
Építész műszaki leírás 

Építtető:  Görbeháza Község Önkormányzata 

 4075 Görbeháza, Böszörményi út 39. 

Építés helye:  Görbeháza, Aradi út 29., 563 hrsz. 

Építés tárgya: Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde bővítése sószobával és belső udvar 

lefedése 

 

A helyszín ismertetése 

Az építési munkával érintett intézmény Görbeháza középső részén, az Aradi és a 
Nefelejcs utcák kereszteződésében helyezkedik el. A telek tájolása ÉK-DNY-i. 

A telek az építtető Görbeháza Község Önkormányzata tulajdonában van. A tervezéssel 
érintett épületben óvoda és bölcsőde, valamint ezek kiszolgálására egy korszerű 

konyha működik. A telken található még egy melléképület, melynek funkciója jelenleg 
kerti játék tároló. Ezen kívül épített és telepített kerti játékok és egy acél vázszerkezetű 
kerékpártároló is található az udvaron. 

Az eredeti épületet már korábban is bővítették, jelenlegi állapotában U-alakú. Az 
épület eredetileg L-alakú volt, melynek hosszabb szárnya a Nefelejcs utcával 
párhuzamosan futott, a rövidebb az Aradi utca felé befordult. Az épületben már akkor 

is óvoda és bölcsőde működött a jelenleginél kisebb alapterületen és a jelenlegi 
előírásoknak nem megfelelő elrendezésben és struktúrában. Az épület Nefelejcs utcai 
szárnyának végében helyezkedett el a bölcsődei foglalkoztató, ettől észak-keleti 

irányban az óvodai helyiségek, az Aradi utcai rövidebb szárnyban pedig a konyha. 

Az épületet 2009-ben felújították és bővítették. A bővítés során a Nefelejcs utcai 
szárnyat meghosszabbították, illetve az Aradi utcai szárny dél-keleti végéhez egy, az 

utcára merőleges szárny is épült. Az átalakítás során egy belső folyosós rendszert 
alakítottak ki. 

A Nefelejcs utcai szárny bővítményében két óvodai csoportszobát alakítottak ki. A 
bővítés után ebben a szárnyban kizárólag az óvodai helyiségek működtek tovább. 

Ekkor a csoportszobák mindegyikéhez önálló gyermekmosdó és WC blokk készült. A 
korábbi bölcsődei foglalkoztató funkciója is megváltozott, azóta óvodai 
tornateremként funkcionál. A Nefelejcs utcai, észak-nyugati szárnyban jelenleg 4 

óvodai csoportszoba, egy tornaterem, a hozzájuk kapcsolódó szociális helyiségek 
(öltözők, fürdők, illemhelyek) helyezkednek el, melyek egy, az épületszárnyon végig futó 

közlekedőre vannak felfűzve. 

A 2009-es átalakításkor a konyha és kiszolgáló egységei az épületegyüttes 
középtraktusában kerültek kialakításra. A konyha korábban is itt helyezkedett el, de a 
bővítés folyamán középre került, hogy teljes értékben ki tudja szolgálni az összes 

csoportfoglalkoztatót. Jelenleg az Aradi utcai, észak-keleti szárnyban a konyha, és a 
konyhai tevékenységhez kapcsolódó helyiségek találhatók (alapanyag- és edénytároló 



raktárak, előkészítők, tálaló, mosogatók, edénymosók, iroda). Szintén itt helyezkednek el 

a konyhai dolgozók szociális helyiségei (öltözők, mosdó-zuhanyzó, étkező). 

Az Aradi utcára merőleges, dél-keleti szárnyban a bölcsődei csoportszoba, a bölcsődei 
étkeztetés helyiségei és a gondozók szociális blokkja található. Ezen kívül itt került 

elhelyezésre a kazánház, az orvosi szoba, a gyerekkocsi tároló és az udvarról 
megközelíthető helyiségek is (WC, kertijáték-tároló). A bölcsődei blokk a szintén 2009-
ben létesített, a konyhai traktus dél-nyugati falához épített folyosóval kapcsolódik az 

eredeti épületrészhez. 

Az óvodába járó gyermekek száma 100 főben van maximalizálva (4 csoport 25-25 fős 
létszámmal), jelenleg 90 gyermek jár oda. A bölcsődében legfeljebb 14 gyermek 

fogadására van lehetőség egy csoportban. Az épületben dolgozó felnőttek létszáma 
összesen 23 fő (igazgató, óvónők, dajkák, konyhai dolgozók, takarítók). 

A jelenleg is bekerített, téglalap alakú telekre mindkét utcáról be lehet jutni. A Nefelejcs 
utcáról az észak-nyugati szárny végében egy kétszárnyú kapun, míg az Aradi utcáról az 

óvodai bejáratok előtti, valamint a konyhához kapcsolódó helyiségek gazdasági 
bejáratai előtti kapukon keresztül jutunk be a területre. Szintén az Aradi utcáról 

közelíthető meg a bölcsőde, azonban az épületbe a dél-keleti és a dél-nyugati 
homlokzaton lévő ajtókon juthatnak be a szülők és a gyerekek. Mindkét bővítménynél 
rámpák biztosítják az akadálymentes bejutást. Az udvarra gépkocsival az Aradi és a 

Nefelejcs utcáról is be lehet jutni egy-egy 4,00 méter széles kétszárnyú kapun keresztül. 
A telekre való bejutás a teherforgalom tekintetében tehát jelenleg is megoldott. 

A jelenlegi, U-alakú épület 34,45×68,10 méter befoglaló méretű, hagyományos 
szerkezetű. Az eredeti épület teherhordó falai kisméretű téglából készültek 38 cm 

vastagságban. A 2009-ben készült bővítmény teherhordó falai YTONG falazóelemekből 
készültek 30 cm vastagságban. A rendelkezésemre bocsátott, 2009. márciusi keltezéssel 

ellátott kiviteli terveken 21 cm vastag monolit vasbeton födémszerkezet szerepel az 
egész jelenlegi épület helyiségeinek felső lezárásaként, azonban a műszaki leírásban az 
szerepel, hogy a meglévő épület födémszerkezete nem változik, csak utólagos 

hőszigetelést kap. A kiviteli terveken nem szerepel, de a helyszíni felmérés adatai szerint 
a koszorúk felett térdfalak készültek. A meglévő épület tetőszerkezete hagyományos 
kétállószékes fa fedélszék. A tetősíkok hajlásszöge változó. Az Aradi utcára merőleges 

épületszárnyak feletti tetősíkok 35°-os, míg az Aradi utcával párhuzamosak 25°-os 
hajlásszögűek. A tetősíkok ereszvonala egy magasságban fut, ezért eltérő magasságú 

térdfalak készültek az eltérő hajlásszögű tetősíkok miatt. 

