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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 kivitelezéshez készült. 

1. Általános leírás 

1.1. Előzmények 

Az elképzelések szerint telephelyen lévő műhelyépület energia megtakarí-

tást eredményező korszerűsítési, felújítási munkáira van szükség a pro-
jekt arányos akadálymentesítés megvalósításával. A felújítás során meg-
valósul az épület külső oldali hőszigetelése, a még ki nem cserélt nyílás-

zárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, ill. lámpatestek cseréje. A műhelyépü-
letre, ill. a telephelyen lévő központi irodaépületre napelem rendszer ke-
rül elhelyezésre. Az akadálymentesítés vonatkozásában kialakításra kerül 

egy Mozgássérült WC zuhanyzási lehetőséggel, ill. a bejárat megközelíté-
sét szolgáló akadálymentes rámpa.  

1.2. Főbb adatok 

 Épület típus:  Meglévő műhely épület felújítá-

sa 

 Szintek száma: 1 

 Telek területe: 16680 m2 

 Hasznos alapterület: 590,66 m2 

 Ereszmagasság: + 2,83 m; + 3,23 m 

 Gerincmagasság: + 3,87 m; + 5,61 m 

 Számított építménymagasság: Változással nem érintett! 

 Beépítendő terület: Változással nem érintett! 

 Számított zöldterület nagysága: Változással nem érintett! 

 Földszinti padlóvonal: ± 0,00 m; - 0,70 m 

 Járdaszintje: - 0,01 m  - 0,71 m (változó) 

 Rendezett terep szintje: - 0,02 m  - 0,72 m (változó) 

 Fixpont: Meglévő padlószint 

2. Tartószerkezeti leírás 

2.1. Alapozás 

Feltételezhetően monolit beton sávalapok, illetve acél oszlopok alatt va-
salt pontalapok készültek.  

Tervezéssel nem érintett! 
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2.2. Falak 

A külső kitöltő falak 30 cm falvastagságú égetett kerámia téglafalazatból 

készültek. A külső oldali falakra ÚJ 14 cm Rockwool Frontrock MAX-E 
hőszigetelő lemez kerül. 

2.3. Nyílásáthidalók 

Tervezéssel nem érintett! 

2.4. Lépcső 

Tervezéssel nem érintett! 

2.5. Padlásfödém 

Meglévő könnyűszerkezetes padlásfödém acél trapézlemez burkolattal. Il-

letve a padlásfödémre ÚJ 24 cm Rockwool Multirock kőzetgyapot hőszi-
getelő lemez kerül fektetve. A hőszigetelés felé 1 réteg páraáteresztő fólia 
elhelyezése szükséges. 

2.6. Koszorúk 

Tervezéssel nem érintett! 

2.7. Tetőszerkezet 

Alaprajzot követő nyeregtető készült. Meglévő acél rácsostartó tetőszerke-
zet készült. 

Tervezéssel nem érintett! 

2.8. Előírásoknak való megfelelés 

A tervezett tartószerkezetek megfelelnek az OTÉK vonatkozó előírásainak 

(59. §), valamint az érvényben lévő EUROCODE előírásainak. 

3. Építészeti, épületszerkezeti leírás 

3.1. Megközelítés 

A műhely épület az ingatlan Dél-Keleti oldalán helyezkedik el. Az épület 
mind a négy oldalról megközelíthető személyes, illetve gépjárművel. Az 
ingatlan közvetlenül a Bokréta utcáról közelíthető meg. 1 db Akadály-

mentes parkoló kialakítása történik meglévő szilárd burkolaton a hely-
színrajon jelölt helyen. A meglévő szilárd burkolaton szükséges az Aka-
dálymentes parkoló szimbólum felfestése és 1 db akadálymentes felirat-

tal ellátott parkoló tábla elhelyezése. 
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3.2. Terepkialakítás 

A rendezett terepszint a meglévő, változással nem érintett! 

3.3. Hulladék elhelyezés 

A hulladék elhelyezése saját ingatlanon belül műanyag szemeteskuká-
ban. 

3.4. Égéstermék elvezetés 

Az épületben üzemelő meglévő kondenzációs gázkazán felújítása történik 

a „Gépészeti tervfejezet”-ben leírtak szerint. 

3.5. Falszerkezetek 

3.5.1. Homlokzati főfalak 

A külső kitöltő falak 30 cm falvastagságú égetett kerámia téglafalazatból 
készültek. A külső oldali falakra ÚJ 14 cm Rockwool Frontrock MAX-E 

hőszigetelő lemez kerül. 

