MEGLÉVŐ TERASZ RÉTEG: 
- simított beton padló 
- 12-10 cm betonpadló lejtésben 
- 1 rtg. DÖRKEN delta MS védőlemez 
- 1 rtg. talajnedvesség elleni szigetelés 
- 10 cm vasalt szerelőbeton alaplemez 
- 10 cm kavicságyazat 
- termett talaj 
 

 
 
 
 
 
 
MP-04 MEGLÉVŐ TERASZ RÉTEG: 
- 1,5 cm ragasztott fagyálló lapburkolat 
- 12-10 cm aljzatbeton lejtésben 
- 1 rtg. DÖRKEN delta MS védőlemez 
- 1 rtg. talajnedvesség elleni szigetelés 
- 10 cm vasalt szerelőbeton alaplemez 
- 10 cm kavicságyazat 
- termett talaj 
 
 
MP-05 MEGLÉVŐ JÁRDA RÉTEG: 
- 6 cm kiselemes beton burkolat 
- 4 cm zúzottkő (2-5 mm) ágyazat 
- 15 cm cement kötésű talaj alapréteg 
- 15 cm (0-20 mm) zúzottkő ágyazat 
- 1 rtg geotextília és termett talaj 
 
 
ME-01 MEGLÉVŐ EMELETI PADLÓ 
RÉTEG: 
- 1,5 cm ragasztott lapburkolat 
- 0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítő 
- 8 cm aljzatbeton 
- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 
- 5 cm lépésálló PS hab (AT-L2) 2+3 cm 
   lépéshang elleni szigetelés 
- 20 cm  monolit vasbeton födém 
- 1 cm vakolat 
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ME-02 MEGLÉVŐ ZÁRÓFÖDÉM RÉTEG: 
- hasznosítatlan padlástér 
- 5,0 cm simított védőbeton 
- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 
- 25 cm lépésálló hőszigetelés 
  15+10 cm méretben eltolt lapolással 
- 1 rtg. párazáró fólia 
- 20 cm monolit vasbeton födém 
- 1 cm vakolat 
 
MT-01 MEGLÉVŐ TETŐ RÉTEG: 
- hornyolt cserép fedés 
- 5×3 cm cserépléc 
- 5×5 cm ellenléc 
- 1 rtg. páraáteresztő tetőfólia 
- 10×15 cm szarufa 
- belső tér (padlástér) 
 
MT-02 MEGLÉVŐ HŐSZIG. TETŐ 
RÉTEG: 
- hornyolt cserép fedés 
- 5×3 cm cserépléc 
- 5×5 cm ellenléc és átszellőztetett légrés 
- 1 rtg. páraáteresztő tetőfólia 
- 10×15 cm szarufa, közötte 15 cm hőszig. 
- 5×10 cm szarufára merőleges fa váz, 
  közötte 10 cm hőszigetelés 
- 1 rtg. alu kasírozású párazáró fólia 
- 60/27 mm CD acélprofil tartóváz  
- 2×12,5 mm tűzálló RF gipszkarton 
 
MT-03 MEGLÉVŐ HŐSZIG. FÖDÉM 
RÉTEG: 
- hasznosítatlan padlástér 
- 1 rtg. páraáteresztő tetőfólia 
- 5×15 cm fogópárra merőleges fa váz, 
  közötte 15 cm hőszigetelés 
- 5 cm kiegészítő hőszigetelés 
- 1 rtg. alu kasírozású párazáró fólia 
- 60/27 mm CD acélprofil tartóváz  
- 2×12,5 mm tűzálló RF gipszkarton 
 
 

MF-01 MEGLÉVŐ HŐSZIG. FAL RÉTEG: 
- DRYVIT rendszerű vékonyvakolat 
   hálózva ragasztóval rögzítve 
- 15 cm EPS.hab hőszigetelés 
   dűbellel és ragasztóval rögzítve 
- 30 cm nútféderes vázkerámiás falazat 
- 1 cm belső vakolat 
 
MF-02 MEGLÉVŐ FAL RÉTEG: 
- 2 cm külső festett vakolat 
- 45 cm tömör tégla falazat 
- 1 cm belső vakolat 
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HŐSÖK U. 2-4 TERVEZETT RÉTEGEI 
 
FSZ-01 RÉTEG: 
- 1,5 cm ragasztott lapburkolat 
  gyermekszobában, irodában PVC 
- 0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítő 
- 8 cm vaslat aljzatbeton 
- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 
- 15 cm lépésálló EPS hőszigetelő lemez 
- 1 rtg. talajnedvesség elleni szigetelés 
- 10 cm vasalt szerelőbeton alaplemez 
- 10 cm kavicságyazat 
- 30 cm tömörített talajfeltöltés 
- 1 rtg. geotextília és termett talaj 
 
 
FSZ-02 RÉTEG: 
- 1,5 cm ragasztott fagyálló lapburkolat 
- 10-12 cm vasalt aljzatbeton 
   lejtésben (0,5 %) 
- 1 rtg. DÖRKEN DELTA MS védőlemez 
- 1 rtg talajnedvesség elleni szigetelés 
- 10 cm vasalt szerelőbeton 
- 20 cm kavicságyazat 
- 30 cm tömörített feltöltés 
- 1 rtg geotextília és termett talaj 
 
 
FSZ-03 RÉTEG: 
- 30...35 cm átszitázott homok 
   (homokozó felülete) 
- 1 rtg geotextília 
- termett talaj 
 
 
FSZ-04 RÉTEG: 
- 8 cm kiselemes beton burkolat 
- 4 cm zúzottkő (2-5 mm) ágyazat 
- 14....31 cm cement kötésű talaj alapréteg 
- 30 cm (0-20 mm) zúzottkő ágyazat 
- 1 rtg geotextília és termett talaj 

TT-01 RÉTEG: 
- hasznosítatlan padlástér 
- 5,0 cm simított védőbeton aljzat 
- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 
- 25 cm lépésálló hőszigetelés 
  15+10 cm méretben eltolt lapolással 
- 1 rtg. párazáró fólia 
- 22 cm monolit vasbeton födém 
   (teherhordó mag) 
- 3 cm gépészeti sáv, födém alatt 
   zsaluzáskor elhelyezve 
- 1 rtg. glettelés 
 
TT-02 RÉTEG: 
- hornyolt cserép fedés 
- 5×3 cm cserépléc 
- 5×5 cm ellenléc és átszellőztetett légrés 
- 1 rtg. páraáteresztő tetőfólia 
- 10×15 cm szarufa / belső tér 
 
TT-03 SZAKIPARI TETŐ RÉTEG 
- alacsony hajlású PREFA alumínium 
   korcolt fémlemez fedés 
- DÖRKEN DELTA TRELA alátétlemez 
átszellőztetve 
- 2 cm OSB aljzat a teljes felületen 
- 1 rtg. páraáteresztő tetőfólia 
- 100.60.3 mm acél zártszelvény szaru és 
légrés 
- 100.60.3 mm acélvázra merőleges váz, 
  közötte 15 cm hőszigetelés 
- 100.60.3 mm acélváz, közötte 10 cm 
hőszig. 
- 1 rtg. alu kasírozású párazáró fólia 
- 60/27 mm CD acélprofil tartóváz  
- 15 mm tűzálló RF gipszkarton 
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F-01 FALRÉTEG (HŐSZIGETELT): 
- DRYVIT rendszerű vékonyvakolat 
   hálózva ragasztóval rögzítve 
  (vagy ragasztott lapka burkolat) 
- 15 cm EPS.hab hőszigetelés 
   dűbellel és ragasztóval rögzítve 
- 30 cm nútféderes vázkerámiás falazat 
- 1 cm belső vakolat 
 
