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TERVEZŐI NYILATKOZAT

RENDHÁZ ÉPÜLET
ÁTALAKÍTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA
építés kivitelezési tervéhez
3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 12.
Hrsz: 117
Beruházó: Ferences Szegénygondozó Nővérek, 3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 12.
Alulírott tervező az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 9.§ (5)
bekezdése alapján az alábbiakról nyilatkozom:
A tervezett építési tevékenység címe, helyrajzi száma

3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 12. Hrsz: 117
Az ingatlan védettségére vonatkozó adatok: nem védett
Építési tevékenység megnevezése, rövid leírása: :
A meglévő földszintes ferences rendház felújítása, belső átalakítása, az udvari szárny kismértékű bővítése.
Környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése: nem védett
Az általunk tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben
meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek és az eseti
hatósági előírásoknak.
A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam/alkalmaztam.
A kiviteli terv az engedélyezett tervhez képest olyan eltérést, ami az építési engedélyben foglaltakat érinti, nem
tartalmaz (csupán néhány belső válaszfal pozíciója változott kis mértékben).
Az örökségvédelmi hatósági engedély: rendelkezésre áll/nem szükséges*.
A betervezett építési termékek megfelelőség igazolással rendelkeznek.
Építész munkarész:
Tervező Ripszám János
Címe: 8600 Siófok, Szent L. u. 6.
Jogosultság: É-1/14-0082

Siófok, 2017. február 15.
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MŰSZAKI LEÍRÁS
RENDHÁZ ÉPÜLET
ÁTALAKÍTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA
építés kivitelezési tervéhez
3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 12.
Hrsz: 117

1. Előzmények, tervezési program:
Az építtető tulajdonában álló, 1800-as években épült földszintes lakóház Szécsény
belvárosában, a Ferences templom közvetlen közelében található. Azóta többször volt
átépítve, a rendszerváltozás után került a Ferences Szegénygondozó Nővérek tulajdonába,
akik az épület keleti szárnyában laktak, de az épület túlnyomó részében idős embereket
gondoztak. Az elmúlt években a rend új gondozóházat épített az utca túloldalán lévő épület
felújításával, (Ferences Betánia Idősek Otthona), így az idős emberek ellátása kikerült az
épületből, azt a épület tisztán a kis ferences közösség rendházaként működhet. A nővérek az
épületet úgy kívánják felújítani, hogy a mai kornak megfelelő, jól hőszigetelt, gazdaságosan
fenntartható legyen. A cél az, hogy az épület az évtizedek során kialakult, jelenlegi zegzugos
belső elrendezés helyett jól áttekinthető, praktikus elrendezésű, és a rend mindennapi életéhez
alkalmas legyen. Az átépítés tervezési programját a meglévő épület felmérése után az
adottságok ismeretében előzetesen az alábbiakban rögzítettük:
a meglévő épület szerkezeti részét az átalakítás csak minimális mértékben
(nyílásbontás-befalazás szintjén) érintse, a falszerkezeteket minél teljesebb mértékben
tartsuk meg, de a meglévő fafödém és tetőszerkezet mindenképpen megtartandó
b.
az épület tömege, az utca felőli megjelenése és a tetőforma ne változzon jelentősen
c.
az épület nyugati falánál a falak nedvesedését meg kell szüntetni
d.
az épület külső falai, valamint a födémek teljes hőszigeteléssel legyenek ellátva a
fenntartási költségek minimalizálása céljából
e.
a nővérek részére az udvarra nézően 6 db normál méretű (12-15 m2-es) szoba legyen
kialakítva
f.
az oldalhatáron álló nyugati falban lévő, a szomszédos udvarra nyíló nagy ablakokat
meg kell szüntetni, azon az oldalon csak bevilágító-szellőző ablakok lehetnek
g.
a nővérek részére 2 szobánként egy közös fürdőszoba megfelelő (összesen 3 db)
h.
a nővérek konyha-étkező része az épület déli végében legyen kialakítva
i.
mosókonyha, tárolási lehetőségek ugyancsak az épület hátsó, déli részén legyenek
j.
az utcai szárnyon lévő kápolna megtartandó
k.
legyen hely a nővéreket alkalomszerű meglátogató vendégek számára az épület utcai
szárnyában, erre a korábbi kis nővér szobák különösebb átalakítás nélkül megfelelők
A vázlatokat munkaközi szinten a rend képviselőivel együtt a főépítésszel is egyeztettük, az
engedélyezési tervet az ott elhangzottak figyelembe vételével véglegesítettük.
A benyújtott dokumentáció apján az illetékes építési hatóság az építési engedélyt megadta, az
engedély jogerőre emelkedett.
A kiviteli tervdokumentáció az engedélyezett terv alapján készült, annak megfelel, ahhoz
viszonyítva nincs olyan eltérés, ami engedély módosítást igényelne.
a.
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A meglévő épület a város központjához és a Forgách kastélyhoz is közel található, a ferences
templom közvetlen szomszédságában, meglévő, földszintes épületekből álló szép, zártsorú
beépítésű utcában. A telek déli határával párhuzamosan lehetett a régi várfal, melynek sávját a
rendezési terv szerint a jövőben a város zöldbe ágyazott gyalogos közterületi sávként kívánja
kiszabadítani a társasházak magántelkeiből.