3.5.2. Válaszfalak 

Új válaszfalazatként szerelt gipszkarton válaszfalak épülnek a terven je-
lölt helyeken CW 75 profillal két oldalon 1,25 cm gipszkarton lappal 
helyzettől függően normál-, vagy impregnált kivitelben. A gipszkarton le-

mezek közé ásványgyapot hangszigetelés kerül. Illetve tégla és YTONG 
válaszfalazat készül a terven jelölt helyeken. 

3.6. Nyílászárók 

Kültérben 3 rétegű üvegezésű hőszigetelt műanyag, illetve fém (Alumíni-
um) szerkezetű nyílászáró szerkezetek, valamint hőszigetelt szendvicspa-

nelből álló Hörmann ipari kapuk kerülnek beépítésre a „Nyílászáró kon-
szignáció”-os listában leírtak szerint. Hőátbocsátási követelmények: 

- műanyag nyílászárók: UW=1,15 W/m2K  

- alumínium nyílászárók: UW=1,40 W/m2K  
- ipari kapuk: UW (max)=2,00 W/m2K  

Beltérben acél szerkezetű belső ajtó beépítése a „Nyílászáró konszigná-
ció”-os listában leírtak szerint történik.  

3.7. Belső könyöklők 

A belső könyöklők méretre vágott, ablak színével megegyező PVC könyök-
lők készülnek. 

3.8. Vízszigetelés 

Tervezéssel nem érintett! 
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3.9. Hőszigetelés 

ÚJ Lábazati 14 cm-es XPS hőszigetelés készül. A lábazati hőszigetelés a 

rendezett terep felé legalább 30 cm magasságig ér fel, illetve a meglévő 
terepszintig ér le.  
A homlokzati falakra ÚJ 14 cm-es Rockwool Frontrock MAX-E kőzetgya-

pot hőszigetelés kerül elhelyezésre, ragasztva és dűbelezve. 
Padlástéri födémre ÚJ 24 cm-es Rockwool Multirock szálas hőszigetelés 

kerül fektetésre. 
Megmaradó műanyag nyílászárók káva képzéséhez +4 cm Rockwool 
Frontrock MAX-E hőszigetelés kerül. Illetve az ÚJ szekcionált ipari ka-

puk káva képzéséhez + 8 cm Rockwool Frontrock MAX-E hőszigetlés ke-
rül elhelyezésre  kapuk feletti és két külső oldalán. 

3.10. Belső felületképzés 

A belső átalakításokkal érintett helyeken, ahol ÚJ belső burkolat nem 
készül ott hagyományos festett felület készül egyéni, megrendelői igények 

alapján. Belső terek falfelületei: Diszperziós alapú törlésálló falfestés ké-
szül fehér, illetve pasztel színben megrendelői igények szerint.  

3.11. Belső burkolatok 

Az alaprajzi terv, a Helyiséglista és a Falnézetek szerint hideg greslap 
padlóburkolat készül, helyenként 1,60 m, ill. 2,00 m magasságig oldalfali 
mosható, ragasztott csempe burkolattal a Falnézetek szerint.  

Fali csempeburkolatok fugái fehér színben, ill. a padlóburkolatoknál 
szürke színben készül.  

Vizesblokkokban és a zuhanyzókban lévő sarkokat, műanyag sarokelem 
felhasználásával kell burkolni. A vizes helyiségekbe padlóösszefolyókat 
kell beépíteni a Gépészeti terv szerinti helyeken. A terveken jelölt helye-

ken akadálymentesítésnek megfelelő burkolatmintás burkolatok is ké-
szülnek. 

Alkalmazott anyagok: 
 Hideg padló- és fali burkolatok: 

o Zalakerámia Panama ZBE 389 fali csempeburkolat bézs szín-

ben, 20x30x0,7 cm 
o Zalakerámia Panama ZBE 390 fali csempeburkolat tégla 

színben, 20x30x0,7 cm 

o Zalakerámia Architect-Gresline TR731B01 greslap burkolat 
bézs színben, 30x30x0,75 cm 

o Zalakerámia Architect-Gresline TR731B08 greslap burkolat 
struktúrált barna színben, 30x30x0,75 cm 

o Zalakerámia Architect-Gresline TAA31B08 greslap burkolat 

matt barna színben, 30x30x0,75 cm 
Az épületben az „L1 konszignáció” alapján Akadálymentes fali kapaszko-

dó és ütközéshárító vezető sáv készül. 
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3.12. Külső burkolatok 

Változással nem érintett! Illetve részben a rajzokon jelölt helyen a mű-

helyépület bejárata előtt ÚJ szilárd burkolatú rámpa készül, az „1-es” 
konszignációjú ajtó előtt az Akadálymentes tervfejezet szerint.  

