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KEREPES,  SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE  
2DB IDEIGLENES  

TANTEREMMEL 
 

2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. (Hrsz.: 504/3) 
 

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 
 

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
Előzmények, építmény rendeltetésének leírása: 
 
A meglévő iskola bővítésére a megnövekedő gyermeklétszám miatt a szakmapedagógiai program jelentős 
tanteremszám növekedés igényt mutat. Az iskola telkének területe ugyanakkor nem növelhető, és a 
Polgármesteri Hivatal épülete is a telken található. A sportudvar kialakítása is szükséges, ugyanakkor a 
szabadidő levegőn töltésére is szabadterületet kell biztosítani. 
 
Kerepes Város Önkormányzata a Képviselő-testület 292/2015. (X: 27.) Kt. határozata alapján, mint megrendelő 
és ajánlatkérő 2015. december 03.-án eljárást indított Kerepes Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola bővítésére vonatkozó Koncepcióterv elkészítésére. Koncepciótervet 2 tervező cég készített.  
 
A megadott program alapján az átépítés és bővítés után: 

 
25  tanterem 
1 fizika előadó 
1 kémia – biológiai előadó 
1 számítástechnikai terem 
4 csoportszoba 
5 egyéni foglalkoztató 
1 könyvtár 
1 hangversenyterem 
1 3 részre osztható tornaterem lesz az iskolában 

 
 
Jelenleg az Önkormányzat nem rendelkezik olyan forrással, hogy a tervezett átalakítást és bővítést finanszírozni 
tudja, ezért a tanteremhiány ideiglenes csökkentése érdekében konténerek telepítését határozta el. A 
konténerekből összeállított 2 tanterem és közlekedő csak addig marad használatban (várhatóan 2 évig) amíg a 
tervezett bővítés részleteiben, vagy egészében el nem készül. A konténerek beszerzése bérleti szerződés 
alapján fog történni.  
 
A telken 3 egységből álló általános iskola (tantermi szárny – szaktantermek, konyha, étkező – tornaterem) és a 
polgármesteri hivatal áll. A 4 egység nyagtaggal, aulával össze van kötve. Az épületegyüttes által körülvett udvar 
sík, az épületkontúron kívüli terep a közterületekhez csatlakozóan változik. A telken belül játszóudvar, és a 
hivatal parkolói helyezkednek el. A bővítéshez szükséges elektromos energia biztosítható a külső hálózatról. 
 
A 2 tanterem 4-4 darab, a közlekedő 2 darab irodakonténerből van összeállítva. A konténerek mérete: 6,00 x 
2,50 x 2,75 m, a belmagassága 2,50 m. A meglévő iskola épületéhez egyedi kialakítású nyaktaggal csatlakozik. 
A tantermi bővítés közlekedője ezáltal közvetlenül összenyílik a meglévő közlekedővel, biztosítva a közvetlen 
kapcsolatot. A nyaktag a közlekedőn lévő ablak mellvédjének elbontásával kialakuló üres nyílás, illetve a 
konténer közlekedőn kialakított üres nyílás között van, betekintést biztosítva a meglévő (iskola és hivatal közötti) 
közlekedő részbe.  A tantermek alapterület 55,94 m2 ami megfelel az előírásoknak. A BFKH Gödöllői, Aszódi, 
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Veresegyházi Kistérségi Népegészségügyi Intézettel tartott egyeztetés szerint a 2,50 m belmagasság megfelelő, 
amennyiben az egy gyermekre eső előírt légköbméter biztosítható. 
 
Az MSZE 24203-2:2012 szabvány szerint a tanterem alapterülete 2m2/fő, de legalább 52,00 m2. Egy ilyen 
alapterületű tanteremben 26 gyermek helyezhető el. A konténerekből összeállított tanteremben a megfelelő 
légköbméter biztosításával 23 gyermek helyezhető el.  
 
