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SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉPÍTÉSZETI ÉS ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSÁHOZ 

CÍME: 2144 KEREPES, SZABADSÁG U. 260. HRSZ: 88 

TERVFAJTA: KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ MŰSZAKI RÉSZE 

ÉPÍTÉSZ MŰLEÍRÁS                                                                                                  2016.10.28. 

  

A. ELŐZMÉNYEK 

TERVEZÉSI NAPLÓ Megbízói megkeresés 2016.10.13 

  Helyszíni szemle korábban megtörtént                                                                                                                                                                                                           2016.05.19 

  Helyszíni bejárás, felmérés, konzultáció 2016.05.26 

  korábban megtörtént  

TERVEZŐK     

Generál tervező Herald Stúdió Bt   

Építész tervező Herald László É1-01-1084 

Elektromos konzultáns Tóth Zoltán 01-0702  

Gépész konzultáns Erhart Péter GT-1-8792  

B. A TERVEZÉSI HELYSZÍN ADATAI 

 

 B.2 MEGLÉVŐ SZERKEZETEK 

Alapozás feltárás nem készült, feltehetően beton vagy 

tégla sávalapozás 

50-80 cm 

Teherhordó falak km. téglafalak kétirányú, hosszfalas elrende-

zésben 

Új épületrész 38cm-es Porotherm téglafal 

38-71 cm 

Födémek részben: deszkázott, nádazott gerendás födém   

részben : egy. gerendás béléstestes födém, 

részben : fapallós deszkázott hőszigetelt fö-

dém ( legújabb toldalék)  

30-40 cm 

Lépcsők beton előlépcső   

Válaszfalak km. tégla, tégla válaszfallap  10-25cm 

Tetőszerkezet részben:hagyományos fa ácsszerkezet,  

részben:könnyű pallós, deszkázott, betonyp 

borítású födém  

  

Tetőfedés hagyományos hornyolt cserépfedés 

részben: Lindab fémlemez fedés 

  

Homlokzatok vakolt, festett    

Nyílászárók részben: hőszigetelt üvegezésű műanyag ab-

lakok, részben hagyományos teschauer szer-

kezetű dupla, faszerkezetek 
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Hideg burkolatok mettlachi, mozaiklap, mázas kerámia   

Meleg burkolatok parketta, pvc     

Belsőépítész szerkezetek folyosókon öltözőkben OSB lapburkolat 1,2 

m magasságig. 

  

Egyéb szerkezetek Szerelt rozsdamentes acélkémények és ha-

gyományos használaton kívüli téglakémé-

nyek 

 

B.3 A KÖRNYEZET LEÍRÁSA 

TÖMB HATÁROLÓ UTAK     

ÉGTÁJ UTCA NÉV BURKOLAT 

É  Madarász János utca aszfalt 

K Szőlősor utca földút 

D Szőlősor utca földút 

NY Szabadság út aszfalt 

TELEKMÉRETEK   4809 m2 

HELYRAJZI SZÁM   88 

B.4 BEÉPÍTÉSI ÉS LÉTSZÁMADATOK 

TELEKTERÜLET:  4809 m2 

   

ÖVEZETI BESOROLÁS Kerületi Szabályozási Terv szerint Vt-4 

   

KORLÁTOZÁSOK Nincsenek   

   

BEÉP. ALAPTERÜLET meglévő nem változik 464,38 m2 

    

BEÉPÍTÉSI % meglévő nem változik 10,35% 

   

Földszint (megengedett 100%) meglévő nem változik 99,5% 

       

SZINTTERÜLETI MUTATÓ meglévő nem változik   

    

ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG meglévő nem változik 4,265 m 

      

NETTÓ ALAPTERÜLET meglévő nem változik                      361,07 m2 

     

LEGFELSŐ HASZN. SZINT meglévő nem változik 0,00 

   

 ZÖLDFELÜLETI MUTATÓ meglévő nem változik 87,6% 
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C. A TERVEZETT FELÚJÍTÁS RÉSZLETEI 

A meglévő óvoda épület három épületrészből áll: egy eredeti századfordulós kúria épületből, egy 

az 60-70-es években hozzáépített bővítményből és egy 2000 körüli toldalékból. Többszöri rész-

leges felújítás, igen különböző állapotú épületrészeket eredményezett, a jelenlegi részleges felújí-

tás ezen különbségek kiegyenlítésére törekszik, valamint az egész épület energetikai állapotát kí-

vánja javítani. A behatárolt pályázati összeghatár és felhasználási feltételek alapján állítottuk ösz-

sze, a legfontosabb és üzemeltetési szempontból a leggazdaságosabb felújítási munkákat.  