3.13. Lábazatburkolatok 

A lábazatot úgy kell elhelyezni, hogy alá a víz ne juthasson be.  
Hideg padlóburkolatokhoz, oldalcsempe nélküli falszakaszokhoz a padló-

burkolat anyagából épített legalább 10 cm magasságú lábazatburkolat 
készül. 

3.14. Homlokzatképzés 

A homlokzatra általános helyen a homlokzati rajzokon jelölt színű 
Capatect Reibputz homlokzati struktúrvakolat készül megrendelői igé-
nyek szerinti színkiválasztás alapján. 

A lábazaton a homlokzati rajzok szerinti, változó magasságig lábazati 
színvakolat készül bordó színben. 

A kültéri vakolatok készítésénél minden pozitív, vízszintes és függőleges 
sarok és él készítésénél élvédő profil alkalmazandó. 

3.15. Tető 

Alaprajzot követő nyeregtető készült. Meglévő acél rácsostartó tetőszerke-
zet készült. 
Tervezéssel nem érintett! 

3.16. Csatorna  

Meglévő lefolyócsatorna átalakítása az ÚJ homlokzati hőszigetelés függ-

vényében. 

3.17. Bádogos szerkezetek 

Antracit színű bádogos szerkezetek (párkánylefedések) készülnek festett 

fém anyagú rendszerből. 

3.18. Csapadékvíz elvezetés 

A csapadékvíz elvezetése a területen elszikkasztásra kerül.  

3.19. Irodaépület vízszigetelése 

Bitumenes lemezfedés készült, melyet egyes helyeken már felújítottak 

oxidbitumenes szigetelő lemezekkel.  
A meglévő lapostető zárófödémének vízszigetelésére annak javítására, a 
napelemek elhelyezése előtt szükséges az irodaépület vízszigetelése. ÚJ 

vízszigetelésként Bauder THERMOFOL U 15V PVC-P vízszigetelő lemezt 
használunk az épület teljes lapostető felületén az alkalmazástechnikai 

útmutatóban írtan kivitelezve, figyelembe véve a meglévő tetőfelépítmé-
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nyeket, összefolyókat, páraszellőzőket, stb. A meglévő tetőn lévő villám-
védelmi rendszerelemek visszahelyezendők az előírásoknak megfelelően. 

Ragasztás előtt szükséges a meglévő bitumenes vízszigetelő lemez felső 
síkjáról eltávolítani a mohát-, valamint egyéb por- és törmelék maradvá-
nyokat!! 

3.20. Napelem rendszer 

Elhelyezendő napelemek típusa: Épületvillamos tervek szerinti 

Összes elhelyezendő/telepítendő napelemek száma: 184 db 
Összes elhelyezendő/telepítendő napelem teljesítménye: 49,68 kW 
Telepítés helye ingatlanon belül: helyszínrajz szerint: lapostetős iroda-

épületen, ill. műhelyépületen 
Telepítés helyének főbb adatai: 

- Telepítés helye: lapos tetős épülete déli oldalra tájolva, ill. műhely-

épület nyugati oldala 
- Modulok elhelyezése: terv rajzi rész szerint 

Lapostetős irodaépület főbb adatai: 
- Tetőforma: attika fal nélküli lapostető 
- Tetőfedés: bitumenes lemez 

- Födém: feltehetően vasbeton födémszerkezet 
Napelemek rögzítése lapostetőre: 

- Javasolt rögzítő rendszer: K2 S-Dome system, vagy Easy Install 

system, széltörő alkalmazása kötelező, dőlés szög: 10 fok 
Árnyékolások: 

- A telepített napelemek megfelelő hatásfokának elérése érdekében a 
napelemekre árnyékot vető növényzetet el kell távolítani. A panele-
ket csak részben eltakaró árnyék is közel a teljes panel termelését 

lenullázza. 
Telepítési előírások: 

- A napelemeket szorosan egymás mellé kell elhelyezni, köztük rés 
nem lehet 

- A szélső napelemek legalább 50 cm-re legyenek a tető szélétől 

- A felső napelemek legalább 50 cm-re legyenek a tető gerincétől 
- Az alsó napelemek legalább 50 cm-re legyenek a tető ereszétől 
- A napelemeket a felülnézeti rajzon jelölt helyre kell elhelyezni 

- Az első modul elhelyezése előtt, az összes telepítendő napelem mo-
dul helye ellenőrizendő, telepítés csak ezután kezdhető! 