F-02 FALRÉTEG (BURKOLAT): 
- 6 mm FUNDERMAX építőlemez burkolat 
- 1 rtg. páraáteresztő fekete alátétfólia 
- 15 cm kétirányú lécváz közte 
   kőzetgyapot hőszigetelés 
   dűbellel és ragasztóval rögzítve 
- 30 cm nútféderes vázkerámiás falazat 
- 1 cm belső vakolat 
 
F-03 FALRÉTEG (SZAKIPARI): 
- 6 mm FUNDERMAX építőlemez burkolat, 
  vagy PREFA alumínium korcolt fémlemez 
- 1 rtg. páraáteresztő fekete alátétfólia 
- 2 cm OSB építőlemez aljzat 
- 2×50.50.3 mm acél tartószerkezetre 
  merőleges kétirányú zártszelvény váz, 
  közte kőzetgyapot hőszigetelés 
- 1 rtg. párazáró fólia (alukasírozott) 
- 15 mm tűzálló RF gipszkarton burkolat 
- 100.60.3 mm acél tartószerkezet 
   és belső tér 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HŐSZIGETELÉS A TALAJON FEKVŐ 
PADLÓBAN: 
AUSTROTHERM AT-N 100 (λ = 0,039 
W/mK) 
 
HŐSZIGETELÉS A ZÁRÓFÖDÉMEN: 
AUSTROTHERM AT-N 100  (λ = 0,039 
W/mK) 
 
HŐSZIGETELÉS A SZARUFÁK KÖZÖTT: 
URSA DF 39  (λ = 0,039 W/mK) 
 
HŐSZIGETELÉS A FALAZATON: 
AUSTROTHERM GRAFIT 80 (λ = 0,031 
W/mK) 
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1.8. Helyiségkimutatás 

 
HŐSÖK UTCA 2-4 ALAPTERÜLETI KIMUTATÁSA A FELMÉRÉSI TERVHEZ 

 
SZINT SZÁM HELYISÉG NEVE PADLÓBURKOLATA TERÜLETE

FÖLDSZINT M-FSZ-01 BEJÁRAT LAPBURKOLAT 22,59 
FÖLDSZINT M-FSZ-02 TORNASZOBA LAMINÁLT PARKETTA 69,82 
FÖLDSZINT M-FSZ-03 RAKTÁR LAMINÁLT PARKETTA 5,81 
FÖLDSZINT M-FSZ-04 GÉPÉSZET LAPBURKOLAT 3,66 
FÖLDSZINT M-FSZ-05 ÖLTÖZŐ LAPBURKOLAT 5,75 
FÖLDSZINT M-FSZ-06 ZUHANYZÓ LAPBURKOLAT 3,60 
FÖLDSZINT M-FSZ-07 AKADÁLYMENTES MOSDÓ LAPBURKOLAT 4,62 
FÖLDSZINT M-FSZ-08 ELŐTÉR LAPBURKOLAT 1,80 
FÖLDSZINT M-FSZ-09 WC LAPBURKOLAT 1,50 
FÖLDSZINT M-FSZ-10 ÁTADÓ - ÖLTÖZŐ LAPBURKOLAT 24,53 
FÖLDSZINT M-FSZ-11 ÉTELFOGADÓ LAPBURKOLAT 12,30 
FÖLDSZINT M-FSZ-12 HULLADÉKTÁROLÓ  2,50 
FÖLDSZINT M-FSZ-13 CSOPORTSZOBA LAMINÁLT PARKETTA 28,09 
FÖLDSZINT M-FSZ-14 FEJLESZTŐSZOBA LAMINÁLT PARKETTA 15,10 
FÖLDSZINT M-FSZ-15 KÖZLEKEDŐ LAPBURKOLAT 1,90 
FÖLDSZINT M-FSZ-16 TAKARÍTÓ SZERTÁR LAPBURKOLAT 2,36 
FÖLDSZINT M-FSZ-17 KÖZLEKEDŐ LAPBURKOLAT 15,77 
FÖLDSZINT M-FSZ-18 GYERMEKMOSDÓ LAPBURKOLAT 15,11 
FÖLDSZINT M-FSZ-19 GYERMEKMOSDÓ LAPBURKOLAT 20,58 
FÖLDSZINT M-FSZ-20 FOGLALKOZTATÓ LAMINÁLT PARKETTA 51,98 
FÖLDSZINT M-FSZ-21 FOGLALKOZTATÓ LAMINÁLT PARKETTA 52,61 
FÖLDSZINT M-FSZ-22 FOGLALKOZTATÓ LAMINÁLT PARKETTA 51,98 
FÖLDSZINT M-FSZ-23 ELŐTÉR LAPBURKOLAT 4,60 
FÖLDSZINT M-FSZ-24 ÁTADÓ - ÖLTÖZŐ LAPBURKOLAT 41,74 
FÖLDSZINT M-FSZ-25 FOGLALKOZTATÓ LAMINÁLT PARKETTA 49,79 
FÖLDSZINT M-FSZ-26 GYERMEKMOSDÓ LAPBURKOLAT 18,86 
FÖLDSZINT M-FSZ-27 ÁTADÓ - ÖLTÖZŐ LAPBURKOLAT 24,70 
FÖLDSZINT M-FSZ-28 FOGLALKOZTATÓ LAMINÁLT PARKETTA 51,90 
FÖLDSZINT M-FSZ-29 PIHENŐ LAPBURKOLAT 6,14 
FÖLDSZINT M-FSZ-30 BEJÁRAT ÉS LÉPCSŐ LAPBURKOLAT 11,49 
FÖLDSZINT M-FSZ-31 ELŐTÉR LAPBURKOLAT 2,56 
FÖLDSZINT M-FSZ-32 WC LAPBURKOLAT 1,19 
FÖLDSZINT M-FSZ-33 ELKÜLÖNÍTŐ LAPBURKOLAT 4,96 
FÖLDSZINT   ALAPTERÜLETEK ÖSSZESEN 631,89 
FÖLDSZINT M-FSZ-34 FEDETT TERASZ FAGYÁLLÓ LAPBURKOLAT 166,35 

 
TETŐTÉR M-TT-01 KÖZLEKEDŐ LAPBURKOLAT (91,44) 68,27 
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TETŐTÉR M-TT-02 IRODA LAPBURKOLAT (17,18) 13,26 
TETŐTÉR M-TT-03 IRODA LAPBURKOLAT (12,64) 9,76 
TETŐTÉR M-TT-04 MELEGÍTŐKONYHA LAPBURKOLAT (47,04) 33,58 
TETŐTÉR M-TT-05 TISZTÍTÓSZER RAKTÁR LAPBURKOLAT (9,46) 7,48 
TETŐTÉR M-TT-06 GÉPÉSZET LAPBURKOLAT (22,12) 15,92 
TETŐTÉR M-TT-07 IRATTÁR LAPBURKOLAT (12,77) 10,16 
TETŐTÉR M-TT-08 NEVELŐI SZOBA LAPBURKOLAT (22,22) 17,68 
TETŐTÉR M-TT-09 ELŐTÉR LAPBURKOLAT 3,90 
TETŐTÉR M-TT-10 WC LAPBURKOLAT (2,19) 1,33 
TETŐTÉR M-TT-11 MOSDÓ ÉS WC LAPBURKOLAT (4,44) 2,73 
TETŐTÉR M-TT-12 MOSÓ HELYISÉG LAPBURKOLAT (2,76) 1,68 
TETŐTÉR   ALAPTERÜLETEK ÖSSZESEN 185,75 
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HŐSÖK UTCA 2-4 ALAPTERÜLETI KIMUTATÁSA A KIVITELI TERVHEZ 
 

