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I. Műszaki leírások
1.1.

Építész műszaki leírás

1.1.1. Építmény rendeltetése
Előzmények
A tervezési terület a Győr, Kagyló utca 12105/30 hrsz-ú telken található. A szomszédos telken
(12105/20 hrsz) épülő társasház második ütemeként, 25 lakást magába foglaló társasház tervezett. A
telek északkeleti oldalán, jelenleg egy 12,40 m2 alapterületű trafóház található. A tervezésével
kapcsolatban az illetékes elsőfokú építés hatósággal az előzetes személyes egyeztetést lefolytattuk. A
területen a hatályos rendezési tervnek megfelelően szabadon álló beépítéssel maximum 12,50 m
építménymagasságú lakóépületek helyezhetők el, maximum 25 %-os beépíthetőséggel.
Az épület telepítése, építészeti koncepció
Beépítési mód:
A telek építési övezetben meghatározott beépítési módja: szabadon álló. A telket három oldalról út, egy
oldalról pedig beépítetlen, szomszédos telek határolja. A teleken két épületrész helyezkedik el
egymásra merőlegesen. Az I. épületben 14 db, a II. épületben 11 db lakás kapott helyet.
Megközelítés:
Az I.épület gyalogosan a Kagyló utcáról közelíthető meg, a II.épület bejárata pedig a telek északkeleti
oldalán kap helyet. A bejárati kapuépítményekben kerülnek elhelyezésre a postaládák és
kaputelefonok. A 27 állásos gépjármű parkoló a telek délkeleti oldalán fekvő utcából közelíthető meg.
Telepítés, építészeti kialakítás:
Az előírások betartása és az adottságok kihasználása mellett a mellékelt helyszínrajzon látható
beépítés tervezett. A két épület földszint + 3 szintes tömegből áll. A tervezés során az egyik fő
szempont a lakások lehető legkedvezőbb tájolásának biztosítása volt.
A cél egy visszafogott, modern megjelenésű társasház kialakítása volt. Az épület egyszerű, de
játékosan változatos épülettömegét, az erkélyek, lapostetők és terasztetők váltakozása adja. A
homlokzati anyagok összehangolt használatával (színezett műanyag szerkezetű nyílászárók, vakolt
felület, fém táblás homlokzati burkolat, fémlemez fedés) egységes, visszafogottan elegáns megjelenést
kívántunk biztosítani.
Funkcionális kialakítás
Az épület funkciója lakóépület 25 lakással. Az I. épület földszintjén bejárati előterek, közös tároló
helyiség, és a lépcsőház mellett 4 lakás került kialakításra. A felsőbb szinteken 4 lakás tervezett, a
harmadik szinten 2 nagyobb lakás és tetőteraszok kaptak helyet. A II. épület felépítését tekintve
hasonló, azzal a kivétellel, hogy a földszint, és általános szintek 3 lakást foglalnak magukba. A lakások
nappali, étkező, konyha tereit a kedvező tájolás felé terveztük, a nappali terekhez - 1 földszinti garzon
lakás kivételével - mindig terasz, vagy erkély is kapcsolódik. Szintén a tájolási szempontokat figyelembe
véve került a közlekedőmag a kedvezőtlenebb homlokzatra. A tervezett lakások alapterületi adatait,
helyiséglistáit az alaprajzokon tüntettük fel. A fedett-nyitott kerékpártároló és hulladéktároló, mind a
gyalogos bejáratoktól, mind a parkolóból könnyen megközelíthető helyen, a telken meglévő trafóház
mellett kerül majd kialakításra.
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1.1.2. A létesítmény adatai, beépítési paraméterek
Övezeti jel:

Lk 09/ S/25/40-060/125/04-//010

A telek területe:
A tervezett épület (+trafó) bruttó alapterülete:
Tervezett beépítettség:
Megengedett beépítettség:
Tervezett épületmagasság:
Megengedett legnagyobb épületmagasság:
Hasznos földszint (nettó) alapterület:
Hasznos I.emelet (nettó) alapterület:
Hasznos II.emelet (nettó) alapterület:
Hasznos III.emelet (nettó) alapterület:
Összes hasznos (nettó) alapterület:
Tervezett épület összes bruttó szintterülete:
Tervezett tárolók, kapuépítmények,trafó bruttó szintterülete:
Összes bruttó szintterület:
Szintterületi mutató tervezett értéke:
Szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke:

2492 m2
616,53 m2
24,72 %
25 %
11,67 m
12,50 m
461,55 m2
468,39 m2
468,39 m2
342,88 m2
1741,21 m2
2110,07 m2
47,35 m2
2157,42 m2
0,865
0,9