Az eredeti épület tetőszerkezete a korábbi átalakításkor megújult, a bővítményekkel 
együtt egységes tetőidommal került lefedésre. A tetőforma hagyományőrző, igazodik 

Görbeháza "palóc" jellegű építészeti stílusához. A jelenlegi épület tetőformája összetett, 
egységes megjelenésű oromzatos kontyolt tetőforma. Az átalakításkor a fedélszék 
kerámia alapanyagú, Tondach hódfarkú cseréppel kerül lefedésre kettős fedéssel. 

A 2009-es átalakítás során épült bővítmények dilatációval csatlakoznak az eredeti 
falszerkezetekhez. A körítő falazatok egységesen hőszigetelést és díszítő vakolatot 

kaptak. 

A meglévő épület teljes közműellátottsággal rendelkezik. 



A telek dél-keleti határa mellett egy posta, valamint lakóépületek találhatók. Ezek az 

épületek a Széchenyi utcáról közelíthetők meg. 

A dolgozók és a szülők járműveinek elhelyezése a telken kívül, az Aradi utcai kerítéssel 

párhuzamosan kialakított parkolókban biztosított. 

A beépítetlen területek gondozott zöldfelületek. 

Jelen bővítés során a dél-keleti (bölcsődei) épületszárny végében egy sószoba, az 

ehhez kapcsolódó váró helyiség, valamint egy szociális blokk kerül kialakításra. A 
szociális blokkban férfi és női mosdók és illemhelyek létesülnek. Az épület belső udvara 

lefedésre kerül polikarbonát lemezes tetővel óvodai, bölcsődei rendezvények tartására, 
valamint fedett játszótér céljára. 

Az épület közhasználatú, ezért annak akadálymentesítettnek kell lennie. Az épületbe 

való akadálymentes bejutás már jelenleg is biztosított a bölcsődei szárny dél-nyugati 
végében található rámpán keresztül. A bölcsődei szárnyban korábban akadálymentes 
WC is létesült. 

 

Helyi építési előírások 

A területre meghatározott övezeti besorolás adja meg a létesítmény elhelyezésének 
lehetőségeit, illetve paramétereit. 

A terület besorolása: településközponti vegyes terület – Vt. 

A helyi építési szabályzat 4. §-a a telekre vonatkozóan oldalhatáron álló beépítési 
módot engedélyez 4,0-8,0 méter legnagyobb építménymagassággal, intézményi 

rendeltetés esetén legfeljebb 35% beépítéssel és legalább 25% zöldfelülettel. 

A tervezéssel érintett épület saroktelken helyezkedik el. A helyi építési szabályzat (HÉSZ) 

kötelező oldalkerti méretet nem határoz meg, ezért az az OTÉK előírásai alapján az 
legalább 4,0 méter. 

A bővítés és átalakítás során az előkert, valamint az oldalkert méretei nem változnak. 

 

Tervezési program 

A megrendelő a meglévő óvoda és bölcsőde épületének bővítésével két eltérő építési 
engedély-köteles projektet kíván megvalósítani: 

1. Egy sószoba megvalósítását a létesítménybe járó gyermekek részére. 

2. Az épület belső udvarát le szeretnék fedni polikarbonát lemezes tetővel óvodai, 
bölcsődei rendezvények tartására, valamint fedett játszótér számára. 

3. A belső udvar észak-nyugati oldalán, a kertijáték tárolótól észak-keletre lévő, 
korláttal körülvett terasz elbontása. A teraszt sem az épületből, sem a belső 

udvarról nem lehet megközelíteni, vagyis teljesen zárt, emiatt használhatatlan. 

4. Az udvaron található melléképület felújítása, rendeltetésének megváltoztatása: 
válaszfalak elbontása, fa födémcsere, tetőszerkezet-, tetőhéjazat, nyílászárók 

cseréje. Az új rendeltetés: kertijáték tároló. Az épület befoglaló mérete: 



12,65×4,80 m. A melléképület felmérési tervei az É-13 és É-14 terveken 

szerepelnek. 

5. Az udvaron található tájjellegű kisházak felújítása: padlóburkolat, nádtető 

cseréje, meszelés. A kisházak alaprajzi méretei: a téglalap alaprajzú: 3,0×2,0 m, 
az L-alakú: 4,8×6,6 m, a nyolcszög alaprajzú átlója: 3,40 m. 

6. Mobil szerkezetű kerékpártároló és szeméttároló építmények építése fa szerkezeti 

elemekből, Tondach hódfarkú cserépfedéssel. 

7. A meglévő utcai kerítések elbontása, újak építése. Az Aradi utcai kerítés 

fémszerkezetű lesz, míg a Nefelejcs utcai téglából épített. 
 
Az óvoda és bölcsőde épülete egy 7.561 m2-es telken helyezkedik el. A telek jelenlegi 

beépítettsége 16,0%, a helyi építési szabályzat legfeljebb 25%-ot enged beépíteni. 

A sószobát a közterületről az Aradi utcai bejáraton, míg az óvodából a jelenlegi kerti 
játék tárolón keresztül lehet megközelíteni.  A kertijáték tároló jelenleg is rendelkezik egy 

külső térbe nyíló ajtóval, az intézményből ezen az ajtón keresztül lehet majd 
megközelíteni a váró helyiséget, így a bővítés után ez egy belső ajtó lesz. A jelenlegi 

ajtót tűzgátló kivitelűre kell cserélni, mivel a bővítmény külön tűzszakasz lesz (lásd 
tűzvédelmi műszaki leírás). A sószoba külső megközelítése a meglévő, megmaradó 
akadálymentes rámpáról, illetve a mellette építendő lépcsőn keresztül lesz biztosítva. A 

jelenlegi lépcsőt a bővítmény miatt el kell bontani. A bölcsődei szárny külső 
megközelítése a jelenleg is meglévő kétszárnyú ajtón keresztül továbbra is biztosítva 
lesz. 

A tervezett bővítmény padlómagassága, homlokzati megjelenése, magassági méretei 
is igazodni fognak a meglévő épülethez. 

Az intézmény működését a bővítmény semmilyen módon nem befolyásolja, 
létszámnövekedés nem lesz ez által. A bővítmény megépülésével a meglévő épület 
épületszerkezetei nem változnak. Ez alól kivételt képez, hogy a bölcsődei szárny dél-

nyugati vége felett a tetőhéjazatot a bővítmény tetőszerkezetének kialakításakor 
részben vissza kell bontani. 