A telekre, építményekre vonatkozó paraméterek: 
 
A TELEK FŐBB ADATAI: 

Telek övezeti besorolása:   Vi-1 
Telek helyrajzi száma:   504/3 
Telek területe:    10232,00 m2  
 
Max. beépíthetőség:   50%  = 5116,00 m2 
Meglévő bruttó beépítés:   25,00%  = 2558,00 m2 
Tervezett bővítés:     =   161,12 m2 
Tervezett bruttó beépítés:   26,57%  = 2710,00 m2 
 
 
Min. zöldfelület:    30%  = 3069,60 m2 
Tervezett zöldfelület:   33,56%  = 3433,85 m2 
 
Oldalkert:    6 m 
Előkert:     5 m 
 
Megengedett építménymagasság:  12,00 m 
Tervezett építménymagasság:  11,00 m 
 
Előkert:     13,00 m; 15,00 m; 32,00 m 
Oldalkert:    12,00 m  
Távolság szomszédos épületektől:  20,00 m 
 
 
Épületszerkezetekre vonatkozó megoldások 
 
A konténerek terheit beton sávalap hordja, amire vasalt aljzatbeton kerül, ezen a felületen lesz összeállítva a 
konténer. A nyaktag szerkezete 150x150 acél zártszelvény vázon 15 cm vtg. ásványgyapot töltésű fémlemez 
fegyverzetű szendvicspanel a falon, a tetőn tetőpanel. A nyaktagban a padlóburkolat greslap, a közlekedőben és 
a tantermekben ragasztott pvc burkolat. A konténerben a fal, tető, padló hőszigetelés 10 cm ásványgyapot. 
 
Betervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény jellemzők: 

 
Főbb beépítésre szánt, építési anyagok, szerkezetek teljesítmény jellemzői: 
 
Padlóburkolat: 
Megnevezés:     csúszásmentes fagyálló kerámia burkolat 
Kopásállóság:     PEI 5 
Csúszásmentesség:    R9, R10, R11 
Felhasználási terület:    nyaktag, lépcső 
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Égéstermékek elvezetése: 
 
nem készül 
 
Építmény azbesztmentessége / építmény elbontásánál a tartalmazott azbeszt bontásának és kezelésének módja, 
technológiai leírása: 
 
Az építésnél csak azbesztmentes építési termék beépítésével számoltunk. Az épület megvalósítása olyan 
munkával jár, amely során azbeszt kerül elbontásra. Az azbeszt tartalmú bontott építőanyagot a vonatkozó 
előírások szerint külön-külön erre a célra alkalmazott, minősített tárolókban/zsákokba kell elzárni, és veszélyes 
hulladékként kezelni. 
 
Közművesítettség: 
 
Az ingatlan összközműves, a bővítéshez csak többlet elektromos energia szükséges. 
 
1.1.8. Alkalmazott megoldások OTÉK 50.§ (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek történő 
megfelelősége: 
 
Az alkalmazott, tervezett megoldások megfelelnek a fenti követelményeknek.  
 
Parkoló számítás: 
 
Tervezett állapot parkoló igénye: 
 
A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 5. pontja alapján 1 db személygépkocsi parkoló 
létesítendő: 
 
„5. bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden megkezdett 20 m2 nettó 
alapterülete után,” 
 
1 tanterem 55,9 m2   3 parkoló 
Összes parkoló igény:  6 db  
 
A többlet parkolók, a Vörösmarty útról megközelíthető gazdasági udvaron elhelyezhetők. 
 
Rétegrendi kimutatás: 
 
Metszeteken ábrázolva 
 
Helyiséglista: 
 
Alaprajzon ábrázolva 
 
Építményérték számítás: 
 
A 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján: 

Lakó, üdülő, kulturális, nevelési, oktatási, hitéleti, egészségügyi, szociális, igazgatási rendeltetésre 
szolgáló épület, épületrész   nettó alapterület /m2 140.000.- Ft / m2 

A bővítmény összes hasznos alapterülete:      152,00 m2 
A bővítmény számított értéke:       21.000.000.- Ft 
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Statisztikai adatlap: 
 
 

Az épület rendeltetése A B C 
 
A léte-
sítendő 
épületek 
száma 

Az épület 
hasznos 
alapterülete* 

(m2) 

Létesítendő 
lakások 
(üdülő 
egységek) 
száma (db) 

1. Lakóépület    
2. Egylakásos lakóépület    
3. Kétlakásos lakóépület    
4. Három- és többlakásos lakóépület    
5. Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás)    
6. Üdülőépület    
7. Nem lakóépület    
8. hivatali (iroda)épület   - 
9. kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épület (bevásárlóközpont, önálló 

üzlet, fedett piac, lakossági fogyasztásicikk-javító hely, szervizállomás) 
   

10. szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület (szálloda, motel, panzió, 
fogadó, egyéb nyaraló-pihenő otthon, tábor, valamint étterem, kávéház, 
büfé) 

   

11. oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, köz- 
művelődésre használt épület 

1 db 152,00 m2 2 db tanterem 

12. közlekedési és hírközlési épület    
13. ipari épület, raktár (gyár, műhely, szerelőüzem, csarnok, vágóhíd, sörfőz- 

de, siló) 
   

14. mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépület (istálló, magtár, 
pince, üvegház) 

   

15. egyéb nem lakóépület    
16. nem új épület (épületbővítés, átalakítás stb. során építendő új lakások)    
17. Gazdasági szervezet építkezése esetén az építtető törzsszáma (az adó- 

szám első nyolc számjegye): 
 

* Lakóépület hasznos alapterülete: a lakás (lakások) összes helyiségeinek területe, továbbá többlakásos házakban a házak 
közös használatú helyiségeinek területe is. Nem lakóépület hasznos alapterülete: az épület rendeltetésének megfelelő célú 
területek összessége; a hasznos alapterületbe nem tartozik bele az épületszerkezetek által elfoglalt terület, a 
segédberendezések üzemi területe (fűtő- és légkondicionáló berendezések, áramfejlesztők területe) és az átjárók területe. 

 
Közműszolgáltatókkal történt egyeztetések összefoglalása: 
 
Az építmény tervezése kapcsán a közműszolgáltatókkal 
■ nem történt egyeztetés, mivel a tervezett beavatkozás a meglévő kiépítettséget nem befolyásolja 
□ az alábbiak táblázatban foglaltak szerint történt egyeztetés 
 
Közmű Szolgáltató Egyeztetés történt 

[igen/nem] 
Nyilakozat 
beszerezve 
[igen/nem] 

Megjegyzés 

ivóvíz  nem   
tüzivíz  nem   
szennyvíz  nem   
csapadékvíz  nem   
gáz  nem   
villany  igen   
 
Az esetlegesen szükséges szolgáltató engedélyek beszerzését szakági tervezők a kivitelezés megkezdése előtt 
végzik. 
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Kiegészítések: 
 
Általános: 
Ezen műszaki leírás együtt kezelendő az építész rajzokkal és az összes szakági műszaki tervekkel! 
Tárgyi építési munkához az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet IV. 
fejezet 22. § értelmében amennyiben jogszabály előírja, kivitelezési tervdokumentációt kell készíteni! 
Az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény 1. § alapján ezen építészeti tervdokumentáció szerzői jog 
védelme alá tartozik és kizárólagosan az eredeti tervező szellemi tulajdonát képezi! 
Amennyiben a dokumentációban ellentmondást vagy jogszabálynak / szabványnak való nem megfelelést észlel, 
a tervezőt azonnal értesíteni kell! 
 
Tervezés és kivitelezés során alkalmazandó fontosabb jogszabályok: 
-1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 31. §-ának (2) 
bekezdése c)-h) pontjában meghatározott követelmények 
-253/1997. (XII.20.) kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
-312/2012. (IX.8.) kormányrendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésekről 
- OTÉK 50.§ (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek 
 