Zöldfelület tervezett nagysága:
Tervezett zöldfelület arány:
Megengedett legkisebb zöldfelület:

1168,55 m2
46,89 %
40 %

Földszinti padlósík relatív magassága:
Földszinti padlósík abszolút magassága:
Útkoronaszint abszolút magassága:

±0,00
111,38 mBf
110,93 mBf

A tervezett beépítés megfelel a GYÉSZ 83. .§ (9) bekezdésben foglaltaknak. Lásd.: É-0
1.1.3

Alkalmazott épületszerkezetek, anyagok, megoldások

Alapozás
Az épület alapozása vasbeton kútalapozás, gerendákkal összekötve, a statikai terv szerinti
keresztmetszettel és betonminőséggel.
Vízszigetelés
A földszint alatti födémen talajnedvesség elleni szigetelés készül. A loggiákon a csapadékvíz elleni
kent vízszigetelés készül (pl. Villafalt 5 ES szigetelő masszával).
A lapostetőkön a 3. emeleten félintenzív zöldtetők és járható terasztetők kerülnek kialakításra. A 3.
szint felett nem hasznosított lapostető készül.
A lapostető csapadékvíz elleni szigetelésre Sika Trocal SGmA 2,0 PVC lemez (vagy azzal
műszalilag egyenértékű) mechanikai rögzítéssel kerül beépítésre. Az attika mentén és a
burkolatváltásoknál mosott kavicságy készül.
Falazatok
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Az épület fő tartószerkezete vasbeton pillérvázas, közötte 30 cm vázkerámia kitöltő falazattal. A
külső térelhatároló falakra 10 cm hőszigetelő rendszer készül.
Az önálló rendeltetési egységeket elválasztó falak 25 ill. 30 cm vastag vázkerámia hanggátló
téglából készülnek.
A külső falazatok hőszigetelő falazóhabarccsal (pl. POROTHERM TM, vagy azzal egyenértékű)
készülnek, az egyéb falazatok normál falazóhabarccsal tervezettek.
1. Vázkitöltő falazat: : Porotherm 30 N+F (vagy azzal műszakilag egyenértékű)
Alkalmazható kötőanyagok: Porotherm TM hőszigetelő falazóhabarcs (vagy azzal műszakilag
egyenértékű), illetve hagyományos falazóhabarcs, habarcsminőség: min H 25
2. Hanggátló falazat (25 cm vtg.): Porotherm 25 HG Profi hanggátló tégla (vagy azzal műszakilag
egyenértékű) Alkalmazható kötőanyagok: Dryfix extra ragasztóhab; vékony rétegű
falazóhabarcs (vagy azzal műszakilag egyenértékű), habarcsminőség: min H 25
3. Hanggátló falazat (30 cm vtg.): Leiertherm AKU 25/304 hanggátló falazóelem
Alkalmazható kötőanyagok: hagyományos falazóhabarcs, habarcsminőség: min H 25
Födémek
Mindenütt monolit vasbeton födém készül, korszerű táblás zsalurendszerrel zsaluzva. A födém 18
cm vastagságban tervezett, a statikai számításoknak megfelelően. A lépcső ill. pihenők vastagsága 18
cm. Az akusztikai követelményeknek megfelelően a lakószintek között úsztatott padlós rétegrendek
kerülnek kialakításra, melyek a metszeteken részletesen szerepelnek. A földszinti tároló felett 10 cm
hőszigetelés készül a födém alsó síkjára. A loggiák, erkélyek, előtetők hőhídmentes csatlakozása
SCHÖCK hőhídmentesítő profilok beépítésével tervezett.
Lépcsők, lift
Monolit vasbeton szerkezetű háromkarú lépcső pihenővel, csúszásmentes felülettel kialakított
járólap burkolattal. A lépcsőkorlátok és kézfogók porszórt fémszerkezetből készülnek. A lift akna fala 20
cm vastag monolit vasbeton szerkezet. A lépcső szerkezete akusztikailag dilatáltan kerül kialakításra.
Koszorúk
Monolit vasbeton koszorúk a statikai tervek szerinti méretekben és betonminőséggel, kívül körben
5 cm kiegészítő (pl. AUSTROTHERM XPS) extrudált polisztirol hőszigeteléssel.
Áthidalók
Monolit, illetve a falazati rendszerhez tartozó POROTHERM áthidalók (belső nyílászáróknál)
tervezettek a statikai tervek szerint.
Belső áthidalók: Porotherm A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló (vagy azzal műszakilag
egyenértékű) Alkalmazási feltétel: A Porotherm áthidaló ráfalazással vagy rábetonozással együtt alkotja
a nyílásáthidalást. Felfekvés: min 12 cm
Válaszfalak
10 cm vtg. vázkerámia válaszfallapból tervezettek: Porotherm 10 N+F (vagy azzal műszakilag
egyenértékű)
Alkalmazható kötőanyag: hagyományos falazóhabarcs, habarcsminőség: min H 25
Tetőszerkezet
Lapostető tervezett egyenes rétegrenddel.
Hőszigetelések
1. Födémkonzolok alatt: 10cm extrudált polisztirol (pl. AUSTROTHERM XPS, vagy azzal
műszakilag egyenértékű)
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2. Nem hasznosított lapostetőn: 20 cm ásványgyapot (pl. ROCKWOOL Dachrock, vagy azzal
műszakilag egyenértékű)
3. Hasznosított lapostetőn: min 14 cm vastag Bauder Pir hab (vagy azzal műszakilag egyenértékű)
4. Födém rétegrendekben expandált polisztirol (pl. AUSTROTHERM, vagy azzal műszakilag
egyenértékű)
5. Falakra 10 cm (téglafalak előtt) és 15 cm (vb. koszorúk előtt) homlokzati hőszigetelő rendszer,
(pl. AUSTROTHERM, vagy azzal műszakilag egyenértékű)
Bádogos szerkezetek
Kettős állókorcos alumíniumlemez fedés szürke színben (RAL 7045). Az eresz és lefolyócsatorna,
kémény és fallefedések ugyancsak alumínium lemezből készülnek a többi bádogos szerkezettel egyező
színben.
Külső homlokzatképzés
Dörzsölt felületű vakolatrendszer homlokzati tervek szerinti színben, ill. szürke (RAL 7045) lábazati
vakolat a földszinti homlokzatszakaszok. A II. épületrész lépcsőházi tömegugrásának oldalán a
homlokzati terveknek megfelelően RHEINZINK H25 horizontális panel fémlemez burkolat készül.
Belső felületképzések
