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ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

a Gyula, Szt. László u. 12., 2810 hrsz. alatt építendő 6 lakásos lakóépület 
építési engedélyezési tervdokumentációjához 

ÁLTALÁNOS ADATOK: 

Építtetők: My Sweet Home Kft.  (Gyula, Szőlős u. 9.) 

Tervezett építési tevékenység: Gyula, Szt. László u. 12., 2810 hrsz. alatt 6 lakásos lakóépület építése 
műemléki jelentőségű Vt/K-z1 övezetben 

Generáltervező:   GYULA-TERV Építész- és Mérnökiroda BT. 
5700 Gyula, Temesvári út 57. 

Építészet: Kónya Géza felelős építész tervező É 04-0160 
5700 Gyula, Mátyás király u. 42/A. 

ELŐZMÉNYEK: 

Az építtetők 2015 év elején egy kétszintes és 6 lakást + 4 garázst tartalmazó társasház tervezésével 
és az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével bíztak meg. 
A beépítést és az épület kialakítását az építéshatóság részéről Kocsisné Zanócz Margit osztályvezető 
asszonnyal, továbbá Béres István városi főépítész úrral egyeztettem le. 

BEÉPÍTÉS ÉS KÖRNYEZET: 

A belvárosi telek műemléki jelentőségű területen és Vt/K-z1 övezetben – a Szt. László utcában – 
található. 
Bontási engedélyezési eljárás keretében a korábbi lakóépület bontása folyamatban van. 

A zártsorú beépítési módnak megfelelően – az építési helyen belül – több ütemben épül a tervezett 
társasházi lakóépület, mely 3 épületrészből áll. 
Az utcai „A” jelű és a hátsó udvari „C” jelű épületrész az utcával párhuzamos gerincű nyeregtetőkkel, 
míg az udvari (középső) alacsonyabb „B” jelű épületrész félnyeregtetővel készül. 
A tervezett 6 lakásos lakóépület után az OTÉK által megkövetelt min. 6 db személygépkocsi és min. 6 
db kerékpár elhelyezési lehetőség a tervezett 4 garázsban és az udvari 2 parkolóban, ill. a közös 
kerékpártárolóban biztosítható. 

Építési övezet:  Vt/K-z1 
Beépítési mód: zártsorú 
Min. telekméret: 600 m2 
Max. beépítettség: 50 %  
Építménymagasság: 5,50 – 9,50 m 
Min. zöldfelület: 20 % 
Max. terepszint alatti beépítés: 80 % 
Max. szintterületi mutató: 1,60 

Telekterület: 748 m2 
Beépítettség:  49,81 % 
Építménymagasság: 6,65 m 
Zöldfelület: 21,45 % 
Szintterületi mutató: 1,00 
Terepszint alatti beépítés: 0 % 
Ereszmagasságok: +4,66 m, 5,91 m és 5,66 m
Gerincmagasságok: +8,08 m, +9,33 m, 6,70 m, 8,35 m és +9,60 m
Padlószintek:  +0,30 m (lakások FSZ) és +0,15 m (garázsok)

+3,40 m  és +2,90 m (lakások EM)
±0,00 szint: 87,50 mBf
szintezési alappont: utcai szv. csat. fedlapja (87,47 mBf)
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ALAPRAJZI KIALAKÍTÁS: 
 
