
 

 

 

SZERKEZETI MŰLEÍRÁS 

Alapoza ́s: 

Beton sávalapozás alkalmazása a létesítendő teherhordó falak alatt. Az alapozás 
kialakítását és erőtani méretezését a statikai számítások című tervfejezet tartalmazza. Az 
alapozás alsó síkját a statikai számítások című tervfejezet és a fagyhatár miatti minimális 
alapozási mélység határozza meg. 

Fu ̈ggo ̋leges teherhordo ́ szerkezetek: 

Az új épületrészek teherhordó falazatai a földszinten és a tetőtéri szinten 30 cm vtg. 
Porotherm 30 K profi (síkracsiszolt-ragasztott) falazóblokkból készülnek a statikai 
számítások című fejezetben jelölt monolit vb pillérekkel megerősítve. A belső teherhordó 
lakáselválasztó falrendszer, amely teherhordó falazat is egyben, 30 cm vtg. Porotherm 30 
AKU Z jelű falazóblokkból készül.  

Vízszintes teherhordo ́ szerkezetek:  

Az u ́j e ́pu ̈letre ́szek fo ̈ldszint fo ̈lo ̈tti fo ̈de ́mei 20 cm vtg. helyszínen 
zsaluzott vasszerelt e ́s betonozott me ́retezett vasbeton lemez 
fo ̈de ́mszerkezetekke ́nt valo ́sulnak meg. A vasbeton le ́pcso ̋szerkezetek 
16 cm vtg monolit vasbeton szerkezetek , C25 betonmino ̋se ́ggel. 
(Me ́reteze ́su ̈ket la ́sd a statikai sza ́míta ́sok címu ̋ fejezetben). A 
nyíla ́sza ́ro ́k felett monolit vb. a ́thidalo ́k, vagy Porotherm elemmagas 
a ́thidalo ́k keru ̈lnek bee ́píte ́sre.  

Teto ̋szerkezet:  

Egyszeru ̋ szimmetrikus nyereg teto ̋szerkezeti alakzatok egyu ̈ttese, 
te ́glalap alaku ́ alaprajzokra szerkesztve . A nyeregteto ̋s 40 fok 
hajla ́sszo ̈gu ̋ teto ̋szakaszok egyszeru ̋ fogo ́pa ́ros, vagy a bee ́pítetlen 
teto ̋te ́ri szakaszokon fa szeglemezes ra ́csostarto ́s fede ́lszerkezetek. Az 
„A” jelu ̋ a ́triumos lako ́e ́pu ̈letek magasteto ̋s sora ́t fo ̈ldszintes 7 fokos 
alacsony hajla ́su ́ fe ́lnyereg - nappali teret tartalmazo ́- nyitott fede ́lsze ́kes 
szakaszok ko ̈tik o ̈ssze. ( me ́reteze ́se ́t la ́sd a statikai sza ́míta ́sok címu ̋ 
fejezetben )  

jellemzo ̋ me ́retek: 

szelemenek :   15/15 cm 



 

 

szaruzat :    10/15 cm 

fogo ́pa ́r :   2*5/15 cm és 2*5/20 

tare ́jszelemen :   10/15 cm 

szeglemezes tarto ́k :  5/15 cm  

A teto ̋szerkezetre a lako ́e ́pu ̈letekne ́l kera ́mia anyagu ́, te ́glavo ̈ro ̈s színu ̋ 
egyenesva ́ga ́su ́ Tondach Nativa míg az utcafronti u ́j u ̈zletre te ́glavo ̈ro ̈s 
színu ̋ I ́vesva ́ga ́su ́ Tondach Ke ́kes teto ̋csere ́p illetve a 7 fokos 
hajla ́sszo ̈gu ̋ , e ́s a kiege ́szíto ̋ kisebb felu ̈leteken elo ̋teto ̋ko ̈n e ́s 
oromfalakon alumínium anyagu ́ vila ́gosszu ̈rke 07 színu ̋ Prefa P10 ketto ̋s 
a ́llo ́korcolt fe ́mlemez fede ́s keru ̈l.  

Va ́laszfalak: 

A va ́laszfalak 10 cm vtg Porotherm va ́laszfal falazo ́elemekkel ke ́szu ̈lnek.  

