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TARTALOMJEGYZÉK ÉS TERVJEGYZÉK 

3 csoportos óvoda, bölcsőde, lakások építése 

építész kiviteli terv 

 

 

Címlap 

Tartalom- és tervjegyzék 

1. Műszaki leírás 

2. Tervlapok  

 

 

 

 

 

 

Építészeti tervek: 
 

 

G - 00 Meglévő geodéziai felmérés  m = 1: 250 

 E- 00 Helyszínrajz    m = 1: 250 

E- 01 Kitűzési alaprajz   m = 1: 250 

E – 02 -I. szint alaprajz    m = 1: 50 

E – 03 Földszinti alaprajz   m = 1: 50 

E – 04 I. szint alaprajz    m = 1: 50 

E – 05 Tető alaprajz    m = 1: 50 

E – 06 Metszetek I.    m = 1: 50 

E – 07 Metszetek II.    m = 1: 50 

E – 08 Homlokzatok I.    m = 1: 50 

E – 09 Homlokzatok II.    m = 1: 50 

E – 10 Részletrajzok    m = 1: 10 

E – 11 Nyílászáró konszignáció   m = 1: 50 

E – 12 Lakatos konszignáció   m = 1: 50 

E – 13 Asztalos konszignáció   m = 1: 50 

Rétegrendi leírás 

Építészeti árazatlan költségvetés 
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Tervezői nyilatkozat 

 

Tervezés tárgya: 3 csoportos óvoda, bölcsőde, lakások építése 

 

Terv: Építész kiviteli tervdokumentáció 

 

Építkezés helye: Tihany, Aranyház u. - hrsz: 523/31 

 

Építtető: Tihany Község Önkormányzata - 8237 Tihany, Kossuth L. u. 12. 

 

 

 

 

Alulírott építész tervező a 191/2009. (IX. 15.) korm. rendelet alapján nyilatkozom arról, hogy a tervezett 
építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, 
így különösen az Étv. 31. § (1) (2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek. 

Az építményben betervezett építési termékek megfelelnek az Étv. 41. § előírásainak. 

A tervezet építmény vonatkozásában a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem 
szükséges. 

A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem került sor. 

 

 

 

           

 

  Vér Péter 

  okl. építészmérnök 

  É/1 19-0286 

  8200 Veszprém, Sigray Jakab u. 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Veszprém, 2020. július 13. 
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ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS  
 

1. Rendeltetés 

 

Egy új épület készül egy üres telken 12 db. rendeltetési egységgel: 11 db. lakás, óvoda és bölcsőde. 
 

2. Műszaki paraméterek 

 

Telek helyrajzi száma:    523/31 

Telek mérete:           4268 m2 

Övezeti előírás:     Vi3 

Megengedett legnagyobb beépítettség:  20 % 

Legkisebb zöldfelületi arány:   50 % 

Legnagyobb épületmagasság:   6,0 m 

Az előkert előírt mérete:   5 m 

Az oldalkert előírt mérete:   3 m 

 

Tervezett épület bruttó beépített alapterülete: 853,6 m2 

Tervezett beépítettség:    20 % 

Tervezett épületmagasság:    5,98 m 

Tervezett zöldfelület:     2138,0 m2 (50,09%) 

Tervezett burkolt felület:   1061,44 m2 (24,87 %) 

+0,00 =147,00 mBf az épület földszinti padlóvonala 

 

3. Helyiség kimutatás 

 

 Helyiség burkolat m2 

    

 ̶  I. szint   

    

P001 közlekedő kerámia 29,30 

    

P1 lakás 1   

P101 előtér kerámia 3,21 

P102 mosdó kerámia 4,05 

P103 nappali kerámia 16,83 

P104 étkező kerámia 4,41 

P105 konyha kerámia 4,56 

    

P2 lakás 2   

P201 előtér kerámia 2,54 

P202 mosdó kerámia 3,75 

P203 nappali kerámia 16,01 

P204 étkező kerámia 3,31 

P205 konyha kerámia 4,47 

    

 

 

 

P3 

 

 

 

lakás 3   

P301 előtér kerámia 2,66 

P302 mosdó kerámia 3,22 
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P303 nappali kerámia 10,23 

P304 étkező kerámia 5,75 

P305 konyha kerámia 4,77 

 ∑lakások  119,07 

    

P003 közlekedő kerámia 11,70 

P004 karbantartó kerámia 8,89 

P002 mosoda kerámia 4,43 

P005 gépészeti helyiség kerámia 23,23 

 ∑óvoda  48,25 

 ∑-I. szint  167,32 

    

 Földszint   

F001 tornaszoba sportpadló 77,43 

F002 mosdó kerámia 1,49 

F045 tároló kerámia 0,90 

F003 szertár sportpadló 15,13 

F004 sószoba kerámia 15,84 

F005 egyéni fejlesztő kerámia 25,03 

F006 közlekedő kerámia 28,51 

F007 mosdó kerámia 11,80 

F008 öltöző kerámia 11,38 

F009 mosdó kerámia 1,68 

F010 ak. mosdó kerámia 3,78 

F011 takarítószertár kerámia 6,16 

F012 bölcsőde Pvc 60,01 

F013 közlekedő kerámia 23,34 

F014 öltöző kerámia 19,50 

F015 mosdó kerámia 15,08 

F016 csoportszoba Pvc 60,00 

F017 öltöző kerámia 12,80 

F018 mosdó kerámia 15,12 

F019 öltöző kerámia 18,28 

F020 csoportszoba Pvc 60,00 

F021 közlekedő kerámia 6,63 

F022 mosdó kerámia 15,52 

F023 öltöző kerámia 22,84 

F024 csoportszoba Pvc 51,33 

F025 közlekedő kerámia 34,10 

F026 óvoda vezetői kerámia 17,63 

F027 lépcső kerámia 6,24 

F028 orvosi szoba+ elkülönítő kerámia 16,34 

F029 öltöző kerámia 2,62 

F030 mosdó kerámia 3,06 

F031 nevelőtestületi iroda kerámia 22,43 

F032 öltöző kerámia 6,44 

F033 mosdó kerámia 7,74 

F034 gazdasági iroda kerámia 15,11 

F035 tálaló kerámia 2,87 
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F036 fogyasztói mosogató kerámia 8,36 

F037 melegítőkonyha kerámia 16,56 

F038 átvevő kerámia 8,28 

F039 raktár kerámia 4,14 

F040 szélfogó kerámia 7,27 

F041 szélfogó kerámia 5,12 

 ∑óvoda  763,89 

 ∑Földszint  763,89 

    

 Emelet   

E1 lakás 4   

E101 előtér kerámia 3,23 

E102 fürdő kerámia 5,40 

E103 szoba lam.parketta 13,80 

E104 szoba lam.parketta 8,10 

E105 nappali kerámia 17,14 

E106 konyha+étkező kerámia 9,16 

E107 mosdó kerámia 1,41 

    

E2 lakás 5   

E201 előtér kerámia 3,23 

E202 fürdő kerámia 5,40 

E203 szoba lam.parketta 13,80 

E204 szoba lam.parketta 8,10 

E205 nappali kerámia 16,91 

E206 konyha+étkező kerámia 9,07 

E207 mosdó kerámia 1,37 

    

E3 lakás 6   

E301 előtér kerámia 2,30 

E302 konyha+étkező kerámia 12,06 

E303 nappali kerámia 18,39 

E304 szoba lam.parketta 11,31 

E305 fürdő kerámia 5,16 

E306 mosdó kerámia 1,28 

E307 szoba lam.parketta 8,12 

    

E4 lakás 7   

E401 előtér kerámia 4,49 

E402 szoba lam.parketta 8,96 

E403 fürdő kerámia 7,13 

E404 szoba lam.parketta 12,48 

E405 nappali kerámia 17,16 

E406 étkező kerámia 15,15 

E407 konyha kerámia 5,95 

E408 mosdó kerámia 1,17 

E409 kamra kerámia 1,88 

    

E5 lakás 8   
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E501 előtér kerámia 2,23 

E502 konyha+étkező kerámia 12,05 

E503 nappali kerámia 18,00 

E504 szoba lam.parketta 11,31 

E505 fürdő kerámia 5,16 

E506 mosdó kerámia 1,28 

E507 szoba lam.parketta 8,12 

    

E6 lakás 9   

E601 előtér kerámia 2,62 

E602 szoba lam.parketta 8,10 

E603 fürdő kerámia 5,49 

E604 mosdó kerámia 1,31 

E605 szoba lam.parketta 11,85 

E606 nappali kerámia 21,71 

E607 konyha+étkező kerámia 11,79 

    

    

E001 közlekedő  20,60 

    

E7 lakás 10   

E701 mosdó kerámia 1,44 

E702 fürdő kerámia 8,29 

E703 szoba lam.parketta 8,92 

E704 nappali kerámia 18,08 

E705 konyha+étkező kerámia 16,50 

E706 szoba lam.parketta 15,30 

    

E8 lakás 11    

E801 előtér kerámia 2,41 

E802 közlekedő kerámia 7,41 

E803 szoba lam.parketta 9,07 

E804 szoba lam.parketta 11,69 

E805 szoba lam.parketta 10,08 

E806 nappali kerámia 17,64 

E807 étkező kerámia 7,56 

E808 konyha kerámia 9,57 

E809 kamra kerámia 2,07 

E810 fürdő kerámia 5,04 

E811 mosdó kerámia 1,59 

 ∑lakások  543,39 

 ∑ I. szint  543,39 

    

 Óvoda és bölcsőde összes nettó alapterülete: 812,14 

 Lakások összes nettó alapterülete: 662,46 

   

 Összes nettó alapterület: 1474,60 
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4. Tervezett anyagok 

 

A felhasznált, alkalmazott anyagok beépítésénél a gyártók által kiadott alkalmazástechnikai útmutatókat, 
segédleteket be kell tartani. 
A megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de ezeket minden esetben meg 
kell nevezni, az Építtetővel és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
A tervdokumentációban foglaltaktól történő eltérés esetén a bizonyítás és a felelősség a változást kérő felet 
terheli! 

 

Alapozás:   Sávalapok, felette vasbeton lemez statikus terv szerint. 
   A statikus terv szerinti dilatáció kialakítása szükséges! 
 

Pillérek:   Vb. monolit pillérek statikus terv szerint. 
 

Lábazati fal:  25-30 cm vb. monolit falak statikus terv szerint. 

   30 cm vázkerámia falazat, Porotherm 30 N+F. 
 

Homlokzati falak:  25-30 cm vb. monolit falak statikus terv szerint. 

   25/25cm vb. monolit pillérek statikus terv szerint. 
   30 cm vázkerámia falazat, Porotherm 30 N+F. 

25 cm vázkerámia falazat, Porotherm 25 N+F (E-E metszet, R11-es részletrajz). 
25 cm Ytong Start hőhídmegszakító elem (E-E metszet, R11-es részletrajz). 

 

Belső főfalak:  30/30 cm vb. monolit pillérek statikus terv szerint. 
   30 cm vb. monolit falak statikus terv szerint. 

   25 cm Porotherm Aku Z hanggátló tégla (lakások és közlekedők között). 
   30 cm vázkerámia falazat, Porotherm 30 N+F. 
   20 cm vázkerámia falazat, Porotherm 20 N+F (épület dilatáció). 
 

Válaszfal:  10 cm vázkerámia falazat, Porotherm 10 N+F. 
 

Előtét falak:  5 cm Ytong Pef-5 pórusbeton (lakáselválasztó falak mellett.) 
   10 cm Ytong Pve-10 pórusbeton (turbócső körüli falazat, I. emeleten). 
 

Homlokzati áthidalók: vb. monolit áthidalók, gerendák statikus terv szerint. 
   Porotherm elemmagas áthidalók (homlokzati falak). 