Az elvégzendő munkákat a tételes költségvetés határoztuk meg, a könnyebb tájékozódás érdeké-

ben, a munkák helyének meghatározására munkacsoportokat alakítottunk ki. 

 

C.1 RÉSZLEGES AKADÁLYMENTESÍTÉS 

Megvalósítanánk az akadálymentesítés legfontosabb elemeit. Jelenlegi állapotban az utcáról való 

akadálymentes megközelítés nagyrészt biztosított. Az épület bejárata viszont kb. 50 cm-rel ma-

gasabban van a járdától, ide kétkaros akadálymentes (am.) rámpát tervezünk am. rozsdamentes 

acélkorláttal. ( A. MUNKACSOPORT) 

Épületen belül az egyik öltöző előterét megszüntetve akadálymentes wc-t tervezünk, melynek 

kialakításához meglévő vizesblokkot is át kell alakítani.(A helyiség mennyezetének kialakítása a 

C.5. munkacsoportban. Az épület általános falfestésénél, folyosói padlóburkolatok szín kiválasz-

tásánál is érvényesítjük az akadálymentes kívánalmakat.( J. MUNKACSOPORT) 

 

 

C.2 RÉSZLEGES TETŐFELÚJÍTÁS 

A három épületrész közül a legrégebbi rész tetőszerkezete, de elsősorban a tetőhéjazata van a 

legrosszabb állapotban, ennek részleges felújítását terveztük. A hagyományos kétdúcos, derék-

szelemenes tetőszerkezet viszonylag jó, és könnyen javítható állapotban van. A héjazat bontása 

után láthatók a megerősítésre szoruló szerkezeti elemek. A megerősítés általában a tetőszerkezet 

megbontása nélkül elvégezhető. porhó elleni fólia A meglévő, használaton kívüli kéményeket a 

tetősík aljáig visszabontjuk, az új kémény megközelítéséhez tetőkibúvókat és kéményseprő járdát 

irányoztunk elő. Az eresz és homlokdeszkázást az egész épületen cseréljük jó minőségű lazúros 

felületkezeléssel. (N MUNKACSOPORT) 

A vápa bádogozások, ereszcsatornák jó állapotban vannak, csak az ereszszegély bádogozást kell 

elvégezni. Az új lécezésre hornyolt kerámia cserépfedés kerül, alatta ellenlécezéssel ( O. MUN-

KACSOPORT) 

  

 

C.3. KONYHABERENDEZÉS FELÚJÍTÁSA 

A konyha igen vegyes bútorozású. A legkevésbé alkalmas bútorelemek helyett rozsdamentes acél 

alsó polcos munkaasztalokat állítunk be. A konyhába új, nagyobb kapacitású mikro melegítő ke-

rül, az ételminta hűtőszekrényt kicseréljük. A mosogató helyiségbe új rozsdamentes edénytároló 

szekrényt tervezünk.( K MUNKACSOPORT) 

 

 

C.4. NAPKOLLEKTOROS MELEGVÍZ ELLÁTÁS 

Az épületben jelenleg minden meleg vízvételi helyhez külön gázbojler üzemel, amely igen gaz-

daságtalan megoldás. A rendszert oly módon korszerűsítenénk, hogy a nemrég felszerelt Boxi 

gázkazánra központi meleg vízellátást alakítanánk ki, napkollektoros rendszerrel kombinálva, je-

lentősen csökkentve az üzemeltetési költségeket.( S.MUNKACSOPORT) 
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C.5. ELEKTROMOS FELÚJÍTÁS 

Az épület elektromos rendszerének korszerűsítése, a legszükségesebb felújítások elvégzése előtt 

alapos, helyenként bontással járó feltárás és felmérés szükséges. Jelen költségvetésben a felújítás 

egy tételben került kiírásra, melynek részletezése a kivitelező feladata.( T. MUNKACSOPORT) 

  

 

C.6. VEGYES FELÚJÍTÁS 

Épületen belül é kívül több olyan kisebb felújítás, átépítés szükséges, amelyet munkacsoportokba 

rendezve ismertetünk. 

 

B. MUNKACSOPORT 

Az akadálymentes rámpa kialakítása miatt az épület körülijárdát „megkerülő járdával egészítettük 

ki, a meglévő járdával azonos anyagból. 

 

C.és H MUNKACSOPORT 

Az akadálymentes rámpa kialakítása miatt a bejárat átalakítása szükséges. A keskenyebb bejárati 

lépcsőt szélesebb érkező pihenővel, rámpa és lépcső új kerámia burkolattal kerül kialakításra. 

