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Műszaki leírás 

Készült: 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22. (hrsz.:28501/29) alatti ingatla-

non felújítandó Meglévő Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. mű-
hely épületének felújítási kiviteli tervdokumentációjához. 
 

Jelen tervdokumentáció kivitelezési eljáráshoz készült. 

1.1. Burkolatok 

Padlólap burkolás: Az átalakításal érintett helyeken ÚJ csúszásmentes 

greslap padlóburkolat kerül elhelyezésre. A középső vezetősáv folytonos 
vonalvezetésű, legalább 30 cm szélességben struktúrált felületű, kont-

rasztos színű legyen az alaprajzi tervek szerint. A falburkolat káprázat-
mentes csempézett felületű 1,60 m magasságig és 1,00-1,20 m közötti 
magasságban a közlekedőkben és mozgáskorlátozott WC-kben eltérő 

kontrasztos színű vezető sávval kialakítva. Az épületen belül készülő 
burkolatok csúszás- és tükröződésmentesek. A helyiségek legalább 10 

cm magas mosható lábazattal készüljenek. Az akadálymentes WC helyi-
ségben padlóösszefolyót kell beépíteni. Az akadálymentes WC helyiség-
ben 2,00 m magasságig csempeburkolat készül.   

1.2. Nyílászárók 

A beépítendő főbejárati ajtó egyszárnyú nyíló kialakítású felülvilágítóval, 
valamint hőszigetelt, PVC kivitelű, üvegezett ajtószárnyakkal, 30 cm-es 

alsó lábazati panellel. 1,50 m magasságban kontrasztos jelzéssel ellátva. 
Nyílászáró keretszerkezete homlokzat színétől eltérő kontrasztos szín ki-

alakítású legyen. A belső nyílászárók a szükséges helyeken akadálymen-
tes, min. 100/210 cm méretű legyen. A beltéri ajtók típusát úgy kell 
megválasztani, hogy az áthaladáshoz szükséges 90 cm szabad szélesség 

a nyitott ajtólap és a szemközti ajtótok belső síkja között biztosított le-
gyen.  

1.3. Küszöbmentesítés 

Valamennyi nyílászáró küszöbmentes kivitelben készüljön. 

1.4. Belső korlát 

Közlekedő terekben az alaprajzi tervek szerint 2 soros merev, antibakte-
riális PVC kapaszkodó korlát készül díszcsíkkal, valamint szennyeződés 
és ütésálló kivitelben, 0,70 m-0,95 m magasságban.  

1.5. Lépcső 

Nem készül.  
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1.6. Járdaépítés 

Meglévő szilárd burkolat, illetve a bejárat előtt az alaprajzi tervek szerinti 

ÚJ Min. 1,80 m szélességben tükörkiemeléssel tömörített, egyenletes fe-
lületű alapot kell kialakítani. A készülő járda szilárd aszfalt burkolat 

vagy beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötés-
ben, homokágyazatba fektetve, idomkővel Classic 20x10x6 cm, normál 
kő, szürke. A járdán az akadálymentes parkolótól az akadálymentes be-

járatig vezetve burkolati vezetősáv elhelyezése történik, színe a háttértől 
eltérő kontrasztos szín érdesített felülettel (érdesség max. mértéke 5 

mm).  

1.7. Parkoló, ill. belső út 

Új akadálymentes parkoló kialakítása meglévő szilárd aszfalt burkolaton, 

a terv rajzi részén jelölt helyen, az alábbiak szerint: Az akadálymentesí-
tett parkoló jól elkülönülően kontrasztos színű felfestéssel, a kiszállási 
zóna ferde csíkozással, az akadálymentesség nemzetközi jelével és táblá-

val legyen ellátva. Az akadálymentes parkoló szintben nem térhet el a 
járda szintjétől. Ez esetben a járdaburkolat szintjét a parkoló szintjéhez 

kell süllyeszteni. Az így kialakult szintbeli különbséget a járdaburkolaton 
kialakított mozgáskorlátozott feljárórámpával hidalhatjuk át. A járda sze-
gélykövet ezen a helyen süllyesztett kialakításban kell elhelyezni. A par-

kolótól és a személybejárattól is táblával jelezni kell az akadálymentes 
bejárat helyét kerekes székes szimbólummal és a bejárat felé mutató 

nyíllal.  

1.8. Akadálymentes illemhely kialakítás 

A WC kialakítást terv szerinti paraméterekkel kell megoldani. A WC csé-

sze kinyúlása a faltól 70 cm legyen, a fal felőli korlát fix, a WC csésze fe-
lőli korlát felhajtható kivitelben készüljön, hossza a WC elejétől legfeljebb 
10 cm-t nyúlhat túl. A kapaszkodók magassága padlóvonaltól 75 cm, fe-

lületük a háttértől eltérő kontrasztos színnel készülnek. A WC ülőke ma-
gassága a padlószinttől mérten az akadálymentes használhatóság érde-

kében 48 cm legyen. A WC faltól mért tengelytávolsága 47 cm, a szabad 
oldalon elhelyezett kapaszkodó és a WC tengelytávolsága 30 cm.  Konkáv 
kialakítású kézmosó kerüljön beépítésre a padlószinttől 86 cm magas-

ságban, alatta 70 cm magas lábszabad kialakítással, a fal síkjától mérten 
55 cm-es kiállással. A mosdó alatti szifon falba rejtve, vagy hőszigetelő 
védőborítással ellátva készüljön az égési sérülések elkerülésére. A mosdó 

felett dönthető tükör kialakítása tervezett. Padlóburkolata csúszásmen-
tes greslap legyen. A burkolat megfelelő színkontraszt kialakítású legyen, 

a falon 100 és 120 cm közötti magasságban kontrasztos színű burkolati 
sáv kialakítása történik. Az illemhelyen a padlószinttől mérten 30 és 90 
cm magasságban segélyhívó gomb beépítése tervezett nyugtázható kivi-

telben, az ajtó felett kívülről vészjelző lámpa kerül elhelyezésre. A vil-
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lanykapcsolók, szenzoros kézszárító, az ajtón vízszintesen elhelyezett be-
húzó-kar és egyéb kezelőszervek a padlóvonaltól mérten 85-110 cm kö-

zötti magasságban készülnek. Az illemhelyen ruhafogas kerül felszerelés-
re a padlótól 120 cm magasságban. Az illemhelyen minden olyan beren-

dezés felszerelésre kerül, (WC-papírtartó, WC-kefe, papírtörlő, stb.) ami 
egy átlagos illemhelyen is megtalálható.  Az ajtót kívülről az akadálymen-
tesség nemzetközi jelével szereljük fel. 

1.9. Kommunikatív jelzések 

A bejárati ajtó melletti előtérben kontrasztos kivitelű könnyen áttekinthe-

tő információs tábla helyezendő az épület pontos tervrajzával menekülési 
útvonal jelöléssel. A tábla lehetőleg 1,50 m-nél ne legyen magasabban 
felszerelve, elhelyezhető pultra fektetve is.  A kezelőeszközök, kilincsek, 

csengő illetve kaputelefon a használhatóság szempontjából 80 illetve 110 
cm magasságban helyezendő el. Amennyiben az épületbe való bejutás 
csak kaputelefonon bejelentkezve lehetséges, úgy a siketek és nagyothal-

lók részére egyéb megoldás biztosítása szükségszerű! Az épületben mobil 
indukciós hurok elhelyezésére van lehetőség. 

 
MEGJEGYZÉS: A kaputelefon, csengő megfelelő megvilágítását biztosíta-
ni kell. 
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