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I.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Tárgy: 1074 Budapest, Dob utca 27. szám (Hrsz.: 34251/2/A/4-5.) alatti ingatlanon
„Innovatív gyermekjóléti prevenciós színtér” kialakításának építész terve
1.

Általános ismertetés, tervezési program:

Az ingatlan Budapest VII., kerület Dob utca 27. szám alatt lakó területnek tervezett részen a
található. Az elfogadott Budapest VII. kerület Erzsébetváros Kerületi Várostrendezési és
Építési Szabályzat szerint VK-VII/3, oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető, településközponti vegyes övezetbe sorolva, melynek szűkebb környezete a hivatalos térképkivonat alapján oldalhatáron és szabadon álló módon, változó méretű előkerttel beépített terület.
Az épületre tartószerkezeti szakértői vélemény készült, mely alapján tartószerkezeti tervmunkarész készült a szerkezet megerősítés tárgyában a tartószerkezeti műszaki leírásban
meghatározottak az irányadók. Későbbiekben a kivitelező ismeretében tételes költségvetést
tartalmazó organizációs és munkabiztonsági terveket kell készíteni.
Az ingatlan víz, villany, csatorna, gáz és telefon közművel a Dob utcában kiépített hálózatról ellátott illetve el lehet látni. A közműkezelő vállalatokkal építtető egyeztet a bekötések
fejlesztésének lehetőségének feltételeiről.
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 51. § (1) értelmében az építményt és annak részeit,
szerkezeteit, beépített berendezéseit és vezetékrendszereit úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a megvalósítás és a használat során fellépő várható terhek, hatások ne vezethessenek: az építmény és részei teljes vagy részleges összeomlásához, az építmény és szerkezetei megengedhetetlen mértékű deformációjához, az építmény teherhordó szerkezetének
jelentős deformációja miatt a beépített berendezések és szerelvények károsodásához, valamint az építési tevékenység közben az építés alatt álló szerkezetek és a csatlakozó vagy a
szomszédos szerkezetek tönkremeneteléhez. A betervezett építőanyagok és szerkezetek a
minőség meghatározását szolgálják.
a) a beruházás költségkerete (kalkulált költség ÉKS 2016 segédlete alapján):
Épületrész belső felújítása:
214. 500,- HUF x 466, 10 m2 = 99. 978. 450,- HUF + ÁFA
b) a tervezés előzményei:
Megrendelő(k) azzal a feladattal bízta meg cégünket, hogy a kezelésében lévő 1074 Budapest, Dob utca 27. szám alatt meglévő épület földszintjén lévő helyiségcsoportban játszóház
funkció telepítéséhez szükséges terveket készítsük el.
c) a kiindulási adatokat:
Az építési helyszín jelenleg beépített, közművekkel történő ellátása megoldott. A társasházi
ingatlan a Dob utca felől, közterületi kapcsolattal rendelkezik.
d) a helyszín:
1074 Budapest, Dob utca 27. szám (Hrsz.: 34251/2/A/4-5.)
e) a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatok:
A tervezett épület helyiségei - többszöri egyeztetés után a megrendelő kéréseinek megfelelően - az alaprajzokon feltüntetettek szerint került meghatározásra építtető által. A helyiség
valamint a helyiség és kert kapcsolatok kialakításra kerültek. Az épületrész bejárata a Dob
utca 27. szám alatt lévő épület földszintjén lévő belső udvaron megoldható.
f) a járművek elhelyezésére vonatkozó igényeket és információk:
A gépkocsik parkolása a Dob utcában kialakított fizető parkolókkal megoldott.
g) az akadálymentesítésre vonatkozó információk:
A földszinti helyiségek akadálymentes megközelítése biztosításra kerül, a funkcióhoz egy
akadálymentes wc-zuhanyzó helyiség kerül kialakításra.
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h) a közműellátottság mértéke:
Víz, csatorna, elektromos, földgáz, és közvilágítás a Dob utca felől megoldott, illetve megoldható. A szellőző rendszer légelvezető kivezetése Dob utca 23. szám alatt lévő saját kezelésben lévő ingatlanon kerül megoldásra.
i) az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjai:
Az épületet fűtött, legalább „C” energetikai osztályba sorolhatóan kell kialakítani.
j) vagyonbiztonsági elvárások mértéke (OTÉK 56/A. § (1) bek.)
Az elektromos terveken és költségvetésben szereplő biztonságtechnikai rendszer kerül kiépítésre.
k) tároló helyiség kialakítása
A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 101. § értelmében építtető igényként a helyiség csoportban 005. számú Tároló helyiség kerül kialakításra. A takarító víz vételére és kiöntésére a
011. számú Lány wc-ben falikút kerül felszerelésre.
2.
Építészeti leírás:
2.1. Hátsó udvari, földszinti helyiségcsoport:
A tervezéssel érintett épület 1930-as évek legelején épült Burger Dezső építész tervei alapján. A hat emeletes épület földszintjén az udvar hátsó részén kezdetben húsüzem működött,
a későbbiekben FÜSZÉRT raktár, illetve UVATERV tervtárként használták. Jelenleg több
éve használaton kívül van, lelakott, több helyen beázásra, illetve a fölötte lévő lakások csatorna elvezető strangjai körüli leázások nyomai láthatóak. Az épület gépészeti és elektromos
szerelvényei elhasználódottak, hiányosak.
3.

