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2.) TARTALOMJEGYZÉK 

az 
5725 Kötegyán Kossuth Lajos utca. 26. , Hrsz: 326 

 alatti ingatlan energetikai felújításához, projektarányos akadálymentesítéséhez 
 
 

 
1.) Címlap 

2.) Tartalomjegyzék          

3.) Építészeti műszaki leírás 
 

4.) Állapotfotók 

6.)       Tervdokumentáció 

 

Á1 állapotterv alaprajz     m 1:100 

  

É1 tervezett alaprajz      m 1:100 

É2 tervezett A-A metszet     m 1:50 

É3 tervezett északi homlokzat    m 1:100 

É4 tervezett déli homlokzat     m 1:100 

É5 tervezett keleti, nyugati homlokzat   m 1:100 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyula, 2017. június 19. 
 
. 
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3.) ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS  
 

az 
5725 Kötegyán Kossuth Lajos utca. 26. , Hrsz: 326 

 alatti ingatlan energetikai felújításához, projektarányos akadálymentesítéséhez 

 
 
 
3.1 Általános adatok: 

 
Építtető:   Kötegyán Község Önkormányzata 

5725 Kötegyán, Kossuth utca 33. 
 

Tervezett építési tevékenység: 5725 Kötegyán Kossuth Lajos utca. 26. , Hrsz: 326 alatti ingatlan 
utólagos hőszigetelése és projektarányos akadálymentesítése. 

       
3.2 Tervezési program: 
 
TOP-3.2.1-15-BS1 Pályázat keretein belül a tárgyi ingatlan energetikai korszerűsítését és részleges 
akadálymentesítését kívánják elvégezni.  

 
3.3 Építészeti, műszaki kialakítás:  
 
A tárgyi épület jelenleg is óvodaként üzemel. A csoportszobák és a kiszolgáló helyiségek mellett 
főzőkonyha is üzemel az ingatlanban. Az épület állapota kielégítő, tartószerkezetileg állékony. 
Esztétikailag, és energetikailag viszont leromlott, korszerűtlen. Az akadálymentes bejutás, és az 
akadálymentes illemhely sem biztosított. A pályázat az épület külső hőszigetelését, a főbejárathoz 
akadálymentes rámpát és illemhely kialakítását foglalja magában. 
 
Felelős tervezőként igazolom, hogy az építmény tervezésekor alkalmazott és a dokumentációban 
ismertetett műszaki megoldások az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek 
megfelelnek.Kijelentem, hogy az általam tervezett építmény megfelel a rendeltetési célja szerint: 

 az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 

 a tűzbiztonság, 

 a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 

 a biztonságos használat és akadálymentesség, 

 a zaj és rezgés elleni védelem, 

 az energiatakarékosság és hővédelem, 

 az élet- és vagyonvédelem, valamint 

 a természeti erőforrások fenntartható használata 
alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. 
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 72. § (5) alapján felelős tervezőként igazolom továbbá, hogy az 
általam elkészített tervdokumentációban az OTÉK 50. § (2) bekezdésében meghatározott 
követelmények – a vonatkozó magyar nemzeti szabványok alkalmazásával – teljesülnek. 
 
3.4 Szerkezeti kialakítás: 
Az átalakítással és felújítással kapcsolatos építési munkák nem engedélykötelesek! Az építési 
tevékenység során esetlegesen feltárt tartószerkezeti elemek állapota szemrevételezéssel 
ellenőrizendő! 
 
3.5 Nyílászárók: 
Az épületen az érintett nyílászárókat korábban már műanyag hőszigetelő nyílászáróra cserélték. 
Egyes ablakokon hőszigeteletlen redőnytokok vannak. A redőnytokokat a nyílások hőhíd mentesítése 
érdekében le kell szerelni, szélességét rövidebbre kell szabni. 3 cm hőszigetelést a redőnytok két 
oldalán a kávákra be kell fordítani, és a redőnytok fölé is el kell helyezni. Az épület főbejáratánál 
kialakítandó mosdóblokkok ablakát 180/60 cm méretűről 150/60 cm-re kell csökkenteni befalazással. 
A fenti nyílásba új, a meglévő műanyag ablakokkal azonos kialakítású nyílászáró kerül beépítésre. A 
főbejárat ajtaján a kilincset akadálymentes kilincsre kell cserélni. A szélfogó belső ajtaját, 
oldalvilágítóit át kell helyezni az új falazatnak megfelelően. 
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3.5 Teherhordó és válaszfalak: 
Az épület főbejáratánál új mosdóblokk kerül kialakításra. Az akadálymentes és férfi wc méreteiből 
fakadóan az érintett falakat el kell bontani. A külső 25 cm széles fal bontását megelőzően a födém 
alsó síkjáról a vakolatot el kell távolítani a bontandó fal mentén, hogy a teherhordási rendszert 
szemrevételezéssel meg lehessen állapítani. Amennyiben nem érint teherhordó szerkezetet, a 
falazatot el kell távolítani. Amennyiben a külső falszakasz részt vesz a teherhordásban, a födémet alá 
kell dúcolni és a bontandó fal felett acél gerenda kiváltást kell készíteni. A kiváltás műszaki 
megoldásáról előzetesen tartószerkezeti tervet kell készíteni. Az új kerámia válaszfalak alatt az 
eredetivel megegyező vasbeton lábazati gerenda készül. A kerámia válaszfalakba előregyártott 
átfidalók kerülnek. A terven jelölt szerelt falak acél vázszerkezetű hangszigetelő gipszkarton 
válaszfalak. 
 
3.6 Vakolatjavítás, festés: 
Az épület érintett felületein a vakolatot ki kell pótolni. A belső vakolt felületeket két rétegben glettelni, 
csiszolni kell. Az új felületek két réteg diszperziós festést kapnak. 
 