A rámpa miatt az esővíz ejtőcső a bejárat másik oldalára kerül, az előtetőt tartó oszlop plusz ki-

váltó fagerenda beiktatásával bontásra kerül.( R. MUNKACSOPORT) A főbejárati ajtót áthelyez-

zük a lépcsővel szembe, a lépcső tengelyébe. 

   

D. MUNKACSOPORT 

A 01-02 jelű csoportszoba korábban túl sok ablakkal került kialakításra, ami a szoba bútorozha-

tóságát megnehezítette. A megrendelő kívánságára a nyolc ablakból négy ablakot befalazunk. A 

szükséges természetes megvilágítás még így is jól biztosítható.       

 

E. MUNKACSOPORT   

A 3. számú gyermek wc-ben egy wc csésze eltávolításával zuhanyozót alakítunk ki. 

 

F. MUNKACSOPORT  

A 06-os gyermeköltözőből nyíló 08-as mosóhelyiséget alakítunk ki, ajtó áthelyezéssel. A 09-es 

helyiség új funkciója egyéni foglalkoztató.  

 

G. MUNKACSOPORT   

Az épület közlekedőiben meglévő OBS burkolatokat, igényesebb burkolatokra cseréljük. az új 

OBS paneleket keményfa keretekbe foglaljuk felületüket színes festéssel látjuk el. 

 

H. MUNKACSOPORT   

Bejárati ajtó áthelyezés 

 

I.. MUNKACSOPORT   

A korábban előtérből nyíló gyermekmosdót ajtó áthelyezéssel közvetlenül a folyosóról nyitjuk 

 

J. MUNKACSOPORT   

A korábbi mosdó előtérből akadálymentes wc-t alakítunk ki. (14. helyiség) A helyiség mennye-

zetét korábban elbontották. A jelenlegi vékony álmennyezet helyett palló-szelemenes felső 

deszka, alsó gipszkarton borítású födémszakaszt készítünk, „Simovill” lehúzható padlásfeljáró 

létra beépítésével.  

 

K. MUNKACSOPORT  

Az új konyhabútorok elhelyezését az alaprajzon közvetlenül jelöljük. 
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L. MUNKACSOPORT  

A meglévő raktárhelyiség jobb kihasználására Dexion-Salgó polcrendszert terveztünk.  

 

M. MUNKACSOPORT  

A korábbi vezetői szobából, közvetlen külső megközelítéssel személyzeti öltözőt alakítunk ki 15 

fő számára. A kijáratnál hőtechnikai okokból dupla ajtót terveztünk  

 

N. MUNKACSOPORT   

Tetőszerkezet megerősítése ( lásd: fentebb) 

 

O. MUNKACSOPORT 

Új tetőhéjazat, porhó fogó fóliával 

   

P. MUNKACSOPORT 

Homlokzat festés, ereszdeszkázat lazúrozás. A meglévő épület utcai szárnyának homlokzat fes-

tése újszerű, a hátsó épületszárny felfestése azzal megegyező színű. 

  

R. MUNKACSOPORT   

A bejárati oszlopok kiváltása. 

 

S. MUNKACSOPORT 

Napkollektoros meleg vízellátás kialakítása 

 

T. MUNKACSOPORT 

Elektromos rekonstrukció. Az épület legelavultabb része az elektromos hálózat, ennek szükség 

szerinti részleges cseréjét tervezzük. a Lámpatestek egy részét cseréljük, a végleges költségvetési 

lehetőségek függvényében. 

 

U. MUNKACSOPORT 

A helyiség kimutatásban jelöltük a padló–fal burkolatcserére, illetve új festésre kijelölt helyisé-

geket. , a konyha-mosogató padlóburkolat cseréje során a padló alatti csatornaszakaszokat is ki-

cseréljük. A belső ajtók felújítása és mázolása szintén része a munkacsoportnak. 

 

V. MUNKACSOPORT 

Az egész épület padlásfödémét 12 cm vtg. fóliával takart ásványgyapot paplannal hőszigeteljük, 

A padláson való közlekedést a hőszigetelésre szerelt deszkajárdákkal oldjuk meg, így olcsóbb, 

nem lépésálló hőszigetelést tudunk alkalmazni. 

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

A 312/2012 (XI.8.) számú kormányrendelethez készült 1.számú melléklet felsorolja azokat az 

építési tevékenységeket, amelyek építési engedély nélkül végezhetők. 

Ennek alapos áttanulmányozása alapján kijelentem, hogy jelen dokumentációban megpályázott 

felújítási munkarészek olyan építési tevékenységek, amelyek építési engedély nélkül végezhetők. 

                                                                                                                                                                                                                                                         
Budapest, 2016.05.30                                                                                        .Herald László                      

                                                                                                                            É-1-01-1084                        
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