Adatok:

A telek területe: Meglévő nem változik
A telek szélessége: Meglévő nem változik
Mélysége: Meglévő nem változik
Az épület elhelyezkedése: Oldalhatáron álló
A telek épülettel beépített alapterülete: Meglévő nem változik
Beépítési százalék: Meglévő nem változik
Zöldfelületi arány: Meglévő nem változik
Bal oldali oldalkert: Meglévő nem változik; Jobb oldali oldalkert: Meglévő nem változik
Előkert: Meglévő nem változik; Hátsókert: Meglévő nem változik
Épületmagasság: Meglévő nem változik
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3.1 Hasznos alapterület:
3.1.1
Meglévő pinceszinti helyiségek listája:
001.
Pincetér
002.

Pincetér

003.

Pincetér

004.

Pincetér

005.

Pincetér

006.

Pincetér

007.

Pincetér

2

38,44 m (döng. föld)
2
26,86 m (döng. föld)
2
16,95 m (döng. föld)
2
57,94 m (döng. föld)

Meglévő pinceszinti helyiségek hasznos alapterülete:

3.1.2

2
136,53 m (döng. föld)
2
23,83 m (döng. föld)
2
43,91 m (döng. föld)

2
344,46 m

Meglévő földszinti helyiségek listája:

001.

Előtér-Közlekedő

002.

Öltöző

003.

Zuhanyzó

004.

Wc

005.

Közlekedő

006.

Iroda

007.

Iroda

008.

Tároló

009.

Tároló

110.

Tároló

111.

Tároló

112.

Tároló

2

39,02 m (m.mozaik)
2
17,61 m (m.mozaik)
2
4,67 m (m.mozaik)
2
1,02 m (m.mozaik)
2
3,81 m (m.mozaik)
2
11,15 m (parketta)
2

17,42 m (parketta)
2
76,25 m (sim.bet.)
2
122,00 m (sim.bet.)
2
72,11 m (sim.bet.)
2
82,66 m (sim.bet.)
2
27,65 m (sim.bet.)

Meglévő földszinti helyiségek hasznos alapterülete:

3.1.3
001.

Tervezett pinceszinti helyiségek listája:
Pincetér

002.

Használaton kívüli szervíztér

003.

Használaton kívüli szervíztér

004.

Használaton kívüli szervíztér

005.

Használaton kívüli szervíztér

006.

Használaton kívüli szervíztér

007.

Használaton kívüli szervíztér

008.