Munkavédelem: 
A munkaterületen tartózkodni, ott munkát végezni, csak jogosult, a munkára való alkalmasság objektív és 
szubjektív feltételeinek maradéktalanul birtokában levő (balesetvédelmi oktatásban részesült, alkoholtól, 
gyógyszertől, vagy egyéb tudatbefolyásoló szertől mentes), a szükséges munkaruházatot és egyéni 
védőfelszereléseket előírás szerint viselő személyeknek, hibátlan, a konkrét munkafolyamatnak megfelelő 
szerszámokkal, eszközökkel, gépekkel és berendezésekkel, szakszerűen szabad. 
A munkaterületen előforduló veszélyforrásokat a felelős munkavezetőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérni, 
azok meg- szüntetéséről, vagy elhatárolásáról haladéktalanul gondoskodnia kell. A jogosulatlanul, vagy nem 
munkaképes állapotban a munkaterületen tartózkodó személyeket haladéktalanul fel kell szólítani a terület 
elhagyására. 
A közlekedési útvonalakat a műszak egész tartama alatt tisztán kell tartani, a munkaterületet minden munkafázis 
végén és a műszak befejezésekor a szeméttől és törmeléktől meg kell tisztítani. Az építési anyagokat 
szakszerűen, rendezetten kell tárolni. 
Különös gondossággal kell eljárni a bontási, az elektromos, a magasban végzett, illetve a forró, maró, vagy 
mérgező anyagokkal végzett munkák során. A maró és mérgező anyagok tárolását biztonságosan, szakszerűen 
kell megoldani, azokat, illetve maradékaikat a technológiai szükségesség után a munkaterületről haladéktalanul 
el kell távolítani és előírás szerinti tárolásukról, vagy ártalmatlanításukról gondoskodni kell. (MSZ 21461-2:1992, 
MSZ 21875-2:1991) 
A szükséges gépi berendezéseket munkakezdés előtt előírás szerint ellenőrizni kell, hibás berendezésekkel és 
szerszámokkal munkát végezni tilos. (8/1998. (III.31.) MüM rendelet) 
Az elektromos berendezések védőburkolatait eltávolítani csak azok teljes feszültségmentesítése után, 
technológiailag indokolt esetben (pl. alkatrész, vagy szerszám csere, stb.) szabad. Eltávolított védőburkolatú 
berendezést üzemeltetni, azzal munkát végezni tilos. (21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet) 
A munkahelyen olyan légállapotot és világítási szintet kell biztosítani, amely nem vezet az emberi szervezet 
károsodásához, nem okoz túlzott igénybevételt és lehetővé teszi a balesetmentes munkavégzést. A 
munkahelyen a sugárzás-, zaj- és rezgés- terhelés nem haladhatja meg az előírásokban szereplő szinteket. 
Amennyiben ez technológiailag nem biztosítható, az előírt védőeszközöket kell alkalmazni. (MSZ 18151-2:1983, 
MSZ 6240, 2, 3, 4:1986, MSZ 18162:1983.) 
Az energia-, cső- és közműhálózatokat úgy kell kialakítani, elhelyezni, hogy azok biztonságosan üzemeltethetők, 
kezelhetők és azonosíthatók legyenek. A villamos berendezések, szerelvények, vezetékek feleljenek meg a 
biztonsági követelményeknek. (MSZ-04-64:1990) 
A dolgozók létszámának megfelelő, előírt mennyiségű ivóvizet, mentőfelszerelést, elsősegélynyújtót a műszak 
teljes időtartamára biztosítani kell. 
A balesetelhárítási és egészségvédelmi óvórendszabályok be nem tartásából, felelőtlen, szakszerűtlen 
munkavégzésből, vagy rejtett anyaghibából származó bármely balesetért, vagy egészségkárosodásért Tervező 
semmilyen felelősséget nem vállal. 



 

 
2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. (Hrsz.: 504/3) – Széchenyi Ált. Isk. bővítés - engedélyezési terv - 2016. május 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. (Hrsz.: 504/3) – Széchenyi Ált. Isk. bővítés - engedélyezési terv - 2016. május 

 

Emlékeztető 
 
Helye: Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség  hivatalos helyisége (2100 Gödöllő, Szabadság u. 28.) 
Ideje:  2016. 04. 22. 
Tárgya: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. sz. Hrsz.: 504 alatti Széchenyi István Általános iskola ideiglenes 

bővítése konténerekkel tűzvédelmi koncepciójának tervegyeztetése. 

Jelen vannak: 
 A Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség  részéről: 
  Lipták János tű. fhdgy. tűzmegelőzési kiemelt főelőadó 
 A tervezők részéről: 

Takács Tamás építész tervező 
Hatlaczki József tűzvédelmi szakértő Stone Fire Kft. 

 
Az egyeztetés során bemutatásra került a létesítmény alaprajza. 
Az egyeztetésen az alábbiak hangzottak el: 

1) A megengedett tűzszakasz nagyság tekintetében a hatályos OTSZ előírásai az irányadók; 

2) A konténerekben is biztosítani kell a falitűzcsap lefedettséget; 

3) Vizsgálni kell a hatályos OTSZ alapján az automatikus tűzjelző berendezés kiépítésének szükségességét. Amennyiben kötelező a 
tűzjelző berendezés kiépítése, a kiépítés határa – ha a meglévő épületben nincs kiépítve tűzjelző berendezés - a tűzszakasz határ; 

4) Mivel a tűzszakasz nagyság növekszik, az oltóvíz igényt a hatályos OTSZ alapján kell meghatározni; 

5) A fentiektől eltérő kialakítás tekintetében a BM OKF állásfoglalása az irányadó. 
 