 

Belső áthidalók: vb. monolit áthidalók, gerendák statikus terv szerint. 

   Porotherm elemmagas áthidalók (belső főfalak). 
   Porotherm A10-es áthidalók (belső válaszfalak.) 
 

Födémek:  20 cm monolit vb. lemez statikus terv szerint. 

16 cm-es előtetők hőhídmegszakítókkal statikus terv szerint (R3-as részletrajz). 

   15 cm-es konzolos vb. lemez statikus terv szerint (F-F metszet, belső lépcső felett). 
 

Homlokzati nyílászárók: Hőszigetelt fóliázott műanyag nyílászárók 3. rtg hőszigetelő üvegezéssel, 
VEKA-tölgyszürke (sheffield oak grey) színben (óvoda, bölcsőde, lakások) 
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Hőszigetelt fa nyílászárók 3. rtg hőszigetelő üvegezéssel, Ral 7034 sárgásszürke 
(bölcsőde, óvoda szélfogó) . 
Alu. nyílászáró-üvegportál, 2. rtg üvegezéssel, Ral 7034 sárgásszürke (-I. szint lakások 
lejárata-szélfogó) . 
 

Homlokzati burkolat:     2 cm kőlap Otti burkolat, Pietra echo 2-tihanyi kőfal fagyálló rendszer ragasztóba rakva, 
kávákba és sarkokra beforduló sarokelemekkel együtt (lábazati részek, -I. szint nyugati 

homlokzati fal, északi kerítés lábazat).  

   

Lábazati vakolat: LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, homokbarna színben, (lábazat és 
angolaknák) 

A végleges vakolat felhordás előtt színminta kell készíteni a felületen, melyet a 
tervezővel egyeztetni szükséges! 

 

Homlokzati vakolatsáv: LB-Knauf EDELPUTZ EXTRA R1 vakolat, 2 mm-barna színben, előirányzat LB 4975 H56 

(déli homlokzat földszint, nyílászárók közötti mező, nyílászárókkal megegyező szín). 
 A végleges vakolat felhordás előtt színminta kell készíteni a felületen, melyet a 

tervezővel egyeztetni szükséges! 
 

Homlokzati vakolat: LB-Knauf CUPPANTOTT EDELPUTZ EXTRA R2 vakolat, 2 mm homokbarna színben, 
homlokzat előirányzat LB 4947 HF2.                      

A végleges vakolat felhordás előtt színminta kell készíteni a felületen, melyet a 
tervezővel egyeztetni szükséges! 
 

Belső vakolatok: LB-Knauf MP 501 I/Gépi alapvakolat "501"-es.  

 

Bádogos lezárások:  Prefa fémlemez lezárások, cseppentők, szegélyek, párkányok – 07 P10 világosszürke. 
 

Esőcsatornák:  Prefa fémlemez ereszcsatornák és ejtők - 07 P10 világosszürke. 
 

Gépészeti rácsok:  Fém rácsok, nyílászáró színében. 
 

Tetőfedés:   A tetők és előtetők héjalása állókorcos fémlemezfedés. Prefa 07 P10 világosszürke. 
 

Lakatos szerkezetek:  Lakatos konszignáció szerinti kivitelben, Ral 7005 porszórt festéssel. 
 

Beton aljzatok:   Az épületben a burkolatok alatti aljzatok egységesen 7 cm vtg.-ban készülnek. 
 

Kavics ágyazatok:  Osztályozott mosott kavics 16-32 - járdák alatt, épület mellett, 15 -25 cm-es 

vastagságban. 
 

Tető fa szerkezetek: I. osztályú fűrészelt fenyő, rovar és gombaölővel kezelve. 

 

Szellőző filc fémlemez alatt: MASTERPLAST Mastermax Metal páraáteresztő, vízzáró membrán, felső réteg PP 
szellőző szőnyeg, Sd=0,03m, ragasztószalaggal folytonosítva (kishajlású fémlemezfedés). 
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Álmennyezet:  RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, nóniusz függesztővel (vizes hs.). 

   RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, nóniusz függesztővel (földszint). 
   RIGIPS 1 rtg. RF 12,5 tűzgátló gipszkarton (földszinti szélfogók szaruzat alatt). 
 

Gipszakarton előtét falak: 2 rtg. RF 12,5 tűzgátló gipszkarton előtétfalak (strangoknál és konzolos fali wc-knél). 
    

Kenhető vízszigetelés: LB-Knauf AQUASTOP FLEX rugalmas kenhető szigetelés belső térben (zuhanyzók és kádak 
mentén 2,10 m magasságban, mosdók-kiöntők mentén 0,60 m magasságban + 10 cm 
szélességben). 

 

Aljzat és függ. fal bitumenes vízszigetelés:  
A hordozó felületet minden esetben előzőleg oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz 
felületen) ICOPAL SIPLAST PRIMER Speed SBS oldószeres bitumenes kellősítéssel kell 
ellátni.  
Talajnedvesség elleni szigetelésnél 1 réteg VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet 
hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez 
alkalmazása szükséges, átlapolásoknál teljes felületen hegesztve készüljön. 
A lábazatra a csatlakozó terepszinttől min. 30 cm magasságig szintén 1 rtg. VILLAS E-G 4 

F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS 
modifikált) lemez kerül felvezetésre. 
A lapolások, átvezetések, áttörések, élek kialakításánál szigorúan a gyártó által kiállított 
alkalmazástechnikai utasítások szerint kell eljárni! 
 

Csapadékvíz elleni pvc vízszigetelés: BAUDER THERMOFOL U 18 PVC-P lemez leterhelt és mechanikus 
rögzítéshez, világosszürke, 1,8 mm, forrólevegős hegesztéssel (teraszok, zöldtető). 
A lapolások, átvezetések, áttörések, élek kialakításánál szigorúan a gyártó által kiállított 
alkalmazástechnikai utasítások szerint kell eljárni! 

 

 

Bitumen vízszigetelést védő lemez vízszintesen: DÖRKEN DELTA MS 8 mm dombor magasságú szigetelésvédő 
lemez (talajon fekvő aljzat, vb. lemez és talajnedvesség elleni szigetelés között). 

 

Szivárgó réteg talajban függőlegesen: Dörken Delta Terraxx dombornyomott felületszivárgó (feltöltött talaj és 
hőszigetelés között). 

 

Zöldtető, teraszok védő, elválasztó rétegei:  
Diadem VLF-150 szűrőtextil  
Diadrain-40H vízmegtartó lemez,         

Diadem VLU-300 alátét, elválasztó textil 
A lapolások, átvezetések, áttörések, élek kialakításánál szigorúan a gyártó által kiállított 
alkalmazástechnikai utasítások szerint kell eljárni! 

 

Hőszigetelések függőlegesen: 
 Homlokzati tűzgát szigetelő anyaga, Rockwool Frontrock Super kőzetgyapot lemez 20 

cm-es vastagságban (1,15m-es sávban földszint és I. emelet között). 
 

 Homlokzati tűzgát kiegészítő szigetelő anyaga, Rockwool Frontrock S kőzetgyapot lemez 

5 cm-es vastagságban (földszint és I. emelet közötti áthidalók, gerendák, koszorúk 



 
11 

kiegészítő szigetelése). 
 

 Talajban lévő szigetelés, 15 cm zártcellás hőszigetelés, Austrotherm Expert Fix (-I. szint 

talajban lévő falazat). 
  

 Lábazati hőszigetelés vakolat alatt, Austrotherm Expert Fix, 3 cm vastagságban (földszint 
déli teraszok vb. pillérek, lábazat). 

 

Lábazati hőszigetelés kőlapburkolat alatt, Austrotherm Expert Fix, 12, 14 cm 
vastagságban. 

 

 Lábazati hőszigetelés lábazati vakolat alatt, Austrotherm Expert Fix, 18 cm vastagságban. 
  

Kiegészítő hőszigetelés nyílászáró elemmagas áthidalóknál Austrotherm Expert Fix, 4 cm 
vastagságban. 

 

 Kiegészítő hőszigetelés nyílászáró kávákban, koszorúknál Austrotherm Expert Fix, 5 cm 
vastagságban. 

 

 Homlokzati hőszigetelés, homokbarna színű vakolat alatt, Austrotherm AT-H80 eps 

szigetelés, 2 cm-es vastagságban (függőfolyosó). 
 

 Homlokzati hőszigetelés, homokbarna színű vakolat alatt, Austrotherm AT-H80 eps 

szigetelés, 5 cm-es vastagságban (földszint déli teraszok vb. pillérek). 
 

 Homlokzati hőszigetelés, homokbarna színű vakolat alatt, Austrotherm AT-H80 eps 

szigetelés, 20 cm-es vastagságban (homok színű vakolat alatt, függőleges felületen). 
  

 

Homlokzati hőszigetelés, bézs színű vakolat alatt, AUSTROTHERM GRAFIT 80 expandált 
polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 12 cm-es vastagságban (bézs homlokzat 
vakolat alatt, vb. gerenda belső oldal, R4-es részletrajz).  

    

Homlokzati hőszigetelés, kőlap burkolat alatt, AUSTROTHERM GRAFIT 80 expandált 
polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 15 cm-es vastagságban (kőlapburkolat alatt, 

földszint nyugati oldal). 
 

Homlokzati hőszigetelés, bézs színű vakolat alatt, AUSTROTHERM GRAFIT 80 expandált 
polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 16 cm-es vastagságban (bézs homlokzat 
vakolat alatt, nyílászárók között).  

 

 BACHL KOMBITHERM univerzális hőhídmentesítő szerkezeti lemez, 5 cm-es vastagságban 
(homlokzati ajtók, erkélyajtók lábazati eleme). 
 

      Hőhídmegszakító elemek, Schöck 15 cm vtg. (nyugati előtető, emeleti födém fedett 

átjáró keleti oldal). 
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Hőszigetelések, hangszigetelések vízszintesen:  
Szarufák közötti szigetelés Isover Uniroll Profi kasírozatlan többfunkciós öntartó 
ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekerccsel, 8, 12 cm-es vastagságban 
(fémlemezfedés alatt). 

  

 AUSTROTHERM expandált polisztirol ékelem, AT-N100 ÉK 100x10x 5 cm (- I. emelet 

függőfolyosó, terasz falcsatlakozásnál). 
  

  AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 8 cm (zöldtető 
pereme mentén, 50 cm-es sávban). 

 

   AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 10 cm (zöldtető) 
 

  AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 20 cm (zöldtető, alsó 
hőszigetelés). 

 

AUSTROTHERM GRAFIT 150 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 8 cm 

(terasz pereme mentén, 50 cm-es sávban, korlátok mentén). 
 

AUSTROTHERM GRAFIT 150 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 10 cm 

(teraszok). 

 

  AUSTROTHERM GRAFIT 150 Lejtésképzés - 8-12 cm (keleti terasz, angol aknáknál). 
 

  AUSTROTHERM GRAFIT 150 Lejtésképzés - 8-15 cm (belső terasz). 
 

  AUSTROTHERM GRAFIT 150 Lejtésképzés - 9-12 cm (függőfolyosó). 
 

  ROCKWOOL Steprock ND lépés-hangszigetelő lemez 3 cm (-I. szint földszint közötti födém). 
 

  ROCKWOOL Steprock ND lépés-hangszigetelő lemez 5 cm (-I. szint földszint közötti födém, 
emelet földszint közötti födém). 

 

  AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 10 cm-földszint (-I. 
szint aljzat). 

 

  AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 22 cm (földszint, 

emelet közti födém). 
 

  ROCKWOOL RST kőzetgyapot lépés-hangszigetelő szegélycsík, 1000x120x12 mm 

  (földszint, emelet közti födém). 
 

  BACHL Nikecell RS szegélyelem dilatációs elválasztó csík, 5x80 mm-fsz. talajon fekvő padló      
      (-I.szint). 