Nyíla ́sza ́ro ́k: 

A nyíla ́sza ́ro ́k típus me ́retu ̋ek ill. egyedi kialakíta ́su ́ak, mu ̋anyag 
szerkezettel ha ́rom re ́tegu ̋ ho ̋szigetelo ̋ u ̈vegeze ́ssel ke ́szu ̈lnek. Minden 
homlokzati nyíla ́sza ́ro ́ ku ̈lso ̋ oldalon Ko ̈mmerling fenyo ̋barna színu ̋ 
„Oregon 4 39” jelu ̋ mu ̋anyag fo ́lia ́za ́st kap. A gara ́zskapuk alumínium 
szerkezettel ke ́szu ̈lnek Ho ̈rmann decograin „Winchester Oak” natur to ̈lgy 
színu ̋ fo ́lia bevonattal ke ́szu ̈lnek.  

Burkolatok:  

Falburkolat: feste ́s, tape ́ta ́za ́s, vizes helyise ́gekben a mennyezetig 
csempe ́ze ́s ke ́szu ̈l. 
Padlo ́burkolat: A lako ́e ́pu ̈let ko ̈zo ̈s ko ̈zlekedo ̋ helyise ́geibe ku ̈lo ̈nbo ̈zo ̋ 
mino ̋se ́gu ̋ e ́s kopa ́sa ́llo ́sa ́gu ́ kera ́mia lapburkolatok keru ̈lnek a 
felhaszna ́la ́s saja ́tos ige ́nyei szerint. Az o ̈na ́llo ́ laka ́sok szoba e ́s nappali 
helyise ́geibe lamina ́lt parketta, a vizes technolo ́gia ́ju ́ helyise ́gekbe e ́s 
ko ̈zlekedo ̋kbe ku ̈lo ̈nbo ̈zo ̋ mino ̋se ́gu ̋ e ́s kopa ́sa ́llo ́sa ́gu ́ kera ́mia 
lapburkolatok keru ̈lnek. A gara ́zs helyise ́gek kera ́mia padlo ́burkolatot 
kapnak. Az udvari ko ̈zlekedo ̋ e ́s parkolo ́ felu ̈letek kiselemes ko ̈ze ́pszu ̈rke 
színu ̋ beton te ́rburkolattal, a fo ̈ldszinti talajon fekvo ̋ teraszok fa- kompozit 
padlo ́burkolattal kialakítottak.  



 

 

Szigetele ́sek: 

Ho ̋szigetele ́s: A fo ̈ldszint talajon fekvo ̋ padlo ́szerkezeteibe 12,0 cm vtg 
Austrotherm ATN-150 ho ̋szigetele ́s, míg a ku ̈lso ̋ homlokzati oldalfalakra 
10 cm vtg Austrotherm grafit ho ̋szigetelo ̋ lemezeket tartalmazo ́ 
homlokzati ho ̋szigetelo ̋ vakolati rendszer keru ̈l. Az emeletko ̈zi fo ̈de ́mek 
szerkezete ́be 8,0 cm Austrotherm AT-L le ́pe ́shangga ́tlo ́ u ́sztato ́ 
ho ̋szigetele ́s, a teto ̋szerkezetbe e ́s a padla ́sfo ̈de ́mre 25 cm vtg. 
Rockwool Deltarock a ́sva ́nygyapot ho ̋szigetele ́s keru ̈l .  

Vízszigetele ́s: Az u ́j e ́pu ̈letre ́szek fo ̈ldszinti padozatait, valamint a 
csatlakozo ́ talaj szintje alatti oldalfalait 2 rtg talajvíznedvesse ́g elleni 
nehe ́zlemez (pl VILLAS) bitumenes vízszigetelo ̋ rendszerrel kell 
szigetelni.  