Az építtetők igényei alapján az „A” jelű utcai és a „C” jelű hátsó udvari épületszárnyakban nagyobb, 
míg a középső udvari „B” jelű épületrészben garázsok és generációs duplakomfortos lakás lett 
kialakítva. Az épületrészek csatlakozásainál készül a két lépcsőház. Egy udvari lakás kétszintes 
módon épül, ami így akár generációs használatot is lehetővé tehet. 
Az utcai kapu közelében közös helyiségként kukatároló és kerékpártároló létesül. 
A nagyobb lakásokban előtér, fürdő, WC, 2 hálószoba, konyha és nappali-étkező épül. 
A középső generációs duplakomfortos lakásban előtér, 2 WC, fürdő, zuhanyozó-mosdó, közlekedő-
tároló, 2 hálószoba, nappali és külön étkező-konyha kerül kialakításra. A közlekedő-tároló helyiséget a 
második lépcsőházból is meg lehet közelíteni. 
A hátsó kétszintes generációs lakás földszintjén az előtér-lépcső helyiség, nappali-étkező-konyha, 
zuhanyozó-mosdó és WC, míg a tetőtéri részen közlekedő, egy nagyobb lakószoba és két hálószoba, 
valamint egy zuhanyozó-mosdó-WC épül. 
A lakásokhoz lehetőség szerint terasz, fedett terasz vagy erkély kapcsolódik. 
A garázsok mérete lehetővé teszi a gépkocsin kívüli egyéb általános használati tárgyak és kerékpár 
elhelyezését is. 
 
HELYISÉGLISTA: 
 
„A” jelű épületrész 
  
Közös helyiségek: 
 kukatároló  cs.m. greslap      5,06 m2 

 kerékpártároló  cs.m. greslap    10,46 m2 

 összesen       15,52 m2 

 
1. sz. földszinti lakás: 

előtér   kerámia      5,92 m2 
fürdő   kerámia      4,90 m2 

WC   kerámia      1,68 m2 
szoba   lam. parketta    12,06 m2 
szoba   lam. parketta    10,05 m2 
nappali-étkező  lam. parketta    20,25 m2 
konyha   kerámia      7,81 m2 
lakás összesen:                     62,67 m2 

 
2. sz. emeleti lakás: 

előtér   kerámia      5,92 m2 
fürdő   kerámia      4,90 m2 

WC   kerámia      1,68 m2 
szoba   lam. parketta    12,06 m2 
szoba   lam. parketta    10,05 m2 
nappali-étkező  lam. parketta    20,25 m2 
konyha   kerámia      7,88 m2 
lakás összesen:                     62,74 m2 
fedett terasz:  cs.m. kerámia               17,55 m2 

 
 „A” jelű épületrész összesen:   158,48 m2 

 
 
„B” jelű épületrész 
  
Közös helyiségek: 
 fedett közlekedő beton térkő    16,93 m2 

 fedett közlekedő beton térkő    16,93 m2 

 lépcsőház  cs.m. greslap    12,83 m2 

 lépcsőház  cs.m. greslap    12,83 m2 

 összesen       59,52 m2 
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Földszinti garázsok: 
garázs   greslap     18,00 m2 
garázs   greslap     18,00 m2 
garázs   greslap     18,00 m2 
garázs   greslap     18,00 m2 
garázsok összesen      72,00 m2 

 
3. sz. emeleti generációs lakás: 

előtér   kerámia      4,04 m2 
WC   kerámia      1,57 m2 

nappali   kerámia    17,18 m2 
fürdő   kerámia      4,42 m2 

szoba   lam. parketta      8,06 m2 
szoba   lam. parketta      8,06 m2 

zuhanyozó-mosdó kerámia      4,42 m2 

étkező-konyha  kerámia    17,18 m2 
WC   kerámia      1,57 m2 

közlekedő-tároló kerámia      4,04 m2 
lakás összesen:                     70,54 m2 
erkély:   kültéri fa                 6,08 m2 
erkély:   kültéri fa                 6,08 m2 

 
 „B" jelű épületrész összesen:   214,22 m2 

 
 
„C” jelű épületrész 
  
Közös helyiség: 
 fedett átjáró  beton térkő      9,91 m2 

 
4. sz. földszinti lakás: 

előtér   kerámia      6,68 m2 
fürdő   kerámia      5,90 m2 

WC   kerámia      1,68 m2 
szoba   lam. parketta    12,96 m2 
szoba   lam. parketta    10,80 m2 
nappali-étkező  lam. parketta    22,95 m2 
konyha   kerámia      8,45 m2 
lakás összesen:                     69,42 m2 
terasz:   cs.m. kerámia               12,96 m2 