 

  AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 2 cm (emelet külső átjáró, előtető 
aluról -I. szint). 

 

Lépcsők: Az épület melletti külső monolit vb. lépcső burkolata Semmelrock Asti Natura - homok 

színben 60x30x3,8 (ágyazó fagyálló ragasztóba elhelyezve). A belső lépcső monolit vb 
szerkezetű, statikus terv alapján, gres lapburkolattal.  

 

Burkolatok: Az épület melletti járdák, rámpák, lépcsők, teraszok burkolata Semmelrock Asti Natura - 
homok színben 60x30x3. 
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 Padló burkolatok csoportszobákban: Graboplast Acoustic 7 heterogén PVC burkolat, 3,2 
mm vtg., 0,7 mm koptatóréteg, osztály 34/42, akusztikai tulajdonság: 19 dB, 
antibakteriális tulajdonság, antisztatikusság, Garbo Mozaik sárga 388-664-275 színben 
bölcsőde, F012 hs. 

 

 Padló burkolatok csoportszobákban: Graboplast Acoustic 7 heterogén PVC burkolat, 3,2 
mm vtg., 0,7 mm koptatóréteg, osztály 34/42, akusztikai tulajdonság: 19 dB, 
antibakteriális tulajdonság, antisztatikusság, Garbo Mozaik kék, 388-658-275 színben 
óvoda, F016 hs. 

 

 Padló burkolatok csoportszobákban: Graboplast Acoustic 7 heterogén PVC burkolat, 3,2 

mm vtg., 0,7 mm koptatóréteg, osztály 34/42, akusztikai tulajdonság: 19 dB, 
antibakteriális tulajdonság, antisztatikusság, Garbo Mozaik piros, 388-665-275 színben 
óvoda, F020 hs. 

 

 Padló burkolatok csoportszobákban: Graboplast Acoustic 7 heterogén PVC burkolat, 3,2 

mm vtg., 0,7 mm koptatóréteg, osztály 34/42, akusztikai tulajdonság: 19 dB, 
antibakteriális tulajdonság, antisztatikusság, Garbo Mozaik zöld, 388-662-275 színben 
óvoda, F024 hs. 

 

 Padló burkol tornaszoba: GraboSport Combiflex + Extreme PVC sportpadló rugalmas 
alátétrendszerrel, Extreme Sport PVC padló 8 mm vastag, rétegelt lemez 15 mm, HFD 
lemez 8 mm, 14 mm vastag Notex habbal ellátva, kék, 6170-00-275 színben, F001, F003 
hs. 

  

Hideg burkolatú hs. -nél I. oszt. kerámia lapburkolat készül, hálós kötésben 25-40 cm 

közötti lapmérettel. 
 

Meleg burkolatú hs. -nél laminált parketta készül, 8 mm vastagságban, min. 32-es 

kopásállósággal. 
 

    A vizes helyiségekben 2,10 m-ig csempeburkolat készül, 25-40 cm közötti lapmérettel. 
   

 

Belső ajtók:  Beltéri ajtók konszignációs terv alapján. 
 

Belső festések:  Diszperziós festés két rétegben, Caparol Extra diszperziós belső falfesték, fehér. 
 

Szerelt wc falak:  B&K LTT vízálló fülkerendszer 13 mm-es alumínium profillal szegett műgyanta lapból, 2,0 
m magasságú, alapszínekben, konszignáció szerinti tartalommal.  

 

 

5. Kertépítészeti terv:  

 

Lásd kertészeti terv! 
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6. Akadálymentesség 

 

A tervezett épület közhasználati funkciót tartalmaz: óvoda és bölcsőde. A földszinten található óvoda és 
bölcsőde a parkoló szintjéről burkolt felületen, akadálymentesen megközelíthető. A középületben kialakításra 
került egy akadálymentes mosdó. Az óvoda és bölcsőde helyiségei és az akadálymentes mosdó megfelelő 
méretű belső közlekedőkön keresztül elérhetők, az itt elhelyezett ajtók szabad mérete min. 95 cm. 
Kommunikációs akadálymentesítés: Az akadálymentes használatú helyiségek használatát szabályzó és 
figyelmeztető piktogramos táblákat helyezünk el, amelyek Braille írással is ellátottak. A hallókészülékkel élők 
számára indukciós hurok kerül kialakításra. 
 

7. Parkolók kialakítása 

 

Parkolómérleg 

 

Az épület 12 db rendeltetési egységet tartalmaz. Funkciója: lakás, bölcsőde és óvoda 

A tervezett épületben 11 db. lakás, továbbá egy 60,01 m2 bölcsődei, kettő 60,00 m2 illetve egy 51,33 m2 óvodai 
csoportszoba kerül kialakításra. 
 

A 2012. augusztus 6-án hatályos OTÉK 4. sz. melléklete alapján a biztosítandó parkoló mennyiség: 

1 db minden lakás után, összesen: 11 db. 
1 db minden foglalkoztató nettó alapterületének minden megkezdett 20 m2 után, összesen: 13 db.  

Tehát a szükséges parkoló mennyiség összesen 24 db.  
 

A tervezett állapotban 24 db parkolót helyezünk el telken belül, melyek közül 1 db akadálymentes kialakítású. 
Így a szükséges mennyiségű parkoló biztosított. 
A parkolók közforgalom számára nyitottak. 
 

Parkolók kialakítása 

A parkolók kialakítása az épület mellett telken belül történik. A burkolt parkoló megközelítése az Aranyház utca 
felől tervezett. Az újonnan kialakított be- és kijárat tervét ld. az útterven.   
A járdánál a szintkülönbség áthidalására K-szegélyes kialakítást alkalmazunk. A tervezett új parkolóban 24 db 
parkolóállás kerül kialakításra, amelyek közül 1 db akadálymentes. 
 

A tervezett parkolók közforgalom számára megnyitottak. 

 

 

8. Megújuló energiaforrások alkalmazása 

Megújuló energiaforrásként napelemek telepítését terveztük az ingatlan nyugati végében, melyek a talajon 
lesznek elhelyezve egy kerítéssel elzárt részen. 
 

 

9. Rétegrendi kimutatás 

   Lásd Rétegrendek tervlap! 

 

 

  Vér Péter 

  okl. építészmérnök 

  É/1 19-0286 

  8200 Veszprém, Sigray Jakab u. 12 

 

 

 

 

 

Veszprém, 2022. május 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

 

A tárgyi gépészeti tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a 

tervezési célnak, valamint az alábbi -általános érvényű eseti és hatósági- előírásoknak: 
 

- 104/2006. (IV. 28.) Kormányrendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki 
tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól, 

- „253/1997. (XII.20.) az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)” 
szóló Kormányrendelet, 

- 4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, 

- 54/2014. (XII.05.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, 
- 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelettel módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az 

országos településrendezési és építési követelményekről, 
 

- MSZ-04-132-1991  Épületek vízellátása 

- MSZ-04-134-1991  Épületek csatornázása 

- MSZ CR 1752  Épületek szellőztetése 

- MSZ 04.140/2   Épületek fűtési igénye 

- MSZ-04 140/4-78 Hűtési hő terhelés számítás 

 

Kijelentem, hogy a tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére, biztonságos 
kivitelezhetőségére és az egészséget nem veszélyeztető módon történő üzemeltetésére 
vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá az egyéb hatósági 
egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült. 

 

 

A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben 
közreműködők feladata! 
 

Alulírott gépész tervező nyilatkozom, hogy a létesítmény tervezése során a vonatkozó 
tűzvédelmi előírásokat betartottam. 

 

A tervezéshez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem. 
 

 

Veszprém, 2020. július 28. 

 

 

      
  Bócz Ferenc 

  Épületgépész  tervező 

    G-T 19-0872 
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Műszaki leírás 

A tervezés célja a tárgyi ingatlanon létesülő óvoda, bölcsőde és 11 lakás épületgépészeti 
rendszereinek kialakítása. 

 

Az ingatlan víz- csatorna- gáz és elektromos közmű ellátása az utcában üzemelő 
gerinchálózatokra történő újonnan létesülő csatlakozásokkal biztosítható. 
 

Vízellátás 

Az épület vízellátása, az Aranyház utcában üzemelő gerincvezetékről történő új csatlakozó 
vezeték kiépítésével biztosítható. 

 

A várható vízfogyasztás az MI 10-158-1/1992 víznormák és a szakmai műszaki előírások 
szerint:  

 

 
 

Várható kalkulált vízigény = 17 m3/nap 

 

A tervezett vizes berendezések: 

 

 
A lakások várható csúcs vízigénye= 1,54 l/s    [l / s ] 

fő liter/fő, nap összesen (liter)
Lakások 30 150 4500

Óvoda (gyerek) 60 80 4800

Bölcsőde (gyerek) 20 100 2000

Dolgozók 14 70 980

Melegítő konyha adag liter/adag, nap

94 50 4700

napi vízfogyasztás összesen: liter 16980

  várható napi vízfogyasztás meghatározása

Lakások db N SN e Se

Zuhanyzó 6 1.00 6.00 0.70 4.20

WC (tartályos) 17 0.25 4.25 3.60 61.20

Mosdó 19 0.50 9.50 0.50 9.50

Fürdőkád 6 2.00 12.00 2.00 12.00

Mosogató 11 1.50 16.50 2.00 22.00

Mosógép 11 0.50 5.50 1.00 11.00

Mosogatógép 11 0.50 5.50 1.00 11.00

mindösszesen: 59.25 130.90

NV  2,0
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Az óvoda és bölcsőde várható csúcs vízigénye= 1,27 l/s 

 

Várható csúcs vízigény összesen:  1,27 + 1,54 = 2,81 l/s (10,1 m3/h)  

     

A lakások és az óvoda-bölcsőde vízfogyasztásának mérése az újonnan létesített közös 
vízmérő aknában elhelyezett külön főmérőkkel, a lakások vízfogyasztásának egyedi mérése a 
lakásokban felszerelt UPONOR Combiport mini hőközpontokban elhelyezett Aquarius DN15 

almérőkkel történik. 
A használati hidegvíz földbe fektetett KPE műanyag vezetékeken keresztül jut el a 

pinceszinti gépészeti helyiségbe, majd főelzárón, BWT Europafilter RS visszamosható szűrőn 
keresztül az elektromos vízlágyítókba ezek után a lakásokba, illetve az óvodához tartozó vizes 

berendezésekhez. 
A beépítendő elektromos vízlágyítók: 
-Lakások: Dropson EMI 7500 (6,5 m3/h DN 25) 

-Óvoda: Dropson EMI 4000 (4,5 m3/h DN 25) 

 

Az óvodai-, bölcsődei- és az egyéb földszinti vizes helyiségek, valamint a konyha használati 
meleg víz termelésre központi rendszert tervezünk 1 db Huray Q7 500 ZJV 500 literes indirekt 

fűtésű tároló beépítésével. A tároló tartály a pinceszinti Gépészeti térben kap helyet, fűtését 1 

db Viessmann Vitodens 200W (35 kW) kondenzációs gázkazán biztosítja. 
 

A konyhát külön melegvíz (60°C) gerincvezetékkel tervezzük ellátni. Az óvoda, bölcsőde és 
egyéb szociális helyiségek részére kevert (38 °C) meleg vizet biztosítunk. 
A forrázás elleni védelemről Honeywell TM 3400.932 DN25 (30-45°C) termikus keverőszelep 
gondoskodik, amelyet a HMV tartály mellett a gépészeti helyiségben helyezünk el. 
  

A meleg víz ellátás komfortjának biztosítása érdekében a földszinten cirkulációs hálózat 
kerül kiépítésre Wilo Star Z 25/6. cirkulációs szivattyúval. A cirkulációs hálózat hidraulikai 
beszabályozását a terv szerinti helyen beépített TA-Therm DN15 cirkulációs szabályozó 

szeleppel biztosítjuk. 