Használaton kívüli szervíztér

2
475,37 m

2
36,71 m (döng. föld)
2
98,12 m (döng. föld)
2
23,83 m (döng. föld)
2
43,91 m (döng. föld)
2
38,44 m (döng. föld)
2
26,86 m (döng. föld)
2
16,95 m (döng. föld)
3
57,94 m (döng. föld)

Tervezett pinceszinti helyiségek hasznos alapterülete:
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2
342,76 m

Tervezett földszinti helyiségek listája:

001.

Előtér

002.

Recepció-társalgó

003.

Öltöző

004.

Közlekedő

005.

Személyzeti öltöző

006.

Személyzeti WC

007.

Iroda

008.

Öltöző-előtér

009.

Férfi mosdó

010.

Férfi wc

011.

Akadálymentes wc (Női wc)

012.

Leány wc

013.

Fiú wc

014.

Mini játszótér

015.

Nagy játszótér

016.

Játszótér-játék tároló

017.

Tini szoba

018.

Fejlesztő szoba

019.

Baba-Mama szoba

2
11,45 m (greslap)
2
34,06 m (linóleum)
2
17,10 m (linóleum)
2
9,08 m (linóleum)
2
4,80 m (greslap)
3
1,45 m (greslap)
2
17,06 m (linóleum)
2
14,09 m (linóleum)
2
1,47 m (greslap)
2

1,62 m (greslap)
2
4,84 m (greslap)
2
12,06 m (greslap)
2

13,01 m (linóleum)
2
59,99 m (linóleum)
2
114,93 m (linóleum)
2
69,63 m (linóleum)
2
36,74 m (linóleum)
2
23,83 m (linóleum)
2
18,63 m (linóleum)

Tervezett földszinti helyiségek hasznos alapterülete:

2
465,84 m

Magassági méretek:
Innovatív gyermekjóléti prevenciós színtér:
Belmagasság(ok): 2, 20 méter; 2, 45 méter; 3, 00 méter és 3, 90 méter
Szintmagasságok:
Az épület padlószintjei:
Földszint: ± 0, 00 méter;
Pince: Tervezéssel nem érintett
Tetőtér: Nincs
Rendezett terep az épület körül: - 0, 02 és -0, 05 méter;
Párkánymagasság: Meglévő, nem változik
4. Szerkezeti leírás:
4.1.1
Innovatív gyermekjóléti prevenciós színtér kialakítása:
A tervezéssel érintett földszint+hat emeletes lakó épület hagyományos szerkezetek felhasználásával készült. A földszinti tartófalak tégla szerkezetűek, pillérei vasbetonból készültek.
A tervezés alá vont szakaszon a födém szerkezete vasbeton anyagú. Az építés idején bauxit
betont használtak, melynek során a hagyományos portlandcementet aluminátcementtel helyettesítették. A tartószerkezeti leírásnak megfelelően a szerkezetet meg kell erősíteni.
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Tereprendezés:
A tervezéssel érintett épületrész közelében tereprendezés nem készül. Az épület elé készülő
előtető alatt lévő padozat tükörkiemelés és kavicsterítés után, szerelőbetonon 3 cm
homokterítésen fektetett járdalap burkolatot kap.
Felszíni vízelvezetés:
A tetőn keletkező csapadékvizet színes horganyzott lemez ereszcsatorna-rendszerrel gyűjtjük össze. A tetőn összegyűjtött esővizet az eddig is kialakult módon a csapadékvízelvezető rendszerbe kell kötni. Többlet csapadékvíz elvezetéséről nem kell gondoskodni. szikkasztó kialakítása. Vagy csapadékgyűjtő tartály elhelyezése.
Alapozás:
A meglévő főfalak alapozását jelen átalakítással kapcsolatosan nem érintjük. A tervezett új
válaszfalak alatt vasbeton gerendarács készül. Az alapozáshoz szükséges betonminőség C25/30, betonacélok B500-ok. Az alapozás kiviteli tervek alapján készülhet
el.
Szerelőbeton:
Szerelőbeton készül, C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverékből. CEM 32,5 pc.
Dçmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal.
Talajon fekvő padló szerkezet:
A 15 cm vastag Trg=95 %-os tömörségi fokra tömörített, kavicsfeltöltésen fekvő padlószerkezet vasalt aljzatlemezére, a tervlapokon és az energetikai leírásban részletezettek
talajnedvesség elleni és hőszigeteléssel ellátott padlószerkezeteket kell kialakítani.
Szerkezet megerősítés:
A födémszakasz kiváltást acélgerendák közé fektetett trapézlemezzel megoldani. Az acélgerendák szükséges típusa HEA-160-as, elhelyezésük az alábbi ábra alapján történik, a
sarokpontokon (összesen 10 db) 100x100x4-es típusú zárt szelvényű oszloppal letámasztva.
Magasprofilos rendszer elemeinek elhelyezése, önfúró csavarokkal rögzítve, 4,0 m˛/db táblaméretig, 153 mm-es magastrapézprofil. METÁL-SHEET 153/1,25 trapézlemez
profil horganyzott S 280 GD + Z horgany bevonat.
Dilatációk kialakítása:
A különböző mozgások miatt, nem célszerű a burkolatokat zárt fugákkal fektetni, ezeket
a mozgásokat a fugázó anyagok felveszik. A nagy felületeket (aljzatokat és merev burkolatokat) a megnövekvő feszültségek miatt dilatációs mezőkre osztjuk
2
2
fel: Aljzatoknál: beltérben: 25-30 m , padlófűtés esetén cca. 15 m -enként, ill.
2
fűtési körönként, kültéren: 15-20 m , - homlokzaton: beltérben: 10-15 m2,
2
kültéren: 5-10 m .
Talajnedvesség elleni szigetelés:
Talajnedvesség elleni szigetelés. Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen).
ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldószeres bitumenes alapozó.
Talajnedvesség elleni szigetelés. Padlószigetelés, két rétegben, minimum 3,0 mm vastag
speciális kialakítású elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz
foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál és egymáshoz
teljes felületű hegesztéssel fektetve. ICOPAL ZDUNBIT Speed Profile®, SBS
kalanderezett poliészterfátyol hordozórétegű 3,4 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez.
Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés, tégla vagy kő-tégla falszerkezetben,
furatinjektálásos módszerrel, magasnyomású injektálás, egysorú furatkiosztás
esetén, kétkomponensű poliuretán (PUR) bázisú gyantával. Schomburg
AQUAFIN-P4 kétkomponensű, rugalmas PU injektáló gyanta.
Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés, tégla vagy kő-tégla falszerkezetben,
furatinjektálásos módszerrel, injektáló furatok kitöltése furatkitöltő habarccsal,
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egy- vagy kétsorú furatkiosztás esetén. Schomburg ASOCRET-BM előkevert,
zsugorodásmentesen szilárduló furat- és hézagkiöntő habarcs.
Az utólagos falszigeteléssel ellátott falakat weber.san presto falszárító vakolat rendszerrel
kell ellátni.
Használati víz elleni szigetelés:
Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES
lapburkolat alatti szigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm
száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva. MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető
vízszigetelő habarcs.
Csapadékvíz elleni szigetelés:
Csapadékvíz elleni szigetelés, bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű speciális kialakítású elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes
felületű hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolással fektetve. ICOPAL ZDUNBIT
WF Speed Profile® SBS kalanderezett poliészterfátyol hord.rtg., 4,4 mm vtg.
elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez. Rendszerben.
Aljzatbeton:
Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással,
merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 16/20 kissé
képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett. C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dçmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal.
Válaszfalak:
Válaszfal és előtétfal pórusbeton termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 600x200x100 mm-es méretű nútféderes, kézi falazóelemből (fugavastagság
2,5 mm), vékonyágyazatú falazóhabarcsba falazva. YTONG válaszfalelem, PveNF jelű, 600x200x100 mm, YTONG M 5 (Hf-80) vékonyágyazó falazóhabarcs,
fehér. Az előtétfalakba alsó-felső szellőző rácsokat kell beépíteni.
Teherhordó falak:
Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban
csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások. Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs.
Belső vakolatok:
Oldalfalvakolás belső, vakoló cementes mészhabarccsal, kerámia illetve téglafelületen
Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző
(simító), meszes cementhabarccsal, hajlat és sarokerősítő élvédelemmel,
gletteléssel vagy RIGIPS szárazvakolat.
Mennyezetvakolat, alulbordá vasbeton födémen 2 cm vastagságban, Hvb8-mc, belső,
vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes
cementhabarccsal, hajlat és sarokerősítő élvédelemmel, gletteléssel.
Szellőző, falszárító vakolatok:
Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA rendszerben, kézi felhordással, szárazhabarcsból, felületelőkészítéssel
(alapozó, előfröcskölő, gúz), alsó, felső vakolatréteggel, összesen 3 cm vastagságban weber.san presto 200 javítóvakolat, fehér, Kód: SPR200. weber.san
presto 100 gúz, Kód: SPR100.
Falszárító, felújító vakolaton simítóvakolat készítése, 5 mm vastagságban weber.san
presto 300 simítóvakolat fehér, Kód: SPR300.