Jelen Emlékeztető tájékoztatásul szolgál, mely nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak. 
Az emlékeztetőt összeállította: Hatlaczki József tűzvédelmi szakértő. 

 
k.m.f. 

 
………………………………………………. 

Lipták János tű. fhdgy. tűzmegelőzési kiemelt főelőadó 

  
………………………………………………. ……………………………………………… 

Takács Tamás építész tervező 
 

Hatlaczki József tűzvédelmi szakértő 
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Emlékeztető 
 
Helye: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Főosztály hivatalos helyisége 

(Budapest, Mogyoródi u. 43.) 
Ideje:  2016. 04. 28. 

Tárgya: A Kerepes, Vörösmarty u. 2. sz. alatti Széchenyi István Általános Iskola ideiglenes bővítése konténer 
tantermekkel előzetes tűzvédelmi egyeztetése 

Jelen vannak: 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Főosztály részéről: 
  Péter András tű. őrnagy osztályvezető 
 A tervezők részéről: 

Takács Tamás építész tervező 
Hatlaczki József tűzvédelmi szakértő Stone Fire Kft. 

 
A beruházás ismertetése: 
A tervezéssel érintett épület Fsz+2emelet szintszámú vegyes rendeltetésű épület. Az épületben nyert elhelyezést a Polgármesteri Hivatal 
(„A” épület), valamint az általános iskola. Az épület három blokkból áll, melyek között az átjárás biztosított. Az épület az MSz 595 szabvány 
hatálya alatt kapott építési engedélyt. 
Az Iskola a megnövekedett igények miatt az iskolai funkció bővítését tervezi, azonban a források beszerzéséig ideiglenes megoldásként 
(két év időtartamra) két osztály részére konténerben kíván elhelyezést biztosítani. A konténerek egy nyaktaggal csatlakoznak a 
főépülethez. A meglévő épület összesített szintterülete kb 3780m2, II. tűzállósági fokozatú, egy tűzszakaszként került kialakításra. Az 
épületben jelenleg nincs tűzjelző hálózat. 

Az egyeztetésen a feltett kérdésekre a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Főosztály képviselje az alábbiakat 
válaszolta: 

6) Kérdés: az engedélyezett tűzszakasz nagyság megállapításához alkalmazható az épület létesítésekor hatályos előírás? 

a) Válasz: Nem alkalmazható, a tűzszakasz nagyság tekintetében eltérési engedélyt kell benyújtani; 

7) Kérdés: A falitűzcsap hálózatot a konténerekben is ki kell alakítani? 

a) Válasz: Igen, vagy eltérési engedély kérelmet kell benyújtani, melyben kérelmezik a konténerek falitűzcsap hálózat nélküli 
kialakítását. 

8) Kérdés: A konténerekben tűzjelző rendszert létesíteni kell? 

a) Válasz: Igen. A tűzjelző kiterjesztésének mértékét –csak a konténerekben legyen kialakítva- a benyújtandó eltérési engedély 
kérelemben kell kérelmezni. 

9) Kérdés: A telepítendő konténerekre –elektromos hálózat lesz benne kiépítve- alkalmazni kell a hatályos OTSZ épületszerkezetekre 
vonatkozó követelményét? 

a) Válasz: Igen, az épület kockázati osztályának megfelelő tűzállósági teljesítményű szerkezetekből kell a konténereket létesíteni. 

10) Az eltérési engedély kérelemben meg kell határozni a jogszabálytól eltérő kialakítás miatt ellensúlyozó intézkedéseket. a Kérelem 
mellékleteként be kell nyújtani a konténerek alaprajzát, mely tartalmazza a főépülethez való csatlakozás kialakítását, és a kiürítés 
biztosítását. 

 
 

Jelen Emlékeztető tájékoztatásul szolgál, mely nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak. 
Az emlékeztetőt összeállította: Hatlaczki József tűzvédelmi szakértő. 
Melléklet: az épület átnézeti helyszínrajza pdf formátumban. 

 
k.m.f. 

 
……………………………………………… ……………………………………………… 

Péter András tű. őrnagy osztályvezető Takács Tamás építész tervező 
 

  
………………………………………………  

Hatlaczki József tűzvédelmi szakértő  
 