Óvoda és bölcsőde db N SN e Se

Zuhanyzó 3 1.00 3.00 0.70 2.10

WC (tartályos) 24 0.25 6.00 3.60 86.40

Mosdó 25 0.50 12.50 0.50 12.50

Kiöntő 1 0.50 0.50 0.50 0.50

Mosogató 3 1.50 4.50 2.00 6.00

Mosógép 2 0.50 1.00 1.00 2.00

Mosogatógép 1 0.50 0.50 1.00 1.00

mindösszesen: 28.00 110.50
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A Legionella és egyéb baktériumok elszaporodása a folyamatosan magas (60°C) HMV 
tartályhőmérséklet és a meghatározott időközönkénti emelt hőmérsékletű termikus 

fertőtlenítéssel kizárható. 
 

A lakások melegvíz ellátását a lakások előtereiben felszerelt UPONOR Combi Port B1000 

HC hőcserélő központok átfolyós üzemben (19 l/min) biztosítják, így kizárható a lakások 
melegvíz hálózatainak  alkalom szerűen használt pangó szakaszaiban a Legionella baktériumok 
és egyéb mikroorganizmusok elszaporodása.  

A lakás hőcserélő központok alkalmazásával jelentős energia megtakarítás érhető el, mivel 
ez esetben nincs szükség HMV cirkulációs hálózat kialakítására a gépészeti tér és a lakások 
között, továbbá az egyedi hidegvíz fogyasztás mérés is a központokba épített Aquarius 

almérőkkel valósítható meg. 
További előny, hogy a melegvíz készítés és a fűtés-hűtés egymástól függetlenül egy időben 

biztosított. 
 

A meleg- és hidegvíz, valamint a cirkulációs hálózatot párhuzamos nyomvonalon vezetett 

UPONOR MLC ötrétegű térhálósított PEx csővezetékekkel és préselhető idomokkal tervezzük 
megvalósítani.  

 A vezetékeket az alábbiak szerint hő szigetelni kell: 
 

HMV és cirkulációs vezetékek:  DN16 -DN20 : 9 mm,   

DN25:  13 mm 

DN32:   20mm,  

DN40: 40mm vastag TUBOLIT DG,  

      hidegvíz  vezetékek:  
épületszerkezetben:  4 mm vastag  TUBOLIT S hőszigetelés.  
szabadon szerelve:  9 mm vastag párazáró hőszigetelés. 

 

A szabadon szerelt vezetékeket csak gumibetétes csőbilincsekkel lehet rögzíteni! 
Fal- és födémátvezetés esetén a haszoncsőnél két mérettel nagyobb védőcsövet kell használni! 
Az UPONOR MLC csővezetékek megfogásának maximális csőbilincs távolságai tekercses / 
szálas kivitel esetén: 
         16x2,0 :  1,2 / 1,6 m  

    20x2,25 : 1,3 / 1,6 m  

    25x2,25 : 1,5 / 1,8 m  

    32x3,0 :  1,6 / 1,8 m   

     40x4,4 :    -  /  2,0 m 

     50x4,5 :    -  /  2,0 

 

A meleg-, és cirkulációs gerincvezetékek hőtágulásból eredő méretváltozásait axiális egyenes 
csőkompenzátorokkal egyenlítjük ki. A kisebb méretváltozásokat a nyomvonal megfelelő 
kialakításával, iránytörésekkel tervezzük kompenzálni. 
 

A kivitelezés során az elkészült vezetékszakaszokat nyomáspróbának kell alávetni. A teljes 
vízvezeték-hálózat nyomáspróbáját a területileg illetékes szolgáltató előírása szerint (a burkolt 
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ill. szigetelt vezetékeket nyomáspróbáját burkolás ill. szigetelés előtt) kell elvégezni, (a 
próbanyomás értéke min. az üzemi nyomás 1,5 szerese de nem több mint 15 bar.) alábbiak 

szerint:  

- 10 percig próbanyomáson, ezt követően nyomás mentestés,  

- ismételten 10 percig próbanyomáson, majd nyomás mentesítés, 
- ezután 30 perces próbanyomás alatt a nyomás nem eshet 0,3 bar-nál többet és 10 percenként 

0,1 bar-nál többet, miközben a rendszernek szivárgás mentesnek kell maradnia. 
 

A nyomáspróba elvégzése után 24 órán keresztül kell a próbanyomást 0,2 bar maximális 
csökkenés mellett tartania a rendszernek, teljes tömítettség mellett. 

 

Használatba vétel előtt a teljes vízvezeték hálózatot át kell öblíteni! 
 

Tűzivíz hálózat 
 

Az épületben belső tűzivíz hálózat nem épül ki. 
 

Csatornázás: 

 

A keletkező szennyvíz közelítő napi mennyisége a vízigény alapján: 16 m3/nap 

 

                    

[ l / s ] 

 

A csúcs szennyvíz kibocsátás: (lakások) 3,78 l/s + (óvoda, bölcsőde) 4,2 l/s = 7,98 l/s 

 

A keletkező szennyvíz az épületből több ponton kilépve tisztító aknákon keresztül 
gravitációs módon csatlakozik a külső közmű hálózatra. 

A pinceszint szennyvíz elvezetése az udvaron (lásd külső közmű) elhelyezett szennyvíz 
átemelővel történik.  
 

A tervezett szennyvízhálózat vezetékei: 
- vasbeton alaplemez alatt vezetett szakaszok: 

 Geberit PEHD műanyag csővezetékek és idomok polifúziósan hegesztett kötésekkel . 
- ejtővezetékek:  
 Geberit Silent db20 zajcsillapított PP vezetékek előre gyártott idomokkal tokos-

gumigyűrűs kötésekkel  
- ágvezetékek: PVC-KA lefolyóvezetékek, előre gyártott idomokkal, tokos –gumigyűrűs- 

kötésekkel, 
- A Fancoil berendezések cseppvíz bekötései PVC vezetékekből készül ragaszható idomokkal. 

 

A vizes berendezési tárgyak bűzelzárókon keresztül csatlakoznak a szennyvízhálózatra.  

k
szv eq  33,0
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A fancoil készülékek cseppvíz vezetékei kiszáradás ellen védett golyós bűzzárral (HL-138,) 

csatlakoznak a szennyvíz hálózatra. 
A szociális helyiségekben, valamin a konyhában terv szerinti helyeken HL510 NPR 

padlóösszefolyókat terveztünk kiszáradás ellen védett golyós bűzzárral. 
 

Az ejtő vezetékek légutánpótlása (vizes bűzzárak védelme) HL 905, HL902 légbeszívó 
szelepekkel biztosított. 
A tűzszakasz határon áthaladó szennyvíz ejtő, valamint ivóvíz gerincvezetékeket PS tűzvédelmi 
mandzsettával tervezzük ellátni. 
 

Az épületben csak kommunális szennyvíz és cseppvíz keletkezik. A konyhai szennyvíz a 

mosogató berendezések alatt elhelyezett zsírleválasztó berendezéseken keresztül csatlakozik a 
kommunális szennyvíz hálózathoz. 
 

Elburkolás/eltakarás előtt a szennyvíz vezetékek tömörségi próbáját el kell végezni: 
 

Az elkészült vezetékszakaszok alsó végét lezárva, majd a vezetékszakaszt teljes hosszban 

vízzel feltöltve, szivárgás sehol sem megengedett. 
 

Esővíz 

 

A tetőkről levezetett csapadékvíz mennyisége az MSZ-04-134 szabvány előírásai szerint 

     
     

 

A keletkező csapadékvíz mennyisége =  14,75  l/s 

 

 

A tetőkről levezetett esővíz a telekhatáron belül kialakított KG-PVC alapvezetékekre 

kapcsolódik (építés kiírás és külső közmű munkarész szerint). 

 

Fűtés-hűtés 

Méretezési alapadatok Tk tél :  - 15  °C Tk nyár:  +32°C 

 

Tb tél :   Tb nyár : 

Lakások    + 22 °C  + 25 °C 

Óvoda-Bölcsőde csoportszobák + 22 °C  + 26 °C 

A:    tető vízszintes vetülete m2 780.0

qe:  csapadékvíz intenzitás l/s ha 199

Y: lefolyási tényező 0.95

qbev:  (l/s) 14.75

10000

** e
csv

qF
q
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Öltözők, mosdók   + 22 °C  + 26 °C 

Zuhanyzók     + 24 °C  + 26 °C 

Irodák:     + 22 °C  + 25 °C 

Orvosi szoba:    + 24 °C  + 26 °C 

Konyha:    + 18 °C 

Tornaszoba:    + 18 °C 

Raktár     + 16 °C 

 

A téli hő veszteséget és a nyári hő terhelést az MSZ 04.140/2 szabvány előírásait figyelembe 
véve határoztuk meg.  
 

Az épület téli hő vesztesége: Lakások épületrész: 23,5 kW   

    Óvoda, bölcsőde rész: 24,6 kW   

 

Az épület nyári maximális hő terhelése: Lakások épületrész: 21,6 kW   

     Óvoda, bölcsőde rész: 18,3 kW  

 (mozgatható árnyékoló szerkezetek figyelembe vétele nélkül).  
 

Hőtermelő berendezésként a gépészeti helyiségben elhelyezett kondenzációs gázkazánok 
szolgálnak:  
Lakások: Viessmann Vitodens 200W (45 kW) 

Óvoda :  Viessmann Vitodens 200W (35 kW)   

   

Alternatív hőtermelőként és hűtőgépként:  
Lakások:  DAIKIN SERHQ032 BAW1 kültéri, DAIKIN SEHVX-32 BAW beltéri egység 

Óvoda:  DAIKIN SERHQ020 BAW1 kültéri, DAIKIN SEHVX-20 BAW beltéri egység 

 

osztott rendszerű fűtő-hűtő levegő-víz hőszivattyú berendezéseket terveztünk, amelyek -15 

fokos külső hőmérséklet mellett is képesek biztosítani a fűtést, valamint nyáron a hűtését. 
 

A készülékek műszaki adatai:  SERHQ032 BAW1   SERHQ020 BAW1 

Névleges fűtési teljesítmény:   31,2 kW   20,8 kW 

Maximális fűtési teljesítmény:  37,2 kW   24,8 kW 

Névleges hűtési teljesítmény:   31,8 kW   21,1 kW 

Maximális hűtési teljesítmény:  37,8 kW   25,2 kW 

Zajteljesítmény szint (kültéri):    78 dBA   80 dBA 

Elektromos adatok:    400V 10,6 / 12,7 kW   400V 6,76 / 7,47 kW 

EER:      2,5    2,84 

COP:      2,93    3,07 

ESEER:     4,1    4,7 

 

A hőszivattyú kültéri egységek az épület közelében egymás mellett kaptak helyet. Megengedett 
csövezési távolság a kültéri és beltéri egységek között max. 30 m !. 

A beltéri egységeket a gépészeti térben helyeztük el. 
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A beltéri egységek Huray Q7 RG fűtési/ hűtési puffertartályokhoz csatlakoznak.  A tartályok 
és a fűtési/hűtési keringtető szivattyúk között a gerincvezetékekbe épített ESBE VRG 231+ 

ARA 656 motoros váltócsapok biztosítják az aktuális hűtési-fűtési üzemnek megfelelő „tartály 
csonkforgatásokat” (fűtési üzemben a tartály felső csonkja kapcsolódik az előre menő 
gerincvezetékhez, hűtési üzemben az alsó csonk). 
 

A lakások Wilo Startos 30/1-10 fűtési szivattyújánál az előre menő és visszatérő fűtési 
gerincvezetékekbe további 2 db VRG 231 + ARA 656 motoros váltócsap került, amelyek 
feladata a gázkazános/hőszivattyús fűtési üzem hidraulikai átváltása. 
A lakások esetében a gázkazános/hőszivattyús fűtési üzem hidraulikai átváltását a Flamco 

Flexbalance DN25 hidraulikai váltónál beépített VRG 231 +ARA 656 motoros váltócsappal 
valósítjuk meg. 
 