A rendház elhelyezkedése a környezetben (Google kép)
A régi térképeken látható, és a felmérésből is jól érzékelhető, hogy az épület eredetileg csak L
alaprajzú lehetett, egy utcai is egy arra merőleges nyugati szárnnyal, mely a keleti udvarra
nyílik. Az idők folyamán az épület több toldalékkal bővült: az utcai szárny keleti vége déli
irányban az udvar felé, a nyugati szárny déli vége a déli telekhatárig, az udvar felé zárt
folyosóval, a déli telekhatár mentén beforduló keresztszárnnyal. A főépítészi egyeztetés
alapján a jelenlegi beépítés megtartható, a majdani közterületi sétány felől a déli falazott
kerítésre illeszkedő épületszárnnyal.
A kialakult állapot kívülről és belül is bizonyos kuszaságot mutat, amit a tervezett felújítás
során orvosolni indokolt. Az épület szerkezeti állapota megfelelő, de jellemzően a dél-nyugati
részen a falak nedvesedése tapasztalható. A nyugati szárnyon lévő szobák nagy ablakai
szabálytalanul a szomszéd kertre néznek, ezeket meg kell szüntetni. A meglévő fafödém és a
tetőszerkezet műszaki állapota megfelelő, a felújítás során ezek megtartásával számolunk, a
tetőre a lécezés cseréjével a mai korszerű műszaki követelményeknek megfelelő alátét
héjazat, átszellőztetett légrés és új natúr piros hornyolt cserépfedés kerül. A déli és keleti
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udvar jó arányú, magában rejti egy karakteres kolostorkert felidézését.

Utcakép nyugat felől az épülettel (Google kép)

Utcakép kelet felől az épülettel (Google kép)
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Az épület utcai homlokzata szemből

Az utcai szárny nézete az udvar felől
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A nyugati szárny nézete az udvarról

A nyugati szárny hátsó része a beforduló déli szárnnyal
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A déli kusza épületszárny

A déli oldal az udvar felől nézve
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A nyugati épületszárny a szomszéd felől nézve

A tetőszerkezet állapota
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A 783 m2 területű telek Lke-4 kertes lakóövezetben fekszik, amelyre a következő előírások
érvényesek:
- megengedett beépítettség 80 %
- minimális zöldterület a be nem épített terület 50 % -a
- megengedett építménymagasság
Az épület oldalhatáron álló telepítése adottság.

(626,40 m2)
7,5 m.