 
5. sz. emeleti lakás: 

előtér   kerámia      6,68 m2 
fürdő   kerámia      5,90 m2 

WC   kerámia      1,68 m2 
szoba   lam. parketta    12,96 m2 
szoba   lam. parketta    10,80 m2 
nappali-étkező  lam. parketta    22,95 m2 
konyha   kerámia      8,45 m2 
lakás összesen:                     69,42 m2 
erkély:   cs.m. kerámia                 7,20 m2 

 
6. sz. kétszintes generációs lakás: 

előtér-lépcső  kerámia      8,30 m2 
nappali-étkező-konyha kerámia    25,65 m2 

zuhanyozó  kerámia      3,00 m2 
WC   kerámia      1,47 m2 
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közlekedő  kerámia      4,09 m2   3,98 m2 hasznos 
lakószoba  lam. parketta    18,05 m2 17,92 m2 hasznos 
szoba   lam. parketta      8,88 m2   8,65 m2 hasznos 
szoba   lam. parketta      9,62 m2   9,55 m2 hasznos 
zuhanyozó-WC  kerámia      4,14 m2    
lakás összesen:                     80,20 m2 79,66 m2 hasznos 
terasz:   cs.m. kerámia               13,55 m2 
erkély:   cs.m. kerámia                 5,85 m2 

  
„C” jelű épületrész összesen:   268,51 m2 

 
MIND ÖSSZESEN:    641,21 m2 

 
SZERKEZETI KIALAKÍTÁS: 
 
A tartószerkezetek részletes ismertetésére a statikus tervező által készített tartószerkezeti műszaki 
leírásban kerül sor.  
 