SZINT SZÁM HELYISÉG NEVE PADLÓBURKOLATA TERÜLETE
FÖLDSZINT T-FSZ-01 ELŐTÉR - BEJÁRAT LAPBURKOLAT 15,40 
FÖLDSZINT T-FSZ-02 BABAKOCSI TÁROLÓ LAPBURKOLAT 9,19 
FÖLDSZINT T-FSZ-03 AKADÁLYMENTES MOSDÓ LAPBURKOLAT 5,13 
FÖLDSZINT T-FSZ-04 TAKARÍTÓSZER TÁROLÓ LAPBURKOLAT 3,16 
FÖLDSZINT T-FSZ-05 SZEMÉLYZETI MOSDÓ LAPBURKOLAT 3,83 
FÖLDSZINT T-FSZ-06 VEZETŐI IRODA PVC 19,85 
FÖLDSZINT T-FSZ-07 KÖZLEKEDŐ - TEAKONYHA LAPBURKOLAT 10,21 
FÖLDSZINT T-FSZ-08 MOSDÓ LAPBURKOLAT 5,71 
FÖLDSZINT T-FSZ-09 NÓI ÖLTÖZŐ LAPBURKOLAT 10,37 
FÖLDSZINT T-FSZ-10 KÖZLEKEDŐ LAPBURKOLAT 45,85 
FÖLDSZINT T-FSZ-11 ÖLTÖZŐ LAPBURKOLAT 16,05 
FÖLDSZINT T-FSZ-12 WC MOSDÓ LAPBURKOLAT 19,05 
FÖLDSZINT T-FSZ-13 GYERMEKSZOBA PVC 50,68 
FÖLDSZINT T-FSZ-14 SELEJTRAKTÁR LAPBURKOLAT 6,30 
FÖLDSZINT T-FSZ-15 HULLADÉKTÁROLÓ LAPBURKOLAT 6,15 
FÖLDSZINT T-FSZ-16 GÉPÉPSZET LAPBURKOLAT 5,25 
FÖLDSZINT T-FSZ-17 RAKTÁR LAPBURKOLAT 6,30 
FÖLDSZINT T-FSZ-18 KERI JÁTÉK RAKTÁR LAPBURKOLAT 8,21 
FÖLDSZINT T-FSZ-19 KERTI MOSDÓ LAPBURKOLAT 2,38 
FÖLDSZINT T-FSZ-20 ELŐTÉR LAPBURKOLAT 1,83 
FÖLDSZINT T-FSZ-21 ÉTELHULLADÉK LAPBURKOLAT 3,28 
FÖLDSZINT T-FSZ-22 ÉTELFOGADÓ LAPBURKOLAT 4,19 
TERVEZETT FÖLDSZINT   ALAPTERÜLETEK ÖSSZESEN 258,37 

 
FÖLDSZINT T-FSZ-23 FEDETT BEJÁRAT FAGYÁLLÓ LAPBURKOLAT 11,60 
FÖLDSZINT T-FSZ-24 RÉSZBEN FEDETT TERASZ FAGYÁLLÓ LAPBURKOLAT 53,08 
TERVEZETT TERASZOK ÖSSZESEN 64,68 

 
 
 
Megjegyzés: a helyiség alapterületek számításánál vakolatlan falméreteket vettünk 
figyelembe! A tetőtéri, ferde térelhatárolású helyiségeknél az 1,90 m feletti 
belmagasságú területeket számítottuk be. 
 
4.1. Számított építményérték 
é  p  í  t  m  é  n  y  é  r  t  é  k    s  z  á  m  í  t  á  s  : 
Építmény rendeltetése  terület m2   egységár   érték 
épület alapterülete  323,05 m2  140 E Ft/m2  45.227.000,- Ft 
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1.10. Környezetvédelmi, környezeti és kertépítészeti leírás 
Az engedélyezendő létesítményben végzendő tevékenység nem tartozik a 314/2005 
(XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról hatálya alá. 
A tervezett épület a vonatkozó övezeti előírásoknak megfelel, és használatából 
eredő sajátos hatása (nevelési, gondozási funkció) nem korlátozza a szomszédos 
telkek rendeltetésszerű használatát, illetve későbbi beépítését. 
A tervezett építmény és rendeltetésének megfelelő használata a környező 
lakóövezetben a megengedettet meghaladó környezeti zavaró hatással (forgalom, 
zaj stb.) nem jár. 
A telek illetve a szomszédos épületek sem helyi sem országos védelem alatt nem 
állnak. 
Hulladékgazdálkodás: 
A létesítményben az üzemelés során kevert települési hulladék, illetve konyhai 
hulladék keletkezik. 
A telken, az épületben, hulladéktároló helyiségben a keletkezett hulladék szelektíven, 
zárt hulladéktároló edényekben kerül gyűjtésre. 
A hulladéktároló hely kialakítása az alábbi: 
- csúszásmentes padló, kent használati víz elleni szigetelés 
- bűzzáras padlóösszefolyó a csatornahálózatba vezetve 
- falikút, vagy tömlővéges, légbeszívó szeleppel ellátott vízvezeték-csatlakozás 
- fröccsenő víz ellen védett, mosható ajtó  
- megfelelő szellőzés 
A hulladékok elszállítása heti két alkalommal történik. 
Az építés során építési hulladékok keletkezésével számolni kell, amelynek szelektált 
gyűjtéséről és hasznosításáról/ártalmatlanításáról a kivitelezőnek gondoskodnia 
szükséges. A keletkező hulladék mennyisége a szakszerű kivitelezéssel 
minimalizálható. 
Az építés során a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és 
bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól előírásait be kell tartani. 
A keletkező hulladékok a 10/2002. (III.26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII. 
18.) KöM rendelet szerinti besorolása a következők szerint adható meg: 
 

Hulladék megnevezése EWC kód Várható mennyiség 
Kivitelezéskor keletkező hulladékok 

Talaj 17 05 04 (20 t) 100 t 
Beton hulladék 17 01 01 (20 t) 20 t 
Fa hulladék 17 02 01 (5 t) 2 t 
Fém hulladék 17 04 07 (2 t) 2 t 
Műanyag hulladék 17 02 03 (2 t) 0,5 t 
Vegyes építési hulladék 17 09 04 (10 t) 50 t 
Ásványi eredetű hulladék 17 01 02 (40 t) 2 t 