A tervezett bővítéssel a fenti beépítési előírások az alábbiakban teljesülnek:
-

tervezett beépítettség:
be nem épített terület: 783 – 485,46 =
ennek 50 %-a:
tervezett zöldterület :
tervezett építménymagasság

485,46 m2 = 62,00 %, megfelel
297,54 m2
148,77 m2
153,27 m2
megfelel
3,44 m
megfelel

Parkolás:
Az épületben maximum 6 nővér fog lakni, az ő számukra 2 db gépkocsi beállóhely elegendő.
Az udvaron a szükséges számú parkoló elhelyezhető, a telek hátsó részén 2 db gépkocsi
részére készül fedett tároló, de az udvar burkolt részén is meg lehet állni a telken belül,
szükség esetén.
4. Ismertetés:
A felújítással és elsősorban belső részleges átépítéssel érintett rendház lényegében lakóépület
a rend Szécsényben lakó nővérei számára. A tervezett alaprajzi kialakítás a meglévő ház
adottságaiból indul ki. Az építtető részéről alapvető szempont, hogy szerkezeti szempontból
csak a legszükségesebb beavatkozások történjenek. A tervezett állapot alapvetően megtartja a
teljes épületet, csupán a hátsó, kusza déli épületszárny kiemelt félnyereg tetős része, valamint
a fa szerkezetű tároló és garázs lesz visszabontva. Formailag a nyugati épületszárny
nyeregtetője a déli telekhatárig kifut, oromfalas lezárással, s ehhez egy egyszerű, alacsony
hajlásszögű, korcolt fémfedéssel ellátott félnyereg tető csatlakozik, mely észak felé, az udvar
felé lejt. A meglévő tető födémről induló, csak az utcai oldalon térdfalas kialakítású, műszaki
állapota megfelelő. A tetőszerkezethez a tervezett új héjazat kapcsán csak az esetleges javítás
szintjén kell hozzányúlni. A terv szerint a meglévő lécezés elbontása után ellenlécezés és új
lécezés készül, amire íves vágású hornyolt natúr piros cserép héjazat kerül.
Az épület nyugati falán nedvesedés tapasztalható, ami legmarkánsabban a középtájon
elhelyezkedő esővíz levezető környékén jelentkezik. Ezen túlmenően a szomszédos udvar
terepszintje hátrafelé emelkedve a belső padlószintnél magasabbra kerül. A felújítás kapcsán a
fal mentén végig drénezés és utólagos falszigetelés készül, a csapadékvíz elvezetése zárt
rendszerben, belső elvezetéssel, az utca felé lesz megoldva.
Az épület utcai lábazatán jelenleg ciklop utánzatú ragasztott homokkő burkolat található, e
helyett vágott, mattcsiszolt felületű mészkő burkolat lesz felrakva a hőszigetelés után. A
homlokzati falakra 15 cm vakolható kőzetgyapot lemez hőszigetelés kerül. Az utcai
homlokzat középső kiugró rizalitján lévő bejárati ajtó melletti vakolatdíszítés a régi
képeslapok alapján rekonstruálva visszakerül a homlokzatra.
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Az utcai épületszárnyon lényegében egy-két ajtó befalazáson és válaszfal bontáson kívül nem
történik alaprajzi változás. Az épület keleti oldalán lévő volt cellasor is megmarad, egy közös
kis fürdőszobával, ami arra alkalmas, hogy a nővéreket meglátogató családtagok vagy
rokonok egy-egy éjszakára megszállhatnak. Ehhez a részhez kis teakonyha is biztosított,
melynek ablaka az udvarra nyílik. A kápolna a jelenlegi helyén csak felújítva lesz, a jelenlegi
iroda közösségi térként fog a terv szerint funkcionálni, az iroda (mivel kifejezetten csak
ideiglenes jellegű) átkerül a kápolna mögé, ahonnan viszont jó a kapcsolat az utcáról érkező
vendég és a klauzúra folyosó irányába egyaránt.