Működés: 
 

Lakások: 
A lakások hőellátását (fűtési és melegvíz előállítási hőigény) a fűtési idény túlnyomó részében 
a 32 KW-os hőszivattyúval tervezzük ellátni. A hőszivattyú beltéri egység a beépített keringtető 
szivattyújának közvetítésével 50°C-on tartja az 1500 literes puffertárolót. 
A hőszivattyú esetleges meghibásodása vagy tartós nagy hidegben a kompresszor 

élettartamának növelése érdekben a fűtést a gázkazán biztosítja. 
A Viessmann 200 W 45 kW-os gázkazán 750 literes puffertartály közbeiktatásával kapcsolódik 
a fűtési gerinchez, mert a lakásokban lévő Uponor Combiport hőközpontok átfolyós üzemben 
készítik a használati melegvizet. Több hőközpont egyidejű működésekor a pillanatnyi 
hőteljesítmény igényt 110 kW-ra kalkuláltuk, amelyet a kazán önmagában nem lenne képes 
ellátni.  
Nyári hűtési üzemben a lakások melegvíz előállításához szükséges hőenergiát a gázkazán 
szolgáltatja, a hűtési energiát pedig a hőszivattyú. 
 

Óvoda épületrész: 
Az indirekt használati melegvíz tároló (60°C)  fűtését egész évben a Viessmann 200W 35 kW-

os gázkazán biztosítja. 
Az épületrész fűtési energiáját és hűtését a lakásokhoz hasonlóan a 20-kW-os  hőszivattyú látja 
el. 

 

Puffertárolók méretezési hőmérsékletei: 
   Lakások   Óvoda 

Fűtési üzem:  50°C    40 °C 

Hűtési üzem:   7 °C    7 °C 

 

 

 

 

 



11 

 

Az épületben kialakított fűtő-hűtő rendszerek: 
 

Lakások: 
A lakások fűtését a helyiségekben kialakított padlófűtés rendszerekkel tervezzük megoldani, 
amelyek a lakásokban lévő Fűtő-Hűtő-HMV készítő UPONOR Combi Port B1000 HC 

hőcserélő központokhoz kapcsolt Uponor Vario Plus fűtési-hűtési osztó-gyűjtőkhöz 
csatlakoznak. 

A hűtést a nappalikban/szobákban felszerelt Galletti Estro FL parapetes Fan-Coil berendezések 
biztosítják, amelyek szintén a Vario Plus osztó-gyűjtőkre  csatlakoznak.  

 

Az épületben a gépészeti tér és a lakások között 4 vezetékes fűtő-hűtő gerinchálózatot tervezünk 
kialakítani, 1-1 db Wilo Stratos 30/1-10 keringtető szivattyúval. 
 

A fűtővíz hőmérséklete a hőcserélő központok primer oldali gerinc hálózatában 50/30 °C, a 
padlófűtési (szekunder oldalon): 35/30°C 

Hűtővíz hőmérséklet primer és szekunder oldalon egyaránt 7/12°C.  

Az alacsony hűtővíz hőmérséklettel hatékonyan valósítható meg a helyiségek párátlanítása 
nyáron. 
 

Óvoda, bölcsőde: 

A csoportszobákban Uponor rendszerelemekből épített padlófűtést és a monolit födémben 
kialakított mennyezet csövezéssel épületszerkezet hűtést tervezünk. 
 

A konyhában, irodákban, öltözőkben, tornaszobában és egyéb helyiségben padlófűtést 
alakítunk ki. 
 Az irodákban, konyhában, tornaszobában és orvosi szobában a hűtést Galletti Estro FU 
mennyezetre szerelt Fan-coil berendezésekkel tervezzük megoldani. 
A tornaszobában a Fancoilok mechanikai védelmére egyedileg gyártott acél védőrács szolgál. 
 

Az Óvoda-bölcsőde épületrész fűtési és hűtési rendszerei külön gerincvezeték párokkal és 
keringtető szivattyúkkal kapcsolódnak a gépészeti helyiségben kialakított fő osztón keresztül 
az 500 literes Huray Q7 RG500 fűtési/hűtési puffer tárolóhoz.  
 

A puffer tároló feladata egyrészről a fűtő hűtő hőszivattyú kompresszorának bekapcsolási 
gyakoriságának csökkentése, -ezzel élettartamának növelése-, másrészről hidraulikai váltóként 
szolgál a hőszivattyú beltéri egységében gyárilag elhelyezett keringtető szivattyú és az 
épületrészt ellátó szekunder oldali szivattyúk között. 
 

Az óvoda épületrészt ellátó hálózatok: 
- padlófűtési gerinchálózat (kevert kör) fűtési hőfoklépcső: 38/30°C 

  szivattyú: Wilo Startos 30/1-8, keverőszelep: ESBE VRG131 D32 + ARA 641 motor 
 

- mennyezethűtés gerinchálózat: (kevert kör) hűtési hőfoklépcső: 16/20°C 

szivattyú: Wilo Startos 30/1-10, keverőszelep: ESBE VRG131 DN32 + ARA 641 motor 



12 

 

- fancoil gerinchálózat: (direkt kör) Hűtés: 7/12°C 

szivattyú: Wilo Startos 30/1-8 

 

Az egyes hálózatok optimális hidraulikai működését a padlófűtési- és mennyezethűtési osztók, 
valamint a Fancoil berendezések elé beépített TA Compact P nyomásfüggetlen szabályozó és 
beszabályozó szelepek teszik lehetővé. A szelepek előbeállítási értékeit a függőleges 
csőterveken tüntettük fel. 
 

A fűtési-hűtési rendszerek - hőmérséklet ingadozásából adódó- térfogatváltozások 

kiegyenlítéséről a tárolók mellett elhelyezett tágulási tartályok - szélsőséges esetben 2,5 bar 

rugóterhelésű biztonsági szelepek - gondoskodnak. 

   

Tágulási tartályok: 
Lakások:  Reflex NG 50, 50 liter,  6 bar,  DN 20. Pelő=0,7 bar 

  Reflex NG 100, 100 liter,  6 bar,  DN 25. Pelő=0,7 bar 

Óvoda :  Reflex NG 35,  35 liter,  6 bar,  DN 20. Pelő=0,6 bar 

 

A csővezeték rendszerekben lévő szennyeződések eltávolítására a visszatérő gerincvezetékekbe 

Flamco Clean Smart mágneses iszapleválasztókat, valamint a keringtető szivattyúk elé 
szennyfogó szűrőket terveztünk. 
A fűtési-hűtési hálózatok légtelenítése a magas pontokon elhelyezett automata légtelenítőkkel,  
illetve a fancoil berendezéseknél és osztó-gyűjtőknél történik. 
 

A lakások fűtési-hűtési  energia fogyasztásának mérése a lakás hőközpontokba épített Zenner 

Zelsius F Qn 1.5 DN15. tip. hőmennyiség mérőkkel biztosított.  
 

Szabályozás:  
 

A fűtési-hűtési rendszerek primer oldali szabályozását a kazánokhoz és a fűtő-hűtő 
hőszivattyúkhoz csatlakoztatott gyári szabályozó egységek végzik a tartályokban, illetve a 
hidraulikai váltóban elhelyezett hőmérséklet érzékelőkkel kiegészítve. 

A téli-nyári illetve a hőszivattyú/gázkazán fűtési üzem váltás kézi átkapcsolással történik, 
amely igény szerint automatizálható.  
A gázkazánok üzemmód váltását a készülékek mellet elhelyezett EA1 bővítő modulok látják 
el. 

 

Lakások: 
 

A lakás hőközpontokban lévő keringtető szivattyú, váltó és keverőszelepek szabályozását a 
hőközpontnál felszerelt UPONOR Move X157 szabályozó végzi. A szabályozó az épületben 
aktuális fűtési vagy hűtési üzemállapotról a gépészeti térben lévő potenciálmentes relé 
kontaktusokról, -a lakás hőközpontok és a gépészeti tér között kihúzott vezetékpárokon 
keresztül- kap információt. 
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A helyiségek egyedi hőmérséklet szabályozását -szintén a hőközpontnál elhelyezett- Uponor 

Smatrix Pulse X265 központi egység és R-208 kommunikációs modul biztosítja a 
helyiségekben elhelyezett Uponor T-169 vezeték nélküli termosztátokkal és a Vario Plus fűtési-
hűtési osztón elhelyezett termoelektromos állásszabályozókkal kiegészítve.  
(6 szabályozott fűtési/hűtési körszám fölött M262 kiegészítő modul szükséges) 
A fancoil berendezések szabályozása a készülékeknél elhelyezett M161 vezeték nélküli relé 
modulokkal és az osztón lévő állásszabályozókkal -szintén az X265 központi egység által- 
történik. 
  

Óvoda: 
A HMV fűtés előnykapcsolással a kazán gyári szabályozója által biztosított. 
A padlófűtési és mennyezethűtési kevert körök szabályozása Siemens Albatros 2 szabályozóval 
történik.  
A terv szerinti helyeken felszerelt Uponor T-149 fali termosztátok vezetékekkel, BUS 
rendszerben kapcsolódnak az adott helyiséghez tartozó padlófűtési, illetve mennyezethűtési 
osztók mellett elhelyezett Uponor X245 központi egységekhez és R-208 kommunikációs 
modulokhoz. A vezérlőegységek a termosztátok igényei szerint nyitják, vagy zárják az 
osztókon elhelyezett termoelektromos (24V) állásszabályozókat, illetve a mennyezethűtési 
osztók elé beépített TA Compact P szelepeken lévő Heimeier EMO T NC 24V termoelektromos 
szelepmozgatókat.  
 

A Fancoil berendezések víz és légoldali szabályozása helyiségenként felszerelt Galletti 
Mycomfort fali termosztátokkal történik. 
 

Vezetékek, szigetelések 

 

A fűtési-hűtési vezetékek anyaga a gépészeti térben és az épületben szabadon szerelve: Geberit 
Mapress C vékonyfalú horganyzott szénacélcső préselhető idomokkal, az épületszerkezetben 
vezetett szakaszokon UPONOR MLC ötrétegű térhálósított PEx cső préselhető idomokkal 

szerelve. 

Padlófűtés és monolit mennyezet csövezés: UPONOR Comfort Plus PExa oxigéndiffúzió 
mentes műanyag cső. 
Hőszivattyúk hűtőköri vezetékei: klímatechnikai hőszigetelt vegytiszta rézcső, földben vezetett 
szakaszokon flexibilis védőcsővel ellátva.  

 

A vezetékek szabadon szerelt szakaszait csak gumibetétes csőbilincsekkel lehet rögzíteni! 
 

Cső megfogási távolságok:  18x1,2 :  1,5 m  

     22x1,5 : 2,5 m  

     28x1,5 : 2,5 m  

     35x1,5 :  3,5 m   

      42x1,5 :  3,5 m 

      54x1,5 :  3,5 m 
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Falátvezetés esetén a haszoncsőnél két mérettel nagyobb védőcsövet kell használni! 
 