Le ́pcso ̋k:  

A kilenc db u ́j e ́píte ́su ̋ o ̈na ́llo ́ rendeltete ́si egyse ́get tartalmazo ́ e ́pu ̈letben 
egyse ́genke ́nt ku ̈lo ̈nbo ̈zo ̋ kialakíta ́su ́ ke ́t lako ́szintet o ̈sszeko ̈to ̋ belso ̋ 
le ́pcso ̋ lett kialakítva. A le ́pcso ̋karok csu ́sza ́smentes kera ́mia 
fokalakíta ́ssal ke ́szu ̈lnek. Fokalakíta ́s : „A” jelu ̋ laka ́sokban egykaru ́ 
egyenesvonalu ́ le ́pcso ̋szerkezetek ke ́szu ̈lnek le ́pcso ̋nke ́nt 18 db 
30,0/16,7 cm fokalakíta ́ssal , karsze ́lesse ́g : 1,00 m. „B” jelu ̋ laka ́sokban 
hu ́zott ke ́tkaru ́ le ́pcso ̋szerkezetek ke ́szu ̈lnek 18 db 30,0/16,7 cm 
fokalakíta ́ssal , karsze ́lesse ́g : 1,00 m. Az u ́j e ́píte ́su ̋ u ̈zletben hu ́zott 
ke ́tkaru ́ le ́pcso ̋szerkezet ke ́szu ̈l a padla ́sra 18 db 30,0/16,4 cm 
fokalakíta ́ssal ,  

karsze ́lesse ́g : 0,90 m.  

Ke ́me ́nyek:  

Az e ́pu ̈let laka ́sainak fu ̋te ́se ́t e ́s melegvíz ella ́ta ́sa ́t o ̈na ́llo ́ rendeltete ́si 
egyse ́genke ́nt elhelyezett levego ̋-víz rendszeru ̋ ho ̋szivattyu ́ 
berendeze ́sek biztosítja ́k. Eze ́rt az e ́pu ̈letegyu ̈ttesben ke ́me ́nyek 
kialakíta ́sa ́ra nem keru ̈l sor.  

Homlokzati anyagok: 

1, pasztell vila ́gos kre ́mfehe ́r színu ̋ homlokzati vakolat Baumit Life 0019 
színben 



 

 

2, barna ́starka Feldhaus 773 ragasztott te ́gla la ́bazatburkolat 

3, so ̈te ́t capuccino ́ barna vakolt homlokzati mezo ̋k Baumit Life 0432 
színben 

4, Mu ̋anyag szerkezetu ̋ homlokzati nyíla ́sza ́ro ́k ku ̈lso ̋ oldali Ko ̈mmerling 
fenyo ̋fa színu ̋ „Oregon 4 39 jelu ̋” mu ̋anyag fo ́lia ́za ́ssal 

5, lako ́e ́pu ̈letekne ́l kera ́mia anyagu ́, te ́glavo ̈ro ̈s színu ̋ egyenesva ́ga ́su ́ 
Tondach Nativa míg az utcafronti u ́j u ̈zleten te ́glavo ̈ro ̈s színu ̋ ívesva ́ga ́su ́ 
Tondach Ke ́kes kera ́mia csere ́pfede ́s 

6, Vila ́gosszu ̈rke 07 színu ̋ Prefa P10 a ́llo ́korcolt fe ́mlemez fede ́sek eresz, 
lefolyo ́ e ́s ba ́dogos szerkezetek 

7, betonszu ̈rke nyersbeton kerti ta ́mfalak 

8, Velux teto ̋síkban fekvo ̋ teto ̋ablakok 

9, homlokzati faszerkezetu ̋ pergola ́k e ́s homlokzati faszerkezetek 
Remmers HK pinie fenyo ̋fa színu ̋ lazuros felu ̈letkezele ́ssel 

10, Ho ̈rmann szekciona ́lt gara ́zskapuk „Winchester Oak” natur to ̈lgy 
színu ̋ fo ́lia bevonattal 

11, faszerkezetu ̋ korla ́telemek teraszok te ́relhata ́rola ́sa ́ra Remmers HK 
pinie fenyo ̋fa színu ̋ lazuros felu ̈letkezele ́ssel  

Ko ̈zmu ̋vek: 

Az e ́píte ́si helyszínen a ko ̈zmu ̋nyilatkozatok illetve a helyszíni felta ́ra ́sok 
szerint a telekre beko ̈tve a felsorolt ko ̈zmu ̋vek a ́llnak rendelkeze ́sre :  

Az e ́pu ̈letegyu ̈ttes laka ́sainak e ́s u ̈zlet e ́pu ̈lete ́nek fu ̋te ́se ́t e ́s melegvíz 
ella ́ta ́sa ́t e ́pu ̈letenke ́nt 1-1 db 11 kw-os elektromos u ̈zemu ̋ levego ̋-víz 
rendszeru ̋ ho ̋szivaty- tyu ́ berendeze ́sek biztosítják. 