A keleti épületszárnyon a folyosó belülre kerül, a szomszéd felőli, nyugati oldalra vannak
tervezve a kiszolgáló helyiségek, míg az udvar felé nyílóan lesz kialakítva a 6 nővérszoba. A
nővérek szobáihoz kettesével van egy fürdőszoba tervezve, melyek a folyosó középső
szakaszán, praktikusan egymás mellett összefogva lesznek elhelyezve. A szobáknál a
jelenlegi közbenső hosszfalat helyenként ki kell váltani, de annak helyzete szerencsésen
tagolja a bejárati háló részre és a kertre néző „nappali” részre a szobákat, így nincs szükség a
szobák teljes szélességében a kiváltásokra, azok mérete jellemzően 1,50 - 2,00 m.
A meglévő viszonylag zegzugos alaprajzot eredményező válaszfalak ezen a szárnyon teljesen
elbontásra kerülnek, új hálós vasalású aljzatbeton készül, a talajon fekvő padlószerkezetbe
pedig 10 cm terhelhető EPS hőszigetelés kerül.
A déli épületszárny alaprajzi átalakítása a szerkezeti falakat ugyancsak meghagyja, a
délnyugati sarokban lévő igen szűk helyiségeknél viszont minden második válaszfal
kibontásra kerül, így jól elhelyezhető a konyha és a mosókonyha is. A konyha melletti étkező
ablaka az udvarra tud nyílni. Az épület fűtését ellátó új kondenzációs gázkazán a jelenlegi
korszerűtlen készülék helyett a mosókonyhában lesz telepítve.
A déli telekhatárra illeszkedő alacsony keresztszárny tárolókat és fedett gépkocsi beállót
tartalmazó keleti része könnyű fa szerkezettel készül, mely a meglévő falazott kerítésre,
illetve a meglévő alaptestekre beépíthető fa oszlopokon támaszkodik.
A három épületszárny és a tömör, magas, falazott kerítés által körbezárt udvar magában rejti a
lehetőséget, hogy igazi, kolostorokra emlékeztető kis kertté formálódjon, a nyugalom szigete
lehessen. Mivel a személybejárat az épület közepén, közvetlenül a járdáról nyílik és itt
előlépcsők vannak, az épület akadálymentes megközelítésére az utca felől az udvaron
keresztül van lehetőség, itt mindkét udvarra nyíló ajtó lépcső nélkül közvetlenül elérhető.
Az épület homlokzatképzésében a jelenlegi épület karakterének megtartása mellett a
barátságos modern architektúra letisztult eszközei jelzésként jelennek meg: egyszerű
tömegképzés, fehér vakolat, az utcai lábazaton ragasztott, vágott mészkőburkolat, az udvari
lábazatokon szürke vakolat, fa nyílászárók, natúr piros cserép tetőfedés. Ehhez a
kifejezésmódhoz tartozik a déli keresztszárny új, alacsony hajlású, szürke színű korcolt
fémlezzel fedett tetője. A majdani várfal sétány felé az épület a háromszög formájú oromfal
folytatásaként vízszintes felső tetőéllel, tömör falként fut végig. A fedett gépkocsi beálló
látszó fa elemei gyalult felülettel, díszlazúros felületkezeléssel ellátva készülnek.
Az épület jellegénél fogva bonyolult, a hagyományos építésmódban bevált szokásostól eltérő,
anyagokat, valamint bonyolultabb, plusz költségekkel járó részletmegoldásokat nem
terveztünk, így részletrajzok nem készültek. Szükség esetén művezetés során ezek
tisztázhatók.
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utcai szárny:

bejárati folyosó
kápolna
iroda
közlekedő
közösségi tér
étkező
szoba (meglévő)
szoba (meglévő)
szoba (meglévő)
szoba (meglévő)
fürdő
wc
utcai szárny összesen:

lapburk.
parketta
lam. parketta
lapburk.
parketta
lapburk.
parketta
parketta
parketta
parketta
lapburk.
lapburk.