Általános helyeken mészvakolat festve. A vizes helyiségekben csempeburkolat, 210 cm
magasságig. A vizes helyiségek burkolatai vízzáró szigetelést biztosító ragasztórendszer
alkalmazásával készülnek. A víz hatásának különösen kitett fal és padlófelületeken a burkolat síkja alatt
elkészített üzemi víz elleni kent szigetelést kell alkalmazni.
Lábazatkiképzés
Sötétszürke (RAL 7045) fagyálló lábazati vakolat.
Nyílászárók
Külső nyílászárók: Műanyag szerkezetű nyílászárók kerülnek beépítésre a lakásoknál 2 rétegű (416-4 mm) hőszigetelő üvegezéssel (k= 1,1W/m2K), kívül szürke alumíniumlemez könyöklővel, RAL
7045 szürke színben. A lakások ablakaihoz rejtett, belülről szerelhető redőnytok (pl. Hella TRAV vagy
azzal műszakilag egyenértékű) kerül beépítésre külső zsaluziák (pl. Hella AF80 vagy azzal műszakilag
egyenértékű) vagy redőnyök fogadására.
Bejárati ajtó: A bejárati ajtó hőhídmentes alumíniumszerkezet szürke színben, min. 2 rétegű
hőszigetelő üvegezéssel (k= 1,1W/m2K).
Belső nyílászárók: A lakásokon belül utólag elhelyezhető fa-dekor borítású laminált ajtók világos
tölgy színben. A szobákba vezető ajtók szabad nyílásszélessége minimum 85 cm. A lakások bejárati a
betörés-biztonsági követelményeknek megfelelő több ponton záródó, matt króm kilinccsel.
Külső/belső korlátok
A loggiáknál ill. erkélyeknél edzett üveg korlátok készülnek, a homlokzati tervek szerint 1,00 m
magasságban koracél vonalmenti profilokkal rögzítve, koracél fogódzóval. A lépcsőházakban vízszintes
osztású porszórt acélkorlát készül min. 1 m magasságban, 5 cm átmérőjű porszórt acél fogódzóval.
Padlóburkolatok
A lépcsők, és az egyéb közös közlekedőterületeken csúszásmentes kerámialap burkolat. A
lakásokban a vizes helyiségekben és a közlekedőkben kerámialap burkolat készül, a szobákban
ragasztott parketta igény szerinti színben és mintázatban. Az erkélyek burkolata fagyálló kerámialap.
Kémények
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A társasházi lakások önálló hőtermelővel ellátottak. A választott kazánok 24 kW-os turbós
gázkazánok.Az alaprajzon jelölt (K1,K2,K3,K4) kémények Leier Multikeram Las P1 típusú
gyűjtőkémények.
Kéménykürtő nyomvonalvezetése: elhúzás nélküli, egyenes.
Kéménykúp: az MSZ-04-82 szerint megfelelő.
A kémény falába épületgépészeti vezeték nem kerül.
Postaláda, kaputelefon:
A postaládák és kaputelefonok a földszinti alaprajz szerint a bejárati kapu mellett kialakítandó
falnyílásban kerül elhelyezésre, szürke (RAL 7045) színben, vagy inox felülettel.
Megjegyzés
A tervezett társasház építési engedélyezési tervének készítésénél, az építészeti-műszaki megoldások
megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a
környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó
követelményeknek, továbbá az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja
tárgyában egyeztettem az érintett kéményseprő-ipari közszolgáltatóval.
- A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezésre nincs szükség.
- A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása estén a szerkezet,
eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű, és
- az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmazott a hatások (terhek) és az ellenállások
(teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmazott.
- Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c,-h,
pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, illetőleg
- az (1) bekezdés szerinti egyeztetés megtörtént, továbbá annak tartalmáról, illetve a
követelmények teljesítése módjának a műszaki leírásban történő igazolásról,
- jogszabályban meghatározott esetekben a betervezett építési célú termékekre vonatkozó
jóváhagyott műszaki specifikáció típusáról és számáról,
- az építési tevékenységgel érintett építmény azbesztet nem tartalmaz
- az általam tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek és az ezt igazoló
energetikai számítást a külön jogszabályi előírások szerint elkészítettem
- az érintett közműszolgáltatókkal előzetes egyeztetés megtörtént
- az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az OTÉK 50. § (2)
bekezdésében meghatározott követelményeknek
A kivitelezést csak felelős műszaki vezető jelenlétében, és jogerős építési engedély birtokában lehet
végezni. A kivitelezésnél a baleset- munka-és tűzvédelmi rendszabályokat szigorúan be kell tartani.
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Az építéshely közterülettől való lehatárolásánál, megvilágításánál, az építéssel kapcsolatos
információkat tartalmazó tábla elhelyezésénél, a közterület esetleges igénybevételénél a vonatkozó
előírások szerint kell eljárni.
Az épületről kiviteli és gyártmányterveket kell készíteni, és a kivitelezés csak ezek birtokában
és ismeretében történhet.
Minden szerkezetépítési lépésnél a szerkezeti anyagokra vonatkozó érvényes
alkalmazástechnikai útmutató előírásai betartandóak, illetve a felelős műszaki vezető által
betartatandók!
Jelen tervek ENGEDÉLYEZÉSI tervek, nem pótolják az épület pallérterveit. Minden pallérterv
nélkül elvégzett kivitelezési munka a kivitelező teljes körű felelősségi körébe tartozik!
A tervező minden szerzői és hozzáférhetőségi jogát fenntartja!