Alap, lábazat: 
A lakóépületeknél C12/15-ös szilárdságú 40-70 cm széles beton sávalapok készülnek, aminek a felső 
50 cm-es részét vasalni kell. Az alapok vasalt részénél a betonminőség min. C25/30.  A szükséges 
helyeken a pilléreknél tömbalapok készülhetnek. 
A lábazat 1 sor kibetonozott zsalukőből készülhet, amire az alsó vasalt aljzatbetont rá kell futtatni. A 
válaszfalak alatt min. 20/25 cm-es mon. vb. gerendákat kell kialakítani. A mon. vb. gerendák alá min. 5 
cm vtg. szerelőbetont kell készíteni. Betonminőség min. C12/15. 
Az alaptestet a fagyhatár alá és a teherbíró talajig kell levinni. A tervezést megelőzően a területről 
talajmechanikai szakvélemény készült. Alapozási sík várhatóan -1,30 m. 
Teherhordó- és válaszfalak: 
A térelhatároló és teherhordó falak 30 cm vtg. LEIERTHERM 30 N+F vagy POROTHERM 30 N+F 
(vagy ezekkel műszakilag egyenértékű) vázkerámiából készülnek javított falazóhabarcs 
felhasználásával. A „B” jelű épületrész közepén kialakítandó dilatációnál két 20 cm vtg. fal 
LEIERTHERM 20 N+F (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) vázkerámiából készül javított 
falazóhabarcs felhasználásával, míg a „C” jelű épületrész emeletén lakáselválasztó falként a 
hőszigetelt 30+10 cm vtg. fal mellé egy önálló 20 cm vtg. fal készül. A lépcsőházak középső fala 
készülhet bontott nagyméretű tömör téglából is. A fedett terasz 25 cm vtg. mellvédfala LEIERTHERM 
25 N+F (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) vázkerámiából készülhet. 
A tervezett válaszfalak LEIERTHERM 10 N+F vagy POROTHERM 10 N+F (vagy ezekkel műszakilag 
egyenértékű) válaszfaltéglából készülhetnek javított falazóhabarcs felhasználásával. A válaszfalak a 
főfalakhoz történő bekötését kétsoronkénti lágyvas-huzalozással kell megoldani, továbbá nagy 
figyelmet kell fordítani a födémcsatlakozás (beékelés) kialakítására is. 
Pillérek: 
A terven jelölt helyeken km. tömör tégla vagy mon. vb. pillérek épülnek LEIER (vagy ezekkel 
műszakilag egyenértékű) zsalukő felhasználásával. Acél zártszelvény oszlop kerül beépítésre a 7. 
lakás földszintjén a lépcső mellé. A tetőtéri térdfalakban ugyancsak mon. vb. pillérek készülnek. 
Betonminőség min. C20/25. 
Áthidalók: 
A nyíláskiváltások a mon. vb. szerkezettel, ill. előregyártott POROTHERM (vagy ezzel műszakilag 
egyenértékű) típus kiváltókkal készülnek.  
A határoló falakon lévő áthidalóknál a külső oldalon és alul is min. 5-6, ill. 7-8 cm vtg. EPS (vagy ezzel 
műszakilag egyenértékű) hőszigetelő anyagot kell pluszban beépíteni. 
Lépcsők, korlátok: 
A belső lépcsők min. 12 cm vtg., míg a külső lépcsők min. 18 cm vtg. mon. vb. szerkezettel készülnek. 
Betonminőség C20/25. A lépcsőhöz, a fedett teraszhoz, ill. az erkélyekhez tömör mellvédfal vagy 
részben áttört acél és fa szerkezetű korlát készül.   
Koszorúk és födémek: 
A teherhordó és térelhatároló falakon mon. vb. koszorúgerendák készülnek. A határoló falakon lévő 
koszorúk (mon. vb. szerkezetek) zsaluzásakor a külső oldalra min. 2 cm vtg. EPS (vagy ezzel 
műszakilag egyenértékű) hőszigetelő anyagot kell beépíteni. Betonminőség min. C20/25. 
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A földszint felett „EU”-jelű vb. gerendás és kerámia béléstestes födém 5-6 cm vtg. együtt dolgozó 
vasalt szerkezeti felbetonnal, ill. kiegészítő mon. vb. lemezekkel és mon. vb. gerendákkal épül. 
A szükséges helyeken a gerendákat duplázni kell. A födémet 12 cm vtg. mon. lemezek, ill. 15 cm vtg. 
erkélylemezek egészítik ki. Betonminőség min. C20/25. A könnyűszerkezetes erkélyeknél acél 
tartószerkezet készül. 
Az emelet felett fafödém készül a terv szerinti és fesztávtól függő 15/15 cm keresztmetszetű C24 
szilárdsági osztályú fűrészelt fenyő gerendázattal és a székoszlopok alatt esetenként acélgerenda 
megerősítésekkel. Az egyes födémmezőkben a gerendák max. tengelytávolságát – a fesztáv és a 
terhelés alapján – a kiviteli tervek és a tartószerkezeti műszaki leírás határozza meg. A 
födémgerendák rögzítése a koszorúhoz tőcsavarokkal történik. 
A borított födém deszka vagy OSB felső borítással és függesztett fém tartóvázra rögzített 12,5 mm-es 
RIGIPS RF (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) tűzgátló gipszkarton alsó burkolattal, valamint 
SOLFLEX TÉL (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) hőtükrös párazáró fóliával készül. A vizes 
helyiségekben csak impregnált tűzgátló gipszkarton lapok használhatók! 
A padlásterek megközelíthetősége az emeleti lakásokból lesz biztosítva egy-egy min. 60/110 cm-es 
lehúzható padláslétrával. 