Üzemeltetéskor keletkező hulladékok 
Kevert települési hulladék 20 03 01 400 kg/hét 
Hulladékok gyűjtésének, hasznosításának vagy ártalmatlanításának módja: 
Talaj (EWC kód 17 05 04): az alapozásból kikerülő föld az ingatlanról elszállításra 
kerül. Elsősorban föld elhelyezésére, feltöltés készítésére környezetvédelmi 
engedéllyel rendelkező vállalkozónak kerül átadásra. 
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Beton hulladék (EWC kód 17 01 01)- Fa hulladék (EWC kód 17 02 01)- Vegyes 
építési hulladék (EWC kód 17 09 04). A kivitelezés során keletkező nem 
hasznosítható hulladékok 3-5 m3-es fémkonténerben kerülnek elhelyezésre és 
folyamatosan a település építési hulladéklerakó telepére, kiszállításra. Fém hulladék 
(EWC kód 17 04 07) A létesítmény fémszerkezeti, belső gépészeti részeinek 
helyszínen történő szerelése, megépítése során keletkező fémhulladék, mint 
hasznosítható hulladék az ERECO Zrt-nek kerül átadásra. Kevert települési hulladék 
(EWC 20 03 01). Az üzemelés során keletkező kevert települési hulladék az 
épületben kialakított hulladéktároló helyen található 120 literes műanyag 
hulladékgyűjtőkben kerül összegyűjtésre. A hulladékot a helyi közszolgáltató heti 
rendszerességgel a kommunális hulladéklerakóra szállítja el.  
A 102/1996 (VII. 12.) Korm. Rendelet szerint veszélyesnek minősülő hulladék a 
tervezett épület rendeltetésszerű használatából adódóan nem keletkezik. 
Levegő tisztaság védelem: 
A használatból adódóan szennyezőanyag a levegőbe nem kerül. A természetes 
szellőzéssel nem rendelkező helyiségek szellőztetése gépi úton megoldott. Az 
elhasznált levegő szellőzőkürtőn keresztül tetősík felett kerül kivezetésre.  
Zajvédelem: 
Rendeltetés: nevelési gondozási (bölcsőde) épület. A terület elsősorban 
településközpont intézmény terület, közepesen sűrű beépítéssel. A megengedett 
egyenértékű A-hangnyomásszint nappal 55dB, éjjel 45 dB. Az épület 
rendeltetésszerű használatából adódóan üzemi zajhatás nem keletkezik. Az épületen 
kívül határértékeket meghaladó szennyező pontforrás nem található. 
Az oldalkertben kerülnek elhelyezésre az épület fűtését-hűtését biztosító 
hőszivattyúk. A tervezett berendezések hangteljesítményszintje (EN12102) 54 dB(A). 
Hangnyomásszint 5 méter távolságban szabad hangtérben 32 dB(A). 
A tervezett épület gépjárműforgalma nem minősül üzemszerű tevékenységnek, az ez 
által okozott zaj, rezgés és légszennyezés vizsgálata nem szükséges. 
Vízvédelem: Az épület befogadóképessége 20 fő. 
A keletkezett kommunális szennyvizek az utcai közcsatornába kerülnek elvezetésre. 
 
5.2. tervezési program: 
A tervezendő épülettel szemben előírt alapvető építtetői követelmények illetve 
elvárások a következők: 

a 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről, a helyi építési szabályzat, valamint a 6/2016. (III.24.) EMMI 
rendelet a  
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998 (IV.30.) NM rendelet módosításáról és az MSZ 24210-1 Magyar 
Szabvány Nevelési intézmények tervezési előírásai 1. rész: Bölcsődék 
előírásainak megfelelő bölcsőde épület létesítése. 
az új tervezett bölcsőde épülettel szemben támasztott követelmények: 
tervezett gyermeklétszám: 12 fő, 1 nevelési gondozási egység, 1 
gyermekszoba. 
tervezett dolgozói létszám 4 fő 
a tervezett bölcsőde esetlegesen sajátos nevelési igényű gyermekek 
elhelyezésre is szolgál. 
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a szükséges zöldfelületi fedettség, talajszinti zöldesítéssel (gyep kialakítása) 
biztosítandó.  

Az építési helyszín Medgyesegyháza településközponti részén helyezkedik el. 
A tervezett épületben a különböző funkciók pozícióját a telek adottságai, a bölcsődei 
szabvány szigorú előírásai határozzák meg. Szomszédos telkeken lévő beépítések 
nem korlátoznak. A telek kissé kedvezőtlen adottságai miatt a kialakítandó épületet 
kompaktan (lehetőleg tömör építészeti kialakítással), egy tömbként kell kezelni. Az 
egyes funkcionális egységek közötti megfelelő közvetlen kapcsolatot ez az 
elrendezés tudja kiszolgálni. A terasz illetve a játszókertek felé megnyitott 
csoportszoba a tájolás számára legkedvezőbb nyugati irányba néz. Az elrendezés a 
környező beépítéshez is illeszkedik. 
Az épület bejárata a megközelítést biztosító Hősök utcáról tervezett.  
A tervezett bölcsőde épület terei és annak udvara akadálymentes kialakítású. A 
bejáratok színben és tömegben kiemeltek. A közlekedési irányok egyértelműek és 
tiszták, a járófelületek a követelményeknek megfelelőek. 
Egy nevelési gondozási egység 1 gyermekszobából egy közös fürdő és illemhely 
helyiségből, 1 gyermeköltöző és átadó helyiségből, valamint gyermekszobai játék, 
ágy, ágynemű és textil raktár helyiségekből áll. A gyermekszobák belmagassága 3,5 
m, a megfelelő természetes megvilágítást a nagyméretű homlokzati üvegfelületek 
biztosítják. A gyermekszobához közvetlenül terasz kapcsolódik. A terasz részben 
fedett (masszív tetőszerkezettel fedett), a fedés magassága azonban az árnyékhatás 
ellenére is biztosítja a gyermekszoba természetes megvilágítását. A terasz a 
játszókerthez rézsűvel csatlakozik. 
A főbejárati térből megközelíthetően gyermekkocsi tároló kerül kialakításra. A 
főbejárattól jobbra kerültek elhelyezésre az igazgatás helyiségei, az öltöző és a 
dolgozók szociális helyiségei. A bölcsőde épület üzemeléséhez szükséges egyéb 
funkciók (konyha stb.) az óvoda épületben meglévőek. 
A nevelési gondozási egységhez tartozóan, külső gyermek wc és játék raktár készül. 
technológiai leírás: 
A telek közvetlenül közterületről megközelíthető. A telekhatáron egy a beléptetésre 
alkalmas rendszerű kapu létesül. A telekhatárokon egységesen előregyártott táblás 
kerítésrendszer készül, saját telken zöldesítve (sövény).  
A gépkocsival érkezők részére a telek előkerti részén 3 db gépkocsi parkoló létesül. 
A bejárat mellett ebből 1 db akadálymentes használatra alkalmas méretű és 
kialakítású (táblával jelzett) parkolóhely kerül kialakításra. A gépkocsival 
megközelíthető területek (gazdasági udvar önálló gazdasági bejárattal) és a gyermek 
játszókertek belső kerítéssel elválasztva készülnek. A szülők a gyermekekkel a 
közterület felőli bejáraton keresztül közelíthetik meg az épületet. A szülők számára 
az előtérből nyíló 1 db akadálymentes illemhely fog rendelkezésre állni. Az 
akadálymentes használatú illemhely lehajtható pelenkázó asztallal is felszerelt. A 
közlekedő térből közelíthető meg a nyugatra tájolt gondozási egység (1 db 
gyermekszoba). Az átadó-öltöző helyiségek a folyosó térből leválasztva kerülnek 
kialakításra. Az átadóból és a gyermekszobákból is megközelíthető fürdő-illemhely 
helyiségek alapterülete megfelelő egy gondozási egység követelményének. A 
gyermekszoba közvetlenül a közlekedő térből is megközelíthető, az ételszállítás útja 
az öltőző helyiséget elkerüli. A gyermekszobához terasz csatlakozik, a terasz félig 
fedett (épített szerkezet). A terasz közvetlenül a játszókerthez csatlakozik 
(homokozó, vízfelület és zöldterület). A teraszról illetve a játszókertből 
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megközelíthetően külső gyermek illemhely és kerti játék tároló helyiség kerül 
kialakításra.  
A gyermekek étkezési igényeinek kielégítésére a meglévő óvodai főzőkonyha 
szolgál, melynek kapacitása megfelelő. A konyhai dolgozók szociális igényeinek 
kielégítése (öltöző, mosdó, illemhely) is a meglévő konyha helyiségcsoportban 
biztosított. A gyermekek étkezése a gyermekszobában történik. Ételszállítás belső 
útvonalon, szállító kocsikkal tervezett. 
A tervezett dolgozói létszám összesen 4 fő. A dolgozók szociális helyiségei e 
létszámra méretezettek. 
A takarításhoz a szükséges létszám és tárgyi feltételek biztosítottak. A takarító 
eszközök és takarító szerek tárolására külön helyiség létesül.  
 