A fűtési-hűtési gerincvezetékek hőtágulásból eredő méretváltozásait axiális egyenes 
csőkompenzátorokkal egyenlítjük ki. A kisebb méretváltozásokat a nyomvonal megfelelő 
kialakításával, iránytörésekkel tervezzük kompenzálni. 
A lakásokban felszerelt UPONOR hőközpontok fűtési/hűtési gerincvezetékeit az alábbiak 
szerint hő szigetelni kell: 

 

szabadon és álmennyezetben szerelt szakaszokon:  

Fűtési vezetékek : DN50,  DN40: 40mm,  DN32: 20mm vastag Tubolit DG 

Hűtési vezetékek:  19 mm vastag Kaiflex EF 

 

padlóban és falhoronyban vezetett szakaszokon:  

 Fűtési vezetékek : 9mm vastag Tubolit DG 

Hűtési vezetékek:  9 mm vastag Kaiflex EF 

 

Az óvoda padlófűtési és mennyezethűtési gerincvezetékeinek hőszigetelése szabadon szerelt 

szakaszoknál:  20 mm vastag , padlóban és falhoronyban: 9mm vastag. 
A hőszigetelés anyaga fűtési vezetékeknél: TUBOLIT DG, hűtési vezetékeknél Kaiflex EF  

 

A hőszivattyú hűtőköri vezetékei gyárilag hőszigetelt klímatechnikai rézcsőből készülnek. 

Nagyobb átmérő esetén zárt cellás párazáró hőszigeteléssel kell ellátni.  
 

A párazáró szigeteléseknek a szerelvényeknél, idomoknál, és csőbilincseknél is folytonosnak 
kell lennie! 

 

Tűzszakasz határon való átvezetéseknél PS tűzzáró mandzsettát kell alkalmazni! 
 

Az elkészült vezeték szakaszokat elburkolás előtt nyomáspróbával ellenőrizni kell. A 
próbanyomás értéke 3 bar, ideje 24 óra. Ez időtartam alatt megengedhető maximális 
nyomásesés: 0,2 bar. 
 

Szellőzés: 

 

Az óvodai és bölcsődei vizesblokkok szellőzését terv szerinti helyeken az álmennyezetben 

elhelyezett Helios RR EC 125 elszívó csőventilátorral és a hozzá kapcsolódó spirálkorcolt 
horganyzott acél-, illetve flexibilis alu kör légcsatorna hálózattal, valamint az egyes 
helyiségekben felszerelt Lindab KU 100 tip. elszívó szelepekkel biztosítjuk. Az elhasznált 
levegő a tetőtéri lakásokon keresztül elburkolva, Helios DDF160 tip. tetőátvezetéseken 

kivezetve távozik az épületből. A kivezetések előtt a légcsatornákba CAR visszacsapó 
szelepeket kell beépíteni, amelyek üzemszünetben megakadályozzák a külső levegő bejutását 
a légcsatorna gerincekbe, ami télen párakicsapódást eredményezhet. 
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A frisslevegő utánpótlás a közlekedők kültéri nyílászáróiba épített gyári légbevezetőkön, 

illetve a nyílászárók résszellőzés funkciója által biztosított. Az épületen belül a légutánpótlás a 
vizesblokkok beltéri ajtóiba épített álszellőző rácsokon, valamint küszöb nélküli ajtók 
alkalmazásával valósul meg. 

 

A lakásokban a belsőterű és egyéb vizes helyiségek szellőzését terv szerinti helyeken a tetőn 

felfelé kivezetett vagy a függőleges szellőző gerincekre csatlakozva Helios ELS VN 100, ELS 

VN60  és Helios M1 kisventilátorokkal tervezzük megoldani.  
 

A szellőztető ventilátorok a közösségi vizesblokkok esetében jelenlét érzékelővel, a lakások 
helyiségeiben a világítás kapcsolókkal indíthatók és után futással üzemelnek.  

A lakások konyhai páraelszívó ventilátorai terv szerinti módon, spirálkorcolt acél 
légcsatorna gerinceken CAR visszacsapó szelepeken és Helios DDF tetőátvezetéseken 
keresztül csatlakoznak a külső légtérhez. 

 

A többi helyiség szellőztetése a nyílászárókon keresztül gravitációs módon biztosított. 

 

A tűzszakasz határokon áthaladó szellőző gerincvezetékekbe Lindab FB1 tűzvédelmi 
csappantyút kell beépíteni. 
 

Óvoda konyha szellőzés: 
A szennyezett levegő elszívása a tűzhely fölé épített inox elszívó ernyővel, a mosogatóból, 
raktárból és átvevőből LINDAB KU 100 elszívó szelepekkel, spirálkorcolt horganyzott 
acéllemez kör légcsatornán keresztül történik az F039 raktárban a mennyezet alá felszerelt 
Helios RR250 EC csőventilátor segítségével. Az elhasznált levegő CAR 250 visszacsapó 
szelepen és az épület É-i homlokzatára szerelt WLS-11 VN külsőfali rácson át távozik a 
szabadba. 

 

A szellőző levegő utánpótlásról az F037 melegítő konyhában a mennyezet alatt elhelyezett 
Helios RR EC 250 csőventilátor gondoskodik. A friss levegő az épület ÉNY-i homlokzatára 
szerelt Lindab WLS-11-VM 400x400 külsőfali rácson belépve spirálkorcolt horganyzott acél 
légcsatornán, CAR 250 visszacsapó szelepen, LFBR 250 (F7) szűrődobozon, EHR-R 6/250 TR 

6,0 kW-os elektromos fűtőelemen, majd pedig a SR 250 légcsatornára szerelt 3 db Lindab RGS-

2-625-075 rácson keresztül jut be a konyhába. 
A ventilátorok indítása és fordulatszám szabályozása Helios PU10 fokozatmentes fali 

vezérlővel történik. 
Az EHR-R 6/250 TR fűtőelem beépített szabályozóval rendelkezik, amely a fűtőelem után a 
légcsatornába szerelt TF hőmérséklet érzékelőhöz csatlakozik. Biztonsági elemként a 
légcsatornába épített HELIOS SWT áramlás érzékelőt tervezünk, amely a ventilátor 
meghibásodása esetén relé segítségével megszakítja a fűtőelem elektromos tápellátását. 
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Gázellátás: 

 

Az épület gázellátása új csatlakozó vezeték kiépítésével (külön külső- és belső gáz 
tervezéssel és engedélyezéssel) biztosítható. 
Telekhatáron belül épített kerítésfalon védőszekrénybe kerül elhelyezésre az EKB-10/G53 tip. 

közös nyomás szabályozó és 1-1 db G4 gázmérő a lakások és az óvoda részére.  

 

A szabályozó adatai: 
Pbe= 3-4 bar 

Pki= 26,5 mbar 

A tervezett gázmérők: MGMT G-4. tip. 

Csatlakozó méret: NA25,  Gázterhelés: 0,04-6 m3/h 

 

A gázmérők után a kisnyomású műanyag gerinc vezetékek közös földárokba fektetve jutnak el 

az épületig, majd SCHUCK pincefali átvezetőkkel az épületbe belépve szabadon szerelve  a 

kazánokig.  

 

Betervezett gázfogyasztók: 
 

 Pinceszinti  gépészeti helyiségben:   
1 db Viessmann Vitodens 200W (12-45 kW) kondenzációs gázkazán, égéstermék 

elvezetés C33,  elektromos védettség IPX 4D gázigény: 4,47 m3/h 

 

1 db Viessmann Vitodens 200W (1,9-32 kW) kondenzációs gázkazán, égéstermék 
elvezetés C33,  elektromos védettség IPX 4D gázigény: 3,0 m3/h 

 

Gázigény összesen:    7,5 m3/h 

 

A földbe fektetett gázvezeték   MSZ EN 1555 szabványnak megfelelő  32x3,0 PE 80/G,SDR 

11 minőségű.  A tervezett műanyag gázvezeték közmű keresztezéseknél védőcsőbe kerül. 
 

A földbe fektetett műanyag vezetéket az EKO-SZ-221-v01 MBSZ utasításai szerint kell 
megépíteni, nyílt árkos geodéziai bemérését el kell végezni. 
 

A szabadon szerelt vezeték anyaga MSZ EN 1057  szabványnak megfelelő Cu-DHP minőségű 
Viega rézcső  és idomok préskötéssel szerelve. 

 

A tervezett kazánok égéstermék kivezetése és friss levegő ellátása a tetőn kivezetett gyári 
elemekből összeépített 80/125 koncentrikus csővezetékeken történik. 
 

A gázvezeték oldható kötéseinél használható tömítőanyag Loctite Lt55 tömítő zsinór. 
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A gázvezetékek rögzítése az oldalfalhoz gumibetétes csőbilinccsel történik. 
  

Cső megfogási távolságok: 22x1,0 gázvezeték: 2,0m 

          28x1,0 gázvezeték: 2,25m 

 

 

A kisnyomású gázvezeték szakaszok nyomáspróbáját az MSZ EN 12-007/1-3 szabvány 
előírásának megfelelően az alábbiak szerint kell elvégezni: 
 

 Szilárdsági nyomáspróba:  100 kPa  

                                            ideje:  15 perc    

 Tömörségi nyomáspróba: 1500 daPa  

                                            ideje:   10 perc 

 

 A földbe fektetett PE vezetéket 3 bar nyomáson kell vizsgálni 15 percen keresztül. 
 

A mérési időszak előtt legalább 1 óráig próbanyomáson kell tartani a gázvezetéket az esetleges 
alakváltozás miatt. 
A sikeres nyomáspróba után lehet a gázvezetéket gáz alá helyezni.  
 

A rézvezeték külön korrózió elleni védelmet nem igényel. 
 

Kivitelezéskor a vonatkozó szabványok és szabályzatok előírásait szigorúan be kell tartani. 
 

 

Munka- és tűzvédelem 

A létesítéssel kapcsolatos munkavédelem legfontosabb rendeletei, előírásai és szabványai:  
- 63/1989. (VII.30.) MT rendelet, 

- 4/1980. (IX.25.) sz. BM rendelet, 

- 2/1986. (II. 27.) sz. ÉVM rendelet, 
- MSZ 1085. Általános Biztonsági Követelmények. 
A kivitelezés során a munka- és tűzvédelmi szabályok közül különös figyelmet kell fordítani: 
- az illetéktelen személyek munkahelyen tartózkodásának megelőzésére, 
- az esetlegesen veszélyessé válható szerszámok, anyagok kezelésére, elzárására, 
- hegesztés és forrasztás biztonságára, 
- az ideiglenes áramellátás biztonságára, 
- a magasban végzett munka biztosítására, fejvédő sisak használatának szabályaira; 
- a hulladékok megfelelő elhelyezésre, 
- a munkavégzés személyi feltételeinek ellenőrzésére, 
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Tűzveszélyes munka esetén 1-1 db 5 kg-os porral oltót vagy más egyenértékű B+E tűz oltására 
alkalmas készüléket kell elhelyezni! 
 Elektromos javítást, szerelést csak képzett villanyszerelő végezhet! 
 

 

Környezetvédelem 

 

Légszennyezés 

A tervezett épületben határértékekkel részletesen szabályozott szennyezőanyagokat kibocsátó, 
szabványokban rögzített teljesítményhatár feletti berendezések nem kerülnek beépítésre.  
 

Zajvédelem 

Az épületen belül zajkibocsájtás szempontjából mértékadó berendezések kerülnek telepítésre, 
a hangnyomás szintek az érvényes szabványokban leírt határértékek alatt vannak: 
az épületen belül megengedett zajszinteket az MSZ 18151-1/82 és 2/83, 
a homlokzati szerkezetek léghangszigetelési előírásait pedig az MSZ 04.601-5/89 

számú szabványok rögzítik. 
A hőszivattyú kültéri egységek kalkulált zajszintje az épületnél 45 dB.   

 

Vízszennyezés 

A melegítő konyhában keletkező zsíros szennyvíz kezelése zsírleválasztókon keresztül 
biztosított. 
A tervezett ingatlanon ezen kívül csak kommunális szennyvíz és kondenzvíz keletkezik, 

amelyek gyűjtése, elvezetése a közcsatorna hálózatba biztosított. 
 

 

2020.07. 28. 