A belső udvar lefedésével egy fedett udvart alakítunk ki, ahol rendezvények külső 

térben történő megtartására is lehetőség lesz. A tetőt tartó acél oszlopok kiosztásánál 
figyelembe vettem a meglévő épület ablakosztásait. A lefedés másik lényeges 

szempontja volt, hogy a tetőszerkezetnek közbenső, a szabad belső teret szűkítő 
alátámasztása ne legyen. Erre azért van szükség, hogy rendezvények alkalmával ne 
essenek oszlopok a nézők, vendégek látóterébe. 

A bővítmény külső megjelenésében, tetőformájában, homlokzati anyagaiban, 
színeiben és megjelenésében igazodik a meglévő épületkomplexumhoz. 

A bővítés során a fűtési rendszer, a víz- és szennyvízhálózat, valamint a villamos hálózat 

bővítésére is sor kerül, melyek terveit és műszaki leírásait az épületgépész, illetve 
épületvillamossági tervfejezet tartalmaz. 

 



Az épület tömege, külső megjelenése 

A meglévő épület földszintes, U-alaprajzú, hagyományos falszerkezetű, monolit 

vasbeton födém- és hagyományos fa tetőszerkezetű, melynek befoglaló mérete 
34,45×68,10 m. A tető formája oromzatos kontyolt tető. Az Aradi utcára merőleges 
épületszárnyak feletti tetősíkok 35°-os, míg az Aradi utcával párhuzamosak 25°-os 

hajlásszögűek. 

A bővítés során az Aradi utcára merőleges, dél-keleti (bölcsődei) szárny végében 

alakítjuk ki a 10,30×7,60 m befoglaló méretű bővítményt (hőszigetelés nélküli külméret). 
A bővítmény magassági méretei igazodnak a meglévő épületéhez mind a belső 
(padlószint, belmagasság), mind a külső terekben (homlokzati méretek: lábazat, 

nyílászárók, eresz- és gerincmagasságok). 

A bővítmény tetőformája szintén igazodik a meglévő épület tetőidomához, hajlásszöge 
35°, kivéve a rámpa feletti, a meglévő tetőszerkezethez kapcsolódó dél-keleti tetősíkot, 

melynek hajlásszöge 30°. 

A belső udvart lefedő polikarbonát tető hajlásszögét a háromszög alakú, szeglemezes 

rácsos tartó 15°-os kialakítása határozza meg. A polikarbonát tetőhéjazat meglévő 
tetőhöz való csatlakozása alatt hagyományos ácsszerkezetű tetőszerkezet készül. Ennek 
kialakítását a meglévő tető bontását követően határozzuk meg. 

A bővítmény falazata Ytong falazóelemekből készül 30 cm vastagságban, a födém 
előregyártott vasbeton gerendás, a tetőszerkezet hagyományos ácsszerkezetből készül. 

A bővítmény homlokzati színei meg fognak egyezni a jelenlegi épületével. A lábazat 

vörös színű burkolótéglával lesz burkolva, a falazat okkersárga színű nemesvakolat lesz, 
melynek felső részén egy 50 cm-es fehér sáv készül. A meglévő épület ablakaihoz 

igazodó méretű és kialakítású műanyag nyílászárók és a csapadék csatornák fehér 
színűek lesznek, a tetőhéjazat Tondach gyártmányú, natúr vörös színű kerámia hódfarkú 
cserépből készül kettős fedéssel. 

 

Illemhelyek kialakítása 

A bővítményben kialakítandó illemhelyek és tisztálkodó helyiségek berendezéseinek 
száma a sószoba befogadó képességének figyelembe vételével lett meghatározva. A 

sószobában egyidejűleg legfeljebb 10 fő fog tartózkodni. A terveken szereplő 
illemhelyek száma meghaladja az előírt minimum kialakítást. 

Az illemhelyekhez biztosított a kézmosás lehetősége. 

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK) 99. § (3) a) pontja szerint 
200 főig 10 fő felett minden megkezdett 

 15 fő női létszám részére legalább 1 WC fülke 
 40 fő férfi létszám részére legalább 1 WC fülke és 1 vizelde, vagy 2 WC fülke 

szükséges. 

Az akadálymentes használatra alkalmas illemhely a bölcsődei szárnyban jelenleg is 
megtalálható. Az illemhely az akadálymentes előírásoknak megfelelően 



megközelíthető, emiatt új kialakítása nem szükséges. A sószoba üzemeltetését az 

intézmény dolgozói fogják végezni. A sószoba nyitva tartásakor dolgozó munkatárs 
részére biztosított lesz a bölcsődei szárnyba való bejutás a mozgáskorlátozott illemhely 

használatára.  
 

Akadálymentesítés 

Bejárat, ajtók 

Az épületrész bejárata akadálymentes lesz. A jelenleg meglévő épületnek jelenleg sem 

ez a főbejárata és a bővítés után sem az lesz. A bejárat akadálymentes útvonallal lesz 
összekötve az épületrészben akadálymentesen kialakított terekkel, a váróval és a 

sószobával. 

A bejárat könnyen megkülönböztethető, a jobb tájékozódás és megtalálhatóság 
érdekében az épület homlokzatától vizuálisan jól elkülöníthető. 

A bejárat előtti terület időjárástól védetten előtetővel lesz kialakítva. 

A bejárat mindkét oldalán a gyermekkocsival, kerekesszékkel vagy egyéb 
segédeszközökkel történő mozgáshoz – manőverezéshez – megfelelő méretű 

(1,50×1,50m), a belső padlószinttől legfeljebb 2 cm-el mélyebben lévő vízszintes hely 
biztosított. 

A járda és a padlószint közötti szintkülönbség áthidalására a meglévő rámpa alkalmas. 

Az ajtó azon oldalán ahová nyílik, a zárszerkezet felőli részen az előírt legalább 0,55 m 
széles szabad sáv biztosított (59 cm) a nyílás szélességi méretén túlmenően. Az ajtó 

másik oldalán 0,30 m széles szabad sáv szintén biztosított a zár megközelíthetősége, 
illetve használhatósága érdekében.  

A bejárat előtt a megfelelő vízelvezetés biztosítására elhelyezett rácsok nyílásainak 

mérete a balesetmentes közlekedést nem akadályozva maximálisan 2×2 cm legyen. 
Hosszirányú nyílások a mértékadó forgalomra merőlegesen helyezkedjenek el. 