-9-

Külső vakolatok, felületképzések:
Falazott külső felületen a Hvh10-mc simított alapvakolatra 10 cm weber.therm
prestige (λ=0, 039 – 0, 036 W/mK) hőszigetelő rendszer készül. A lábazatra, illetve a teraszpadlóhoz csatlakozó falak alsó 1, 0 – 1, 50 méterén, weber.therm
terranova plus hőszigetelő rendszer, XPS vagy expert hőszigetelő polisztirol
lapok felhasználásával.
Külső fal homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, ásványi hőszigetelő lappal Multipor ásványi hőszigetelő lappal, weber.pas silicate vékonyvakolattal.
Szárazépítés:
Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 2 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton, plusz Rigidur H15 borítással. RIGIPS tűzgátló építőlemez RF 12,5 mm,
direkt függesztővel. (EI 90)
Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivitel),
csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal,
40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással. RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, függesztő huzallal.
Pillér megerősítés:
A tartószerkezeti terveken jelölt pilléreket vasbeton köpenyezéssel meg kell erősíteni.
Beton minősége: C30/25. Betonacél minősége B500B.
Belső festés:
Glettelés után diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag
színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton,
két rétegben, tagolatlan sima felületen. Sacret diszperziós belső falfesték,
IV. színcsoportban.
Burkolatok:
Padlóburkolat, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal,
diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 40x40 cm közötti lapmérettel. MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensű,
cementes ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér.
Padlóburkolat, kültérben, hőterhelt felületen, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel. MAPEI Keraquick C2FT S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke.
Fal-, pillér-, oszlopburkolat beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel. MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensű, cementes ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó.
Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, lemezből Tarkett Veneto
linóleum (Bfl-s1) burkolat, XF felületnemesítés, 2,0 mm vtg., 2 m x 20-30 m, 50
szín.
Nyílászárók:
Műanyag nyílászárók 75-80 mm vastag, Horizont PS Penta Plus, teljes értékű 7 kamrás,
2, 8 mm falvastagsággal, acélmerevítéssel, hőszigetelő üvegezéssel, illetve ragasztott biztonsági üvegezéssel. ( Uw = 0, 7-1, 08 W/m2K).
Schüco FIRE Stop II. T90/F90/EI90 egyszárnyú, hőhídmentes, alumínium nyíló ajtó.
Felülvilágító kupola elhelyezése, meglévő fogadószerkezetre, nyitható, cseppalakú kivitelben, több héjú, 7,50 m kerületig. ESSMANN Classic PC-st típusú
cseppalakú felülvilágító kupola, PVC műanyag befogókeretben, 16 mm víztiszta
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polikarbonáttal alul, egyrétegű opál színezésű PETG héjjal felül (Ug: 1,4
W/m2K), nehezen éghető, nem égve csepegő, füstelvezetőként és menekülő út
fölé beépíthető, ESSMANN SAK15 típusú hőszigetelt, kemény PVC anyagú
függőleges felültető lábazattal, 15 cm szerkezeti magassággal, szellőztetéshez
előkészítve, ESSMANN biztonsági keret, beleértve a rögzítő csavarokat, teljes
szerkezet hőátbocsátási tényezője: 1,3 W/m2K, névleges méret: 120/180 cm,
(110/110 cm peremkülméretű meglévő lábazati elemre szerelhető), súly: 25 kg
(felsőrész+lábazat). Kapcsolóval, időjárás érzékelős vezérléssel.
A füstelvezetésben részt vevő nyílászárók motoros működtetésűek lesznek.
A harmonika fal, fa beltéri nyílászáró elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos
elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hossztoldás
nélküli fenyőfa ajtó.
Rétegrendek:
A tervezett rétegrendek a metszeteket ábrázoló tervlapokon kerültek feltüntetésre.
Hőszigetelések:
Födém, padló hőszigetelés, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel. ISOVER EPS 150 S 8 polisztirolhab lemez 80
mm, ËçD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él.
Padló peremszigetelés úsztatott aljzatbeton esetén, expandált polisztirolhab szigetelő
szalaggal. BACHL Nikecell RS szegélyelem dilatációs elválasztó csík, 10x150
mm.
Alátét- és elválasztó rétegek, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy
rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes
felületen. AUSTROTHERM polietilén fólia.
Födém, mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen, ragasztva ásványi hőszigetelő lappal. Multipor ásványi hőszigetelő lap.
Lapostető hő- és hangszigetelése, Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen, egy rétegben, lépésálló kőzetgyapot lemezzel. ROCKWOOL Monrock Max E inhomogén (kétrétegű) kőzetgyapot lemez.
Szellőzés:
A pincében a meglévő nedves, párás levegő kiszellőztetését gépészeti úton meg kell oldani, olyan módon, hogy a két átellenes oldalon egy-egy légbevezető és egy-egy
légkivezető kürtőt kell kiépíteni. A kürtő méretét és nyomvonalát az épületgépész kiviteli terv szerint ki kell alakítani. A kürtők pontos helyét a feltárásokat
követően, helyszíni szemle keretén belül kell véglegesíteni.
A pincében meglévő megerősítésnél használt fa ékeket ki kell cserélni, mert
azok nagy százalékban nedvességgel telítettek és gombásodás jelei mutatkoznak.
Az új faékeket a beépítés előtt penész és gombaölő anyaggal le kell kezelni.
Az előtétfalakat alul és felül ki kell szellőztetni, rácsos szellőzőt szükséges beépíteni.
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II. MUNKAVÉDELMI LEIRÁS
Tárgy: 1074 Budapest, Dob utca 27. szám (Hrsz.: 34251/2/A/4-5.) alatti ingatlanon
„Innovatív gyermekjóléti prevenciós színtér” kialakításának építész terve