1.2.

Épületgépész műszaki leírás
Lásd mellékelve.

1.3.

Épületvillamos műszaki leírás
Lásd mellékelve.

1.4.

Tartószerkezeti műszaki leírás
Lásd mellékelve.

1.5.

Tűzvédelmi műszaki leírás
Lásd mellékelve.

1.6.

Közlekedésépítés

Tervezett állapot ismertetése:
Az I.épület gyalogosan a Kagyló utcáról közelíthető meg, a II.épület bejárata pedig a telek északkeleti
oldalán kap helyet. A 27 állásos gépjármű parkoló a telek délkeleti oldalán fekvő utcából közelíthető
meg.A parkolót kiszolgáló út térkő burkolattal készült, a parkolóhelyek gyephézagos burkolatot kapnak.
A parkolóállások szélessége 2,50 m; hosszuk 5,00 m a szervizút szélessége 6,00 m.
A tervezett út pályaszerkezet:
- 6 cm vtg beton térkő szürke színben (antracit elválasztással a parkolóban)
- 3 cm vtg. NZ3/8 murva ágyazó réteg
- 10 cm vtg M22 mechanikai stabilizáció /murva kiékelés/
- 20 cm vtg M56 mechanikai stabilizáció
- 15 cm vtg Homokos kavics fagyvédő réteg.
A tervezett gyalogos burkolatok pályaszerkezete:
- 4 vagy 6 cm vtg beton térkő pasztell színben
- 3 cm vtg homok ágyazó réteg
- 20 cm vtg M22 murva burkolatlap
- 10 cm vtg. Homokos kavics fagyvédő réteg.
A megoldás vázlatát, lásd kertterven É-14, bővebb kidolgozást a kiviteli tervek tartalmaznak majd.
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Helyiségkimutatás

Földszint helyiségei
I.épület

II.épület
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1. emelet helyiségei
I.épület

II.épület
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2. emelet helyiségei
I.épület

II.épület
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3. emelet helyiségei
I.épület

II.épület
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Rétegrendek
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III. Környezeti állapotadat
3.1.