A sószoba, valamint a belső udvar Aradi út felőli akadálymentes megközelítése céljából 
a meglévő 1,0 méter széles beton járdákat 1,50 méter széles beton térkő burkolatú 
járdákká bővítjük. 

Az akadálymentesítésre külön tervfejezet készült. 
 

Kerítés 

Az intézmény jelenleg is körül van határolva kerítéssel, amelybe gyalogosan jelenleg az 

Aradi és a Nefelejcs utcákból nyíló egyszárnyú személybejáró kapukon keresztül lehet 
bejutni. Az Aradi utcáról egy kétszárnyú kapun keresztül lehet gépkocsival az udvarra 
beállni. 

A pályázat keretében sor fog kerülni a jelenlegi kerítések elbontására, valamint újak 
építésére. 

Az újonnan létesítendő kerítések tervei a kiviteli tervdokumentáció része. 



Parkolók 

A dolgozók és a szülők járműveinek elhelyezése az Aradi utcai kerítésen kívül, a 

közterületen kialakított parkolókban jelenleg is biztosított. Ezek közül az egyik a 
mozgásukban korlátozottak részére van kialakítva. 

A bővítmény létesítése során nem jelentkezik többlet parkoló-igény, mivel az abban 

kialakított sószoba az óvodai és bölcsődei nyitva tartáson kívül lesz a lakosság részére 
használható. 

A meglévő épület funkciójából adódóan rendszeres teheráru-szállítás történik jelenleg 
is, ezért a területen a tehergépkocsi-rakodóhely ki van alakítva. 
 

Kerékpártároló, szemetes tároló 

A jelenlegi, acél zártszelvényekből készült kerékpártároló helyén, annak elbontása után 
egy hasonló megjelenésű, de fa tartószerkezetekből készült kerékpártároló készül. 

Az oszlopok és a szelemenek 15×15 cm, a szarufák 7,5×15 cm keresztmetszeti méretű 

fűrészelt fenyőből készülnek. Az építmény alapterülete 6,0×12,0 m, tetőformája 
nyeregtető, melynek héjazata a főépületével megegyező natúr vörös színű Tondach 
hódfarkú cserép. 

Az Aradi utcai kerítésben lévő kétszárnyú kapu mellett egy ugyanilyen szerkezetű és 
megjelenésű szemetestároló építmény készül. 

 

Az épület általános adatai 

Övezeti besorolás: településközponti vegyes terület (Vt) 

Beépítési mód: oldalhatáron álló 

Építmény jellege: oktatási-nevelési épület 

Építménymagasság: 4,61 m  max. 8,0 m 

Telek területe:  7.561 m2 

Beépített bruttó alapterület: 
meglévő főépület: 1.176,0 m2 
melléképület: 60,7 m2  

bővítmény: 80,3 m2  
fedett udvar: 150,3 m2 

jelenleg: 1.236,7 m2 
bővítés után: 1.467,3 m2 

Beépítettség: 

jelenleg: 16,4% < 35% 
bővítés után: 19,4% < 35% 

Zöldfelület aránya: 

jelenleg: 78,6% > 25% 



bővítés után: 77,2% > 25% 

Telek tájolása: ÉK-DNY 

Szintek száma: egyszintes 

Tetőforma: összetett, oromzatos kontytető 

Magassági méretek: 

 0,00 szint = 87,4 mBf: padlósík 

-1,40 szint: alapozási sík 
-0,60 szint: talpgerendák alsó-, egyben alaptestek felső síkja 

-0,40 szint: épület körüli járda síkja 
-0,10 szint: lábazat felső síkja 
+3,05 szint: födém alsó síkja 

+3,79 szint: ereszvonal 
+6,35 szint: Aradi utcával párhuzamos gerinc síkja 
+6,66 szint: a bővítmény gerinc síkja 

+7,74 szint: Nefelejcs utcával párhuzamos gerinc síkja 
+7,85 szint: Aradi utcára merőleges gerincek síkja 

 

Szerkezeti leírás 

Tereprendezés , földmunka 

Az építési területen épületek, egyéb az építkezést akadályozó létesítmények nincsenek. 

Az építés megkezdése előtt az épület helyén 20 cm humuszréteget kell leszedni, 

amelyet az építkezés befejeztével az épület körül szét kell teríteni. 

Az alaptestek részére munkaárkot kell ásni. Ha az alapárok kiemelése során 
omlásveszély áll fenn, úgy azt dúcolni kell. 

A földmunkák során építési víz nem várható. 
 

Alapozás 

A fedett udvar acél oszlopai alatt 80×100 cm alaprajzi méretű, legalább 90 cm magas 

pontalapok készülnek. 

A bővítmény teherhordó falai alatt 50 cm széles sávalapok készülnek, melyek alapozási 
síkja -1,40 m. Az alapozási sík változhat attól függően, hogy a meglévő épület alapozási 

síkja milyen mélyen található. 

A meglévő épület melletti alapozás és az új alapozás közé 2 cm lépésálló polisztirolhab 
hőszigetelő sávokat kell elhelyezni, hogy az alaptestek külön mozogjanak. Az alapozási 

síkot itt a meglévő alapozás síkjával megegyezően kell felvenni. Az alapozási síkot a 

kivitelezés megkezdése előtt feltárással kell meghatározni. 

Az alaptestek tetején 25×35 cm keresztmetszetű monolit vasbeton talpkoszorú készül az 

esetleges süllyedések áthidalására. 



A válaszfalak alatt 25×35 cm keresztmetszeti méretű monolit vasbeton talpgerendákat 

kell készíteni, amelyek a főfalak alatti alaptestekre fekszenek fel. Alternatív 
megoldásként 12 mm-es vasalással ellátott betonaljzatot is lehet készíteni, amit a 

főfalak alatti talpgerendába be kell kötni. 

Az alaptestek betonminősége, vasalása, valamint az alapozásra vonatkozó részletes 

előírások a tartószerkezeti műleírásban szerepelnek! 

Fontos, hogy a stabilitás érdekében az alaptestek terhelése központos legyen. 

Az alapokat megfelelően tömöríteni kell. 

A közművezetékek épületbe történő bevezetéséről már az alapozás során gondoskodni 
kell védőcsövek beépítésével (víz, szennyvíz, elektromos földkábel). 

 

Vízszigetelés 

A talajnedvesség és a használati víz elleni szigetelés Villas gyártmányú „E-G 4 F/K” SBS 
modifikált bitumenes szigetelő lemezzel történik 1 rétegben. A szigetelő lemezeket a 

vasalt aljzatbetonra kell felragasztani. A szigetelést a külső fal alá ki kell vezetni és le kell 
hajtani a lábazati falra, majd erre kell felragasztani a lábazati hőszigetelést. 