A munkák végzése során az alábbi, felsorolt rendeletekben előírtakat kell betartani:
- 1993. évi XCIII. számú munkavédelemről szóló törvény.
- 5/1993 (XII.26.) MÜM sz. munkavédelemről szóló rendelet.
- 32/1994 (XI.10.)IKM rendelet, Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat.
- OTÉK vonatkozó előírásai.
. MSZ. 172. Érintésvédelmi szabályzat.
- MSZ 6291 Gázpalackok kezelése, tárolása és szállítása.
Az építkezés megkezdése előtt a hátsó udvarról nyíló lakások bérlőinek ideiglenes átköltöztetése javasolt. A tervezés során erről a Józsefvárosi Vagyonkezelővel külön egyeztettünk.
Általános munkavédelmi szempontok:
A munka megkezdése előtt minden esetben meg kell győződni arról, hogy biztosítottak-e a
biztonságos és balesetmentes munkavégzés feltételei, ill. a munkahely megfelel-e a vonatkozó
előírásoknak.
Munkavégzést csak tűzvédelmi- és munkavédelmi oktatáson részt vett, cselekvőképességének
teljes tudatában lévő személy végezhet. Kisgépeket, berendezéseket csak erre kioktatott, vizsgázott dolgozók használhatnak ill. kezelhetnek.
A szerszámokat, gépeket a munka befejezésével gondosan meg kell tisztítani. A kivitelező a
munka befejezése után a létesítményre (bontási munka) vonatkozó munkavédelmi követelmények kielégítését írásos nyilatkozatban, ill. az egyéb jogszabályokban előírt okmányokkal köteles igazolni.
Védőeszközök:
Kollektív védőeszközök:
A bontási és építési munkák végzése csak a szabályoknak megfelelően összeállított, megfelelő
pallóterítéssel, korláttal és lábdeszkával szabályszerűen kialakított feljárattal ellátott állványról
történhet. Az állványon történő munkavégzés során kötelező a munkavédelmi előírások fokozott betartása. Az állvány azon szakasza felé védőtető építendő, amely szakasz a munkák végzése során használatos bejárat felett helyezkedik el.
Személyi védőeszközök:
A munkát végző személyek kötelesek az alábbi személyi védőeszközöket alkalmazni:
Védősisak, bőr védőkesztyű, lábszár- és térdvédő, védőszemüveg, zárt orrmerevítős vastag,
gumitalpú cipő. A védőfelszereléseket rendszeresen ill. minden munkakezdés előtt ellenőrizni
kell. A gépek, berendezések egyedi védőeszközeit az előírásoknak megfelelően minden esetben használni kell. A védőeszközök munka közbeni meghibásodása esetén cseréjükről haladéktalanul gondoskodni kell. A magasban történő munkavégzés során, rögzítő kötéllel ellátott
biztonsági övet kell használni. Használat előtt szakítópróbával az öv és kötél használhatóságáról meggyőződni.
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III. KÖRNYEZETVÉDELMI TERVFEJEZET
Tárgy: 1074 Budapest, Dob utca 27. szám (Hrsz.: 34251/2/A/4-5.) alatti ingatlanon
„Innovatív gyermekjóléti prevenciós színtér” kialakításának építész terve
HULLADÉKKEZELÉS
A bontásra tervezett épületszerkezet egy többlakásos lakóépület része, munkavégzésnél
törekedni kell a lakások használatának biztosítására. Elsősorban a hang és por képződéssel járó
munkavégzéseket kell korlátozott formában végezni. A bontás során keletkező anyagok döntő
részét újrahasznosításra tervezzük. Az acél épületszerkezetek beolvasztási méretre darabolva
kerülnek leadásra a vastelepen. A beton és vasbeton szerkezetek, zúzdában kerülnek feldolgozásra.
A kivitelezés során feltétlenül betartandó előírások:
1. Az építés és bontás során a keletkező hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szállító szállíthatja el arra engedéllyel rendelkező kezelőnek adhatók át hasznosításra,
ártalmatlanításra.
2. Biztosítani kell a keletkező hulladék szelektív gyűjtését és lehetőség szerint minél
nagyobb arányú hasznosítását.
3. A szelektíven gyűjtött hulladék esetében előnyben kell részesíteni az hulladék hasznosítást az ártalmatlanítással szemben.
4. Az építési, bontási munkálatok során keletkező veszélyes hulladékok kezeléséről a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.
15.) Korm. rendelet előírásai szerint kell, gondoskodni.
5. A felelős műszaki vezetőnek a Felügyelőséget értesítenie kell arról, amennyiben az
építési munkaterületen keletkezet építési-bontási hulladék mennyisége eléri az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt mennyiségi küszöbértéket.
6. Az építési és bontási munkák befejezését követően a ténylegesen keletkezett építésibontási hulladékról el kell készíteni az építőipari tevékenységről szóló építési/bontási
hulladéknyilvántartó lapokat, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolásával együtt abe kell
nyújtani a Felügyelőségre.
Határidő: A használatbavételi engedély benyújtásával egyidejűleg.
7. Amennyiben az építőipari kivitelezés tevékenység befejezését követően az építési/bontási tevékenység során a keletkezett hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el az
építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BMKvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt mennyiségi küszöbértéket, a felelős
műszaki vezető nyilatkozatát erről a használatbavételezési eljárás során a felügyelőségre be kell
nyújtani.
8. Az építési és bontási tevékenység során keletkezett hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet előírásai szerint be kell tartani.
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IV. ÉPÍTMÉNYÉRTÉK SZÁMÍTÁS
Tárgy: 1074 Budapest, Dob utca 27. szám (Hrsz.: 34251/2/A/4-5.) alatti ingatlanon
„Innovatív gyermekjóléti prevenciós színtér” kialakításának építész terve
az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján
1. melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez
Építmény egységára
A számított építményérték
Egységár
számításakor figyelembe
ezer forint /
veendő méret és/vagy mérmértékegység
tékegysége