Az épület szerkezeti rendszere teherhordó falas, a külső térelhatároló falak és a 
belső teherhordó falak a függőleges épületterhek hordására alkalmasak. A 
teherhordó falak megerősítésre kerülnek (viszonylag nagy szintmagasság), a 
megerősítést monolit vasbeton szerkezetű pillérek alkotják. 
A vízszintes térelhatároló szerkezetek monolit vasbeton födém szerkezetek, magas 
tető készül, cserépfedéssel. 
A gépjármű parkolók méretezése során legfeljebb 4,8×1,8 m vízszintes befoglaló 
méretű gépjárműveket vettünk figyelembe, illetve kis méretű gépjárművek elhelyezési 
lehetőségeként (az álláshelyek legfeljebb 30%-ának mértékéig) 4,1×2,2 m. 
A telek zöldterületi fedettségét az épület udvarán kialakított, gyepesített felület 
biztosítja. 
A tervezett építmény alapja, a közterület alá nem nyúlik be. A telek be nem épített 
határvonalain 2,0 m magas zöldesített kerítés létesül.  
A tervezett épület nem akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló 
rendeltetési egységek, rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát. 
Méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedik a környezet és a 
környező beépítés adottságaihoz. 
Az építmény egyes helyiségei egymástól függetlenül, zavartalanul, rendeltetés 
szerint használhatóak. A tervezett alapok az épületterheket biztonsággal adják át az 
építmény alatti talaj teherbíró rétegére, és a fagy károsító hatásainak ellenállnak. A 
várható épületsüllyedés talajmozgás, a tervezett építményben, illetve a szomszédos 
építményekben káros hatást nem eredményez. Az építmény fagyhatásnak kitett 
teherátadó alapozási szerkezetének alsó síkja a mértékadó fagyhatár alatt van. 
Az épület lábazata a terepcsatlakozás felett legalább 0,30 m magasságig szilárd, 
fagyálló anyagból készül, vagy a felcsapódó víznek ellenálló függőleges falszigetelés 
készül. Az építmény tartószerkezetei a vonatkozó előírásoknak megfelelően 
méretezettek, megfelelnek a rendeltetési céljuk szerinti terheléseknek és az 
állékonyság követelményének. A tervezett tetőszerkezet és fedés az építmény 
rendeltetésének megfelelő mértékben ellenáll az időjárás, szél, csapadék, 
napsugárzás, a vegyi és mechanikai hatásoknak és a csapadékot a felületről 
levezeti. A tetőre való kijutás lehetősége biztosított. 
A tervezett nyílászárók megfelelnek az építmény helyiségeinek rendeltetési céljának, 
a padlószintről könnyen és veszélymentesen kezelhetők, tisztíthatóak, az egyes 
helyiségek természetes megvilágítását és szellőzését (használati követelmények) 
biztosítják. 
A szellőzés, légcsere (a friss levegő be, illetőleg az elhasznált vagy szennyezett 
levegő kivezetése) céljára szolgáló szerkezetek a tűzvédelmi követelményeknek 
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megfelelő anyagból (nem éghető) tervezettek. A helyiségek használt levegőjének 
tető fölé, a szabadba történő kivezetése céljára gyűjtőszellőző (több önálló 
helyiséghez tartozó) tervezett, gépi elszívással (nem gravitációs üzemű). A 
szellőzőket a tetősík fölé kell vezetni. 
A tervezett épület hagyományos építésmódú, egyedi termék. 
A létesítés meglévő utcai fákat nem érint, új gépkocsi kapubejáró létesül. A 
személybejárat és a gépkocsi bejárat az utca űrméretébe nem nyílik bele. A 
tetőfelületek csapadékvize zárt rendszerben a közterületi csapadékvíz elvezető 
rendszerre csatlakoztatva tervezett.  
Az épületen, illetve a telken belül a csapadékvíz és szennyvízcsatorna nem 
közösített. 
 
A tervezett épület energetikai jellemzői a 7/2006.(V.24.) TNM rendelet 6. melléklet  
közel nulla energiaigényű épület, a határoló és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási 
tényezőire vonatkozó követelmények előírásainak megfelelőek. 
 
A rétegtervi hőátbocsátási tényező   követelmény és tervezett értékei: 
           (követelmény %) 
tervezett új külső fal:    0,24   0,15 
Porotherm 30 N+F Rapid téglafal 
λ=0,16 W/mK 
ragasztott homlokzati kiegészítő hőszigetelés 
Austrotherm Grafit80 15 cm vastagságban 
λ=0,031 W/mK 
 
padlásfödém:     0,17   0,15 
monolit vasbeton lemez 
hőszigetelés EPS lemezből 25 cm 
Austrotherm AT-N100 
λ=0,038 W/mK 
  
 
árkád feletti födém:    0,17   0,05 
hőszigetelés grafit reflex lemezből 50 cm 
Austrotherm Grafit80 
λ=0,031 W/mK 
monolit vasbeton lemez 
 
homlokzati üvegezett nyílászáró műanyag: 1,15   0,71 
Gealan S9000 
4-16-4-16-4 E-LOW bevonat + xenon gáz 
 
homlokzati vagy fűtött 
és fűtetlen terek közötti ajtó:   1,80   1,80 
 
lábazati fal, 0 és -1 m között   0,30   0,16 
monolit vasbeton gerendarács 
Porotherm 30 N+F Rapid téglafal 
λ=0,16 W/mK 
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Expandált polisztirol lemez 15 cm 
Austrotherm Expert Fix 15 cm 
λ=0,034 W/mK 
 