Az aljzatot megfelelően elő kell készíteni: kellő szilárdságú, tartósan térfogatálló, 

egyenletesen sima, száraz, pormentes, min. +5 C hőmérsékletű, zsír- és olajmentes 
legyen. Szigetelni csak száraz időben szabad! 

A szigetelő lemezek saját bitumentartalmukkal leragaszthatók. A lemezek hegesztését 
(lángolvasztását) PB-gázüzemű berendezéssel kell elvégezni. Toldásnál legalább 10 cm 
átfedéssel, hólyag- és gyűrődésmentesen kell leragasztani. 

A vizes helyiségekben, valamint a terasz burkolata alatt SCHÖNOX 1K-DS 
egykomponensű, flexibilis, kenhető fóliaszigetelés készül. 

A koszorú és a rajta elhelyezendő faszerkezetek között 1 réteg szigetelőlemezt kell 

elhelyezni annak érdekében, hogy a faszerkezetbe ne jusson nedvesség a koszorúból és 
a falazatból az épület kiszáradása alatt sem és későbbiekben sem. Ezzel jelentősen 

megnövelhető a fa tetőszerkezet élettartama. 
 

Felmenő szerkezet 

A fedett udvar pillérei HEA 140 acél oszlopokból készülnek. 

Részletesen lásd a tartószerkezeti műszaki leírásban. 

A bővítmény térszint feletti külső teherhordó falai „Ytong Lambda”, belső teherhordó 
falai, valamint a tűzgátló fal „Ytong Classic” jelű pórusbeton kézi falazóelemekből 
készülnek 30 cm vastagságban. 

Falazáskor be kell tartani a gyártó által előírt szabályokat! 
 



Nyílásáthidalás 

A homlokzati és belső főfalakban elhelyezett áthidalókat lásd a tartószerkezeti műszaki 

leírásban. 

A válaszfalakban kialakított nyílások felett Ytong Pvá jelű válaszfal áthidalók kerülnek 
beépítésre. A válaszfal áthidalók csak válaszfalakban alkalmazhatók! A Pvá válaszfal 
áthidalók felfekvési hossza legalább 20-20 cm legyen. 

 

Födémszerkezet 

A bővítmény födémszerkezete „E7” jelű feszítettbeton födémgerendákból és „EB 
60/19/25” jelű beton födémbéléstestekből készül. 

A gerendák 19 cm szerkezeti magassággal készülnek 19 cm magas béléstestekkel. A 
gerendák és a béléstestek közötti hézag betonkiöntése esetén a gerendák növelt 
teherbírással vehetők figyelembe. 

Részletes leírását lásd a szerkezeti műleírásban! 

A gerendákat a falköz közepén alá kell támasztani a béléstestek behelyezése és 
helyszíni betonozás előtt. A közbenső alátámasztás 1 cm-es „túlemelést” biztosítson. 

Az ideiglenes közbenső alátámasztást a koszorúbeton megszilárdulása után lehet 
eltávolítani. 

A födém és a koszorú együttdolgozásáról bekötő vasakkal kell gondoskodni. A bekötő 

(ún. bajusz-) vasak hosszát és átmérőjét a statikus tervező határozza meg. 

A gerenda beépítését és betonozását követően a födém terhelése a kibetonozás 

megszilárdulásáig tilos (pl. anyagtárolás és anyagszállítás). 
 

Koszorú 

A főfalak felett készül C 16-32/KK minőségű betonból 25 cm szélességgel és 23 cm 
magassággal. Vasalása 412 mm B 60.40 minőségű bordás betonacél hosszvasalás, 

melyeket 20 cm-ként  6 mm-es zárt kengyelek fognak össze. 

A tetőszerkezet talpszelemeneinek lekötésére a sarkokon, illetve méterenként 12 mm 

átmérőjű csavarokat kell bebetonozni. 
 

Szellőzők 

A gardrób és a közlekedő kivételével valamennyi helyiség természetes szellőzése a 
nyílászárókon keresztül megoldott. 

A gardrób szellőzését a homlokzati falon-, a közlekedőét pedig a födémen átvezetett 
szellőzőkürtő figja biztosítani. A szellőzők mindkét végét rovarhálóval le kell zárni. 

 

Fedélszerkezet 

A bővítmény felett a meglévő épület tetőszerkezetével megegyező kialakítású fa 
szerkezetű kétállószékes, torokgerendás, csüngő szarufavéges fedélszék épül. 



A meglévő épületrészhez kapcsolódó szakaszon az Aradi utcára merőleges gerincű, a 

meglévő tetőszerkezettől a tűzgátló falig aszimmetrikus, a tűzgátló fal után 
szimmentrikus tetőszerkezet készül. Az aszimmetrikus szakaszon a belső fedett udvar felé 

a tető hajlásszöge 35, míg a gerinc másik oldalán 30. Az aszimmetrikus kialakításra 
azért van szükség, hogy a tetőgerinc a meglévő oromzatos konytető oromzatának alsó 
síkjához kapcsolódjon. 

A szarufák 75×150 mm méretűek, tengelytávolságuk 80-90 cm. A tetőszerkezet, talp- és 
derékszelemenei, valamint székoszlopai 12×12 cm, taréjszelemenei és könyökfái 10×10 

cm, a fogópárok 2×5×15 cm méretűek. 

A szerkezeti elemek fűrészelt fenyőfából készülnek láng- és gombamentesítő szerrel 
impregnálva. Ezt áztatásos (vagy permetezéses) módszerrel kell a fa szerkezetébe 

juttatni. 

A tetőlecek I. osztályú minőségűek legyenek. Keresztmetszetük a terhelés és a 
szarufaköz figyelembevételével 24×48 mm. 

A fedett terasz lefedése 15°-os hajlásszögű MITEK szeglemezes rácsos tartókkal történik. 
A rácsos tartókat 83 cm-ként kell elhelyezni. A tetőszerkezetet befogott HEA acél 

oszlopok és a felettük futó többtámaszú acél gerenda tartja. 

Részletes leírását lásd a szerkezeti műleírásban! 

 

Tetőhéjazat 

A bővítmény felett a meglévő épülettel azonos téglavörös színű Tondach kerámia 
hódfarkú tetőcserép készül kettős fedéssel. 

A tetőfedés alatt rácserősítésű PE porhó tetőfóliát kell alkalmazni a porhó bejutása 
ellen. A fóliát a gerinc alatt hézagosan kell kialakítani, hogy az alatta, a padlástérben 
felgyülemlett pára a szellőzőcserépen keresztül el tudjon távozni. A szellőző cserepeket 

a gerinc alatti második sorban kell elhelyezni. 