Helyszíni fotók
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Látványtervek
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IV. Számítás
4.1.

Számított építményérték

A tervezett társasház egységára a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe
véve: 160.000 Ft/m2.
A tervezett társasház nettó területe 1741,21 m2
A nettó alapterület alapján a számított építményérték 278 593 600 Ft.

4.2.

Épületmagasság-számítás

Lásd az É13 jelű tervlapon.
A tervezett épület az épületmagasságra vonatkozó előírásoknak megfelel.

4.3.

Telek beépítettségének számítása

Lásd 1.1.2. fejezetben.
A tervezett épület a beépítési paramétereknek megfelel.

4.4.

Épületenergetikai számítás

Lásd: mellékelve.

4.5.

Kiürítésszámítás

Lásd: Tűzvédelmi műszaki leírásban.

4.6.

Parkolási mérleg

Fenti telken az OTÉK 4. sz. melléklete alapján kell kielégíteni a parkolási igényeket. Ennek megfelelően
a szükséges személygépjármű parkolók száma:
• Az OTÉK 4. számú melléklete alapján (minden önálló lakóegység után 1 db parkoló): 25 db
• A 66/2004. (XII. 20.) Ök. rendelet a parkolásról alapján (40 m2-esnél nagyobb hasznos
alapterületű lakásokhoz az egyen felül minden megkezdett négyzetméter után további 0,005
gépkocsi): 2 db
Szükséges parkoló összesen:
27 db
Tervezett parkolóhelyek száma:
27 db
A parkolás az épület melletti parkolóban megoldott.
A tervezett parkolók száma a követelményeknek megfelel.
A parkoló kialakítása megfelel az OTÉK 42.§ (9) bekezdésben foglaltaknak.
Az OTÉK 7 sz. melléklet alapján a biztosítandó kerékpártároló szám:
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1. pont alapján, minden lakás után egy kerékpár számítandó
Lakások száma 25 darab, a biztosítandó kerékpár szám: 25 db
A kerékpárok tárolása a földszinti tárolóban megoldott.
A tervezett kerékpárok száma a követelményeknek megfelel.

V. Igazolások
5.1.

Aláíró-címlap

Lásd: mellékelve.

5.2.

Tervezési program

Tervezési program:
A tulajdonos egy 2 épületből álló 25 lakásos társasházat kíván építeni, amely földszint + 3 szintes. Az
épülettől északkeletre 27 állásos parkoló tervezett. A két épületrészben összesen 25 db lakás kapott
helyet. A telek építési övezetben meghatározott beépítési módja: szabadon álló.
A cél egy visszafogott, modern megjelenésű társasház kialakítása volt. Az épület egyszerű, de
játékosan változatos épülettömegét, az erkélyek, lapostetők és terasztetők váltakozása adja. A
homlokzati anyagok összehangolt használatával (színezett műanyag szerkezetű nyílászárók, vakolt
felület, homlokzati táblás burkolat, fémlemez fedés) egységes, visszafogottan elegáns megjelenést
kívántunk biztosítani.

Győr, 2014. június

……………………..
Németh Géza
Okleveles építészmérnök
É-08-0065/2008
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Statisztikai adatlap

3. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

Statisztikai adatlap épület építési engedélyezéséhez
A
A létesítendő
épületek
száma

Az épület rendeltetése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

B
Az épület
hasznos
alapterülete
*
(m2)

C
Létesítendő
lakások
(üdülő
egységek)
száma (db)

Lakóépület
Egylakásos lakóépület
Kétlakásos lakóépület
1741,21
Három- és többlakásos lakóépület
25
Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás)
Üdülőépület
Nem lakóépület
hivatali (iroda)épület
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,
közművelődésre használt épület
12. közlekedési és hírközlési épület
13. ipari épület, raktár (gyár, műhely, szerelőüzem, csarnok, vágóhíd,
sörfőzde, 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
adószám 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.
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