talajon fekvő padló     0,30   0,25 
Austrotherm AT-N100 15 cm 
λ=0,038 W/mK 
 
A 176/2008. (VI.30.) kormányrendelet szerint az épület használatba vételekor, az 
építtető az épületről energia tanúsítványt köteles készíttetni. 
A tervezett szerkezetek megfelelnek a zaj és rezgés elleni védelmi 
követelményeknek. Az épület megvalósítása során a környezeti forgalmi 
rezgéshatásokat, zajhatásokat (személy közlekedés, zaj és rezgéshatásai) 
figyelembe kell venni, és úgy kell megvalósítani, hogy a zaj és rezgéshatás az 
építmény helyiségeinek és tereinek rendeltetésszerű használatát ne akadályozza, az 
előírt mértéknél nagyobb zaj és rezgéshatással. Az épület hagyományos 
technológiával épül, falazott szerkezetekkel, a födémek szerkezete monolit vasbeton 
lemez, a padlószerkezetek úsztatott beton szerkezetek, alkalmas lépéshang elleni 
szigeteléssel. A nyílászáró szerkezetek fokozott légzárású, hangszigetelt kivitelűek. 
Az építmény a talaj irányából ható nedvesség hatások (talajvíz, talajnedvesség, 
talajpára) káros hatása ellen vízhatlan szigeteléssel készül. 
Az épület négynél kevesebb beépített szintszámú, 10 méter építménymagasságnál 
kisebb, az 1000 m2 alapterületet nem éri el, a szerkezeti fesztávok 7,0 méternél 
kisebbek, az alapozás tervezett szintje a környező terepszint alatt 4,0 m-nél 
mélyebbre ér, ennek megfelelően talajvizsgálati jelentés készítése nem szükséges. A 
homlokzati nyílászárók az egyes helyiségek közvetlen természetes megvilágítását 
biztosítják (gyermekszobák esetében a bevilágító felület és a helyiségterület aránya 
1:6). A túlzott felmelegedés ellen külső árnyékolókat terveztünk, nyílászárók 
tokmagasítói elé utólag szerelhető külső árnyékoló zsaluzia. A tartalékfűtés 
lehetősége elektromos üzemmel biztosított (egyidejűleg és folyamatosan igénybe 
vehető többlet villamos energia biztosításáról gondoskodni kell). Gépészeti 
berendezés homlokzaton, látszó módon nem helyezhető el. 
A tervezett építmény bejáratai megfelelnek az OTÉK 96.§ (1)-(4) bekezdés 
előírásainak, azaz méretük és elhelyezésük az építmény rendeltetése szerint 
biztonságosan használható, és az esetleges tűz esetén az előírt időn belül kiüríthető. 
 
anyagok és szerkezetek, betervezett építési termékek elvárt műszaki 
teljesítményének meghatározása: 
 