A tetőfólia alatt a padlásteret feltétlenül ki kell szellőztetni, amelyet megfelelő be-, 

illetve kiszellőztető nyílások kialakításával kell biztosítani. Az eresznél a nyílás minimum a 
szellőztetni kívánt tetőfelület 0,2 %-a, de legalább 200 cm2/m, a gerinc és az élgerinc 
menti kiszellőztető nyílások legalább a hozzátartozó tetőfelület 0,05%-a legyen. 

Az ereszen a beáramló levegőnek, a gerinc felületén pedig a kiszellőzésnek kell szabad 
légrést hagyni. 

Az eresz közelében hófogó cserepeket, vagy –vasakat kell elhelyezni. 

A tetőre való kijutást tetőkibúvó nyílás beépítésével kell megoldani. 

A belső udvar lefedése üregkamrás (cellás) víztiszta színű, vagy hőtükrös polikarbonát 

lemezekkel történik. A lemezek vastagságát statikus tervező határozza meg a 
kivitelezési tervdokumentáció készítésekor. A hőtükrös lemez előnye, hogy kiszűri az 
infrasugarak közel 70%-át, így a tábla alatt jelentősen csökken az üvegházhatás. A 

hőtükrös polikarbonát lemez csak 10 mm, 16 mm és 25 mm-es vastagságban kapható. 



Beépítésekor ügyelni kell arra, hogy az UV szűrővel ellátott felületet a nap felé kell 

fordítani. A polikarbonát táblák UV védett oldalát a védőfólia felirata jelzi. 

A polikarbonát lemezek beépítésénél figyelni kell, hogy a cellairány párhuzamos legyen 

a tető lejtés irányával. 

A nyitott kamravégek lezárása: a lemezek felhelyezése előtt a nyitott cellákat élzáró 
fóliával kell lezárni. A felső peremre párazáró fóliát, alulra pedig páraáteresztő fóliát kell 

ragasztani. A páraáteresztő fóliára kell az alu U-profilt teljes hosszában ragasztani. 
Amennyiben lehetőség van rá, felső élre is javasolt az alu U profil. 

A lemezek toldásánál alumínium leszorító profillal és a belehelyezett gumitömítéssel kell 
leszorítani a polikarbonát táblát a tartóelemhez (szeglemezes tartóhoz), illetve az 
öntapadós alátétszalaghoz. Az alumínium leszorítót a csavarokkal és a gumis alátéttel 

együtt kell rögzíteni, melyeket 30 cm-re kell elhelyezni egymástól. 

Ahol csak alátámasztás van, nincs anyagtoldás, ott 50 cm-re elhelyezett vízhatlan 
leszorító kupakkal kell leszorítani a polikarbonátot (a vízhatlan leszorító kupakok helyett 

természetesen lehet alumínium leszorítót is alkalmazni EPDM tömítéssel. Ez profibb, de 
drágább megoldás.) 

A belső udvar kiszellőztetése Rhenalux átlátszó gerincszellőző rendszer elemeivel fog 
történni. 
 

Válaszfalak 

A válaszfalak Ytong normál, vagy nútféderes válaszfal elemekből készülnek (jele: Pve és 

Pve NF) 10 cm vtg-ban. 

A válaszfalakat a 12,5 cm minimális elemkötés szabályainak megtartásával kell falazni. 

A második sor vízszintes fugájától kezdve a válaszfalakat két soronként huzalozni kell. 
Erre a megfelelő megoldás 2-2,5 mm-es megfeszített lágyvas huzal (a huzalt a sor két 
végén rögzíteni kell), vagy 50 mm széles perforált acél lemez (bekötőszalag). A perforált 

lemez előnye, hogy feszítés nélkül biztosítja a fal stabilitását, a habarcságyban nem 
csúszik meg. 
 

Álmennyezet 

A bővítmény helyiségeiben tömör, nagytáblás, fémszerkezetes álmennyezet készül 
gipszkarton építőlemezek felhasználásával (a vizes helyiségekben impregnált 

gipszkarton építőlemezekkel). Dupla CD-profilvázas, rugós függesztő rendszerrel szerelt 

álmennyezet kerül beépítésre. 

Az álmennyezet függesztői a vasbeton födémhez kerülnek rögzítésre. Az álmennyezet 
nem terhelt, vagyis normál igénybevételű, valamint vele szemben nem merül fel 

tűzállósági követelmény. 

Az álmennyezetek tartószerkezetét UD- szegőprofilok és a CD-profilokból készült 
profilváz alkotják. 

Függesztők: Rugós gyorsfüggesztőt használunk szemes függesztő huzallal. 



Profilok szerelése: 

- UD-profil rögzítése határoló szerkezetekhez (falakhoz). Az UD-profilok rögzítési 
pontjainak maximális távolsága 800 mm. Az első rögzítési pont a szoba sarkától 

maximum 200 mm. 
- Kétirányú CD-profivázas álmennyezet építése. 
- A szerelőprofilok elhelyezése. 

Az álmennyezet borítása: 

A tömör gipszkarton álmennyezetek borításához gipszkarton építőlemezeket 

használunk. A lapokat a CD szerelőprofilokhoz kell csavarozni. Eközben ügyelni kell arra, 
hogy a lapok rövidebb oldalainak csatlakozása mindig szerelőprofilra essen. A 
gipszkarton lap csavarozható közvetlenül a határoló UD-profilokba is. A lapokat a 

szerelőprofilokra merőlegesen helyezzük el. Az egymás mellé sorolt gipszkarton lapok 
rövidebbik éleit legalább 1 szerelőprofil távolságnyira el kell tolni egymástól, hogy ne 
alakuljanak ki kereszt alakú hézagok. 

 

Kémény 

A bővítmény fűtését és használati melegvíz ellátását a bölcsődei blokkban lévő 
kazánházban elhelyezett gázkazán fogja biztosítani. A jelenlegi kazán ki lesz cserélve 

egy nagyobb teljesítményűre a többlet energiaigény miatt. Az új kazán kéményét az 
épületgépész tervező méretezése alapján kell kialakítani. 

A bővítményben kémény nem készül. 

 

Bádogozás 

A bádogos szerkezetetek (fal- és kéményszegély, hajlatok, függőeresz és lefolyó 
csatornák) alumínium anyagúak. 

A belső udvar lefedésére szolgáló polikarbonát héjazatú tetőről a csapadékvizet a 
jelenleg meglévő, megmaradó tetők csatornáitól függetlenül kiépített csatornákba 
gyűjtjük össze és vezetjük le a folyókákba. 