       
  Bócz Ferenc 

  épületgépész  tervező 

           G-T 19-0872 
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Alulírott Markovics Balázs kijelentem, hogy az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet; a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 

1996. évi XXXI. törvény; valamint az 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat (OTSZ), és az abban megjelölt létesítési, biztonsági, és érintésvédelmi szabványok 

vonatkozó előírásai alapján a tervezett létesítmény tervdokumentációjában a műszaki 
terveket és a műszaki leírásokat az általános érvényű előírások, ezen belül a munkavédelmi és 
tűzvédelmi követelményeket megállapító rendeletek, szabályzatok (OÉSZ, óvórendszabályok, 
országos MSZ szabványok, ágazati, szakmai szabványok) szerint készítettem el. A tervezett 
műszaki megoldások - az egyeztetés során támasztott követelményeket is figyelembe véve - 
megfelelnek az általános érvényű, továbbá az eseti szakhatósági előírásoknak. 
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A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletnek megfelelően a bontási, építési 
hulladék kezeléséről a bontási és kivitelezési munkák során gondoskodni kell. 

A létesítmény tervezésénél a megrendelői igények kiszolgálásán túl alapvető szempont 
az anyag- és energiatakarékosság, megújuló erőforrások hasznosításával. Az egészségre 
veszélyes és környezetkárosító hatások minimalizálása a hulladékképződés megelőzésével, 
valamint a visszamaradt anyagok mentesítésével tervezett. 

A kivitelezési munkák során esetlegesen képződő veszélyes hulladékok (pl. kábelek, 
fényforrások, stb.) megfelelő kezelését (ártalmatlanítás, elszállítás) a fenti rendelet előírásai 
szerint kell elvégezni. 

A létesítménybe beépítésre tervezett anyagok halogénmentes anyagok 

(kábelek/vezetékek és védőcsövek), így tűz esetén kisebb a füstképződés, csekély mértékű 
toxikus anyag keletkezik, korrodáló és maró gázok egyáltalán nem szabadulnak fel. 

Az betervezett anyagok részben újrafelhasználhatók, a keletkezett hulladékok veszély 

nélkül megsemmisíthetők, szeméttelepeken problémamentesen lerakhatók.  
A kivitelezés és bontás során keletkező főbb hulladékok EWC kód besorolása:  
 

Csomagoló anyagok:  
kódszám megnevezés veszélyes? 

150101 Papír és karton csomagolási hulladékok Nem 

150102 Műanyag csomagolási hulladékok Nem 

150105 Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok Nem 

150106 Egyéb, kevert csomagolási hulladékok Nem 

150109 Textil csomagolási hulladékok Nem 

 

Építési és bontási hulladékok:  
kódszám megnevezés veszélyes? 

170203 Műanyag Nem 

170401 Vörösréz, bronz, sárgaréz Nem 

170402 Alumínium Nem 

170405 Vas és acél Nem 

170407 Fémkeverékek Nem 

 

A szerelés során keletkező elektromos hulladékok (kábel erek, védőcső végek, 
„blankolás”nál keletkező vezetékvégek) szelektíven gyűjtendők és szállítandók el újra 
felhasználásra. Az elektromos hulladékok nem keverendők össze az építési hulladékkal!  

A létesítmény kivitelezése során az alábbi főbb környezetvédelmi törvényeket és 
rendeleteket kell figyelembe venni: 

-  66/2005. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó 
minimális egészségi és biztonsági követelményekről  

-  442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről  

- 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról és az azt módosító 2012. évi XXVIII. 
törvény 

- 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről  
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- 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről és az azt módosító 92/2007. (XI.28.) 
KvVM rendelet  

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről 

- 213/2001. (XI. 14. ) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről;  

-  219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről  
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól  
- 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről és az azt módosító 22/2004. 

(XII. 11.) KvVM rendelet 

 

A keletkező hulladékok hasznosításának, ill. megsemmisítésének eljárásáról a 
kivitelező által készítendő organizációs tervnek kell intézkednie. 
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Az épület villamos rendszere az MSZ HD 60364-6:2007 szabvány, és az OTSZ előírásainak 
betartásával kerül kialakításra.  

A villamos energiaellátás az utcai szolgáltatói hálózatról lecsatlakozva, légkábelen 
keresztül történik. Központi leválasztás az elosztószekrényben elhelyezett tűzvédelmi 
főkapcsoló kikapcsolásával történik.  

Az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet (az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról) előírása 
szerint kell a villámvédelemmel foglalkozni. Részletezve a villámvédelem fejezetben.  
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A tervek a Magyarországon érvényben lévő vonatkozó szabványok, rendeletek és 
előírások figyelembe vételével készültek, melyek közül a fontosabbak az alábbiak:  
-  54/2014 (XII.5.) BM rendelet (OTSZ)  

-  MSZ HD 60364 Kisfeszültségű villamos berendezések  
A fenti szabványokban foglalt előírások a tervdokumentációban betartandók.  

Építés közbeni előírások: Villamos kivitelezést csak munkavégzésre alkalmas, 
szakképzett, a feladat végrehajtásához szükséges létszámú dolgozó végezhet. Munkát csak a 

felelős vezető utasításai szerint és alapján lehet végezni. A munkaterületen dolgozók 
létszámának, a munka és veszély jellegének megfelelő mentőfelszerelésről és szükséges 
létszámú, kioktatott elsősegélynyújtóról gondoskodni kell.  

Munkavégzés csak ép, biztonságos, az előírások szerint felülvizsgált szerszámokkal, 
gépekkel, ill. védőeszközökkel történhet. Az alkalmazott szerszámok, szerelvények és 
berendezések szigetelési szilárdságáról és szigetelésének sértetlenségéről a munkavégzés 
előtt meg kell győződni. A munkaterületen a közlekedési és szállítási útvonalak rendben 
tartásáról, a közlekedés, a szállítás, a munkavégzés biztonságáról gondoskodni kell. Mind a 
munkavégzés, mind az anyagmozgatás úgy történjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen, a 
környezetben kár ne keletkezzék. Veszélyeztetett környezetben csak az arra kellőképpen 
kiképzett ill. kioktatott, és a munkavégzéshez feltétlenül szükséges személyek tartózkodhatnak. 
Veszélyeztetett területre az illetéktelenek bejutását meg kell akadályozni. Ha munkaterületen 
egy időben több kivitelező vállalat dolgozói végeznek munkát, a tevékenységüket 
munkavédelmi szempontból is össze kell hangolni.  

Feszültség alatti berendezésen, hálózaton munkát végezni tilos! A 
feszültségmentesítésről minden munkavégzés megkezdése előtt meg kell győződni. Azon 
kivételes esetekben, de legfeljebb a földhöz képest 250 V feszültségig, amikor a feszültség 
alatti munkavégzés elkerülhetetlen (pl. biztosítócsere), csak kellőképpen kioktatott, 
munkavégzésre alkalmas, szakképzett (FAM vizsgával rendelkező) dolgozó dolgozhat, 
maradéktalanul betartva az MSZ 1585:2012 előírásait.  

A felvonulási villamos energia ellátást biztosító rendszer áramvédő kapcsolásának 
működésképességéről a munkaidő elején meg kell győződni. A kivitelezés – arra való külön 
utalás nélkül is - feleljen meg a vonatkozó szakmai és biztonságtechnikai előírásoknak, az MSZ 
és ágazati szabványoknak, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény, ill. a 
végrehajtásáról rendelkező 5/1993. (XII.26.) MüM rendeletnek. A kivitelezés a szükséges 
engedélyek birtokában, az azokban előírt szakközegek jelenlétében, ill. művezetésével 
végezhető.  

A munkavégzéshez szükséges feszültségmentesítéseket a kivitelező az üzemeltetővel 
előzetesen egyeztetni tartozik. A munkát úgy kell megszervezni, hogy a fogyasztók 
ellátásában minimális kiesés legyen. Az elkészült berendezés feszültség alá helyezését az 
adott területen szokásos módon, félreérthetetlenül ki kell hirdetni.  

A tervtől eltérni csak indokolt esetben, a tervező, a műszaki ellenőr és az üzemeltető 
együttes írásbeli engedélyével szabad. A tervező írásbeli jóváhagyása nélkül a tervtől való 
eltérés mentesít a tervezői felelősség alól. A tervdokumentáció áttanulmányozása és a 
helyszín megtekintése után, még az anyagbeszerzés megkezdése és az alvállalkozói munkák 
kiadása előtt az esetleges vitás kérdéseket a kivitelező a tervezővel tartozik egyeztetni. A 
tervezett berendezések biztonságos üzemeltetésére szolgáló műszaki megoldások:  
A berendezés átadása előtt a szigetelési ellenállások mérését, az érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgálatot a kivitelezőnek el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos 
jegyzőkönyveket az üzemeltetőnek át kell adnia, és azokat az előírt időközönként az 
üzemeltetőnek is el kell végeztetnie. A felülvizsgálatot csak az arra feljogosított személyek 
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végezhetik. Az üzemeltetés és az üzembe helyezés az üzemeltető üzemi szabályzata szerint 
történjen. 

Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű villamos berendezéseket csak az MSZ 2364, MSZ 
HD 60364 és az MSZ 1600 szabványsorozatok vonatkozó és hatályos előírásainak 
maradéktalan megtartásával, valamint a berendezések biztonságát szabályozó egyéb 
szabványok és rendeletek figyelembevételével szabad létesíteni.  

A létesítés során a berendezést el kell látni megfelelő érintésvédelemmel is. Az 

érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot el kell végezni a villamos berendezések 
létesítésekor, bővítés, átalakítás és javítás után, valamint időszakosan rendszeresen. 
 

A magasban végzett munka megkezdése előtti teendők  
A tetőn végrehajtandó munka megkezdése előtt minden esetben el kell végezni a 

vonatkozó kockázatfelmérést. Fontos, hogy a munka el-végzéséhez szükséges valamennyi 
eszköz és felszerelés rendelkezésre álljon, hogy minden vonatkozó óvintézkedést és 
munkarendszert kidolgozzanak és az adott helyzetre alkalmazzanak, illetve hogy a munkát 
kizárólag megfelelően képzett és egyértelmű utasításokkal ellátott munkavállalók végezzék.  

A tetőn végzendő munkát – az akár csak néhány percig tartó rövid műveleteket is 
beleértve – minden esetben gondosan meg kell tervezni, mert csak így biztosítható a 
munkavállalókat fenyegető veszélyek minimálisra csökkentése.  
 

Zuhanásvédelmi intézkedések  
A tetőn végzett munka, illetve a le- és feljutás során fennálló zuhanásveszély esetén 

feltétlenül szükség van a veszély típusának megfelelő óvintézkedésekre. Elsődleges feladat a 
kockázatfelmérés megállapításai alapján a zuhanásveszély csökkentése érdekében 
kidolgozott kollektív intézkedések megtétele, s csak ezt követően kerülhet sor az egyéni 
védőintézkedések bevezetésére.  

Fontos, hogy a lezuhanás megelőzése céljából használt (pl. peremeken elhelyezett) 
védőberendezések elég erősek legyenek ahhoz, hogy ténylegesen megelőzzék, illetve 
megakadályozzák a munkavállalók lezuhanását és ebből eredő sérülését.  