A szabálytalan építmény
(építési tevékenység)

1.

2.
3.
4.
5.

Lakó, üdülő, kulturális, nevelési, oktatási, hitéleti, egészségügyi, szociális, igazgatási rendel-nettó alapterület /m2
tetésre szolgáló épület, épületrész
Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, közösségi szórakoztató, sport, szállás, iroda, ipari
2
rendeltetésre szolgáló, és egyéb közhasználatú nettó alapterület/m
épület, épületrész
mezőgazdasági munkavégzésre, tárolásra, raknettó alapterület /m2
tározásra szolgáló épület, épületrész
Terepszint alatti építmény, építményrész
nettó alapterület/m2
Egyéb - az 1-4. sorba nem sorolható - helyisénettó alapterület/m2
get tartalmazó építmény, építményrész

A tervezett épület földszinti nettó szintterülete: 466, 10 m2
Tervezett épület táblázatból vett egységára: 190. 000,- Forint/m2
Tervezett épület alapterületére számított értéke: 88. 559. 000,- Forint
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140

190
100
10
100

V. TERVEZŐI NYILATKOZAT
Tárgy: 1074 Budapest, Dob utca 27. szám (Hrsz.: 34251/2/A/4-5.) alatti ingatlanon
„Innovatív gyermekjóléti prevenciós színtér” kialakításának építész terve
Építésztervező:

Jáger Ilona építészmérnök
Plan Libre Bt.
2170 Aszód, Vas Mór utca 6. szám
Tervezői névjegyzék száma: É13-0376

Építtetők:

Mikulás Franciska igazgató
Bischitz Johanna Integrál Humán Szolgáltató Központ
1072 Budapest, Nyár utca 7. szám

Tulajdonos:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
1073 Budapest Erzsébet Krt. 6.
1076 Budapest Garay u. 5.
Telefon: +36-1/462-3100

Építési tevékenység:

Meglévő épületben Innovatív gyermekjóléti prevenciós színtér
kialakításának engedélyezési terve
Az ingatlan helye, címe, helyrajzi száma:
Budapest, VII. Dob utca 27. szám
Hrsz.: 34251/2/A/4-5.
Megnevezése, rövid leírása(tartalma), jellemzői:
Meglévő épületben Innovatív gyermekjóléti prevenciós színtér
kialakításának engedélyezési terve
A környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése:
VK-VII/3
Fent nevezett tervező a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 9.§ (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így
különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak. Az engedélyezési dokumentációtól - a jogszabályok keretein belül - a kivitelezési dokumentáció az építtető kérésére tér el, más helyeken az építési engedélyezési terv és a kivitelezési
terv összhangban van.
A betervezett építési termékek megfelelőségének igazolása a termékeket gyártó és forgalmazó
cégek honlapján megtalálható.
A tervezéssel érintett épület a műszaki leírásban részletezett hőszigetelés elkészítése és a tervezett nyílászárók beépítése után megfelel az épületenergetikai követelményeknek. Az ezt igazoló
energetikai számítást a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint, egyszerűsített számítási módszerrel ellenőriztük.
Gödöllő, 2016. szeptember 30.
Jáger Ilona
építészmérnök
Gödöllő, Rozsnyó utca 1. szám
É 13-0376
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