A függőeresz-csatorna vizét a meglévő kialakítással megegyezően a járdába épített 
folyókákon keresztül vezetjük el és a meglévő csapadékgyűjtő aknába vezetjük. 

 

Nyílászárók 

A külső nyílászárók műanyag, míg a belsők fa szerkezetűek, az alaprajzokon jelölt 
méretekkel, illetve a tervlapokon jelölt formákkal. 

A homlokzati nyílászárók hőszigetelő üvegezéssel lesznek ellátva. 

 

Hőszigetelés 

A talajon fekvő padlóban és a födémgerendák felett „AUSTROTHERM AT-N100” 
lépésálló (terhelhető) hőszigetelés készül. 



A padló hőszigetelését a talajnedvesség elleni szigetelés felett, nedvességtől védett 

szerkezeti környezetben kell elhelyezni. A padlóban és a födémben a betonozás előtt 
az aljzatbeton magasságáig felhajlított technológiai szigetelést kell készíteni. Ez 

legalább 0,1 mm vastag, 10 cm-es átfedéssel fektetett polietilén fólia legyen, amelyet a 
falcsatlakozásoknál a hőszigetelő szegély oldaláig fel kell hajtani. A hőszigetelő lapokat 
egy, vagy több rétegben, szoros illesztéssel kell lefektetni. Több réteg esetén az egyes 

rétegeket hézageltolással (kötésben) kell egymásra fektetni. 

Az épület homlokzati falait, valamint koszorúit kívülről 10 cm vastag Rockwool Frontrock 

kőzetgyapot maggal ellátott hőszigetelő rendszerrel látjuk el. A külső hosszfalakba 
épített monolit vasbeton pillérek előtt 5 cm kiegészító hőszigetelést készítünk 
ugyanebből. A vakolható kőzetgyapot lemezek nem éghető, páraáteresztő, hő-, és 

hangszigetelésként funkcionálnak. A rétegrendet lásd a metszeteken és a „Rétegrendi 
kimutatásban”. 

A lábazatot adó monolit vasbeton talpgerendát külső hőszigeteléssel kell ellátni a 

hőhidas szerkezet elkerülése érdekében. Erre a célra Austrotherm Expert típusú, vagy 
ezzel azonos tulajdonságú (pl. Styrofoam IB, Styrodur C), megfelelő nyomószilárdságú és 

nedvességfelvételű hőszigetelő anyagot kell beépíteni a fokozott mechanikai 
igénybevétel és az intenzív nedvesség-hatás miatt. 

A hőtechnikai méretezés alapján az alábbi hőszigetelő anyagokat kell beépíteni: 

 Talajon fekvő padló: 12 cm vastag Austrotherm AT-N100 hőszigetelő lemez egy 
rétegben. 

 Födém: 22 cm vastag Rockwool Steprock lépésálló kőzetgyapot hőszigetelő 

lemezek két rétegben (10+12 cm). 
 Homlokzat: 10 cm vastag Rockwool Frontrock MAX E kőzetgyapot homlokzati 

hőszigetelő lemezek egy rétegben. 
 

Felületképzés 

Belső oldalfalvakolat Hvb 7 minőségű habarcsból vakolva, 3 réteg diszperziós 
festésekkel, illetve a vizes helyiségekben (mosdók, WC-k) az ajtók magasságáig 

csempeburkolat. 

A lábazat téglavörös színű fagyálló, csapóesőnek ellenálló burkolótégla burkolat. 

Az eresz- és oromdeszkázat, fenyő színű lazúrozással lesz ellátva. A legalább 2 réteg 
lazúr alatt alapozó réteget kell felhordani. 

A homlokzati falak okkersárga színű, felette a felső 50 cm-es sáv fehér színű Rockwool 

Ecorock S (szilikát) vékonyvakolattal lesznek burkolva. 

 

Burkolás 

A helyiségek burkolatai a „helyiségkimutatásban”, valamint az alaprajzokon részletezve 
vannak. 

A vizes helyiségekben csúszásmentes, a bejárat előtt pedig fagyálló és csúszásmentes 

kerámialapokat kell beépíteni. 



Az épület körüli járda az átalakított alaprajzon jelölt helyeken beton térkő burkolattal 

lesz ellátva. A járda és a terasz burkolatát az épülettől kifelé 1,5%-os lejtéssel kell 
kialakítani. 

A beton térkő járdákba szintén az É-2 jelű terven jelölt helyeken a csapadékvíz 
elvezetésére ACO folyókákat kell beépíteni. 
 

Lépcsők 

A bővítmény külső lépcsője beton szerkezetű lesz, fagyálló, csúszásmentes mázas 
kerámia lapburkolattal. 

A meglévő, megmaradó rámpák, valamint azok bejáratok előtti pihenőinek burkolatai 

vissza lesznek bontva és beton térkőre lesznek cserélve. 
 
 

Az építménybe betervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény-jellemzők 

meghatározása: 
 

Belső vakolat: 
 nyomószilárdság: 2,5 N/mm2 
 húzószilárdság: 1,0 N/mm2 

 

Szerkezeti acél: S235 EN 0025 

 

Fa szerkezetek: minőség: C24 I. osztály MSZ EN 1995-1-1:2005 (lsd szerkezeti műleírásban) 

 

Betonacél: B500C MSZ-EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2 szerint 

 

Betonok: 
 monolit vasbeton talpgerenda és vasalt aljzat betonja: C25/30-XC2-24-F2-MSZ-EN 

1992-1-1:2005 Eurocode 2 szerint 
 sávalapok és pontalapok betonja: C12/15-X0b(H)-32-F2- MSZ-EN 1992-1-1:2005 

Eurocode 2 szerint 

 pillérek, koszorúk, gerendák: C20/25-XC1-24-F2- MSZ-EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2 
szerint 

 

Külső falak: Ytong Lambda 600×200×300 
 nyomószilárdság középértéke: 2,7 N/mm2 
 nyíró-tapadószilárdság: 0,3 N/mm2 
 tűzvédelmi osztály: A1 (nem éghető) 

 vízfelvétel: nem védett helyen nem használható fel 
 páradiffúziós együttható (µ): 5/10 

 hővezetési tényező (λ10dry): 0,089 W/mK 
 fagyállóság: NPD (nincs előírt teljesítmény) 

 