Tetőszerkezet, héjazat: 
A társasháznál a nyeregtetők fa szelemenekkel és oszlopokkal készülnek. A tetőszerkezet anyaga 
fűrészelt fenyő. A beépítendő faszerkezetek méreteit a terv tartalmazza. A faszerkezeteket beépítés 
előtt TETOL FB (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) gomba-, rovar- és lángmentesítő oldattal kell 
kezelni.  
A koszorúkhoz a talpszelemeneket hosszabb φ16-os tőcsavarokkal kell lefogatni. Az ereszdeszkázat 
fenyő lambériából készül a szarufák felső síkjában. A szarufavégek gyalulva lesznek.  
A tetőfelületekre téglavörös színű BRAMAC MERITO vagy LEIER (vagy ezekkel műszakilag 
egyenértékű) betoncserép, esetleg kerámiacserép kerülhet. 
A héjazat alá 5/5 cm-es ellenléccel rögzített MASTERMAX 3 ECO (vagy ezzel műszakilag 
egyenértékű) páraáteresztő tőfólia beépítése szükséges. A cserépléc min. mérete 5/3 cm. 
Szellőzőcserép és hófogó alkalmazása indokolt. A padlásteret és a tetőszerkezetet is jól átszellőző 
módon kell megépíteni! 
A „B” jelű alacsony hajlású félnyeregtetős épületrész, ill. a hátsó udvar felőli tetőfelépítmény 
tetőfelületein antracitmetál esetleg világosszürke színű kettős állókorcos LINDAB PLX (vagy ezzel 
műszakilag egyenértékű) fémlemezfedés készül szellőzőszőnyeg második vízelvezető réteggel és TBA 
korctömítéssel, továbbá hosszanti lemeztoldások nélkül. A deszkaaljzat gomba-, rovar- és 
lángmentesítő oldattal kezelt, max. 30 % nedvességtartalmú, továbbá min. 24 mm vtg. és 80 - 140 mm 
széles éles sarkú min. II. oszt. fenyő fűrészárú lehet. A deszkák rögzítése a szarufákhoz 2-2 db 
szöggel, faközéppel felfelé fektetve (fedés felé domború), 1-3 mm-es hézaggal történhet. A tetőzetet 
(padlásteret) a deszkázat alatt át kell szellőztetni és nagy gondot kell fordítani a szakszerű 
kivezetésekre! 
Kémény: 
Az épített kéménykürtőkről a Tüzeléstechnika részére épületgépész tervező által számítógépes 
méretezés készült. 
A K-1 és K-2 jelű épített kémények SCHIEDEL MULTI 14, míg a K-3 és, K-4 levegő-füstgáz szerelt 
kémények NA 60/100 mm lesznek. 
A szerelt kéményeknél az esetleges padlástéri szakaszokat a vonatkozó szabványnak megfelelő 
tűzvédő burkolattal kell ellátni! 
A kéményeket (égéstermék elvezetőket) a vonatkozó szabványok és előírások szerint kell kialakítani. 
A tervezett kéménykürtők szélnyomás szempontjából nem kedvezőtlenek és 15 m-en belül nincs olyan 
épület, épületrész és növényzet, amelynek hatását figyelembe kellene venni! 
A födémen történő kéményátvezetések 20-20 cm-es környezetében az alkalmazott hőszigetelés 
anyaga csak nem éghető lehet! A kéménytest és faszerkezetek között min. 5 cm-es távolságot kell 
tartani, amit szintén nem éghető hőszigetelő anyaggal lehet kitölteni. 
A szerelt kéménykürtő kitorkolláson keresztüli – tetőn kívüli (felső) – tisztítása és ellenőrzése miatt a 
megközelíthetőséget a tetősíkba beépítendő 1-1 db tetőkibúvóval célszerű biztosítani. 
A tervezett épület mint környezeti akadályok az MSZ EN 13384-1 szabvány alapján nem befolyásolják 
a szomszédos épületek 15 m-en belüli égéstermék-elvezető berendezéseinek a működését. 
Víz- és hőszigetelések: 
A lábazat és a falszerkezet között, ill. ahhoz kapcsolódóan a talajon fekvő padlószerkezetben, valamint 
a fedett terasznál 1-1 rtg. VILLAS ELASTOVILL E-G 4 F/K esetleg VILLAS VILLOX DUO EO-G 4 F/K 
EXTRA (vagy ezekkel műszakilag egyenértékű) nehézlemez szigetelés készül. 
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A használati víz ellen az érintett fürdőszobai burkolatok alatt min. 1-2 rtg., míg a fedett terasznál 2 rtg. 
MAPELASTIC (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) kent szigetelés indokolt. 
A talajon fekvő padlóknak a lakásnál 2×5=10 cm vtg. AUSTROTHERM AT-N100 (vagy ezzel 
műszakilag egyenértékű) EPS hőszigetelést kell kapnia. A garázsnál 6 cm vtg. nagy terhelhetőségű 
XPS beépítése javasolt. 
A hő- és hangszigetelő anyagok és a rákerülő betonaljzatok közé 1 rtg. PE technológiai fóliát javasolt 
leteríteni. Az úsztatott aljzatoknál a fal és az aljzat közé 1 cm vtg. peremszigetelőt kell beépíteni! 
A homlokzaton a lábazati részek hőszigetelésére min. 6 cm vtg. STYROFOAM IB (vagy ezzel 
műszakilag egyenértékű) zárt cellás XPS hőszigetelő lapok használhatók. 
Az épület homlokzatát 10 cm vtg. utólagos EPS hőszigetelő rendszerrel kell ellátni. A tűzvédelmileg 
indokolt helyekre csak ROCKWOOL FRONTROCK MAX E kőzetgyapot hőszigetelés, míg a 
homlokzaton visszaugratott részekre 6 cm vtg. EPS hőszigetelés kerülhet. 
A külső mon. vb. szerkezetek hőhídmentességét már a zsaluzatba elhelyezett kiegészítő 2 cm vtg. 