11,06 m2
36,83 m2
12,64 m2
14,98 m2
18,10 m2
7,53 m2
9,40 m2
6,51 m2
5,91 m2
5,65 m2
3,43 m2
1,36 m2
133,40 m2

nyugati szárny:

előtér
klauzúra folyosó
szoba
szoba
szoba
szoba
szoba
szoba
raktár
raktár
fürdő
fürdő
fürdő
raktár
előtér
wc
nyugati szárny összesen:

lapburk.
parketta
parketta
parketta
parketta
parketta
parketta
parketta
lapburk.
lapburk.
lapburk.
lapburk.
lapburk.
lapburk.
lapburk.
lapburk.

13,82 m2
23,13 m2
11,82 m2
11,82 m2
11,82 m2
11,58 m2
15,02 m2
15,19 m2
9,14 m2
4,91 m2
4,86 m2
4,81 m2
3,56 m2
10,09 m2
7,69 m2
1,54 m2
160,80 m2

déli szárny:

mosókonyha
konyha
kamra
közösségi tér/étkező

lapburk.
lapburk.
lapburk.
lapburk.

8,75 m2
8,77 m2
1,76 m2
18,21 m2

tároló
tároló
déli szárny összesen:

beton
beton

15,32 m2
10,35 m2
63,16 m2

fedett szín/ kocsibeálló

térkő

Épület hasznos területe összesen:

20,42 m2
357,36 m2 + 20,42 m2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Anyagok és szerkezetek:
Figyelem! A terveken, a műszaki leírásban, valamint a költségvetés kiírásban szereplő
konkrét anyagok műszaki teljesítményjellemzői mértékadók, ezektől eltérni, ezeket
kiváltani csak a tervező beleegyezésével lehetséges. A választott, megajánlott alternatív
anyagok azonos műszaki teljesítményjellemzőit a kivitelezőnek kell igazolni!
- alapozás :

meglévő tégla, a későbbi toldásoknál beton sávalapozás,
amelyek a minimális plusz terhekből adódóan megerősítést nem
igényelnek
az udvari szárny fa oszlopainál, amennyiben megfelelő helyen
vannak, a meglévő alaptestek feltárás után igénybe vehetők,
ellenkező esetben 60x60x80 cm pontalapokat kell készíteni

- teherhordó falak :

az épület meglévő külső teherhordó falai 38 cm vakolt km
téglafalak, az utcai szárny délkeleti sarkánál a korábbi
bővítésnél 25 cm km téglafalak, ezeken egységes utólagos
homlokzati hőszigetelés készül 140 mm ROCKWOOL
Frontrock Max E vakolható, normál homlokzati kőzetgyapot
hőszigetelő lapokkal, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai
rögzítéssel, felületi zárással valamint kiegészítő profilokkal)
a falak belül 1 m magasságig Weber szárító vakolatot kapnak,
teljes rétegrenddel, a falak előzetes megtisztításával, a fúgák
kikaparásával, a gyártó technológiai utasítása szerint kivitelezve
az utólagos nyílás befalazások Porotherm 30 N+F
falazóblokkokkal készülnek

- födémek, pillérek : a meglévő, alulról stukatúros, felülről agyagtapasztásos fafödém
megtartásával számolunk, teljes felületen alulról beépített 16 cm
Rockwool kőzetgyapot hőszigeteléssel, belső felületén lefelé
reflexiós párazáró fólia réteggel, 2 réteg gipszkarton
álmennyezettel, melyben az elektromos szerelések is
elvégezhetők az új alaprajzi kialakításnak megfelelően
a kivitelezésnél fokozott figyelemmel és gondossággal kell
kialakítania párazáró fólia felületfolytonosságát, falak menti
ragasztott zárt csatlakozását !
- válaszfalak :

a kiszolgáló traktusban a tervezett új 12 cm vastag válaszfalak a
bontott km tégla felhasználásával, a 10 cm-es új válaszfalak
Porotherm 10 cm vtg kerámia válaszfal lapokból készülnek, az
ajtók és nyílások fölött Porotherm válaszfal áthidalókkal