A zuhanásvédelmi intézkedéseknek a magasban végzett munka megkezdése előtt és 
munkavégzés közben is folyamatosan érvényben kell lenniük. A tetőn végzett munka során az 
időjárási körülményeket is mindig figyelembe kell venni. A jeges, csapadékos vagy szeles 
időjárás ugyanis jelentősen növelheti a munkavállalók vagy az általuk használt tárgyak 
lezuhanásának veszélyét.  
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Lezuhanó tárgyak  
A magasból lezuhanó tárgyak végzetes kimenetelű balesetet okoz-hatnak. A tetőről 

éppen ezért semmit sem szabad ledobni!  
A munkát az alábbiak szerint kell végezni:  
• zárt törmelékcsúszdát kell használni, vagy leereszteni az anyagokat a földre;  
• mindig ügyelni kell arra, hogy ne halmozódjanak fel az olyan anyagok/eszközök, amelyek 

esetleg leeshetnek;  

• gondoskodni kell a tető alatt, illetve környékén lévő veszélyes területek lezárásáról;  
• megfelelő védőeszközök – pl. a lehulló törmeléket felfogó háló, fedett átjáró stb. – 

elhelyezésével gondoskodni kell arról, hogy a leeső tárgyak ne okozhassanak sérülést;  
• lehetőség szerint el kell kerülni nehéz és nagyméretű tárgyak fel-vitelét a tetőre;  
• ügyelni kell a tetőn használt anyagok és felszerelések megfelelő tárolására (különösen szeles 

időben).  
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ELEKTROMOS MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

3 CSOPORTOS ÓVODA, BÖLCSŐDE, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE 

Tihany Aranyház u. hrsz.523/31 

kiviteli tervdokumentáció, villamos szakági fejezete 
  

 

 

 

 

1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS  
 

A telken új építésű, háromszintes (pinceszint, földszint és tetőtér) kialakítású épület kerül 
felépítésre. 

Az ingatlan villamos energia ellátással nem rendelkezik. 

 

2. VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS, ELOSZTÓSZEKRÉNY, FOGYASZTÁSMÉRÉS  
Külső csatlakozóvezeték az utcában jelenleg légkábeles hálózat, melyről az ingatlan 

földkábelen keresztül csatlakozik. Ingatlan tervezett betáplálása: egyoldali, feszültségszintje: 

230V/400V, 50Hz. Érintésvédelem: NULLÁZÁS TN-S.  

Az épület várható teljesítmény igénye „A” tarifán: 

- 12x 1x32A  

- 1x 3x80A 

Az épület várható teljesítmény igénye „H” tarifán: 
- 1x 3x20A 

 

A csoportos fogyasztásmérőt a telek keleti oldalán, a telekhatártól 1m távolságra 
tervezett elhelyezni. Az épület elosztóját a pincei gépészeti helyiségben, falon kívüli kivitelben, 

míg a lakások elosztóit a bejárati ajtó fölött falba süllyesztetten tervezett elhelyezni. Az elosztó 
minimum 20%-os tartalék helyet kell tartalmazzon. A lakások leágazásai 

A beépítésre kerülő villamos rendszer összteljesítménye meghaladja az 50 kVA 

teljesítményt, ezért az illetékes szakhatóság bevonása szükséges. 
 

 

3. VILLAMOS BERENDEZÉSEK  
A épület feszültségmentesítése a mérőszekrénynél elhelyezett tűzvédelmi 

főkapcsolójával történhet központilag.  

A lakások elosztói a fogyasztásmérőből közvetlenül kerülnek megtáplálásra. Az 
intézmény főelosztó berendezése, valamint a „H” tarifán számolt berendezés elosztója a 
pinceszinti gépész helységben kerül elhelyezésre. Az intézmény FEB főelosztó berendezése 
után további 3 elosztó berendezés következik, ezek tartalmazzák az óvoda és bölcsőde 
áramköreit biztosító kismegszakítókat. 

Az elosztó berendezések kapcsolatát a Fővezetéki ábra mutatja be. 
Elosztó berendezések, energia-elosztó hálózat  

Az elosztóból induló tápvezetékek oldalfalakban és szükség esetén padozatba 

süllyesztett rendezetten elhelyezett védőcsőbe húzottan haladnak. Az elosztó berendezés 
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falba süllyesztett műanyag házas, maszkolt típusú, a beépített elemeket Iz3f=6 kA zárlati 
szilárdságúra terveztük.  

Az elosztó szekrényt tartós, veszélyt jelző, megfelelő magatartásra intő, a szerelvényeket 
tartós, hovatartozást jelentő feliratozással kell ellátni.  

A főelosztótól falba süllyesztetten kerül megtáplálásra a közlekedőben elhelyezésre 
tervezett elosztó szekrény. Itt kerül elhelyezésre az épületrész áramköreit biztosító és leválasztó 
készülékek.  

 

 

 

Világítás  
A lámpatestek a terek, helyiségek kialakításához igazodóan kerülnek kiválasztásra, és a 

helyiségek jellegének megfelelő védettségűek, általában mennyezetre szerelt, illetve 

oldalfalon elhelyezett kivitelben. A kapcsolás a bejárati ajtók és bútorok mellett elhelyezett 

kapcsolókkal történhet egy, vagy több ütemben.  

 

Erőátvitel  
A funkciókhoz és a bútorozáshoz igazodva tervezzük az erősáramú csatlakozásokat, 

dugaszoló aljzatokat. Szobáknál a szerelés megkezdése előtt Építtetővel egyeztetni kell a 

bútorozás kialakítását. A szerelvények oldalfalba süllyesztettek és a helyiségek jellegének 
megfelelő védettségűek és megjelenésűek. A dugaszoló aljzatok áramkörei részére 
csoportosan elhelyezett áramvédő kapcsolókat helyezünk el.  

A helyiségek bejáratánál a takarítás részére 230V/16A-es, II.s.+F dugaszolóaljzat kerül.  
 

Gépészet  
Az épület fűtése hőszivattyúval és kondenzációs gázkazánnal tervezett. A fűtési körök 

kialakításáról és a fűtés vezérléséről a gépészeti tervfejezet rendelkezik.  

Az épület szellőzése jellemzően ablakokkal történik, az intézmény konyhája saját 
szellőzettőrendszerrel rendelkezik. 
 

 

 

 

4. SZERELÉSI MÓD  
A helyiségek jellegének megfelelő védettségű szerelést, szerelvényezést és elosztó 

berendezést tervezünk. Normál környezetben a védettség min. IP20, míg a „nedves” és 
„időszakosan nedves” helyiségekben és szabadtéren min. IP 44. Az épület túlnyomó része 
normál környezet, míg „nedves” kategóriába tartozik a fürdő és a külső tér.  

A tervezési területen az alkalmazott épületszerkezethez és a helyiség jellegéhez 
igazodóan választjuk ki a szerelési módokat. A védőcsövek keresztmetszetét kivitelezés során 
úgy kell megválasztani, hogy további áramköri vezetékek vagy gyengeáramú 
rendszervezetékek esetlegesen később is elhelyezhetőek legyenek. A tervezett vezetékek 
műanyag szigetelésűek rézvezetővel.  

Az épületbe történő be- és kicsatlakozási pontokon a nyomvonalak a falakon 
kerüljenek átvezetése, majd lefordítva a lábazati szigetelés mögött álljanak le a földbe, hogy 

a vízszigetelés ne sérüljön. 
Alapvető szerelvénymagasságok dugaszoló aljzatok esetében 0,3m, kapcsoló 

szerelvények esetében 1,4m. Az eltérő magasságokat a kivitelezés megkezdése előtt 
Építtetővel egyeztetni kell. 

Alkalmazott vezetékek réz erűek. A nyomvonalvezetés alapvetően oldalfalakba 
süllyesztetten, illetve padozatba süllyesztett, csőbe húzott MCu/MBCu vezetékezéssel 
tervezett. 
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Padlófűtés kiépítése esetén, az esetlegesen aljzatban történő nyomvonalvezetést, a 
gépészeti társvállalkozóval a munkálatok megkezdése előtt egyeztetni szükséges.  

A vezetékkötéseket az MSZ 2364 és MSZ HD 60364 szabványsorozatok vonatkozó és 
hatályos előírásai szerint kell elkészíteni. A kábeleket tartós felirattal kell ellátni. Ahol több 
védőcső megy azonos nyomvonalon, ott további tartalék védőcsöveket kell elhelyezni.  

Csak Magyarországon bevizsgált, szabványos, műbizonylattal ellátott villamos anyagok, 
készülékek, berendezések használhatók fel.  

 

 

 

 

 

5. VILLÁM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM, ÉRINTÉSVÉDELEM:  
A létesítmény hiba(érintés)védelmi hálózata az MSZ HD 60364-4-41, MSZ HD 60364-5.-59 

szabvány előírásai szerint létesül. Fogyasztói oldalon: TN-S rendszer (nullázás, öt vezetékes 
rendszer PE és N vezetővel), egyes áramköröknél áramvédő kapcsolóval kiegészítve.  

Az elosztó-berendezésben az üzemszerűen áramot vezető nullavezetőt (N ill. PEN) és a 
védővezetőt (PE) csak egy helyen, a különválasztás helyén s amennyiben létesül, az 
áramvédő kapcsoló előtti szakaszon, szabad egymással összekötni.  

Az elosztónál földelő csomópont kerül kialakításra. Ehhez közvetlenül, vagy védő EPH 
gerincvezető segítségével csatlakoztatni kell: 

a helyiségek és az épületszerkezetek nagy kiterjedésű fémtárgyait (kábeltálcák, stb.)  
a fém vízvezetéket  
a használati melegvíz ellátás csővezetékét  
a szennyvíz vezetékhálózat esetleg fémes szakaszait  
a esetlegesen létesülő fém csatornákat, tartószerkezeteket 
a nagy kiterjedésű fém tárgyakat 

A védő egyenpotenciálra hozó vezető mérete: 16mm2 Cu, a fémszerkezetek 
bekötésére falon kívül 4 mm2, süllyesztett szerelésnél 2,5 mm2 típ. rézvezetéket kell alkalmazni 
(ettől eltérő keresztmetszetet az MSZ HD 60364-5-54:2007 szabványban levő képlettel 
számolandó), megfelelő bilincsekkel a fémes csatlakozás biztosításához.  
 

A tervezett épület esetén az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet (az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat kiadásáról), valamint a tervdokumentáció részét képező kockázatelemzés szerint 
LPS III villámvédelmi rendszer kiépítése kötelező. 

 

Az épület erőátviteli hálózatának védelmére a főelosztó berendezésében T1/T2 típusú 
túlfeszültség-védelmi berendezést kell elhelyezni. A gyengeáramú becsatlakozó 
vezetékeket, a becsatlakozás pontján szintén el kell látni túlfeszültség-védelmi eszközzel. 
 

 

 

6. GYENGEÁRAMÚ HÁLÓZATOK  
BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZER – a kiviteli terven jelölt mozgásérzékelőkkel tervezett a 

rendszer 

STRUKTÚRÁLT HÁLÓZAT – a terven jelölt végpontok kialakítása tervezett vezetékes és vezeték 

nélküli internetelérés biztosítására 

ANTENNA HÁLÓZAT– a terven jelölt végpontok kialakítása tervezett 

TŰZJELZŐ- Tűzvédelmi tervdokumentáció szerint. 
AKADÁLYMENTES RENDSZER – A terven jelölölt kialakítással készül. 
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7. EGYÉB 

A tervezett villamos berendezés kivitelezésekor csak minőségtanúsítással rendelkező 
anyagok, szerelvények, készülékek alkalmazhatók. A létesítmény villamos hálózata kiviteli 
tervek alapján készülhet. Kivitelezéskor a vonatkozó szabványok előírásait be kell tartani.  

 

- MSZ 447:2009  Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra 

- MSZ EN 2364   szabványsorozat Épületek villamos berendezéseinek létesítése 

- MSZ HD 60364   szabványsorozat Kisfeszültségű villamos berendezések 

- MSZ EN 12464:2012  Munkahelyi világítás 
- MSZ EN 62305      Villámvédelem 

- MSZ-13207:2000       Erősáramú- és jelzőkábelek kiválasztása és terhelhetősége 

- MSZ-1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése 

- MSZ EN 1838:2014 Tartalék világítás 
szabványok  
 

-      54/2014 (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) 

-      253/1997 (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) 
rendeletek 

 

-      1993. évi XCIII. sz. törvény a munkavédelemről 
-      1995. évi LIII. sz. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
törvények 
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