EPS hőszigetelővel kell biztosítani. Az áthidalók alsó síkján a hőszigeteléssel be kell fordulni! 
A padlásfödémnél a gerendák közé 15 cm, míg azok alá további 10 cm vtg. ISOVER (vagy ezzel 
műszakilag egyenértékű) nem éghető, szálas hőszigetelés kerül beépítésre. 
A gipszkarton és a hőszigetelés közé 1 rtg. hőtükrös SOLFLEX (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 
párazáró fóliát kell feltenni. A talpszelemenek és a mázolt acélgerendák környezetének 
körülszigetelésére nagy figyelmet kell szentelni. 
Akusztikai okok miatt a garázs feletti födém alsó felületére HERATEKTA-C3 hőszigetelés kerül vakolat 
nélkül csak festve. 
A társasház közös fűtetlen tároló helyiségei feletti terasztetőnél felülről 12 cm vtg. STRYROFOAM 
(vagy ezzel műszakilag egyenértékű) zárt cellás XPS hőszigetelés, míg alulról 10 cm vtg. 
AUSTROTHERM AT-H80 (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) EPS hőszigetelés alakítandó ki. 
A lakáselválasztó födémszerkezetekbe 2×3 cm vtg. AUSTROTHERM AT-L2 (vagy ezzel műszakilag 
egyenértékű) EPS hangszigetelés készül. 
Bádogozások: 
A bádogos szerkezetek – függőeresz és lefolyó csatorna, szegély- és hajlatbádogozások, valamint 
vízorros tűzfallefedések, ill. állókorcos fémlemez tetőfedések – natúr horganyzott acéllemez és/vagy 
antracitmetál, esetleg világosszürke színű LINDAB termékekből készítendők. 
Nyílászárók: 
Az épületbe egyedi és típus külső műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre dió színű tölgydekor 
színben. Az üvegezett külső nyílászárókat fokozott hőszigetelő üvegezéssel (U=1,0 W/m2K) és 
résszellőzős vasalattal kell beépíteni. 
Az utólag szerelhető belső ajtók egyedi faszerkezetűek lesznek. A belső nyílászárók felületét 
SADOLIN PLUS (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) vastaglazúrozással vagy igény szerint 
fehér/színes mázolással javasolt védeni. 
A tetőknél a szerelt égéstermék kivezető miatt 1-1 db tetőkibúvó kerül beépítésre.  
A garázsokra HÖRMANN (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) LPU hőszigetelt szekcionált, M bordás 
automata mozgatású Decograin garázskapu kerülhet diószínű tölgydekor színben. 
Aljzatok: 
A garázsnál az aljzatba min. φ6/15×15, a terven szereplő többi vasalt aljzatba min. φ4,2/15×15, míg a 
teraszoknál min. φ8/15×15 hálós vasalás kerül. 
Belső burkolatok, festések: 
A helyiségekben a belső falfelületek vakoltak, igény esetén gletteltek és festettek lesznek. A vizes 
helyiségekben 2,00 m-ig vagy igény szerinti magasságig csempeburkolat készül. 
A szerelt mennyezeti térelhatárolások fémvázra szerelt 1 rtg. 1,25 mm vtg. RIGIPS RF (vagy ezzel 
műszakilag egyenértékű) tűzvédő gipszkarton burkolattal készülnek. A vizes helyiségekben csak 
impregnált tűzvédő gipszkarton lapok használhatók!  
A padlóburkolatok az igénybevételnek megfelelő kopásállóságú kerámialapokból vagy greslapból, ill. 
lam. parkettából készülhetnek. Az aljzatbetonokra szükség esetén önterülő padlókiegyenlítő javasolt.  
A vizes helyiségek padlóburkolata csúszásmentes kialakítású legyen. Az előlépcsőknél, ill. a kültérben 
csak fagyálló és csúszásmentesen kialakított hidegburkolatok, ill. térburkolatok készülhetnek!  
Homlokzatképzés: 
A lábazati részen sötétbarna színű fagyálló REVCO REMIX (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 
lábazati díszítővakolat készül. 
Az épület REVCO VARIO MIX (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) vékonyvakolatának alapszíne 
törtfehér, míg a hangsúlyos részek WESTERN 3 színű vékonyvakolatot kaphatnak. 
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A terven jelölt felületeken szeletelt bontott téglaburkolat készül. A kész burkolatokat impregnálni 
célszerű. 
A gyalult faszerkezetek és faburkolatok, ill. fa virágvályúk SADOLIN EXTRA vagy PLUS rusztikus dió 
színű (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) vastaglazúrozást kapnak. A faburkolatok párnafához 
rögzítendők, amik közé hőszigetelést kell beragasztani. 
A HÖRMANN szekcionált M bordás LPU hőszigetelt garázskapuk és a műanyag külső nyílászárók is 
diószínű tölgydekor lesznek. 
A bádogos szerkezetek igény szerint natúr horganyzott acéllemez vagy antracitmetál, esetleg 
világosszürke színű LINDAB termékekből alakítandók ki. 
A korlátok és kerítéselemek acél szerkezetei középszürke, míg a gyalult faszerkezetei dió színűek 
lesznek. 
A tetőfelületekre téglavörös színű BRAMAC MERITO vagy LEIER (vagy ezekkel műszakilag 
egyenértékű) betoncserép, esetleg más típusú kerámiacserép kerülhet. 
 