ideiglenes melléképítmények: az építési területet el kell keríteni. A szociális és 
raktározási igények építés ideje alatti kielégítésére felvonulási létesítmény 
telepítendő. 
zsaluzás és állványozás: monolit vasbeton szerkezetek zsaluzása előre gyártott 
nagytáblás fa zsalurendszerekkel. Homlokzati állványozás könnyű, szerelt 
rendszerekkel történik. 
talajvédelem: A kivitelezés megkezdésekor az épület területén a felső talajréteget 
20-75 cm mélységben le kell szedni, és a telek hátsó részén deponálni. A kivitelezést 
követően a megőrzött humusz, a szükséges terepfeltöltésekre felhasználható. 
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alapozás: a talajfeltárás által meghatározott építésföldtani jellemzők és a talajvíz 
helyzete figyelembevételével, a tervezett alapozási mód szakaszos sávalapozás. 
Az alkalmazott technológia zaj és rezgéshatással nem jár. A talajvíz mérsékelten 
agresszív, ellene védekezni szükséges. Talajba kerülő vasbeton szerkezeteknél a 
vastakarás 45 mm. 
Betonminőség: C20/25-XC1-24-F1-MSz-4798-2016, szulfátálló, betonszivattyús 
bedolgozással. A kitermelt föld az építési területről elszállításra kerül. A föld 
hulladéklerakó helyen vagy engedéllyel rendelkező hulladékhasznosítónál 
helyezhető el, az építési helyen feltöltésre nem használható. Alapozási sík -1,40 m, 
alapmélység 0,85 m, alap felső síkja -0,55 m.  
gerendarács alatti szerelőbeton: a dugóalapok között, felett, homokos kavics 
ágyazaton (15-20 cm talajcsere), a gerendarács alatt végigfutóan, 5 cm vastag, 
60 cm széles szerelőbeton készül. 
Betonminőség: C20/25-XC1-16-F3-MSz-4798-2016 
gerendarács : az alaptesteken kétoldali táblás fa zsaluzat között, monolit vasbeton 
gerendarács (talpgerenda) készül, szerkezeti kiviteli tervek szerint. 
Betonminőség: C20/25-XC1-16-F3-MSz-4798-2016, betonacél: B500C Bedolgozás 
betonszivattyúval történik, tömörítés rúd vibrátorral. 
épületen belüli feltöltések: a földszinti padló alatt tömörített homok, illetve 16 - 32 
mm szemnagyságú osztályozatlan kavics feltöltés készül. Tömörségi fok 95%.  
vasalt aljzat: a földszinti padló rétegfelépítésében 10 cm vastag teherhordásra 
alkalmas padlólemez készül, a gerendarácsra feltámasztva. Betonminőség: C16/20-
XC0-16-F3-MSz4798-2016. Bedolgozás betonszivattyúval történik. 
belső utak: elemes beton térkő (Semmelrock Asti Natura), méret: 60 x 30×8,0 cm, 
színe szürke, térkő tulajdonságok: kopásálló, fagyálló. Alépítmény talajcsere, 20 cm 
vastagságú tömörített homokos kavics feltöltés és 15 cm vastagságú CK-T 
alaplemez. 
A térkő alkalmazási területe: kerti és ház körüli utak, garázsbejáratok, teraszok, 
parkolók, előterek, járdák. 
terepkialakítás: a szomszédos ingatlanok, illetve a csatlakozó közterületi burkolt 
felület szintmagasságához igazodva a telek természetes terepfelületének szintje nem 
változik. Az utcai és udvari terepszint azonos magasságban van, a felület közel sík. 
A rendeltetésszerű építmény-, illetve telekhasználat műszaki követelményeinek 
(megközelítés, csapadékvíz-elvezetés) biztosítása érdekében a burkolt felületek 
terepszintjét a terveken ábrázoltak szerint kell kialakítani. A zöldesített terepfelületek 
burkolt felületekhez, épülethez, történő csatlakozása tereplejtésekkel készül. 
telken belüli csapadékvíz elvezetés: a tervezett épület külső víz elvezetésű magas 
tetővel fedett. A tetőre hullott csapadék a tetőfelületről zárt rendszerben, 
ejtővezetéken, majd földárokban vezetett csatornarendszeren keresztül kerül 
kivezetésre a telken kialakított egyedi szikkasztó aknákba. 
kerítések: a telekhatárok mentén, saját telken állóan, 2,0 m magasságú áttört fém 
táblás kerítés készül, zöldesítve. 
lábazati falak: az épület lábazata a terepcsatlakozás felett legalább 30 cm 
magasságig szilárd fagyálló anyagból készül (1 sor zsalukő falazat). 
talajnedvesség elleni szigetelések: a teherhordó padlólemez felett, a padló teljes 
felületén, 1 réteg bitumenes lemez szigetelés készül. A szigetelés javasolt anyaga 
Bauder G4. A beépítendő építési termék feleljen meg az EN 13969:2009 szabvány 
előírásainak. 
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külső térelhatároló és belső, teherhordó falazatok: a teherhordó falak 30 cm 
vastag falazóblokk anyagúak, Porotherm 30 N+F Rapid vagy Heluz Family 30 Plan 
téglafal. 
A falazat jellemzői: vakolatlan falvastagság 30 cm, nyomószilárdság 10 N/mm2, 
falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint 3., falazat karakterisztikus 
nyomószilárdsága EC6 N/mm2, falazat karakterisztikus nyírószilárdsága EC6 N/mm2, 
egyenértékű hővezetési tényező λ=0,092-0,096 W/mK, hőátbocsátási tényező 
falazatra, kétoldali mész cement vakolattal 0,27-0,29 W/m2K, súlyozott laboratóriumi 
léghanggátlási szám vakolt falra 50 dB, tűzvédelmi osztály A1. 
Szabványnak való megfelelőség: MSZ EN 771-1:2011. 
szellőzők: belsőterű, illetve szellőztetési igényű helyiségekben központi (fürdők) gépi 
szellőzés készül. A béléscsövek anyaga nem éghető. A szellőztetett helyiségek 
légutánpótlása biztosítandó. 
Gravitációs elven működő szellőző nem tervezett. 
pillérek: a külső falakba épített szerkezeti kiviteli tervek szerinti monolit vasbeton 
pilléreket és a monolit vasbeton koszorúkat kiegészítő xps lemez hőszigeteléssel kell 
ellátni. Szerkezeti kiviteli tervek szerinti pillérváz, méretek és kialakítás.  
Betonminőség: C20/25-XC1-16-F3-MSz-4798-2016, betonacél: B500C. 
Bedolgozás betonszivattyúval történik, tömörítés rúd vibrátorral. 
födémek: földszint feletti, és gépészeti helyiség feletti födémek nagytáblás 
zsaluzattal épített monolit vasbeton födémek statikai kiviteli tervek szerint 22+3 
(födém temperálás gépészeti sávja) cm szerkezeti vastagsággal. Betonminőség: 
C20/25-XC1-16-F3-MSz-4798-2016, betonacél: S500C. Bedolgozás 
betonszivattyúval történik, tömörítés rúd vibrátorral.  
nyílásáthidalások: koszorúval egybeépített monolit vasbeton szerkezetek statikailag 
méretezve. A vasbeton szerkezeteket kiegészítő hőszigeteléssel kell ellátni. A 
szemöldökkel tervezett nyílások felett Porotherm A-10, vagy Porotherm elemmagas 
nyílásáthidaló készül. 
tetőszerkezet: hagyományos fa szerkezetű fedélszerkezet, kontyolt nyeregtetővel, 
talpszelemenek egy alsó keresztvázon keresztül a födém lemezhez, valamint fal 
koszorúhoz történő rögzítésével. Faanyagot a beépítési helyének megfelelő, a 
faanyagvédelemre vonatkozó szabványok szerinti láng-, és gomba-mentesítés, 
illetve rovarkár elleni kezelés után szabad beépíteni. Az ácstető szelemenek mérete: 
15×15 cm, szarufák 10×15 cm, kiosztás maximum -80 cm (a tetősíkra tervezett 
napelemek önsúlyát is figyelembe véve), a szarufavégek helyzetének figyelembe 
vételével, talp,- és derékszelemen 15×15 cm, taréjfogó 5×10 cm, oszlopok 15×15 
cm, könyökfák 10×10 cm. Ellenléc mérete 5×5 cm, 5×3 cm méretű cseréplécezés 
készül, a tető hajlásszög és a cserépméret figyelembevételével. Az ereszvonalon, és 
a gerinc mentén, a megfelelő szellőző keresztmetszetet biztosítani kell. A kétoldali 
tetősíkok hajlásszöge szimmetrikus, 25˚ (cserépfedés). 
A tetőfedés, és a tetőfólia elhelyezés, valamint a tetőlécezés és ellenlécezés a 
vonatkozó előírások szerint, a tetőhajlás figyelembe vételével készüljön!  
A fűrészelt fa tetőszerkezeti elemek I. épületfa minőségűek, térfogatsúly legalább 
740 kg/m3.  
A beépítetlen padlástér szellőzését biztosítani kell. Az eresznél kialakítandó szabad 
szellőző nyílásméret: minimum 200 cm2/m. A taréj gerincnél kialakítandó nyílásméret 
a hozzá tartozó tetőfelület min. 0,05%-a.  
tetőfedés: Bramac Római téglavörös színű cserépfedés. 
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A tetősíkokon hófogósor kerül elhelyezésre, az alkalmazott fedési rendszer elemeivel 
szerelve. Az egyéb tetőelemek, páraáteresztő tetőfólia, szellőzőszalag és szegély 
ereszvonalon, szellőző idomok stb., a rendszer elemeiből készülnek. 
A fűtetlen padlástérbe való feljutás lehetősége a födémbe épített lehúzható 
padlásfeljárón keresztül biztosított. A tervezett ajtó a tűzvédelmi tervfejezet szerinti 
tűzállósági határértékű. 
Tetőre való kijutás, a tetősíkban elhelyezett tetőkibúvón keresztül biztosított. 
hőszigetelések: Homlokzati hőszigetelés (utcai és udvari homlokzatokon) 10 cm 
vastagságban, üvegszövet háló erősítéssel, mechanikai rögzítéssel, egyenes él 
képzésű, homlokzati eps hőszigetelő lapokkal. Homlokzati hőszigetelő lemez eps 
lemez esetén Austrotherm Grafit 80. A homlokzati hőszigetelés műszaki jellemzői: 
alkalmazhatóság MSZ 7573 szerint, nyomófeszültség CS(10)80, hajlítószilárdság BS 
125, felületre merőleges húzószilárdság TR 150, méretállandóság normál klímán 
DS(N)2, tűzvédelmi osztály E. A terveken ábrázoltaknak megfelelő felületeken a 
homlokzati tűzterjedés megfelelőségének biztosítására A1 vagy A2 tűzvédelmi 
osztályú kőzetgyapot, például ROCKWOOL Fixrock vakolható homlokzati 
kőzetgyapot lap hőszigetelés tervezett. 
A homlokzati hőszigetelés kialakítására tűzvédelmi kiviteli tervet kell készíteni, és azt 
a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetni szükséges. 
A csatlakozó terepszint felett, illetve csapóesőnek kitett helyeken (lábazat) legalább 
30 cm magasságig xps lemez hőszigetelés készüljön, például Austrotherm Expert 
Fix. 
A csapóesőnek kitett lábazati részeken a hőszigetelés alatt bitumenes lemez 
szigetelés, míg a hőszigetelés felületén kent szigetelés készül. 
A lábazati hőszigetelés műszaki jellemzői: extrudált polisztirol, hővezetési tényező 
0,029 W/mK, vízfelvétel 0,1-0,5 %, tűzveszélyességi besorolás E. 
Talajon fekvő padló hőszigetelése 15 cm vastagságú lépésálló eps lemez, például 
Austrotherm AT-N100, padlásfödém hőszigetelése 25 (10+15 cm) cm vastagságban 
tervezett. 
tűzvédelmi követelmények szerinti hőszigetelések: tűzvédelmi tervfejezet szerint. 
válaszfalak: 10 cm vastagságú kerámia falazatok. 
vakolatok: belső oldalfalvakolatok hagyományos kézi vagy gépi felhordással 
készített gépi vakolat, vagy szárazvakolat, kész előrekevert anyagból 1,0 cm 
vastagságban. Mennyezetsimítás (alul sík vasbeton födém) csiszolás és felület 
előkészítés után szórt vastag gipsz anyagú simítás. 
nyílászárók: homlokzati nyílászárók típus Gealan S9000 3 rétegű üvegezésű 
fokozottan energiatakarékos műanyag szerkezetek. Szín: arany tölgy. 
Belső ajtók utólag szerelhető MDF tok + ajtólap szerkezetek, festett kivitelben terv 
szerinti méretek alkalmazásával. Gépkocsi bejárat úszó kapu, távnyitású elektromos 
meghajtással, RAL 9007 szürke színben.  
árnyékolás: A nyílászárók elé látszó tokszerkezetű alumínium zsaluzia beépítése 
tervezett.  
hideg burkolatok: Valore Qubus White RET 60×60 cm világos szürke, illetve 
középszürke ragasztott lapburkolatok, burkolási tervek szerint. A vizesblokkokban 
Marazzi Pottery 25×76 cm falburkolat (alapszínű és színes), burkolási tervek szerint. 
A gyermekek által használt vizes helyiségekben kiviteli tervek szerinti színes és 3D 
burkolati betétek készülnek. Lábazatburkolatok 8 cm magasságban azonos 
anyagból. Műszaki specifikációk: mázatlan gres padlóburkoló kopásállóság: T7X. EN 
14411 Bla csoport G melléklet, vízfelvétel: E<0,5%, hajlítószilárdság: legalább 35 
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N/mm2, törőterhelés: vastagság>7,5 mm legalább 1 300 N, vastagság<7,5 mm 
legalább 700 N, fagyálló. 
melegpadló burkolatok: A gyermekszobákban melegpadló burkolat tervezett. Az 
aljzat kiegyenlítése után, Grabo Fortis aqua – homogén PVC burkolat készül. 
Lábazatképzés saját anyagból felhajtva. A lemez vastagsága 2 mm, súlya 2,8 kg/m2, 
megfelelőség: EN 649 - EN 685 – EN 433 – MSZ EN 660-1, tűzvédelmi besorolás 
Bfl-s1. 
üzemi víz elleni szigetelések: a fürdőkben, illetve egyéb használati víznek kitett 
helyeken, burkolat alatt kent bevonat szigetelés készül. 
belső felületképzések: vakolt felületeken falsimítás után kétszeri belső diszperziós 
falfestés készül, fehér színben. 
falburkolatok: a publikus (szülők által is használt) közlekedőkben és a 
gyermekszobákban kiviteli tervek szerinti fehér vagy színes mosható falfestések. 
homlokzatképzés: dryvit rendszerű homlokzati hőszigetelő rendszer, homlokzati 
terveken feltüntetett színben. 
homlokzatburkolat: szerelt nagytáblás homlokzatburkolat, Fundermax nagytáblás 
Exterior lemezből. 
épületbádogozás: ezüst színű festett alumínium (RAL 9007) korcolt falburkolat 
(nyaktag tömeg), párkányok, korcolt fémlemez fedések (nyaktag fedése), 
tartozékaival. 
lakatos szerkezetek: egyedi acél szerkezet. 
kerítések: a telekhatárokon előregyártott acél táblás kerítés rendszer készül. A 
tervezett kerítés típusa Merkur, RAL 6005 zöld színben. Oszlopmagasság 2400 mm, 
táblaméret 1785×2500 mm. Személybejárati és gazdasági bejárati kapu (úszókapu) 
egyedi acél szerkezet, kiviteli tervek alapján. Utcai kerítés egyedi acél szerkezet. 
táj és kertépítészet: az építési engedélyezési tervek alapján, a telek zöldfelületi 
megfelelősége igazolásra került. A szükséges zöldfelületi fedettséget a telek 
gyepesített felülete biztosítja.  
vízellátás: az épület vízellátása a tervezett utcai gerincvezetékről megoldott. A 
vízmérő műtárgya a telek utcai homlokvonala mögött 1,0 méteren belül. 
szennyvízelvezetés: keletkezett szennyvizek az utcai közműcsatornába kerülnek 
elvezetésre. Az egyes beépített berendezések szennyvize, a függőlegesen 
kialakított, a helyiségektől leválasztott, szerelőaknákba szerelt ejtő vezetékeken 
keresztül, épület alatt földben vezetve készül. A külső játszókerti vízfelületek 
(pancsolók, vízpermetezők) szennyvize földárokban vezetve, a szennyvíz elvezető 
rendszerre csatlakozik. 
fűtés és melegvíz ellátás: központi hűtés és fűtés, levegő-víz üzemű hőszivattyúval. 
tartalékfűtés: elektromos fűtőberendezésekkel tervezett. A tartalék fűtéshez 
szükséges elektromos energiamennyiséget az épület, illetve az egyes egységek 
energiaigényének megállapításakor figyelembe kell venni. 
gázellátás: gázhálózat nem létesül. 
elektromos energia ellátás: az épület elektromos energia ellátása biztosítható.  
csapadékvíz elvezetés: a telek és az épület csapadékvíz elvezetési rendszere a 
terepen, az építményekben továbbá a szomszédos építményekben valamint  a 
közterületen kárt, átázást, kimosást korróziót nem okoz, a rendeltetésszerű 
használatot nem akadályozza.  
épülethűtés: központi hűtés, levegő-víz hőszivattyúval. 
szellőzés: A tervezett épület belső terű és szellőztetési igényű helyiségeiben gépi 
szellőzés készül épületgépészeti kiviteli tervek alapján. 