3.7 Hőszigetelés, homlokzat képzés: 
Az épületen a korábban végzett energetikai számításoknak és a pályázatnak megfelelően 15 cm EPS 
külső homlokzati hőszigetelés készül. A nyílászárókhoz kapcsolódóan a kávák mentén 3 cm EPS 
hőszigetelést kell befordítani. A meglévő párkányokat el kell bontani, rövidebbre kell szabni, és az 
elhelyezést megelőzően a parapet felső síkját is szigetelni kell. Az épület sarkain sűrített dűbelezést 
kell alkalmazni a szélszívás ellen. Az akadálymentes rámpa mentén az akadálymentes 
menekülési útvonal biztosításához a rajzokon jelölt felületen 15 cm nem éghető kőzetgyapot 
homlokzati hőszigetelés készül. A hőszigetelő táblákat hálózni, tapaszolni kell. A lábazatra az 
érintett felületeken 10 cm XPS hőszigetelés kerül. A homlokzatra a beruházóval egyezetetett színben 
dörzsölt nemesvakolatot hordanak fel. A lábazatra szürke műgyantás lábazati vakolat kerül. 
 
3.8 Ereszcsatorna, előtetők:  
A horganyzott acél ereszcsatornák, lefolyócsövek átrozsdásodtak, cseréjük indokolt. A meglévő 
üvegszálas esővédő előtetők tartószerkezeteinek keresztmetszete, és állapota nem megfelelő. 
Bontásuk indokolt. Új polikarbonáttal fedett acél szerkezetű előtetők készülnek. Az előtetők 
anyagának keresztmetszeti mérete minimum 30x60x3 zártszelvény legyen. 
 
3.9 Akadálymentes rámpa, járdák: 
A főbejárat előtt akadálymentes rámpa készül szabványos kétsoros korláttal, padkával. Az érintett 
örökzöld fát az építési munkát megelőzően ki kell vágni. Az épülethez vezető beton járda felületén 
jelenleg szintkülönbségek vannak. A meglévő járdát el kell bontani. Új, síkfelületű, csúszásmentes 
járda készül kiselemes beton térkő burkolattal, szegélykővel. A rámpa felületét azonos 
burkolóanyaggal kell borítani. 
 
3.10 Környezetvédelem: 
Az előzetes számítások alapján megállapítható volt, hogy az építési hulladék mennyisége nem éri el 
a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú melléklet szerinti táblázatban közölt 
mennyiségi küszöbértéket. A vegyes építési hulladék engedéllyel rendelkező szolgáltatónak (GYULAI 
KÖZÜZEMI KFT.) lesz átadva. 
 
3.11 Épletvillamosság,villámvédelem: 
Az épület új mosdó helyiségeiben új villamossági rendszer kerül kiépítésre. A világítást 
energiatakarékos fényforrásokkal szerelik. Az akadálymentes illemhelyet a szabványoknak megfelelő 
vészjelzővel kell ellátni. Az épületen jelenleg telepítve van villámvédelmi rendszer. A hőszigetelést 
megelőzően az oldalfalak mentén a villámvédelmi vezetékhálózatot falhoronyba kell süllyeszteni és 
vakolattal kell fedni. 
 
3.12 Épületgépészet: 
Az új mosdó helyiségekben a meglévő fűtési rendszerre új radiátoros hőleadókat szerelnek. A víz és 
a szennyvíz szintén a meglévő hálózatra csatlakozhat. Az akadálymentes illemhelyben 
padlóösszefolyó alakítandó ki. Az akadálymentes illemhelynél a fényforrásra, vagy mozgásérzékelő 
kapcslóra ventillációs szellőzést telepítenek. A szellőző kürtő a padlástérre vezetendő.  
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3.13 Akadálymentes eszközök, szerelvények: 
Az akadálymentes illemhely kötelező szerelvényei: Akadálymentes wc csésze. Fix oldalfali és 
lenyitható,wc papír tartóval szerelt hátsó fali kapaszkodó. Konkáv, akadálymentes mosdókagyló karos 
keverőcsapteleppel. Dönthető falitükör. Áramkimaradás esetén is működő zsinóros vészjelző. Falra 
szerelt wc kefe, szappan adagoló és szemetes. Meleglevegős kézszárító. Információs és eligazító 
táblák braille írással. Akadálymentes kilinccsel, belső oldali kapaszkodóval szerelt ajtó. 
 
 
3.12 Egyéb: 
A kivitelezési munkákat csak a tűzvédelmi, a baleset- és munkavédelmi előírások, valamint a 
vonatozó kivitelezési szabványok betartásával lehet végezni.A műszaki leírások és a műszaki 
tervrajzok együtt tartalmazzák a kialakítandó létesítményre vonatkozó megoldásokat, ezért ezek 
együtt kezelendők.  
A terven szereplő anyagok kiválthatók olyan anyagokra, melyek a betervezett anyagok (I. oszt.) 
minőségével és paramétereivel megegyeznek, ill. megfelelőségi igazolással rendelkeznek. Kivitelezés 
során az esetleges tervi ellentmondásról a tervezőt értesíteni kell, különben a továbbiakban a 
kivitelezőé a felelősség. A tervtől eltérni csak a tervező hozzájárulásával lehet.    
 
 
   
          
   
Gyula, 2017. június 19.      ..........................….…...… 
                Gyimesi Márton 

                            okleveles építészmérnök 
                         5700 Gyula Károly Róbert utca 11/5 
                     É 04-0258 
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4.) ÁLLAPOTFOTÓK  
az 

5725 Kötegyán Kossuth Lajos utca. 26. , Hrsz: 326 
 alatti ingatlan energetikai felújításához, projektarányos akadálymentesítéséhez 
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