- vízszigetelés :

földszinti padlóban 1 rtg. Villas vagy MASTERPLAST
Masterbit 04 GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm vastagságú
oxidált
bitumenes,modifikált
hegeszthető
vastaglemez
talajnedvesség ellen
a fürdőszobákban üzemi víz elleni kenhető Sika vagy Mapei
Mapelastic szigetelés készül, körben a falak lábazatánál 15 cm-t
felhajtva( a zuhanyozónál a zuhanyfülke falain is), hajlaterősítő
szalaggal
14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------a nyugati falon kívülről drénezés és felhajtott falszigetelés plusz
szigetelő sávval
- hőszigetelés :

a meglévő fafödémen a vakolt nádpalló mennyezet alatt 16 cm
Rockwool Airrock vagy KNAUF INSULATION ECOSE
CLASSIC 032 kasírozatlan hő- és hangszigetelő üveggyapot
hőszigetelés kerül, ez alatt függesztett fém bordavázra
ellenléccel rögzített, felületfolytonosított hőtükrös párazáró
fólia, majd a lécezésre csavarozott 2 rtg gipszkarton burkolat
készül
a tetőfelületen a szarufák tetejére ellenléccel rászorított kifelé
hőtükrös porhó elleni tetőfólia kerül (nyári hővisszaverés), min.
10 cm átfedéssel fektetve
homlokzati falakon 14 cm vakolható Rockwool Frontrock MaxE
kőzetgyapot hőszigetelés készül, mechanikus rögzítéssel
a lábazatoknál Bachl zártcellás hőszigetelés szükséges

- tetőszerkezet :

a meglévő fedélszék megmarad, új félnyereg tetőszerkezet csak
a déli szárnyon készül, 7,5 fokos alacsony hajlásszögű
tetősíkkal, hagyományos 10/15 cm szaruzattal, 15/15
szelemenekkel fűrészelt fenyőfából, a faszerkezetek beépítés
előtt Tetol Fb lángmentesítő és gombaölő impregnálást kapnak!

- tetőfedés :

A meglévő cserépfedés és a lécezés szakaszosan elbontásra
kerül, majd az ellenlécezés és a tetőfólia beépítése után új
lécezés készül, hornyolt íves vágású Tondach Pilis
cserépfedéssel,
natúr
piros
színben,
Tondach
tető
rendszerkiegészítő elemekkel (szellőző, hófogó).
átszellőztetett tetőszerkezet, be- és kiszellőzés perforált szellőző
szalagokkal az alátét szigetelés fölött!

- bádogozás:

a cserépfedésű fedélszék csapadékvize a párkány előtt körbefutó
félköríves keresztmetszetű függőeresz csatornával van a
lefolyókhoz vezetve
az alacsony hajlásszögű tetőfelület korcolt Prefa alumínium
lemez borítást kap, világos szürke színben (7 színkód)
a bádogos szerkezetek anyaga egységesen Prefa világosszürke
07 színkódú porszórt alumínium lemez

- külső nyílászárók : fa szerkezetek, 3 rétegű hőszigetelő üveggel, (k =1,0), kétszeres
gumi tömítéssel, eloxált vízvető profilokkal (fokozott szél és víz
elleni tömítés), Aereco résszellőző, illetve páraszellőző
elemekkel, a régi nyílászárók mintájára legyártott osztásokkal
- felületképzés:

fehér színű szilikonos finomszemcsés Caparol vékonyvakolat,
a látszó fa felületek világos tölgy színű díszlazúr kezelést kapnak