3D K  R  E  Á  T  O  R  ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ BT   6723 SZEGED, DANKÓ P. U.3/D 
3dkreator@index.hu    t+36 205967133              t+36 208216000 
 

MEDGYESEGYHÁZA, HŐSÖK UTCA 2-4. (HRSZ.:114) BÖLCSŐDE ÉPÜLETRÉSZ KIVITELI TERV 2021 

 - 40 - 

parkoló számítás: 
Az OTÉK 4. számú melléklete szerint: 
Az elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása: 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségéről kell gondoskodni 
5. bölcsőde , alap és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden 
foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m2 
nettó alapterülete után 
foglalkoztatók (gyermekszobák) összes területe 50,68 m2/20 m2 3 db 
szükséges gépkocsi elhelyezés összesen     3 db 
felszíni várakozóhely (parkoló)       3 db  
Az épület előtti közterületen a szükséges gépkocsi elhelyezés biztosított. 
Az OTÉK 7. számú melléklete szerint: 
Az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő 
kerékpárok számának megállapítása: 
5. alsó és középfokú nevelési oktatási egység foglalkoztató és/vagy tanterem 50 m2 
alapterülete után 2 db 
foglalkoztatók (gyermekszobák) összes területe 50,68 m2/50 m2×2 3 db 
elhelyezendő kerékpár összesen 3 db 
A kerékpárok tárolása a tervezett kerékpártárolóban megoldott. 
Készül 5 db mmcite lotlimit SL505 kerékpár támasz (10 db kerékpár tárolására 
alkalmas) a főbejárat közelében. 
gyermek játszókerti pancsolók, vízpermetezők kialakítása: 
A játszókert kötelező eleme. Nyári kánikulában a permetező víz felfrissít, állandóan 
vizes felületen biztosít játék lehetőséget a gyerekek számára. Kizárólag napos és 
szélvédett helyen, pázsit felületbe helyezendő el. 
Kialakítás követelményei: 
- a permetező anyaga egy vasbeton szerkezetre épített burkolat, térkő vagy 

gumitégla, műanyag, 
- felületkezelési követelmény a csúszásmentesség, vízzáróság 
- szegélye szilárd burkolat vagy gyep, a szegély szélessége 40 cm 
- a csatlakozó burkolat szélétől induló, fokozatosan mélyülő, tálszerű legyen a 

belső kiképzése, 
- átmérője 2-3 méter, 
- legnagyobb mélysége 5-10 cm, 
- a vízpermetező kerületén, 3 helyen a felületből kiemelkedő vízpermetező fej 

szórja a vizet, a vízoszlop magassága a víznyomással szabályozható, 
visszahullva frissíti, permetezi a gyerekeket, 

- a vízpermetező közepén, legmélyebb pontján vízösszefolyó van, melyen 
keresztül a víz elfolyik, 

- használaton kívül a vízpermetező fej a burkolat szintjébe süllyed, 
- vízbetáplálás átfolyó rendszerű, kevert víz 
- biztonsági szempont, hogy a medence széléről kéznyújtással elérhető legyen 

a gyermek. 
 
 
Szeged, 2021. július hó      Sebestyén Tibor 
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