A telek rendelkezik megle ́vo ̋ ga ́zbeko ̈te ́ssel. Az u ́j e ́pu ̈letre ́szek 
u ̈zemeltete ́se ́hez azonban ga ́z energia ́ra nincsen szu ̈kse ́g. 
A vízella ́ta ́s a Hajnal te ́ri vezete ́kes gerinc vízha ́lo ́zatro ́l to ̈rte ́nhet. A telek 
rendel- kezik megle ́vo ̋ ivo ́víz vezete ́k beko ̈te ́ssel, azonban azt a 
megno ̈vekedett ige ́nynek megfelelo ̋en fel kell bo ̋víteni a beko ̈to ̋ vezete ́k 



 

 

csere ́je ́vel. A tervezett e ́pu ̈letegyu ̈t- tes max.vízige ́nye 3,2 m3/nap. A 
Hajnal te ́ri víz gerincvezete ́k a tervezett e ́pu ̈let - egyu ̈ttes megno ̈vekedett 
maxima ́lis 3,2 m3/nap vízige ́nye ́t ki tudja ele ́gíteni.  

Az ela ́raszta ́si szint felett kivezetett szennyvizek az e ́pu ̈let elo ̋tti u ́tfelu ̈let 
alatt hu ́zo ́do ́ megle ́vo ̋ Hajnal te ́ri szennyvíz gerinccsatorna ́ba vezetheto ̋k. 
A telek nem rendelkezik megfelelo ̋ kapacita ́su ́ szennyvízcsatorna 
beko ̈te ́ssel, azt a megno ̈vekedett ige ́nynek megfelelo ̋en fel kell bo ̋víteni a 
beko ̈to ̋ vezete ́k csere ́je ́vel. max. szennyvíz elvezete ́si ige ́ny 3,2 m3/nap.  

A 8 db u ́j laka ́st egy megle ́vo ̋ laka ́st egy u ́j e ́s egy megle ́vo ̋ 
kiskereskedelmi u ̈zletet tartalmazo ́ e ́pu ̈letegyu ̈ttes u ̈zemeltete ́se ́hez 
8*3*16 A-os nappali 8*3*20 A-os H tarifa ́s 1*16 A-os ko ̈zo ̈sse ́gi 1*32 A-
os u ́j u ̈zlet e ́s 3*32 A-os megle ́vo ̋ e ́lelmiszer u ̈zlet o ̈sszesen 150 kVA-os 
nappali e ́s 130 kVA-os H tarifa ́s rendszerke ́nt kie ́pített elektromos 
teljesítme ́ny szu ̈kse ́ges. Az elektromos teljesítme ́ny a megle ́vo ̋ Hajnal 
te ́ri le ́gvezete ́kes gerincha ́lo ́zatro ́l fo ̈ldka ́belen keresztu ̈l biztosíthato ́. A 
telek jelenleg nem rendelkezik az u ́j e ́pu ̈letegyu ̈ttes ella ́ta ́sa ́ra elegendo ̋ 
elektromos energia teljesítme ́nnyel . Az utcai ha ́lo ́zatro ́l biztosítani lehet 
a to ̈bblet elektromos energia ige ́nyt.  

A telken az e ́pu ̈let teto ̋felu ̈letein e ́s a burkolt parkolo ́ felu ̈leteken 
keletkezo ̋ csapade ́kvizeket saja ́t telken belu ̈l kell o ̈sszegyu ̋jteni, majd a 
kie ́pítendo ̋ belso ̋ u ́t felu ̈letek alatt vezetett csapade ́kvíz ha ́lo ́zaton 
keresztu ̈l , a Hajnal te ́ren kie ́pített ko ̈zteru ̈leti vezete ́kes csapade ́kvíz 
ha ́lo ́zatba juttatni. Max. csapade ́kvíz elvezete ́si intenzita ́s 26,69 l/sec.  