KÖZMŰVEK: 
 
Egyeztetés alapján a belterületi ingatlanon az utcai közműhálózatról jelenleg is biztosított a vízellátás, a 
szennyvízelvezetés, a gázellátás és az elektromos áramellátás is. A társasházi igények miatt azonban 
új bekötéseket kell megépíteni. 
Az új elektromos- és gázmérőszekrényeket a kerítésekbe kell majd kialakítani. Az oltóvíz a közterületi 
tűzcsapokról továbbra is biztosítható. Más érdemi információ az egyeztetésről, ill. a közműellátásról 
nincs. 
A csapadékvíz a tervezett beruházást követően részben a telekterület megmaradó zöldfelületén 
szivárog el, részben pedig az utcai csapadékcsatornába kerül. 
 
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG: 
 
Külön részletes épületvillamossági műszaki leírás készült. 
 
ÉPÜLETGÉPÉSZET: 
 
Külön részletes épületgépészeti műszaki leírás készült. 
 
KERTÉPÍTÉS, TÉRBURKOLAT, KERÍTÉSEK: 
 
A szükséges és a kötelező zöldterület biztosítható. A gyepesítésen (talajtakaró telepítésen) kívül az 
ingatlan be nem épített részén 200 m2-enként 1 db lombhullató díszfa lesz telepítve a HÉSZ 
idevonatkozó előírásai szerint. 
A telken belül – a forgalomnak és a terhelésnek megfelelő rétegfelépítésű – FRÜHWALD vagy LEIER 
(vagy ezekkel műszakilag egyenértékű) kiselemes fagyálló beton térburkolatok (díszburkolatok, járdák, 
ill. rámpák) épülnek. 
A lakóépület anyaghasználatához illeszkedő hagyományos szerkezetű épített kerítés, ill. utcai acél- és 
faszerkezetű áttört kapu készülhet. 
 