- burkolatok :

a padlón a szobaegységekben választott felülető laminált parketta,
az egyéb helyeken egységesen lapburkolat készül,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------csempe falburkolat a vizes helyiségekben mennyezetig készül, 2
sor bordűrrel, választott lapokból
- fénycsatornák:

az új belső középfolyosó természetes megvilágítására 4 db
Velux 350 mm átmérőjű fénycsatorna van tervezve

- padláslépcső:

a padlásra való feljutáshoz az iroda melletti raktár mennyezetébe
utólagosan Fakro típusú, lenyitható hőszigetelt fém padláslépcső
lesz beépítve

6. Épületgépészet:
A telken a víz – és szennyvíz közmű bekötések meglévők, kapacitás növelésre nincs szükség.
Az épület fűtése és használati melegvíz ellátása a mosókonyhában telepített új
kondenzációs gázkazánról van megoldva. A ház tartósabb gázkimaradás esetén elektromos
tartalék fűtéssel temperálható.
Az égéstermék elvezetés a kazán szerelvényét, illetve tartozékát képező kettős falú szerelt
fém kéményen keresztül történik, a szükséges friss égési levegő ellátással együtt. A kémény
tisztításához és ellenőrzéséhez a földszinten, a bekötésnél, valamint a tetőn kívül, a
kitorkollásnál van lehetőség, ez utóbbihoz a tetőre típus kibúvó ablakot kell a kémény mellé
beépíteni, melyen át a padlásról álló helyzetben a kitorkollási pont jól kezelhető. A padlásra
való feljutáshoz az iroda melletti raktár mennyezetébe lenyitható hőszigetelt fém padláslépcső
lesz beépítve
Az épület gázellátással rendelkezik. Az egyetlen új gázüzemű berendezés a földszinti déli
szárnyban felszerelt kondenzációs gázkazán lesz. A konyhai tűzhely elektromos üzemű.
Az épület vízellátása megoldott, a víz- és szennyvíz csatorna szerelés szabvány szerint
történik. A szennyvizeket az épület meglévő udvari rendszerébe be lehet kötni, ami a meglévő
utcai bekötő csatornáig kiépített.
A belső terű wc helyiségek gépi elszívásos, kényszerkapcsolásos szellőzéssel lesznek ellátva.
A tetőről lefolyó csapadékviz ejtőcsövei közvetlenül a fal mellett a járda alatt beköthetők az
elvezető rendszerbe. A nyugati tetőfelületen keletkező esővíz ejtőcsövei a fal tövében a
drénezés fölött, a lábazati kavicságyban süllyesztve lefektetett, az utca felé lejtő zárt elvezető
csőbe csatlakoznak.
7. Tűzvédelem :
Készült az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (Országos Tűzvédelmi Szabályzat,
továbbiakban: OTSZ) és a kiadott Tűzvédelmi Műszaki Irányelv-ek (továbbiakban: TvMI)
alapján.
Az OTSZ 12.§ (3) bek. alapján az épület a nagyon alacsony kockázati (NAK) osztályba tartozik.
A tervezett épület építési engedélyezési eljárásában a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség
szakhatóságként nem működik közre a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése, 6.

melléklet alapján:
„-NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó lakóépület.”
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Az OTSZ 12.§ (1) bek. alapján a kockázati egység kockázati osztálya az 1. mellékletben foglalt 1–4. táblázat
alapján kerül meghatározásra
- Az 1. melléklet 1. táblázata szerint a kockázati egység legfelső szintjének a szintmagassága: (+3,30 m) →NAK
- Az 1. melléklet 1. táblázata szerint a kockázati egység legalsó építményszintjének szintmagassága: 0,00- -3,00
m között van (0,00 m) →NAK
- Az 1. melléklet 1. táblázata szerint a kockázati egység legnagyobb befogadóképességű helyiségének befogadóképessége 6 fő→NAK
- Az 1. melléklet 2. táblázata szerint a kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége: önállóan
menekülni képesek →NAK
- Az OTSZ 12.§ (4) bek.
alapján az épület befogadó képessége szerint: 8 fő, →NAK