- A kivitelezést csak napelem telepítésben jártas szakemberek végez-
hetik, házilagosan nem telepíthető 

- Az épületen meglévő falazott kémények visszabontása a lapostetőig, 

illetve a lapostető felső síkjától legalább 30 cm-nél a kémény lezárá-
sa szükséges! (Kivitelezés idején a visszabontás előtt ellenőrízendő a 

kémény használata!) 
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3.21. Vonatkozó szabályoknak való megfelelés 

A tervezett épület megfelel az érvényben lévő vonatkozó szabályoknak, 

előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 

4. Teljesítményjellemzők 

A tervben meghatározott egyértelmű, vagy példaképpen megnevezett épí-
tőanyagokhoz tartozó teljesítményjellemzők az irányadók, ezektől eltérni 

csak pozitív irányban lehet. 

5. Egyéb előírások 

5.1. Megvalósítás 

Amennyiben gyártó vagy típushivatkozás, illetve márkanév szerepel a do-

kumentációban, az a tárgy jellegének, minőségének és igényszintjének 
egyértelmű meghatározását szolgálja, így más, azzal egyenértékű, illetve 

jobb megoldás és jobb műszaki paraméterekkel rendelkező más anyag és 
berendezés is alkalmazható, Építtető és Tervező hozzájárulásával. 
A dokumentációban szereplőktől eltérő megoldás alkalmazása esetén 

legalább a dokumentációban szereplő, gyártó, gyártmány, vagy típus ál-
tal meghatározott műszaki paramétereket, előírásokat, specifikációkat és 
különösen az esztétikai, építészeti, stiláris, felületkezelési jellemzőket kell 

teljesíteni. 

5.2. Minőségi előírások 

A tervdokumentációban szereplő munkákat, és a fentebb részletezett 
egyéb feladatokat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, illetve a doku-
mentációban esetleg szereplő szigorúbb minőségi követelmények szerint, 

a Magyar Szabványügyi Testület honlapján (www.mszt.hu) lévő szab-
ványlistában található érvényes magyar és európai uniós műszaki szab-

ványok és irányelvek, előírások betartásával. 

5.3. Kivitelezés 

A tervdokumentációban szereplő minden végleges esztétikai megjelenést 

biztosító anyagot, burkolatot, szerkezetet, szerelvényt és berendezési tár-
gyat beszerzés előtt Építtetőnek és Tervezőnek be kell mutatni elfogadás 
céljából, mert ezek típusa, fajtája a kivitelezés során kerül pontosításra, 

ill. változhat, pl. burkolatok, lámpák, nyílászárók, kilincsek, szaniterek, 
felületképzések, stb. A beépítendő szerkezetek gyártmányterveit gyártás 

előtt építész tervezővel egyeztetni és jóváhagyatni szükséges. 
 
Az elektromos, gépészeti és közmű szerelvények, berendezési tárgyak, ve-

zetékek és csövek, objektek pontos elhelyezkedését a helyszínen kell kije-
lölni (nem a tervről lemérni) és építész tervezővel átvetetni. A berendezé-
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sek, szerelvények, szaniterek típusa és elhelyezkedése az üzemeltető 
helyszíni kijelölése miatt is változhat, pontosításra kerülhet. 

 
A munkahelyi rendért, a munkahely őrzéséért, a biztonságtechnikai és 
munkavédelmi előírások betartásáért Kivitelezőnek kell felelni. A kivitele-

zési tevékenység során a 4/2002 SzCsM-EüM rendeletben foglaltakat be 
kell tartani, mert azok a kivitelezés és a kivitelezésben szereplők bizton-

ságát és egészségét hivatott szavatolni. Éppen ezért a 6.§-ban előírt Biz-
tonsági és Egészségvédelmi Tervet a beruházásnál a kivitelező feladata 
elkészíteni. 

 
A kivitelezés során az egyes építési folyamatok, illetve az egyes építő-
anyagokra vonatkozó általános és speciális szabályok maradéktalanul 

betartandók. 
A kivitelezés során a Biztonságtechnikai, Balesetvédelmi és Tűzvédelmi 

előírások maradéktalanul betartandók. 
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