BEHAJTÓ: 
 
Az ingatlanhoz – külön eljárás keretében megkérendő hozzájárulás alapján – egy új kapubehajtó 
készül. A felújításra javasolt utcai járda szintje sehol sem fog megváltozni. 
A behajtó megépítéséhez egy meglévő szoliter tuját kell majd kivágni, amihez fakivágási engedélyt 
szükséges beszerezni.  
 
ÉPÜLETENERGETIKA: 
 
A társasház tervezésekor figyelembe lettek véve az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szóló hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet előírásai. 
Külön energetikai számítás és az alternatív rendszerek vizsgálata is készült. 
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RÉTEGRENDEK: 

 
TŰZVÉDELEM: 
 
Külön részletes tűzvédelmi műszaki leírás készült. 
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ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM: 
 
A társasház tervezésénél a vonatkozó MSZ 15601-1:2007 szerinti alapkövetelmények lettek 
figyelembe véve. Az MSZ 15601-2:2007 előírásai tarthatóak. 
 
UDVARI PARKOLÓK: 
 
A szomszédos 2811 hrsz ingatlan utcafronti, ill. udvari lakóépületét figyelembe véve a módosított 
parkolóktól mért 5,00 m-es távolságon belül nincs földszinti huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség 
nyílászárója. A 2810 hrsz ingatlannál a második párhuzamos beállású parkoló a 4. sz. lakás saját 
tulajdonú gépjárműje részére készül. 
 
EGYÉB: 
 
A kivitelezési munkákat csak az első fokú építési hatóság által engedélyezett tervdokumentáció 
szerint, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott kiviteli tervek alapján, felelős műszaki 
vezetők irányítása mellett, továbbá a tűzvédelmi, a baleset- és munkavédelmi előírások, valamint a 
vonatozó kivitelezési szabványok betartásával lehet végezni. 
A műszaki leírások és a műszaki tervrajzok együtt tartalmazzák a kialakítandó létesítményre 
vonatkozó megoldásokat, ezért ezek együtt kezelendők. 
A terven szereplő anyagok a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint kiválthatók olyan anyagokra, 
melyek a betervezett (I. oszt.) anyagok minőségével és paramétereivel megegyeznek, ill. a szükséges 
teljesítménynyilatkozattal rendelkeznek. A dokumentációban megjelölt építési termék helyett a 
megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása csak a 
tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével lehetséges. 
Kivitelezés során az esetleges tervi ellentmondásról a tervezőt értesíteni kell, különben a továbbiakban 
a kivitelezőé a felelősség. 
A tervtől eltérni csak a tervező hozzájárulásával lehet és a jogszabályban meghatározott esetekben – a 
módosított tervek alapján – az építési engedély módosítása is szükségessé válhat! 
Felelős tervezőként igazolom, hogy az építmény tervezésekor alkalmazott és a dokumentációban 
ismertetett műszaki megoldások az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek 
megfelelnek. Kijelentem, hogy az általam tervezett építmény megfelel a rendeltetési célja szerint: 

• az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 
• a tűzbiztonság, 
• a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 
• a biztonságos használat és akadálymentesség, 
• a zaj és rezgés elleni védelem, 
• az energiatakarékosság és hővédelem, 
• az élet- és vagyonvédelem, valamint 
• a természeti erőforrások fenntartható használata 

alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. 
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 72. § (5) alapján felelős tervezőként igazolom továbbá, hogy az 
általam elkészített tervdokumentációban az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott 
követelmények – a vonatkozó magyar nemzeti szabványok alkalmazásával – teljesülnek. 
 
Az építési tevékenység ütemezésére (szakaszolására) nem kerül sor, a kivitelezés 
előreláthatólag egy ütemben történik majd. 
 
 
Gyula, 2015. május 20. 
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