a./ A létesítmény rendeltetése : lakást tartalmaz.
b./ Tűztávolság, tűzszakasz:
A OTSZ 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján a tárgyi épület (NAK) és a szomszédos
ingatlanokon lévő lakóépületek (NAK) közötti tűztávolság az OTSZ 3. melléklet 1.
táblázatában foglaltak alapján kerül meghatározásra.
A szomszédos épületek rendeltetése: lakóépület, mely nagyon alacsony (NAK) kockázati
osztályba sorolandó. A két épület között tartandó tűztávolság: NAK-NAK → 3 m.
Az épületek közötti tűztávolsága ˃3,0 m,→ megfelelő.
Az OTSZ 5. mellékletének 1. táblázata alapján az NAK kockázati osztályba sorolt 1 szintes épület
megengedett tűzszakasz mérete 1000 m2. Az épület egy tűzszakasznak tekinthető.

A szomszédos épületek felé a tűztávolság biztosított.
c./ Beépített szerkezetek tűzállósága:
Mértékadó kockázati osztály NAK
Építményszerkezet
Követelmény
Teherhordó építmény
D REI 15
szerkezetek
Kerámia téglafal 38 cm

lakóépület esetén földszint+ emelet
Tervezett ( v. meglévő) megjegyzés
A1
Megfelelő
REI 240

Emeletközi és
padlásfödém
fafödém 16 cm vakolva
Fedélszerkezet
Fa tetőszerkezet

D REI 15

A1
REI 30

Megfelelő

D

D

Megfelelő

e./ Tűzcsapok, tűzoltó felszerelések :
Az OTSZ 79. § (1) bek. alapján az épületben fali tűzcsap létesítése nem előírás, nem létesül.
Az épületben az OTSZ 204.§ (4) bek alapján tűzoltó készülék nem kell a lakóépületben.

g./ Tűzoltási, felvonulási, megközelítési útvonal :
Az épület a Haynald utcáról közelíthető meg – tűzoltási, felvonulási terület az úttest.
Az építményben és a helyiségekben a villamos berendezések kapcsolóját, eltorlaszolni, a
közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
h./ Kiürítés :
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A tervezett lakóépületben közös közlekedő, illetve lépcsőház nincs. A földszinti
helyiségek a kert felé a folyosón keresztül vagy közvetlenül hagyhatók el, közvetlenül a
szabadba.
i./ Tűzjelzés :
A tűzjelzés telefonon történik.
j./ Felhasznált anyagok:
Az építkezés során beépített anyagok az érvényben lévő szabványoknak és előírásoknak
megfelelően égésük során mérgező anyagok nem bocsátanak ki
Homlokzat:
Vakolt homlokzat fehér színben. A felhasznált szigetelés ásványgyapot anyagú.

8. Munkavédelem:
Felhívom az építtető és a kivitelező figyelmét az építési munkák során az érvényes és
vonatkozó balesetvédelmi előírások betartására! Az építkezés ideje alatt a munkaterületet a
vonatkozó előírásoknak megfelelő biztonságos módon le kell keríteni. Az utvai tetősíkon és
homlokzaton végzett munkák idejére a helyi önkormányzattól közterület figlalási engedélyt
kell kérni.
Az átalakítás során a visszabontásokból származó anyagokat elszállításig osztályozottan,
biztonságos módon kell a telken belül tárolni.
Az építési munkákat csak felelős műszaki vezető irányítása mellett szabad elkezdeni és
végezni. A munkák megkezdése előtt a dolgozókat írásosan igazolt balesetvédelmi és
munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.

Siófok, 2017. február hó
Ripszám János
tervező
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