Belső falak: Ytong Classic 600×200×300 

 nyomószilárdság középértéke: 3,0 N/mm2 
 nyíró-tapadószilárdság: 0,3 N/mm2 
 tűzvédelmi osztály: A1 (nem éghető) 

 vízfelvétel: nem védett helyen nem használható fel 
 páradiffúziós együttható (µ): 5/10 

 hővezetési tényező (λ10dry): 0,125 W/mK 
 fagyállóság: NPD (nincs előírt teljesítmény) 

 

Válaszfalak: Ytong Pve 600×200×100 

 nyomószilárdság középértéke: 3,0 N/mm2 

 nyíró-tapadószilárdság: 0,3 N/mm2 
 tűzvédelmi osztály: A1 (nem éghető) 

 vízfelvétel: nem védett helyen nem használható fel 
 páradiffúziós együttható (µ): 5/10 
 hővezetési tényező (λ10dry): 0,125 W/mK 

 fagyállóság: NPD (nincs előírt teljesítmény) 
 

Hőszigetelések: 
 Lépésálló hőszigetelés a talajon fekvő padlóban: Austrotherm AT-N100 lépésálló 

hőszigetelés 

 nyomófeszültség 10 %-os összenyomódásnál: ≥ 100 kPa 
 hajlítószilárdság: ≥ 150 kPa 
 hővezetési tényező (közölt érték): 0,038 W/(m·K) 

 hővezetési tényező (tervezési érték): 0,039 W/(m·K) 
 páradiffúziós ellenállási szám: 30 – 70 

 páradiffúziós tényező: 0,024 – 0,010 mg/(Pa·h·m) 
 méretállandóság normál klímán: ±0,5% 
 alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten: ≤ 5% 

 tűzvédelmi osztály: E 
 méretpontosság: 

 vastagság: ±2 mm 

 hosszúság: ±0,6%, vagy ±3 mm 
 szélesség: ±0,6%, vagy ±3 mm 

 derékszögűség: ±5 mm/1000 mm 
 síklapúság: ±5 mm 

 

 Födém hőszigetelés: Rockwool Deltarock 

 deklarált hővezetési tényező (λ0): 0,035 W/mK 
 páradiffúziós ellenállási tényező (µ): 1 
 névleges testsűrűség (ρSM): 50 kg/m3 

 vastagsági tűrés: T4; -3% vagy -3 mm (a); +5% vagy +5 mm (b) 
 vízfelvétel rövid ideig tartó vízbe merítéskortűrés (WS): ≤ 1,0 kg/m2 

 vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbe merítéskortűrés [WL(P)]: ≤ 3,0 kg/m2 
 olvadáspont (tt): > 1000 C° 
 tűzvédelmi osztály: A1 



 Homlokzati hőszigetelés: Rockwool Frontrock MAX E kőzetgyapot 

 tűzvédelmi osztály: A1 (nem éghető) 
 deklarált hővezetési tényező (λ): 0,036 W/mK 

 páradiffúziós ellenállási tényező (µ): 1 
 felületre merőleges szakítószilárdság (húzószilárdság): TR 10  10 kPa 
 nyomófeszültség 10%-os alakváltozásnál [CS (10) 20]:  20 kPa 

 pontszerű terhelhetőség (Fp):  250 N 
 olvadáspont (Tt):  1000 C° 

 vízfelvevő képesség: 
 rövid idejű vízfelvétel (WS):  1 kg/m2 
 hosszú idejű vízfelvétel [WL(P)]:  3 kg/m2 

 méretállandóság meghatározott hőmérsékleten [DS(T+)]:  1% 
 méretállandóság meghatározott hőmérsékleti és relatív páratartalmi feltételek 

mellett [DS(TH)]:  1% 

 vastagsági tűrés (T5): -1%, vagy -1mm (a); +3%, vagy +3mm (b) 

 

Vízszigetelés: 
 Talajon fekvő padlószigetelés: egy réteg Villas gyártmányú „E-G 4 F/K” SBS 

modifikált bitumenes szigetelő lemez; 
 tűzvédelmi osztály: E 

 vízzáróság 100 kPa/24h: megfelel 
 szakadási tulajdonságok: 

 maximális szakítási erő [H×K]: 1500200; 2000200 N/5cm 

 megnyúlás: [H×K]: 42% 
 gyökérzettel szembeni ellenállás: NPD 
 ellenállás statikus terheléssel szemben [A módszer]: 15 kg 

 ütésállóság: 80080 mm 
 továbbszakítási ellenállás szegszárral: 25050 N 

 hideghajlíthatóság alacsony hőmérsékleten: -15 C° 
 folyással szembeni ellenállás magas hőmérsékleten: 100 C° 
 tartósság: 

 vízzáróság mesterséges öregítés után: megfelel 
 vegyszerállóság: megfelel 

 A vizes helyiségekben: SCHÖNOX 1K-DS kenhető szigetelés 

 EK megfelelősségi tanúsítvány száma: 0761-CPD-0217 
 ETA száma: ETA-10/0304 

 

Tetőhéjazat: Tondach hódfarkú kerámia tetőcserép 

 mérettartás, mérettűrés (függesztési hosszúság): 3802 mm 

 mérettartás, mérettűrés (szélesség): 1802 mm 
 egyenesség, görbültség: ≤ 0,8 mm 
 mechanikai szilárdság, hajlító törőerő: ≥ 1000 N 

 tűzvédelmi osztály: A1 
 tartósság: Teljesítményszint 1 (150 ciklus) 
 veszélyes anyagok kibocsátása: veszélyes anyagot nem tartalmaz 



Rigips gipszkarton álmennyezet: 
 Rigips gipszkarton rendszer teljesítménynyilatkozata: HU-DoP_Gipszkarton-

rendszerek_001  Lakó- és középületek, valamint ipari épületek szerelt válaszfalai és 
falburkolatai, előtétfalai, álmennyezetei, tetőtérbeépítés térelhatároló szerkezetei. 

Álmennyezetek: gipszkarton építőlemezek (A2-s1, d0) álmennyezeti függesztő 
rendszerekkel rögzített CD profilvázra (A1) szerelve (ÉME A-99/2008; UE: A-2194/2011) 

 
 
Alulírott építésztervezők nyilatkozunk, hogy az építési termékek fenti teljesítmény értékei 

a gyártók internetes honlapjain szereplő „Teljesítmény-nyilatkozatokban” szereplő 
adatokat tartalmazzák. 
 

A fentiekben ismertetett anyagok helyettesíthetők más gyártók fentiekkel egyenértékű 
tulajdonságú anyagaival is. 

 
 
Tiszaújváros, 2017. november 30. 

 
 

 Szabó Tamás 
 okl. magasépítő mérnök 
 É3 05-0257 
 


